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ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2008-2009 στα πλαίσια 
προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας με την ευθύνη των καθηγητών κ. Γεωργίου 
Μπεκρή, κ. Μαρίας Μάγγα και κ. Κωνσταντίνας Σταθοκωστοπούλου. Συμμετείχαν οι 
μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Λουτρού: 

 
Γουρνάκης Σταύρος 

Ζαπαντιώτη Αλεξάνδρα 
Καρατάσος Θωμάς 
Καρατάσου Ιωάννα 

Κυρώση Ιωάννα 
Ζυγούρη Όλγα 

Ζίγκηρης Χρήστος 
Κοντονίκας Αποστόλης 

Μύγας Γεώργιος 
Λαμπράκης Βασίλης 

Κουτσομύτης Ιωάννης 
Μαραγκούλα Σοφία 
Κουκοβίνη Αιμιλία 

Καπούλας Παναγιώτης 
Κατσιαμήτρου Ιωάννα 
Κατσούδα Χρυσούλα 

Λέκκα Μιχαήλ 
Καραγιώργος Γεώργιος 

Καρδούτσος Επαμεινώνδας 
Μπανούλα Ανθούλα 

Σαφάκας Κωνσταντίνος του Αθανασίου 
Σαφάκας Κωνσταντίνος του Γεωργίου 

Φονιάς Κωνσταντίνος 
Φονιά Γεωργία 

Σκαλτσή Αθανασία 
Φλωράκη Ανδριάνα 
Σκλίδας Ευάγγελος 
Πατρώνα Βασιλική 

Παλιοσπύρου Αλεξάνδρα 
Στραβομύτη Αγγελική 

Παπαχαραλάμπους Κωνσταντίνος 
Φακιόλας Χρήστος 
Τσιόντζου Μαρία 

Φεύγα Κωνσταντίνα 
Τζάτζο Μαρία 
Ροίδη Μαρία 

Ροίδης Διονύσιος 
Παπαθανασίου Μαρίνα 

Νεφρός Παναγιώτης 
Νεφρός Κωνσταντίνος 

 

«Η ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ  ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ (ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ Η ΑΡΜΟΝΙΑΣ)»   

ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Υπάρχουν πολλοί  παράγοντες στην ζωή ενός ατόμου που θα επηρεάσουν τον 
επαγγελματικό δρόμο και τις επαγγελματικές του επιλογές . θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι η επαγγελματική κατεύθυνση του νέου επηρεάζεται από εσωτερικούς και 
κοινωνικούς παράγοντες . 

Αν και εσωτερικοί παράγοντες (π.χ. ευφυΐα, κλίσεις) παίζουν αποφασιστικό ρόλο στις 
αποφάσεις που θα πάρει το άτομο σε σχέση με το επάγγελμα που θα ακολουθήσει 
όλοι σχεδόν συμφωνούν ότι σχετικά με τις επαγγελματικές επιλογές των νέων, οι 
κοινωνικοί παράγοντες ( π.χ. σχολείο ,οικογένεια, ΜΜΕ ) είναι εκείνοι που έχουν 
αποφασιστική σημασία.  



Γ΄ Τάξη Γυμνασίου Λουτρού 

 

Επαγγελματικές επιλογές: Σύνδεση επιθυμιών των μαθητών - 
προσδοκιών της οικογένειας. 

 

Ο θεσµός της οικογένειας αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην εξασφάλιση της 
βιολογικής και κοινωνικής αναπαραγωγής της κοινωνίας. Αυτό σηµαίνει ότι εκτός 
από τη γέννηση των νέων µελών, είναι αναγκαίο να μεταβιβαστούν πολιτιστικά 
στοιχεία, μεταξύ των οποίων, τρόπος ζωής, κοινωνικές θέσεις κ.τ.λ., γεγονός που 
συντελείται µέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης του νέου ατόµου. Η 
οικογένεια μεταδίδει αξίες, στάσεις και διαμορφώνει κίνητρα με άμεσο τρόπο. 
Επιδρά στην ψυχοπαιδαγωγική ανάπτυξη του παιδιού με συμβουλές , απαγορεύσεις 
υποδείξεις κίνητρα, μετάδοση αξιών κ.λ.π Η οικογένεια ως φορέας κοινωνικοποίησης 
επηρεάζει τόσο άμεσα όσο και έμμεσα τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές 
του ατόμου. 

Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την οικογένεια ότι, είναι κάτι πολύ περισσότερο από 
τη συνάθρoιση ατόμων, τα οποία μοιράζονται έναν ιδιαίτερο φυσικό και ψυχολογικό 
χώρο. Το όλο αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τα άτομα-μέλη, που το συγκροτούν, αλλά 
και τις αλληλοαντιδράσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας, οι οπoίες υπερβαίνουν 
τις δραστηριότητες κάθε μέλους χωριστά. Ενώ οι οικογένειες σήμερα παρουσιάζονται 
υπό διάφορες μορφές, κάθε μια οικογένεια αποτελεί ένα κοινωνικό σύστημα με τα 
χαρακτηριστικά του, τους κανόνες του, την ταυτότητά του, τα όρια του και τη δομή 
του. 

  Η οικογένεια επίσης αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους θεσµούς της 
κοινωνίας του ανθρώπου από τη στιγµή που ο τελευταίος άρχισε να ζει συλλογικά. 
Εξυπηρετεί τη βασική ανάγκη του κοινωνικού συνόλου για αναπαραγωγή και 
διαιώνιση, μέσα από τη γέννηση, την ανατροφή, την αγωγή και την προστασία που 
παρέχει στους νέους απογόνους. Στο πέρασµα των αιώνων ο θεσµός αυτός εµφανίζει 
ποικιλοµορφία ως προς τα διάφορα χαρακτηριστικά του. Η ποικιλοµορφία που 
εµφανίζει  ο  θεσµός  της  οικογένειας  τόσο  στη  συγχρονία  όσο  και  στη  
διαχρονία του δεν είναι ανεξάρτητος από την εξέλιξη του κοινωνικού συστήµατος 
του οποίου και βασική µονάδα αποτελεί. Η οικογένεια προσαρµοζόταν στις ανάγκες 
που κάθε φορά καλούνταν να καλύψει, ασκώντας διαφορετικές επιδράσεις στη 
κοινωνικοποίηση των παιδιών. Έτσι, η εκτεταµένη οκογένεια, η πυρηνική και η 
µονογονεϊκή  οικογένεια,  θεωρούνται  ότι  δηµιουργούν  διαφορετικά  συγκείµενα 
µάθησης.  Πριν τη βιοµηχανική επανάσταση η οικογένεια αποτελούσε αυτόνοµη 
µονάδα παραγωγής και κατανάλωσης. Επειδή  ολόκληρη σχεδόν η οικονοµία 
στηριζόταν στη γεωργία και µηχανές δεν χρησιµοποιούνταν, ήταν απαραίτητο να 
υπάρχουν πολλά εργατικά χέρια. Η ανάγκη αυτή αποτέλεσε έναν από τους 
παράγοντες που συνέβαλαν στην εκτεταµένη οικογένεια. Τα παιδιά στο πλαίσιο αυτό, 
βίωναν από πολύ νωρίς το αίσθηµα της ευθύνης αναλαµβάνοντας ρόλους που 
ξεκινούσαν από τη φύλαξη των µικρότερων αδερφών κι έφταναν  ως και σε σκληρή 
εργασία στον αγρό. Έτσι, αβίαστα και χωρίς κάποιες σκόπιµες  ενέργειες  των  
ενηλίκων «µάθαιναν»  τους  ρόλους  των  τελευταίων  και εντάσσονταν στο 
κοινωνικό σύνολο. Στη συνέχεια, η ανάληψη και εκτέλεση κάποιου ρόλου από τα ίδια 
τα παιδιά γινόταν ως κάτι το φυσιολογικό κι αυτονόητο. Αυτή δε, η αντιγραφή 
δραστηριοτήτων και ρόλων βάδιζε παράλληλα µε τη σωµατική και διανοητική 
ωρίµανση των παιδιών. Η καθηµερινή αλληλεπίδραση µε τα υπόλοιπα µέλη της 
οικογένειας οδηγούσαν στην εγχάραξη στο νέο άτοµο των αξιών, των στάσεων και 
των πεποιθήσεων της οικογένειάς του. Καθώς µάλιστα η επαφή µε άλλα άτοµα και 
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διαφορετικές κοσµοθεωρίες ήταν περιορισµένη, η αµφισβήτησή αυτών, η οποία θα 
οδηγούσε πιθανότατα σε ιδεολογικές συγκρούσεις µεταξύ µεγαλύτερων και 
µικρότερων, θα ήταν σχεδόν µηδενική.    Μετά όµως τη βιοµηχανική επανάσταση 
ακολούθησαν αλυσιδωτά αλλαγές και στο θεσµό της οικογένειας. Οι νέοι 
εγκαταλείπουν την ύπαιθρο για να εγκατασταθούν πιο κοντά στη βιοµηχανική 
περιοχή κι αυτό σηµαίνει ότι η οικογένεια συρρικνώνεται,  για  να  φτάσει  τελικά  
στη  σηµερινή  της  µορφή,  την  πυρηνική.  Χάνει  την  προηγούµενή  της αυτάρκεια 
ως  προς  την παραγωγή και κατανάλωση αγαθών, και συγχρόνως υφίσταται τη 
λεγόµενη «λειτουργική απώλεια», δηλαδή, πολλές λειτουργίες της µετατίθενται 
πλέον σε περισσότερο  εξειδικευµένους θεσµούς όπως για παράδειγµα το σχολείο.  

 Παρ. όλα. αυτά, ο ρόλος της οικογένειας εξακολουθεί να παραµένει σηµαντικός. 
Άλλωστε, η µετάθεση ορισµένων λειτουργιών σε άλλους θεσµούς δεν σηµαίνει κατ. 
ανάγκη ότι έπαψε να ασκεί επιδράσεις. Μπορεί για παράδειγµα  η εκπαίδευση των 
παιδιών να µην αποτελεί αποκλειστικά δική της αρµοδιότητα, εξακολουθεί όµως να 
συµβάλει σε αυτήν και να την επηρεάζει καθοριστικά. Υπάρχει στις µέρες µας η 
τάση για ενδυνάµωση του θεσµού της οικογένειας, η οποία παρατηρείται σε διεθνές 
επίπεδο και εκπροσωπεί όλα τα πολιτικά συστήµατα. Μερικοί λόγοι που καθιστούν 
το θεσµό της οικογένειας σηµαντικό είναι οι ακόλουθοι: α) Εξασφαλίζει την 
επιβίωση και την οµαλή σωµατική και πνευµατική ανάπυξη του ατόµου µετά τη 
γέννησή του. β) Στη συνέχεια της ζωής του η οικογένεια εξυπηρετεί τον  εξίσου 
σηµαντικό σκοπό που  είναι η κάλυψη των συναισθηµατικών  του  αναγκών.  γ)  Στη  
φάση  της  πρωτογενούς  κοινωνικοποίησης  το  νεαρό άτοµο βρίσκεται αποκλειστικά 
στους κόλπους της οικογένειάς του, η οποία αποτελεί γι’ αυτό το πρώτο και µάλιστα 
φυσικό σχολείο καθώς και το συνδετικό κρίκο µεταξύ του ατόµου και της κοινωνίας. 
δ) Αργότερα πάλι, όταν αρχίζει η φοίτηση στο σχολείο και το παιδί κάνει την πρώτη 
έξοδο στην κοινωνία, εξακολουθεί να παραµένει για πολλές ώρες στο σπίτι και να 
συµµετέχει στην οικογενειακή ζωή. ε) Οι γονείς είναι επίσης, εκείνοι που παίρνουν 
όλες τις σηµαντικές αποφάσεις για  τη  ζωή  των  παιδιών  στην  ηλικία  αυτή,  από  
το  που  θα  µένουν  µέχρι  το  µε ποιους θα έρθουν σε επαφή. Αυτό σηµαίνει ότι η 
στάση των γονέων απέναντι στη µόρφωση και στην ανατροφή των παιδιών τους 
επιδρά αποφασιστικά στην εξελικτική τους πορεία.   

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

Η συμβολή της οικογένειας στην επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου αποτελεί για τη 
συμβουλευτική ψυχολογία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ένα αντικείμενο έρευνας με 
ιδιαίτερη βαρύτητα. Με τον όρο επαγγελματική εξέλιξη δεν εννοείται απλά ό,τι έχει 
σχέση με τη μια και μοναδική επιλογή του ατόμου για την είσοδό του σε μια εργασία. 
Σήμερα οι θεωρητικοί του κλάδου κάνουν λόγο για τη δια βίου επαγγελματική 
ανάπτυξη, που περιλαμβάνει τη διαδικασία της προετοιμασίας, της εισόδου και της 
προσαρμογής σ’ ένα επάγγελμα καθώς και της μετακίνησης από μια θέση σε μια 
άλλη.  Είναι μια πολυδιάστατη διεργασία, που δε σχετίζεται μόνο με την αμειβόμενη 
απασχόληση αλλά και τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, την εθελοντική 
εργασία, το χρόνο της εκπαίδευσης αλλά και το χρόνο που αφιερώνεται στο σπίτι για 
τη φροντίδα της οικογένειας. Ο ρυθμός της διαφέρει από άτομο σε άτομο, αφού 
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σχετίζεται άμεσα με τις ιδιαιτερότητές του, την ψυχολογική βαθμίδα ανάπτυξής του 
καθώς και τις επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον. 

 Η επαγγελματική εξέλιξη θεωρείται παράγοντας αποφασιστικής σημασίας τόσο για 
την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης όσο και για την επιλογή ενός αντίστοιχου τρόπου 
ζωής. 
Οι γονείς ανέκαθεν υπήρξαν οι πιο σημαντικοί «καθοδηγητές» στην ζωή του παιδιού. 
Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση γονέων 
παιδιού που επιδρά με αποφασιστικό τρόπο στις αντιλήψεις και στην λήψη 
αποφάσεων. Ένα μέρος της γνώσης – μάθησης διενεργείται στο οικογενειακό 
περιβάλλον. Πολλές από τις γνωστικές και μαθησιακές δραστηριότητες έχουν 
καλλιεργηθεί πολύ πριν το σχολείο μέσα στους κόλπους της οικογένειας. Αρκεί να 
αναφέρούμε ότι στο «σπίτι» το παιδί θα δει τους γονείς να διαβάζουν, να ακούν 
μουσική, να κάνουν εργασίες με τα χέρια. Σε αρκετές περιπτώσεις θα «αντιγράψει» 
αυτή την γνώση και θα μεταφέρει προς τα «έξω» την κουλτούρα της οικογενείας. Tο 
επάγγελμα ή η καριέρα που θα ακολουθήσει ο καθένας καθορίζει άμεσα τη κοινωνική 
υπόσταση, τον τρόπο ζωής του, τη θέση του μέσα στην κοινωνία, τις στάσεις και τις 
αξίες που θα υποστηρίζει, τον ελεύθερο χρόνο του και την συναισθηματική του 
ολοκλήρωση. Στην ουσία η παρέμβαση των γονέων «προϋπάρχει» σε κάθε πιθανή 
μετάβαση των παιδιών. Όπως περιγράφεται (στο βοήθημα ΑΕΠ του Π.Ι) με τον όρο 
μετάβαση εννοείται «ολόκληρη η ακολουθία των αλλαγών, μεταβολών, διεργασιών, 
οι οποίες έχουν σχέση με ένα άτομο που βρισκόταν σε μία κατάσταση (φάση ζωής) 
και προχωρεί προς μία νέα κατάσταση. Φυσικά συνεξετάζουμε και τις δυσκολίες ή τα 
εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, κατά τη διάρκεια αυτών των αλλαγών». Επειδή 
όμως αυτές οι αλλαγές δεν είναι αυτόματες αλλά συνήθως έχουν χρονική διάρκεια 
και αλληλουχία, μιλάμε και για ‘’μεταβατικά στάδια’’. Για παράδειγμα, 
σημειώνονται σημαντικές αλλαγές στις συνήθειες, στον τρόπο ζωής, στην 
ψυχαγωγία, στον τρόπο μελέτης, αλλά και στην προσωπικότητα ενός παιδιού που 
τελειώνει την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ‘’μεταβαίνει’’ στην Α’ τάξη του 
Γυμνασίου. Ή υπάρχουν αλλαγές αλλά και προβλήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν, όταν ένας τελειόφοιτος του Ενιαίου Λυκείου πετυχαίνει την είσοδό 
του σε ένα τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε πόλη διαφορετική του τόπου 
μόνιμης διαμονής της οικογένειάς του, αν σκεφτούμε τον ακαδημαϊκό τρόπο μελέτης, 
τη φοιτητική ζωή, την αναζήτηση κατάλληλης κατοικίας, την πιθανή συγκατοίκηση, 
τις νέες φιλίες, την αναγκαιότητα της συνετής οικονομικής διαχείρισης, τις νέες 
ευθύνες, την αυτονόμηση και φυσικά την αναγκαιότητα της έγκαιρης προετοιμασίας 
του νέου ατόμου γι’ αυτή την καινούργια και απαιτητική φάση ζωής. Μία επιτυχής 
μετάβαση προοιωνίζει και την επιτυχία στη νέα φάση ζωής είτε πρόκειται για 
σπουδές σε άλλη βαθμίδα είτε για την ένταξη στον κόσμο της εργασίας είτε για 
οποιαδήποτε αλλαγή στην επαγγελματική κατάσταση. Η προσωπική ικανοποίηση γι’ 
αυτό που κάνεις, η αίσθηση της αποδοχής από τους δικούς σου ανθρώπους, από την 
οικογένειά σου, είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη δημιουργική διάθεση και τελικά με 
την ψυχική ισορροπία. Το άτομο δεν είναι πάντοτε αρκετά ικανό να ξεπεράσει 
εμπόδια ή δεν έχει τις απαραίτητες εμπειρίες, γι’ αυτό αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία 
στη βοήθεια που  μπορεί να προσφέρει η οικογένεια κατά τις σημαντικές αλλαγές στη 
ζωή του». 
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 Οι αποφάσεις  του παιδιού είναι σε μεγάλο βαθμό το τελικό προϊόν των επιδράσεων 
της οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, από τη μια μεριά και 
της αντίληψης που έχει διαμορφώσει το άτομο από την άλλη, σχετικά με τις 
ικανότητες του και τα ενδιαφέροντα του. Βασική παράμετρος σχετικά με τις 
ικανότητες του εφήβου είναι η αυτοαντίληψη του , δηλαδή η εικόνα που έχει το 
άτομο για τον εαυτό του και η οποία καθορίζει τη συμπεριφορά του . Η 
αυτοαντίληψη επηρεάζει την επαγγελματική επιλογή με την έννοια ότι το άτομο 
διαλέγει μια καριέρα στην οποία πιστεύει ότι μπορεί να αντεπεξέλθει. Η πίστη του 
αυτή κατά ένα μεγάλο βαθμό διαμορφώνεται από τα σημαντικά πρόσωπα του 
περιβάλλοντος του.  

Και στην περίπτωση αυτή η κοινωνικοποιητική  διαδικασία δια μέσου της οικογένειας 
κατευθύνει τα δύο φύλα στην επιλογή ανδρικών και γυναικείων επαγγελμάτων. Αυτό 
διενεργείται με διάφορους τρόπους, με κυριότερο την επίδοση, όπου οι γυναίκες 
ασχολούνται περισσότερο με οικιακές εργασίες και λιγότερο με δραστηριότητες όπως 
είναι τα σπορ και οι μηχανολογικές ενασχολήσεις . Το ίδιο επιτυγχάνεται και με τις 
έμμεσες εμπειρίες που αποκτώνται από την παρακολούθηση προτύπων , άλλων 
γυναικών, πρότυπα όπου η γυναίκα ασχολείται με παραδοσιακούς ρόλους. Τέλος βασικό 
ρόλο παίζει η λεκτική πειθώ που η έφηβη δέχεται από τους γονείς και το ευρύτερο 
περιβάλλον . Σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για λεκτική αποθάρρυνση όσον αφορά 
την επιδίωξη μη παραδοσιακών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα οι περισσότεροι γονείς 
των κοριτσιών δεν τα παροτρύνουν ώστε να επιλέξουν ένα επάγγελμα σύμφωνα με τις 
προσωπικές τους επιλογές και τα ταλέντα τους εξ αιτίας των στερεότυπων τα οποία 
κυριαρχούν σχετικά με τα γυναικεία και ανδρικά επαγγέλματα. 
Τα κορίτσια στην εφηβική ηλικία επηρεάζονται από τις σύγχρονες κοινωνικές τάσεις οι 
οποίες ευνοούν το γάμο με έναν πιο μορφωμένο άνδρα και έτσι οι έφηβες νέες 
αντιλαμβάνονται αυτά τα στερεότυπα ως δεδομένα. 
Ένας μεγάλος αριθμός πατεράδων συχνά δείχνει ενδιαφέρον για την απασχόληση των 
αγοριών αλλά δεν εμπλέκεται στη διαδικασία της επαγγελματικής επιλογής των 
κοριτσιών ,και αν αυτό γίνει κατευθύνει το παιδί του με βάση τα στερεότυπα , βλέπει την 
εργασιακή απασχόληση ως δευτερεύουσα θεωρούμενος ότι αν δεν βρει εργασία θα γίνει 
μια καλή νοικοκυρά και για όλα τα άλλα θα φροντίζει ο σύζυγος. Οι έφηβες νέες 
παγιδεύονται στην γυναικεία φύση τους . Οι επιλογές τους εκπροσωπούν την κοινωνική, 
οικονομική και οικογενειακή πραγματικότητα, αλλά όχι τον εαυτό τους. 
Το ότι υπάρχει από την άλλη μεριά κοινωνική και οικογενειακή παρότρυνση των εφήβων 
αγοριών σχετικά με την εκπαίδευση τους εμπλουτίζει με αισθήματα αυτοπεποίθησης ενώ 
οι έφηβες διακατέχονται με αισθήματα αμφιβολίας για τον εαυτό τους. Ως αποτέλεσμα οι 
έφηβες, αποφεύγουν τα λεγόμενα ανδρικά επαγγέλματα ακόμη και όταν έχουν τα 
κατάλληλα προσόντα για να τα ασκήσουν φοβούμενες ότι δεν θα τα καταφέρουν όπως οι 
άνδρες ειδικά αν τα επαγγέλματα αυτά απαιτούν μεγάλες ευθύνες. 

  Στην περίοδο της εφηβείας ο κάθε νέος κάνει σχέδια για το μέλλον και προσπαθεί 
να απαντήσει στο ερώτημα ποιος είμαι, που πάω και γιατί; 
Η οικογένεια συμμετέχει ενεργά  στον  Eπαγγελματικό  Προσανατολισμό , στην 
διαχείριση σταδιοδρομίας και στην επαγγελματική διαπαιδαγώγηση.  
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 Στην περίπτωση των μαθητών που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους μετά την 
υποχρεωτική εκπαίδευση σύμφωνα με διάφορες εκπαιδευτικές έρευνες, δηλώνεται 
από τους ίδιους τους μαθητές ότι ο κυριότερος παράγοντας ήταν οι προηγούμενες 
εκπαιδευτικές τους επιδόσεις και η κατάληξη ότι δεν έχουν την ικανότητα η τις 
απαιτούμενες γνώσεις για να συνεχίσουν. 

Η (Α. Φραγκουδάκη 1995), αναφέρει ότι « οι προσωπικές εκτιμήσεις των νέων που 
εγκαταλείπουν τις σπουδές τους δεν αποτελούν παρά έκφρασή των αντικειμενικών 
πιθανοτήτων , έτσι όπως οι ίδιοι τις έχουν ενστικτωδώς κατανοήσει και προοδευτικά 
εσωτερικεύσει ». 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων που συνεχίζουν στο Γενικό Λύκειο προέρχονται 
από μέσα και ανώτερα κοινωνικά στρώματα ενώ αντίθετα το μεγαλύτερο ποσοστό 
αυτών που συνεχίζουν στην τεχνική εκπαίδευση προέρχονται από κατώτερα και μέσα 
κοινωνικά στρώματα. Ο G. Snyterrs στο βιβλίο του «Σχολείο, τάξη και πάλη των 
τάξεων» 1981 αναφέρει ότι σε «μια κοινωνία η οποία περιέχει έναν απέραντο αριθμό 
αποκτηνωτικών πόστων εργασίας , δουλικής εργασίας , το σχολείο είναι 
υποχρεωμένο να προετοιμάζει ένα μέρος των μαθητών για αυτή την ταπεινωτική 
κατάσταση» και αυτό στρέφει τους μαθητές προς την τεχνική εκπαίδευση. 

Μπορούμε να πούμε ότι η κοινωνικοοικονομική τάξη από όπου προέρχονται οι νέοι 
διαμορφώνει τις «λογικές» τους επιλογές και τις πιθανότητες επιτυχίας. Για τα παιδιά 
των κατώτερων στρωμάτων ισχύει ότι ο κοινωνικός τους περίγυρος και ο τρόπος που 
τους αντιλαμβάνονται οι άλλοι ήδη έχει περιορίσει τις όποιες φιλοδοξίες τους. 

Ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που οι εξελικτικές θεωρίες στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό και στην συμβουλευτική υποστηρίζουν, ότι το άτομο 
προσαρμόζεται ρεαλιστικά και συμβιβάζει την επιθυμία του με αυτό που οι συνθήκες 
και η κοινωνική πραγματικότητα επιτρέπουν να πραγματοποιηθεί. 

Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα ισχύει (σχετικές έρευνες του ΕΚΚΕ) ότι η μεγάλη 
πλειοψηφία των φοιτητών στις σχολές με αβέβαιο μέλλον και μικρές πιθανότητες 
επαγγελματικής απασχόλησης (οικονομικές κοινωνικές πολιτικές επιστήμες) η 
κοινωνική προέλευση είναι από τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, αντίθετα από ότι 
συμβαίνει με τους φοιτητές που σπουδάζουν σε ιατρικές η πολυτεχνικές σχολές. 

Η παράμετρός φύλλο (και ταυτόχρονα η διαφορετική κοινωνικοποίηση αγοριών και 
κοριτσιών μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον) παίζει σημαντικό ρόλο στις 
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. Τα στερεότυπα για το ανδρικό η 
γυναικείο επάγγελμα εξακολουθούν να υπάρχουν και να κατευθύνουν σε 
συγκεκριμένες και αντίστοιχες με το φύλο σχολές και επαγγέλματα. Π.χ ενώ στις 
φιλοσοφικές σχολές ένα ποσοστό άνω του 80% είναι γυναίκες, στο Πολυτεχνείο τα 
πράγματα είναι αντίστροφα. 

Μια τελευταία παραδοχή είναι ότι όπως προκύπτει από διάφορες έρευνες οι ίδιοι οι 
νέοι δηλώνουν ότι στις προτιμήσεις τους σχετικά με την επιλογή σπουδών και 
επαγγέλματος έλαβαν σε μεγάλο βαθμό υπόψη τους τις οικονομικές δυνατότητες της 
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οικογένειας τους. Σε έρευνα του (ΕΚΚΕ 1991) για το πώς οι νέοι πήραν την απόφαση 
να σπουδάσουν, αναφέρουν ως πρώτο παράγοντα την επιθυμία η κλίση τους και στην 
συνέχεια την υπόδειξη της οικογένειας αλλά και της οικονομικής δυνατότητας που 
αυτή έχει.   

ΟΙ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

 
Οι έφηβοι και οι νέοι αντιμετωπίζουν συνεχή διλήμματα στην προσπάθεια τους να 
επιλέξουν σπουδές και επαγγέλματα. Γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η διαχρονική 
συμβολή των γονέων και του οικογενειακού περιβάλλοντος στους εκπαιδευτικούς και 
επαγγελματικούς προσανατολισμούς των παιδιών και των εφήβων. 
Οι κοινωνιολογικές έρευνες δείχνουν ότι στο χώρο της Ελλάδας οι οικογενειακοί και 
συγγενικοί δεσμοί εξακολουθούν να είναι ισχυροί ως και υπερπροστατευτικοί. Οι 
νέοι παραμένουν συνήθως κοντά στους γονείς τους μετά την ενηλικίωση και μέχρι 
την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Πολλές έρευνες για τη συμβουλευτική καΙ 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό δείχνουν ότι η οικογένεια έχει ενεργό ρόλο και 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τόσο τις πρώϊμες όσο και τις μεταγενέστερες 
εκπαιδευτικές επιλογές των παιδιών της, ενώ συγχρόνως διαμορφώνει τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής και της αρχικής επαγγελματικής 
τους ένταξης. Παράλληλα, συνεχίζει να στηρίζει τις διαρκείς επαγγελματικές τους 
διεκδικήσεις. 
Αναλύονται πορίσματα σχετικών ερευνών, που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα 
τις τελευταίες δεκαετίες και αναδεικνύουν τις συγκεκριμένες στάσεις της οικογένειας 
και τους τρόπους άμεσης ή έμμεσης επιρροής των ενηλίκων μελών της στις 
κατευθύνσεις, τους προσανατολισμούς, την προσωπικότητα, τις εκπαιδευτικές 
επιλογές και τις επαγγελματικές αποφάσεις των νέων.Τα μέλη της οικογένειας και 
του ευρύτερου συγγενικού περιβάλλοντος παρεμβαίνουν συμβουλευτικά, συχνά πέρα 
από τις δυνατότητες τους στα παιδιά και τους εφήβους και συμβάλλουν στην 
αποσαφήνιση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών τους στόχων. 
Ταυτόχρονα, όμως η οικογένεια προέλευσης καθορίζει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις υλοποίησης των στόχων των νέων ανάλογα με τα κοινωνικό-
οικονομικά χαρακτηριστικά και τη θέση της στην κοινωνική ιεραρχία. 

--------------- 
Το οικογενειακό περιβάλλον, η οικογενειακή παράδοση και κουλτούρα βαρύνουν 
επίσης κατά περίπτωση περισσότερο ή λιγότερο, στην πλάστιγκα των επιλογών 
επαγγέλματος. Συχνά το επάγγελμα του πατέρα, της μητέρας, η οικογενειακή 
επιχείρηση, είναι μια αξιόμαχη και ενδιαφέρουσα προοπτική για το επαγγελματικό 
μέλλον των νέων. Όσο κι αν ακούγεται παρωχημένο, ή καταγγέλλεται ως νεποτισμός, 
είναι γεγονός ότι σήμερα, σε μία άκρως ανταγωνιστική αγορά, είναι σε βάρος του 
ατομικού συμφέροντος των παιδιών να παραγνωρίζεται το προβάδισμα που τους 
παρέχεται από την οικογενειακή παράδοση, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει και 
εφησυχασμό. Γιατί συχνά «είναι δυσκολότερο να κρατήσεις κάτι από το να το 
αποκτήσεις» (το φύλαξε τα αγαθά χαλεπώτερου του κτήσασθαι ). Και είναι βέβαιο 
πως «όταν κάποιος κληρονομήσει κάτι από τους γονείς του, πρέπει να εργαστεί γι’ αυτό 
ξανά, για να μπορέσει να το διατηρήσει». 
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Όμως είναι επίσης γεγονός, ότι αρκετοί  γονείς επιχειρούν να επιβάλουν στα παιδιά 
τους τις δικές τους επιθυμίες ή και απωθημένα, όσον αφορά τις σπουδές και το 
επάγγελμα που αυτά θα ακολουθήσουν. Πολλοί νέοι ή νέες πιέζονται υπέρμετρα για 
να σπουδάσουν μια από τις επιστήμες που θεωρούνται ότι αποτελούν το εισιτήριο για 
κοινωνική και οικονομική άνοδο, όπως γιατρός, μηχανικός, δικηγόρος, ή να 
ακολουθήσουν  να ακολουθήσουν το οικογενειακό  επάγγελμα. Αλλά , στη σημερινή 
εποχή, πολύ συχνά αυτού του τύπου η πίεση έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα 
από το επιδιωκόμενο. Οι νέοι πολύ συχνά λειτουργούν αρνητικά ή και ανατρεπτικά 
απέναντι στις παλαιότερες γενιές και ιδιαίτερα απέναντι σε γονείς με 
υπερπροστατευτική συμπεριφορά. Ενώ πολλές φορές οι γονείς μπορεί και να έχουν 
δίκιο όταν επιμένουν για την επιλογή μιας ορισμένης καριέρας για τα παιδιά τους, το 
χάνουν εξαιτίας του επίμονου και πατερναλιστικού τρόπου με τον οποίο θέλουν να 
την επιβάλουν. Τέλος, για να είμαστε ρεαλιστές, δε θα πρέπει να παραγνωριστούν και 
ο ρόλος των οικονομικών δυνατοτήτων που έχει κάθε οικογένεια για τις σπουδές των 
παιδιών της. Για να αναφερθούμε σε ένα πρακτικό και μόνο ζήτημα, ο τόπος όπου 
είναι εγκαταστημένη μια σχολή, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για υποψήφιους 
των οποίων οι οικογένειες δεν έχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες. Το γεγονός 
ότι για την παράμετρο αυτή θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει η Πολιτεία, αποτελεί ένα 
ξεχωριστό όσο και οδυνηρό ζήτημα που ξεφεύγει από τα όρια του παρόντος. 

Το γενικότερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο προέρχεται και 
στο οποίο ζει ένας μαθητής επηρεάζει σοβαρά την εκπαιδευτική του πορεία και κατά 
συνέπεια και το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό του επίτευγμα. Πάντως, η επίδραση 
αυτή δεν είναι άμεση αλλά γίνεται διαμέσου διαφόρων ατομικών και προσωπικών 
χαρακτηριστικών του μαθητή. Ένας από αυτούς τους παράγοντες στον οποίο 
αποδίδεται μεγάλη σημασία για τη μετατροπή των διαφορών του περιβάλλοντος 
προέλευσης σε διαφορές στο τελικό επίτευγμα είναι οι φιλοδοξίες και προσδοκίες 
που τρέφουν ίδιοι οι μαθητές για το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους επίτευγμα.. 
 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Η ΕΡΕΥΝΑ 

 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
 
ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Σκοπός του προγράμματος είναι η συσχέτιση των επιθυμιών 
του μαθητή με τις προσδοκίες μιας επαρχιακής οικογένειας όσον αφορά τις 
επαγγελματικές επιλογές. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
 1.  Να προβληματιστούν οι μαθητές όσον αφορά την επιρροή της οικογένειας στις 
επαγγελματικές επιλογές. 
2. Να διερευνηθούν οι επιθυμίες των μαθητών και οι προσδοκίες μιας επαρχιακής 
οικογένειας ως προς τις επαγγελματικές επιλογές. 
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3. Να αναπτύξουν οι μαθητές κριτική σκέψη ως προς την επιλογή επαγγέλματος. 
4. Να είναι σε θέση οι μαθητές στο απώτερο μέλλον να επιλέξουν το επάγγελμα τους, 
ελεύθερα και συνειδητά, ανεξάρτητα από οικογενειακούς και κοινωνικούς 
περιορισμούς. 

1. ΔΕΙΓΜΑ: 
 

ΤΑΞΗ: Γ Γυμνασίου Λουτρού 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ: 40 

ΑΓΟΡΙΑ: 20 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 20 

        

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: 

Για το πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας καταρτίστηκαν ερωτηματολόγια για τους 
μαθητές της Γ’ Γυμνασίου Λουτρού και ερωτηματολόγια για τους γονείς των 
μαθητών του Γυμνασίου. 

Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Για τους μαθητές της Γ΄ Τάξης 

 
Θέμα: Επαγγελματικές επιλογές: Σύνδεση επιθυμιών μαθητών-
προσδοκιών οικογένειας  
 

1. Ποιοι παράγοντες θεωρείς ότι σε επηρεάζουν περισσότερο στην επιλογή 
επαγγέλματος; 

 
              Εσωτερικοί παράγοντες (επιθυμίες - ενδιαφέροντα - κλίσεις) 
              
 
              Εξωτερικοί παράγοντες (οικογένεια – σχολείο – φίλοι - ΜΜΕ) 
 
 

2. Βάλτε με σειρά (από το 1 έως το 5) τους παράγοντες που πιστεύεις ότι σε 
επηρεάζουν περισσότερο στην επιλογή επαγγέλματος: 

 
       Επιθυμίες – ενδιαφέροντα σου                                         Φίλοι 
 
       
      Οικογένεια (προσδοκίες της)                                             Σχολείο 
 
       
       ΜΜΕ 
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3. Αισθάνεστε ότι οι επαγγελματικές σας επιλογές γίνονται σεβαστές από το 
οικογενειακό σας περιβάλλον; 
 
                    ΝΑΙ                                                              ΟΧΙ 

 
 

4. Πόσο συχνά γίνονται συζητήσεις στο σπίτι σχετικά με το μελλοντικό 
επάγγελμά σας; 
 
       ΣΥΧΝΑ                               ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ                               ΠΟΤΕ  
 
     
5. Πιστεύεις ότι οι γονείς σου σε πιέζουν να ακολουθήσεις το δικό τους 

επάγγελμα ;  
  
                    ΝΑΙ                                                              ΟΧΙ 
 

 
6. Θεωρείς ότι οι γονείς σου προσπαθούν να σου επιβάλλουν να επιλέξεις 

σπουδές και επάγγελμα εκπληρώνοντας δικές τους επιθυμίες ή 
ανεκπλήρωτα όνειρα; 

 
                         ΝΑΙ                                                               ΟΧΙ 

 
 
7. Οι γονείς σου έχουν δική τους επιχείρηση; 

 
 
                    ΝΑΙ                                                              ΟΧΙ 

 
Αν ΝΑΙ δέχεσαι πιέσεις από τους γονείς σου έτσι ώστε να ακολουθήσεις 
τη δική τους  επιχείρηση ανεξάρτητα αν αυτό ταιριάζει με την 
προσωπικότητα σου; 

 
        
                          ΝΑΙ                                                              ΟΧΙ 
 
 

8. Προσπαθούν οι γονείς σου να σε πείσουν να ακολουθήσεις επαγγέλματα 
με κοινωνικό γόητρο όπως γιατρός, δικηγόρος κτλ. 

 
                  ΝΑΙ                                                                   ΟΧΙ 
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9. Όσον αφορά τα επαγγέλματα, θα επέλεγες κάτι που: 
 
        θα σου άρεσε χωρίς επαγγελματική σταθερότητα 
 
        θα σου πρότεινε η οικογένεια και το οποίο θα σου πρόσφερε επαγγελματική   
        σταθερότητα 
 
 
10. Η οικογένεια σας έχει αντιρρήσεις στις επαγγελματικές επιλογές; 

            ΝΑΙ                                                                  ΟΧΙ 
 
 

11. Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει αντιρρήσεις στις επαγγελματικές 
σου επιλογές : 
  
        συμμορφώνεσαι με τη γνώμη τους 
  
        
       συζητάτε για να βρείτε μια κοινά αποδεκτή λύση  
 
  
       αδιαφορείς και ακολουθείς την επιθυμία σου 
 
 
 

Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Για τους γονείς των μαθητών της Γ΄ Τάξης 

 
Θέμα: Επαγγελματικές επιλογές: Σύνδεση επιθυμιών μαθητών-
προσδοκιών οικογένειας  
 
ΠΑΤΕΡΑΣ                                         ΜΗΤΕΡΑ  
 
ΗΛΙΚΙΑ:  30-40                       40-50                              50-60  
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  
Δημοτικό                              Γυμνάσιο                           Λύκειο  
ΑΕΙ/ΤΕΙ                                Άλλο  
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 
………………………………………………………………………... 
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1. Επιθυμείτε να ακολουθήσει το παιδί σας το δικό σας επάγγελμα; 
ΝΑΙ                                                                ΟΧΙ  

 
2. Κατευθύνετε το παιδί σας σε συγκεκριμένη επιλογή επαγγέλματος; 

ΝΑΙ                                                                ΟΧΙ  
 
3. Πόσο συχνά γίνονται συζητήσεις σχετικά με το μελλοντικό επάγγελμα του 
παιδιού σας; 
ΣΥΧΝΑ                            ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ                    ΠΟΤΕ  
 
 
4. Έχετε αντιρρήσεις με τις επαγγελματικές επιθυμίες του παιδιού σας; 

ΝΑΙ                                                                ΟΧΙ  
 
5. Πιστεύετε ότι ξέρετε ποιο επάγγελμα ταιριάζει το παιδί σας; 

ΝΑΙ                                                                ΟΧΙ  
 
6. Θα θεωρούσατε το παιδί σας επαγγελματικά επιτυχημένο αν:  
  βγάζει πολλά χρήματα                       έχει σταθερή και μόνιμη δουλειά  
  έχει κοινωνική καταξίωση                 κάνει αυτό που αγαπάει  

 
7. Αν το παιδί σας επιλέξει κάποιο επάγγελμα με το οποίο διαφωνείτε:  
 θα το αποδεχτείτε                              θα το συζητήσετε μαζί του   
 θα προσπαθήσετε να αλλάξει γνώμη 
 
8. Θα επιδιώκατε να ακολουθήσει το παιδί σας ένα επάγγελμα που θα θέλατε 
να κάνετε εσείς οι ίδιοι; 

ΝΑΙ                                                                ΟΧΙ  
 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:  

Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε από 13-11-2007 μέχρι 08-05-2008. 
Αρχικά πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις όπου οι μαθητές εξέφρασαν τις απόψεις τους 
σχετικά με το θέμα.  
Αφού καταρτίστηκαν ερωτηματολόγια από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς 
διανεμήθηκαν στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου Λουτρού. Στη συνέχεια δόθηκαν 
σύντομες οδηγίες και διευκρινήσεις ως προς τον τρόπο συμπλήρωσης τους. 
Ακολούθησε η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους μαθητές . Τέλος 
πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα. Οι 
απαντήσεις των μαθητών Γυμνασίου τοποθετήθηκαν σε πίνακες - γραφήματα. 
Επίσης καταρτίστηκαν ερωτηματολόγια για τους γονείς των μαθητών του Γυμνασίου 
από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. Διανεμήθηκαν στους μαθητές του Γυμνασίου 
για να τα μοιράσουν  στους γονείς τους και να τους δώσουν διευκρινήσεις και οδηγίες 
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ως προς τον τρόπο συμπλήρωσης τους. Τέλος πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των 
δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα. Και οι απαντήσεις των γονιών  
τοποθετήθηκαν σε πίνακες - γραφήματα. 

 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

    Α.   
 

                                 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
         Για τους μαθητές της Γ΄ Τάξης 

 
1. Ποιοι παράγοντες θεωρείς ότι σε επηρεάζουν περισσότερο στην επιλογή 

επαγγέλματος; 
 
              Εσωτερικοί παράγοντες (επιθυμίες-ενδιαφέροντα-κλίσεις) 
              
 
              Εξωτερικοί παράγοντες (οικογένεια-σχολείο-φίλοι-ΜΜΕ) 

 
 

 
Το 84,60% των μαθητών θεωρεί ότι οι εσωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν στην 
επιλογή επαγγέλματος ενώ μόλις το 15,40% επηρεάζεται από εξωτερικούς 
παράγοντες(οικογένεια – σχολείο – φίλοι – ΜΜΕ). 
 
 
 
 

84,60%

15,40%

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
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2. Βάλτε με σειρά (από το 1 έως το 5) τους παράγοντες που πιστεύεις ότι σε 
επηρεάζουν περισσότερο στην επιλογή επαγγέλματος: 

 
       Επιθυμίες – ενδιαφέροντα σου                                         Φίλοι 
 
       
      Οικογένεια (προσδοκίες της)                                             Σχολείο 
 
       
       ΜΜΕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το 85,00% των μαθητών θεωρεί ότι οι επιθυμίες-ενδιαφέροντα  είναι ο κυριότερος 
παράγοντας στην επιλογή επαγγέλματος. Το 10,00% των μαθητών πιστεύει ότι η 
οικογένεια επηρεάζει περισσότερο στην επιλογή του επαγγέλματος, τα ΜΜΕ και οι 
φίλοι επηρεάζουν ελάχιστα ενώ το σχολείο καθόλου. 
 
 
3. Αισθάνεστε ότι οι επαγγελματικές σας επιλογές γίνονται σεβαστές από το 
οικογενειακό σας περιβάλλον; 

 
                    ΝΑΙ                                                              ΟΧΙ 

 
 
Οι μαθητές σε ποσοστό 87,20% αισθάνονται ότι οι επαγγελματικές τους επιλογές 
γίνονται σεβαστές από το οικογενειακό τους περιβάλλον. 
 
 
 

85,00%

2,50%

10,00%

0,00%

2,50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ-
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΦΙΛΟΙ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΜΕ
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4. Πόσο συχνά γίνονται συζητήσεις στο σπίτι σχετικά με το μελλοντικό 
επάγγελμά σας; 
 
       ΣΥΧΝΑ                               ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ                               ΠΟΤΕ  
 

 

33,30%

59,00%

7,70%
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10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
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60,00%
70,00%
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ΣΥΧΝΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ

 
 
To 59,00 % των μαθητών αναφέρει ότι μερικές φορές γίνονται συζητήσεις στο σπίτι 
σχετικά με το μελλοντικό τους επάγγελμα, το 33,30 % αναφέρει ότι γίνονται συχνά 
ενώ μόλις το 7,70 % αναφέρει ότι δε γίνονται ποτέ συζητήσεις στο σπίτι . 

87,20%

12,80%

ΝΑΙ
ΟΧΙ
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5. Πιστεύεις ότι οι γονείς σου σε πιέζουν να ακολουθήσεις το δικό τους 

επάγγελμα ;  
  
                    ΝΑΙ                                                              ΟΧΙ 

 
  

0%

100%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

 
 
Όλοι οι μαθητές(100%) πιστεύουν ότι οι γονείς τους δεν τους πιέζουν να 
ακολουθήσουν το δικό τους επάγγελμα. 
 

6. Θεωρείς ότι οι γονείς σου προσπαθούν να σου επιβάλλουν να επιλέξεις 
σπουδές και επάγγελμα εκπληρώνοντας δικές τους επιθυμίες ή 
ανεκπλήρωτα όνειρα; 

 
                         ΝΑΙ                                                               ΟΧΙ 
 
 

94,90%

5,10%

ΝΑΙ
ΌΧΙ
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Το μεγαλύτερο ποσοστό(95%) των μαθητών θεωρούν ότι οι γονείς δεν 
προσπαθούν να τους επιβάλουν να επιλέξουν σπουδές και επάγγελμα 
εκπληρώνοντας δικές τους επιθυμίες  ή ανεκπλήρωτα όνειρα. 

 
7. Οι γονείς σου έχουν δική τους επιχείρηση; 

 
                    ΝΑΙ                                                              ΟΧΙ 
 

 

41,00%

59,00%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ
ΝΑΙ

 
 

Σε ποσοστό 59,00% των μαθητών οι γονείς δεν  έχουν δική τους επιχείρηση. 
 
Αν ΝΑΙ δέχεσαι πιέσεις από τους γονείς σου έτσι ώστε να ακολουθήσεις 
τη δική τους  επιχείρηση ανεξάρτητα αν αυτό ταιριάζει με την 
προσωπικότητα σου; 

 
        
                          ΝΑΙ                                                              ΟΧΙ 
 
 
           Από το 41,00% των μαθητών των οποίων οι γονείς έχουν δική τους επιχείρηση 

σε ποσοστό 81,25% δεν δέχονται πιέσεις έτσι ώστε να δουλέψουν στη δική 
τους επιχείρηση ανεξάρτητα αν αυτό ταιριάζει με την προσωπικότητά τους. 
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8. Προσπαθούν οι γονείς σου να σε πείσουν να ακολουθήσεις επαγγέλματα 
με κοινωνικό γόητρο όπως γιατρός, δικηγόρος κτλ. 

 
                  ΝΑΙ                                                                   ΟΧΙ 

 
 

81,25%

18,75%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

12,80%
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Το 87,20% των μαθητών θεωρεί ότι οι γονεις τους δεν προσπαθούν να τους πείσουν 
να ακολουθήσουν επαγγέλματα με κοινωνικό γόητρο όπως δικηγόρος, γιατρός κτλ. 
 
 

9. Όσον αφορά τα επαγγέλματα, θα επέλεγες κάτι που: 
 
        θα σου άρεσε χωρίς επαγγελματική σταθερότητα 
 
        θα σου πρότεινε η οικογένεια και το οποίο θα σου πρόσφερε επαγγελματική   
        σταθερότητα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σε ποσοστό 56,40% οι μαθητές θα επέλεγαν επάγγελμα που θα τους άρεσε χωρίς 
επαγγελματική σταθερότητα ενώ σε ποσοστό 43,60% θα έκαναν ένα επάγγελμα 
που θα τους πρότεινε η οικογένεια και το οποίο θα  τους πρόσφερε επαγγελματική 
σταθερότητα. 
 
 
10. Η οικογένεια σας έχει αντιρρήσεις στις επαγγελματικές επιλογές; 

            ΝΑΙ                                                                  ΟΧΙ 
 
 
Σε πολύ μεγάλο ποσοστό (94,90%) των μαθητών θεωρείται ότι η οικογένεια δεν έχει 
αντιρρήσεις στις επαγγελματικές επιλογές. 
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11. Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει αντιρρήσεις στις επαγγελματικές  
σου επιλογές : 
  
        συμμορφώνεσαι με τη γνώμη τους 
  
        
       συζητάτε για να βρείτε μια κοινά αποδεκτή λύση  
 
  
       αδιαφορείς και ακολουθείς την επιθυμία σου 

 
 
 
Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει αντιρρήσεις στις επαγγελματικές επιλογές των 
μαθητών σε ποσοστό 59,00% συζητούν μαζί τους για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή 
λύση, σε ποσοστό 38,50% αδιαφορούν και ακολουθούν την επιθυμία τους ενώ σε 
ποσοστό 2,50% συμμορφώνονται με τη γνώμη των γονιών τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94,90%

5,10%

ΝΑΙ
ΌΧΙ
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Β. 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Για τους γονείς των μαθητών της Γ΄ Τάξης 

 
 
 
 
ΗΛΙΚΙΑ:   
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το 40,68% των γονιών έχει τελειώσει το Δημοτικό, το 33,90% έχει τελειώσει το 
Γυμνάσιο, το 13,56% έχει αποφοιτήσει από το Λύκειο ενώ μόλις το 8,47% έχει 
σπουδάσει σε ΑΕΙ / ΤΕΙ.  
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των πατεράδων(58,62%) είναι αγρότες, το 13,80% 
ασχολείται με οικοδομικές εργασίες ενώ οι υπόλοιποι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, 
ιδιωτικοί υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί.  
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των μητέρων(76,67%) ασχολείται με τα οικιακά ενώ το 
16,67% είναι αγρότισσες. 
 
 

1. Επιθυμείτε να ακολουθήσει το παιδί σας το δικό σας επάγγελμα; 
ΝΑΙ                                                                ΟΧΙ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχεδόν όλοι οι γονείς(98,30%) δεν επιθυμούν να ακολουθήσει το παιδί τους το δικό 
τους επάγγελμα. 
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2. Κατευθύνετε το παιδί σας σε συγκεκριμένη επιλογή επαγγέλματος; 
ΝΑΙ                                                                ΟΧΙ  

 
Το 74,58% των γονιών δεν κατευθύνει το παιδί τους σε συγκεκριμένη επιλογή 
επαγγέλματος. 
 

3. Πόσο συχνά γίνονται συζητήσεις σχετικά με το μελλοντικό επάγγελμα του 
παιδιού σας; 
ΣΥΧΝΑ                            ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ                    ΠΟΤΕ  
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Το 57,63% των γονιών αναφέρει ότι συζητάει μερικές φορές σχετικά με το 
μελλοντικό επάγγελμα του παιδιού τους, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό(42,37%) συζητάει 
συχνά με το παιδί τους. 
 

4. Έχετε αντιρρήσεις με τις επαγγελματικές επιθυμίες του παιδιού σας; 
ΝΑΙ                                                                ΟΧΙ  

 

 
Οι γονείς σε ποσοστό 89,83% δεν έχει αντιρρήσεις με τις επαγγελματικές επιθυμίες 
του παιδιού τους. 
 

5. Πιστεύετε ότι ξέρετε ποιο επάγγελμα ταιριάζει το παιδί σας; 
ΝΑΙ                                                                ΟΧΙ  
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Σε μεγάλο ποσοστό(52,54%) οι γονείς δεν ξέρουν ποιο επάγγελμα ταιριάζει στο παιδί 
τους. 
 

6. Θα θεωρούσατε το παιδί σας επαγγελματικά επιτυχημένο αν:  
 
  βγάζει πολλά χρήματα                       έχει σταθερή και μόνιμη δουλειά  
  έχει κοινωνική καταξίωση                 κάνει αυτό που αγαπάει  

 
Το 49,15% των γονιών θεωρούν το παιδί τους επαγγελματικό επιτυχημένο αν είχε 
σταθερή-μόνιμη δουλεία ενώ το 42,37% ενδιαφέρεται να κάνει το παιδί τους αυτό 
που αγαπάει. 
 
 

7. Αν το παιδί σας επιλέξει κάποιο επάγγελμα με το οποίο διαφωνείτε:  
 
 θα το αποδεχτείτε                              θα το συζητήσετε μαζί του   
 θα προσπαθήσετε να αλλάξει γνώμη 

 
Το 62,72% των γονιών θα συζητούσε με το παιδί αν επέλεγε κάποιο επάγγελμα με το 
οποίο θα διαφωνούσε, το 33,90% θα το αποδεχότανε ενώ μόλις το 3,38% θα 
προσπαθούσε να του αλλάξει τη γνώμη. 
 
 
 
 
 

5,08% 3,40%

49,15%
42,37%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

ΒΓΑΖΕΙ ΠΟΛΛΑ
ΧΡΗΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΗ - ΜΟΝΙΜΗ
ΔΟΥΛΕΙΑ

ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ
ΑΓΑΠΑΕΙ



Γ΄ Τάξη Γυμνασίου Λουτρού 

 

Επαγγελματικές επιλογές: Σύνδεση επιθυμιών των μαθητών - 
προσδοκιών της οικογένειας. 

 

 
 

 
8. Θα επιδιώκατε να ακολουθήσει το παιδί σας ένα επάγγελμα που θα θέλατε 
να κάνετε εσείς οι ίδιοι; 
 

ΝΑΙ                                                                ΟΧΙ  

 
Το 84,75% των γονιών δεν επιδιώκει να ακολουθήσει το παιδί τους ένα επάγγελμα 
που θα θελαν να κάνουν οι ίδιοι. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Όσον αφορά τα ερωτηματολόγια των μαθητών μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι 
μαθητές κατά κύριο λόγο επηρεάζονται από εσωτερικούς παράγοντες όπως είναι οι 
επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και οι κλίσεις ως προς την επιλογή επαγγέλματος. 
Επίσης οι επαγγελματικές επιλογές γίνονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό σεβαστές από 
το οικογενειακό περιβάλλον. Ακόμη γίνονται αρκετές συζητήσεις στο σπίτι σχετικά 
με το μελλοντικό τους επάγγελμα. 
Όλοι οι μαθητές θεωρούν ότι δεν πιέζονται από τους γονείς για να ακολουθήσουν το 
δικό τους επάγγελμα. Σχεδόν όλοι οι μαθητές πιστεύουν ότι οι γονείς δεν προσπαθούν 
να τους επιβάλλουν να επιλέξουν σπουδές και επαγγέλματα εκπληρώνοντας δικές 
τους επιθυμίες ή ανεκπλήρωτα όνειρα. 
Μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις οι μαθητές δέχονται πιέσεις ώστε να δουλέψουν 
στην επιχείρηση των γονιών τους κάτι που μας έκανε μεγάλη εντύπωση. 
Σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι μαθητές θεωρούν ότι οι γονείς δεν προσπαθούν να τους 
πείσουν να ακολουθήσουν επαγγέλματα με κοινωνικό γόητρο όπως δικηγόρος, 
γιατρός κλπ. 
Σχεδόν όλοι οι μαθητές πιστεύουν ότι οι γονείς δεν έχουν αντιρρήσεις στις 
επαγγελματικές επιλογές τους. 
Τέλος υπήρξε προβληματισμός από τους μαθητές όσον αφορά την επιλογή 
επαγγέλματος που θα τους αρέσει χωρίς σταθερότητα ή την επιλογή επαγγέλματος 
που θα προτείνει η οικογένεια με επαγγελματική σταθερότητα αφού τα ποσοστά ήταν 
σχεδόν μοιρασμένα 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Αναφορικά με τα ερωτηματολόγια των γονιών μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό των πατεράδων είναι αγρότες και οικοδόμοι ενώ οι μητέρες 
ασχολούνται κυρίως με τα οικιακά. 
Το μορφωτικό επίπεδο των γονιών είναι σχετικά χαμηλό αφού οι περισσότεροι έχουν 
απολυτήριο Δημοτικού ή Γυμνασίου.  
Σχεδόν όλοι οι γονείς δεν επιθυμούν να ακολουθήσει το παιδί τους το δικό τους 
επάγγελμα. 
Αρκετοί είναι οι γονείς που κατευθύνουν το παιδί τους σε συγκεκριμένη επιλογή 
επαγγέλματος. 
Επίσης όλοι οι γονείς αναφέρουν ότι συζητούν αρκετά στο σπίτι με το παιδί τους 
σχετικά με το μελλοντικό τους επάγγελμα. 
Σχεδόν όλοι οι γονείς δεν έχουν αντιρρήσεις με τις επαγγελματικές επιθυμίες των 
παιδιών τους. 
Τα ποσοστά είναι μοιρασμένα ως προς το επάγγελμα που ταιριάζει στο παιδί τους 
δηλαδή σχεδόν οι μισοί γονείς δεν ξέρουν ποιο επάγγελμα ταιριάζει στο παιδί τους. 
Οι περισσότεροι γονείς θα θεωρήσουν το παιδί τους επαγγελματικό επιτυχημένο 
πρώτον αν έχει σταθερή - μόνιμη δουλειά και δεύτερον αν κάνει αυτό που αγαπάει. 
Σε μεγαλύτερο ποσοστό οι γονείς θα συζητήσουν με το παιδί αν επιλέξει επάγγελμα 
με το οποίο διαφωνούν και σε μικρότερο θα αποδεχτούν την επιλογή του. 
Τέλος πολύ μικρό ποσοστό των γονιών θα επιδίωκαν να ακολουθήσει το παιδί τους 
επάγγελμα που θα θελαν να κάνουν οι ίδιοι.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

 
Η εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών στα πλαίσια του προγράμματος 
Σταδιοδρομίας πραγματοποιήθηκε στις  13 Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή 
στην Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού ‘ΚΟΡΠΗ’ στη Βόνιτσα Δυτικής Ελλάδας. Η 
βιομηχανία προμηθεύεται το νερό από τις πηγές των Ακαρνανικών Όρων με ειδικές 
αντλίες και το οποίο αφού περάσει από φίλτρα εμφιαλώνεται σε μπουκάλια τα οποία 
συσκευάζονται και επομένως είναι έτοιμα προς κατανάλωση. Στη βιομηχανία 
εργάζονται περίπου 75 άνθρωποι και το καλοκαίρι που η ζήτηση είναι μεγαλύτερη 
προσλαμβάνονται επιπλέον 25-30 εργάτες με εποχική απασχόληση. 
Στη βιομηχανία εργάζονται κυρίως χημικοί και χημικοί μηχανικοί οι οποίοι ελέγχουν 
συνεχώς με μετρήσεις τα συστατικά του νερού, χειριστές  και λοιποί εργάτες. Οι 
εργαζόμενοι δουλεύουν με 8ωρη απασχόληση σε τρεις βάρδιες. 
Στις συνομιλίες που είχαμε με τους εργαζόμενους στη βιομηχανία παρατηρήσαμε ότι 
οι συνθήκες εργασίας είναι σχετικά καλές ενώ και οι αμοιβές είναι αρκετά υψηλές. 
Επίσης μέσα από τις συζητήσεις διαπιστώσαμε ότι είναι ευχαριστημένοι από την 
εργασία που επιλέξανε δηλαδή τους αρέσει η συγκεκριμένη εργασία και δεν τη 
κάνουν μόνο για τα χρήματα. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΑΡΘΡΑ 
 
 
1◦ Επάγγελμα: οικογενειακή υπόθεση 
Της ΣΟΦΙΑΣ ΝΕΤΑ 
 
Οι πεποιθήσεις και τα θέλω των γονέων καθορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των 
μαθητών στη χώρα μας και όχι οι προσωπικές κλίσεις και τα ενδιαφέροντα, με 
αποτελέσματα την «παραγωγή» εργαζομένων με χαμηλή ικανοποίηση και 
αποδοτικότητα από το επάγγελμά τους, όπως έδειξε πανελλαδική έρευνα του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
Η λογική της επαγγελματικής ασφάλειας είναι το ζητούμενο των γονέων, εις βάρος 
της δημιουργικότητας και της ελεύθερης επιλογής. Αυτό που προκύπτει είναι η 
ανάγκη οργανωμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής και η αναβάθμιση του 
σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε από πολύ νωρίς, από το Γυμνάσιο, 
να καταγράφονται οι κλίσεις των μαθητών και να καθοδηγούνται στη σωστή 
επαγγελματική απόφαση. 

Τα παραπάνω επισημαίνουν στην «Ε» οι υπεύθυνοι 
της έρευνας, Ευστράτιος Παπάνης 
(papanis@papanis.com), επίκουρος καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και η δρ Ψυχολογίας, Αγνή 
Βίκη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (agni@elitemail.org), 
τονίζοντας παράλληλα πως «συνήθως οι Έλληνες 
γονείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο δίνουν 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξία της εκπαίδευσης, με τη 
διαφορά ότι την αντιλαμβάνονται ως μέσο 
κοινωνικής και οικονομικής ανόδου και όχι ως αξία 
αυτή καθαυτή. Εάν η επιτυχία μπορεί να 
διασφαλιστεί με επαγγέλματα που δεν απαιτούν 
ιδιαίτερη μόρφωση, τότε προκρίνουν αυτά». 

 
Ένα από τα βασικότερα ευρήματα της έρευνας είναι ο κυρίαρχος ρόλος του 
μορφωτικού υποβάθρου της μητέρας και ειδικά εκείνης με αυξημένα ακαδημαϊκά 
προσόντα (μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης) στη διαμόρφωση των 
επαγγελματικών τύπων, τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών, ο οποίος 
υπερσκελίζει τον αντίστοιχο του πατέρα. «Είναι γεγονός ότι η σύγχρονη Ελληνίδα 
μητέρα έχει ξεφύγει από τα στερεότυπα και συνειδητά πλέον λαμβάνει αποφάσεις 
που σχετίζονται με την ανατροφή των παιδιών. Ο μητρικός ρόλος δεν την 
απομονώνει πια από το εργασιακό περιβάλλον, δεν της στερεί τις ευκαιρίες 
επαγγελματικής και μορφωτικής εξέλιξης, γεγονός που ενδυναμώνει την 
προσωπικότητά της. Η μητέρα μπορεί στις μέρες μας να αποτελεί παράδειγμα προς 
μίμηση», σημειώνουν οι ερευνητές. 

 
Ο επίκουρος καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
Ευστράτιος Παπάνης, 
υπεύθυνος της έρευνας 
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«Η επιλογή επαγγέλματος είναι μια διά βίου διαδικασία και οι συνιστώσες που την 
επηρεάζουν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε ψυχολογικές, κοινωνικές και 
βιολογικές. Η εξέταση ενός μόνο παράγοντα (π.χ. μορφωτικό επίπεδο γονέων ή 
φύλο), ακόμα και αν πρόκειται για την καταλυτική επίδραση του οικογενειακού 
περιβάλλοντος, γίνεται κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς. Η επιλογή επαγγέλματος 
μπορεί να οφείλεται στη μίμηση προτύπων, στην επιλεκτική ενίσχυση ορισμένων 
επαγγελμάτων στις συνθήκες της αγοράς, στις κοινωνικές τάσεις ή μπορεί να 
επηρεάζεται έμμεσα από μια άλλη μεταβλητή, όπως η αυτοεκτίμηση, που να 
καθορίζει τελικά την επιλογή επαγγέλματος», τονίζει 
ο κ. Παπάνης. 

«Η έρευνα επικυρώνει εμπειρικές διαπιστώσεις 
προηγούμενων ερευνών (Moser 1952, Φραγκουδάκη 
1985 κ.λπ.), που αφορούν τις επαγγελματικές 
προτιμήσεις των εφήβων, οι οποίες είναι ανάλογες με 
το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. 
 
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει εδώ στην έννοια της 
οικογενειακής κουλτούρας, δηλαδή στο σύστημα 
αξιών, στάσεων, συνηθειών, λεκτικού και μη 
λεκτικού κώδικα, η οποία ισχυροποιείται σταδιακά, 
διαμορφώνεται από τις δυναμικές που αναπτύσσονται και εσωτερικεύεται, είτε ως 
αποδοχή είτε ως αντίδραση προς αυτό, από τα παιδιά. Είναι φανερό ότι η κουλτούρα 
αυτή επηρεάζεται άμεσα από την καλλιέργεια των γονέων. Οι γονείς με υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο επιλέγουν συστηματικά μια δημοκρατικότερη διαχείριση των 
οικογενειακών θεμάτων, δημιουργούν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και μορφωτικές 
ευκαιρίες, χρησιμοποιούν συνθετότερο λόγο, ενισχύουν την αυτονομία, θεωρούν την 
παιδεία και τον πολιτισμό κοινωνικό αγαθό, παρέχουν πολλαπλές επιλογές, 
εξομαλύνουν τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις, καλλιεργούν υψηλότερες 
προσδοκίες, κατέχουν συστηματικά καλύτερες θέσεις εργασίας, είναι σχετικά εύποροι 
και απολαμβάνουν κοινωνική καταξίωση, με αποτέλεσμα να στρέφουν τα παιδιά τους 
σε ανάλογα και πιο ανταγωνιστικά επαγγέλματα». 
 
Μερικές φορές το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων και η χαμηλή οικονομική 
κατάσταση της οικογένειας αποτελούν για τους μαθητές παράγοντα απόρριψης-
αποφυγής των απλών επαγγελμάτων. Ομοίως, η τάση απόρριψης ορισμένων 
κατηγοριών των επιστημονικών επαγγελμάτων (κυρίως νομικών, εκπαιδευτικών) από 
μαθητές με γονείς υψηλού μορφωτικού επιπέδου και με καλή οικονομική-
οικογενειακή κατάσταση μπορεί να ερμηνευτεί ως επιθυμία να ξεφύγουν από 
συνηθισμένα γι' αυτούς επαγγελματικά πλαίσια. 
 
«Από τα πορίσματα των παραπάνω ελληνικών και ξένων ερευνών προκύπτει ότι οι 
περισσότεροι που σπουδάζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τελικά 
απασχολούνται σε "ανώτερα" επαγγέλματα, προέρχονται από οικογένειες με υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι το κοινωνικό σύστημα αναπαράγει 
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μέσω του μορφωτικού επιπέδου των γονέων τους ταξικούς διαχωρισμούς και 
παράλληλα, διά των πολλών ή λίγων ευκαιριών που παρέχει, οριοθετεί το πλαίσιο 
δράσης τους. Η εκπαίδευση αποτελεί διέξοδο για τα παιδιά οικογενειών με χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο και εχέγγυο για τη διατήρηση των κοινωνικών κεκτημένων για τα 
παιδιά από γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο», καταλήγει ο κ. Παπάνης.  
 
 
2◦ Η σχέση γονέων - παιδιών καταλυτική για την επιλογή καριέρας  
 
Από φαρμακοποιό σε φαρμακοποιό και από γιατρό σε γιατρό! Το οικογενειακό 
δένδρο δεν λέει να... αλλάξει επάγγελμα σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι παππούδες 
«κληροδοτούν» το επάγγελμά τους στον γιο και εκείνος στον δικό του γιο με 
αποτέλεσμα να αναρωτιέται κάποιος τρίτος «πόσο προσωπική είναι η απόφαση, πόσο 
ελεύθερη είναι η επιλογή επαγγέλματος από το γιο, τον εγγονό, πόσο πιέζουν οι 
γονείς τα παιδιά να συνεχίσουν τη δική τους δουλειά;». 
 
Στο κατώφλι των ΑΕΙ και των ΤΕΙ βρίσκονται περίπου 70.000 μαθητές Λυκείων και 
ΤΕΕ που κατάφεραν να «πιάσουν» τα όρια εισαγωγής. Η υποβολή των 
μηχανογραφικών δελτίων από κάθε υποψήφιο με τις σχολές επιλογής του 
ολοκληρώθηκε χθες και για τους περισσότερους αποδείχθηκε γρίφος, αφού έπρεπε να 
επιλέξουν ανάμεσα είτε σε άγνωστες σχολές είτε σε άλλες με παρόμοιους τίτλους. 
Ο... γρίφος δυσκόλεψε αφού το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως 
γίνεται στα σχολεία, αποδεικνύεται ανεπαρκές. Όμως, κάποιοι υποψήφιοι είχαν ήδη 
επιλέξει προ πολλού, καθώς θα ακολουθήσουν την επιστήμη των γονιών τους. «Το 
παιδί επηρεάζεται από τους γονιούς. Πόσω μάλλον όταν και οι δύο έχουν το ίδιο 
επάγγελμα», μας είπε η κ. Λέττα Τσούνη, οδοντίατρος η ίδια, όπως και ο σύζυγός 
της. Ο γιος της επίσης σπούδασε οδοντίατρος. «Εμείς δεν θέλαμε να τον 
επηρεάσουμε. Βέβαια, τώρα θα τον βοηθήσουμε στο ξεκίνημά του. Μάλιστα, θα 
επιλέξει μια διαφορετική περιοχή από εμάς για το ιατρείο του» μας ανέφερε. Η κ. 
Μαργαρίτα Τσαρδάκα «κληρονόμησε» το φαρμακείο στο Παγκράτι από τη μητέρα 
της, ο σύζυγός της είναι φαρμακοποιός και η ίδια δείχνει ικανοποιημένη που η κόρη 
της Σοφία θέλει να γίνει φαρμακοποιός. «Η μητέρα μου είπε ότι θα έχω 
εξασφαλισμένη πελατεία και εισόδημα. Εκείνη στην αρχή θα με βοηθούσε με την 
πείρα της σε θέματα με τους προμηθευτές αλλά και τους πελάτες. Ταυτόχρονα, καθώς 
μου άρεσαν η χημεία, η βιολογία αποφάσισα να σπουδάσω φαρμακευτική. Γιατί όχι;» 
λέει στην «Κ». Παραδέχεται ότι υπάρχουν «επαγγελματικές» προστριβές με τη 
μητέρα της αλλά «τις ξεπερνάμε γρήγορα» και χαίρεται που «η κόρη μου η Σοφία 
είναι τυπική, και καθαρή και της αρέσει η δουλειά». 
 
Άλλη περίπτωση: Γιατρός ο ίδιος και η σύζυγός του, ο κ. Κ. Δραγώτης από την 
Πάτρα είδε τα δύο παιδιά του (23 και 20 ετών) να σπουδάζουν οικονομικά και 
πληροφορική. «Πάντα είχαμε πολύ καλή επαφή με τα παιδιά. Όμως τα αφήσαμε μόνα 
να κάνουν τις επιλογές τους. Ίσως να απέφυγαν την ιατρική επειδή έβλεπαν τον 
μπαμπά και τη μαμά να λείπει πολύ από το σπίτι, λόγω των εφημεριών. Νομίζω όμως 
ότι είναι χαρούμενα με τις επιλογές τους» μας λέει σήμερα. Tι κρύβεται όμως πίσω 
από την επαγγελματική συνέχεια ανάμεσα στις γενιές; Πόσο ελεύθερες είναι οι 
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επιλογές των παιδιών; 
 
«Αρκετά είναι τα παιδιά που ταυτίζονται με τις προσδοκίες που έχουν οι γονείς τους 
γι’ αυτά, προκειμένου να τους ευχαριστήσουν, ενώ χωρίς την γονεϊκή επιδοκιμασία 
και υποστήριξη, είναι συχνά απρόθυμα ακόμα και να εξερευνήσουν τις διαφορετικές 
προοπτικές καριέρας. Μια τέτοια υπακοή, όμως, μπορεί να τα οδηγήσει σε ένα 
επάγγελμα το οποίο δεν τους ταιριάζει, με αποτέλεσμα οι εργασιακές τους προοπτικές 
να είναι πολύ φτωχές, αφού η φύση της εργασίας δεν τους ταιριάζει» λέει στην «Κ» η 
ψυχολόγος κ. Μαρίζα Χριστοδούλου. «Οι λόγοι για τους οποίους οι γονείς θέλουν τα 
παιδιά τους να ακολουθήσουν τα βήματα που έκαναν και οι ίδιοι είναι διότι βλέπουν 
τα παιδιά τους ως συνέχεια του εαυτού του και συνεπώς του ονόματός τους και του 
έργου τους. Επίσης, επιθυμούν τη συνέχιση της οικογενειακής παράδοσης που 
αποτελεί επίσης δημιούργημά τους, ενώ εάν οι ίδιοι νιώθουν μια φορά δικαιωμένοι 
που ακολούθησαν ένα πετυχημένο επάγγελμα, θα νιώθουν δύο φορές δικαιωμένοι, 
όταν αυτή η επιτυχία μεταβιβαστεί στο παιδί τους» προσθέτει. Και καταλήγει: «Τις 
περισσότερες φορές, όμως, τα νεαρά άτομα δεν θέλουν να ακολουθήσουν το έτοιμο 
σχέδιο που οι γονείς τους ετοίμασαν γι’ αυτά και αντιδρούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
εμφανίζονται συγκρούσεις μεταξύ γονιών και παιδιού που προσπαθεί να ενηλικιωθεί 
υπερασπιζόμενο τις αποφάσεις και τις αξίες του». Ας τα ακούνε οι ενδιαφερόμενοι... 
 
Ποιος επαγγελματικός προσανατολισμός; 
 
Ελάχιστη σημασία δίνεται στο μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού στα 
σχολεία. Διδάσκεται στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου μία ώρα εβδομαδιαίως για όλο 
το σχολικό έτος, δηλαδή περί τις 25 ώρες συνολικά, Στο Λύκειο διδάσκεται μόνο 
στους μαθητές Α΄ Λυκείου, μία ώρα εβδομαδιαίως μετά τον Ιανουάριο, δηλαδή 12 
ώρες. Στη Β΄ και την Γ΄ Λυκείου, όταν οι υποψήφιοι πρέπει να πάρουν τις κρίσιμες 
αποφάσεις για το πού θα σπουδάσουν και πρέπει να επιλέξουν μεταξύ των σχεδόν 
500 σχολών - τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ, το μάθημα δεν διδάσκεται! Ο αντιπρόεδρος του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Στ. Τζέπογλου, που επί χρόνια επιμένει για την 
ενίσχυση του μαθήματος, παραδέχεται στην «Κ» ότι «οι ώρες είναι λίγες, καθώς 
απουσιάζει το μάθημα στις τελευταίες κρίσιμες τάξεις του λυκείου. Πόσο μάλλον 
που, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, διδάσκεται από εκπαιδευτικούς που θέλουν 
να καλύψουν το ωράριό τους». Ο μαθηματικός κ. Στράτος Στρατηγάκης που έχει 
διδάξει το μάθημα, τονίζει ότι «οι εκπαιδευτικοί δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι. 
Τα βιβλία που δίνονται είναι καλά και επιτρέπουν στον μαθητή να ψάξει μόνος, όμως 
είναι τόσο λίγες οι ώρες που και να θες να δουλέψεις με τα παιδιά, δεν 
προλαβαίνεις». Έτσι, το μάθημα είτε μετατρέπεται σε... χαλαρή ώρα ή, όπως 
συμβαίνει σύμφωνα με πληροφορίες μας, κάποιοι εκπαιδευτικοί στην ώρα του 
μαθήματος διδάσκουν τα μαθήματα της ειδικότητά τους, π.χ. μαθηματικά, φυσική 
κλπ. 
 
πηγή: Καθημερινή 
 

-------------------------------------------------------------------- 
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Οι γονείς διαδραματίζουν αναμφίβολα έναν αποφασιστικό ρόλο στην κρίσιμη 
απόφαση των παιδιών τους για την επιλογή των σπουδών και της επαγγελματικής 
τους καριέρας. Πολλά εξαρτώνται φυσικά από τις δικές τους αντιλήψεις, την 
κοινωνική τους συμπεριφορά, τη φιλοσοφία ζωής, τον τρόπο ανατροφής των παιδιών 
και κυρίως τις διαπροσωπικές σχέσεις. Γενικότερα, πολλοί γονείς στη χώρα μας είναι 
γνωστό ότι διακρίνονται για μια μάλλον υπερπροστατευτική συμπεριφορά απέναντι 
στα παιδιά τους. Αυτό, αν και μεταστρέφεται τα τελευταία χρόνια, οφείλεται κυρίως 
σε παραδοσιακές αντιλήψεις και συμπεριφορές που εμπεριέχονται στα εθνολογικά, 
πολιτισμικά και κοινωνικά δεδομένα της χώρας μας αλλά που βρίσκονται έξω από τα 
όρια του παρόντος βιβλίου. 

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι γονείς επιχειρούν να επιβάλουν στα παιδιά τους 
τις δικές τους επιθυμίες ή και απωθημένα, όσον αφορά τις σπουδές και το επάγγελμα 
που αυτά θα ακολουθήσουν. Πολλοί νέοι ή νέες πιέζονται υπέρμετρα για να 
σπουδάσουν μια από τις επιστήμες που θεωρούνται ότι αποτελούν το εισιτήριο για 
κοινωνική και οικονομική άνοδο, όπως γιατρός, μηχανικός, δικηγόρος κτλ. Άλλες 
φορές, η μητέρα ή ο πατέρας, που για κάποιο λόγο δεν έγιναν γιατροί ή κάποιο 
επάγγελμα με θεωρούμενο υψηλό κοινωνικό κύρος και εισοδηματικές προσδοκίες, 
πιέζουν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν παρόμοιες σπουδές, κυρίως γιατί αυτό 
αποτελεί μια προσωπική τους ανεκπλήρωτη επιδίωξη. Ορισμένοι γονείς μάλιστα 
πιέζουν περισσότερο απ' όσο πρέπει τα παιδιά τους για να ακολουθήσουν το δικό 
τους επάγγελμα ή τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς να εξετάζουν αν 
αυτό ταιριάζει με την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα του παιδιού. 

Όμως, στη σημερινή εποχή, πολύ συχνά αυτού του τύπου η πίεση έχει το ακριβώς 
αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο. Οι νέοι πολύ συχνά λειτουργούν 
αρνητικά ή και ανατρεπτικά απέναντι στις παλαιότερες γενιές και ιδιαίτερα απέναντι 
σε γονείς με υπερπροστατευτική συμπεριφορά. Ενώ πολλές φορές οι γονείς μπορεί 
και να έχουν δίκιο όταν επιμένουν για την επιλογή μιας ορισμένης καριέρας για τα 
παιδιά τους, το χάνουν εξαιτίας του επίμονου και πατερναλιστικού τρόπου με τον 
οποίο θέλουν να την επιβάλουν. Συχνά το επάγγελμα του πατέρα, της μητέρας, η 
οικογενειακή επιχείρηση, είναι μια αξιόμαχη και ενδιαφέρουσα προοπτική για το 
επαγγελματικό μέλλον των νέων. Όσο κι αν ακούγεται παρωχημένο, είναι γεγονός ότι 
σήμερα, σε μία άκρως ανταγωνιστική αγορά, είναι σε βάρος του ατομικού 
συμφέροντος των παιδιών να παραγνωρίζεται το προβάδισμα που τους παρέχεται από 
την οικογενειακή παράδοση, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει και εφησυχασμό. Γιατί 
συχνά "είναι δυσκολότερο να κρατήσεις κάτι από το να το αποκτήσεις" (το φύλαξε τα 
αγαθά χαλεπώτερου του κτήσασθαι - Δημοσθένης). Και είναι βέβαιο πως "όταν 
κάποιος κληρονομήσει κάτι από τους γονείς του, πρέπει να εργαστεί γι' αυτό ξανά, 
για να μπορέσει να το διατηρήσει". 

Χειρότερη ακόμη είναι η περίπτωση όπου τα παιδιά τελικά αποδέχονται τις επίμονες 
απαιτήσεις των γονιών τους και ακολουθούν σπουδές που τα οδηγούν σε 
επαγγέλματα τα οποία είτε δεν τους ταιριάζουν είτε έχουν ιδιαίτερα αρνητικές 
εργασιακές προοπτικές. Τότε τους αναμένουν δυσάρεστες εργασιακές περιπέτειες και 
αποτυχίες, για τις οποίες την καθοριστική ευθύνη φέρουν φυσικά οι γονείς. Σε άλλες 
πάλι περιπτώσεις, ορισμένοι νέοι ή νέες με ισχυρή προσωπικότητα και επίμονο 
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χαρακτήρα επιλέγουν ένα δρόμο σπουδών και επαγγέλματος με δική τους προσωπική 
ευθύνη. Στην περίπτωση που η επιλογή αυτή δεν είναι προϊόν προσωπικού πείσματος, 
αλλά στηρίζεται σε αυτογνωσία των προσωπικών δυνατοτήτων, ταλέντων και 
επιθυμιών, τότε οι γονείς δεν μπορούν παρά να αποδεχτούν την επιλογή αυτή, ακόμη 
και όταν το μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον εμφανίζεται ιδιαίτερα δυσοίωνο και 
ανταγωνιστικό. 

Ένας νέος, για παράδειγμα, που επιμένει να ακολουθήσει το δύσβατο δρόμο του 
ηθοποιού δεν αποκλείεται τελικά να πετύχει αυτό που ονειρεύεται, με τη βασική 
προϋπόθεση φυσικά ότι διαθέτει το ταλέντο και την επιμονή που απαιτεί το 
επάγγελμα αυτό. Αν κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, τότε οι γονείς ή κάποιο τρίτο 
πρόσωπο με κύρος θα πρέπει να επωμιστεί την ευθύνη να συζητήσει με το νέο για να 
τον πείσει και όχι φυσικά να επιβάλει την ανάκληση μιας τέτοιας απόφασης, που 
μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντικές περιπέτειες. Αν παρ' όλα αυτά ο νέος επιμένει με 
συνέπεια στην αρχική απόφαση, τότε δε μένει τίποτα που θα εμποδίσει αυτή την 
προοπτική. Και δεν είναι εντελώς απίθανο τελικά, παρ' όλες τις ενστάσεις, να τα 
καταφέρει στο τέλος, αφού η επιμονή, θέληση και η συνέπεια με την οποία 
επιδιώκεται ένας στόχος αποτελούν σημαντικό όπλο για την επίτευξή του. Και στην 
προκειμένη περίπτωση, δεν αποκλείεται να είχε γίνει λάθος διάγνωση αρχικά και ο 
υπό συζήτηση νέος να διαθέτει το απαραίτητο ταλέντο για να πετύχει ως ηθοποιός. 
Άλλωστε, λέγεται πως και ο Αϊνστάιν ήταν μέτριος μαθητής στα μαθηματικά στο 
σχολείο και παρ' όλα αυτά έγινε αυτός που τελικά έγινε. Εξάλλου, δεν είναι τυχαία η 
ρήση του Κομφούκιου, ο οποίος επισημαίνει πως "όταν ξέρεις τι θέλεις, οι πάντες 
υποχωρούν". 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι γονείς, που ασφαλώς ενδιαφέρονται για το 
μέλλον των παιδιών τους, οφείλουν να διερευνήσουν περισσότερο σε βάθος το ίδιο 
θέμα, να αποκτήσουν και εκείνοι κάποιες στοιχειώδεις έστω γνώσεις επαγγελματικού 
προσανατολισμού, έτσι ώστε η γνώμη τους να έχει βαρύτητα και να είναι η καλύτερη 
δυνατή για το μέλλον των παιδιών τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ιδιαίτερα 
ευτυχείς οι γονείς εκείνοι που βλέπουν τα παιδιά τους να πετυχαίνουν στην καριέρα 
τους και να πορεύονται με σίγουρα και επιτυχημένα βήματα στο δρόμο του 
μέλλοντός τους. Η προσδοκία να έχουν τα παιδιά μας επαγγελματική επιτυχία και 
προσωπική ευτυχία είναι μια ευγενική φιλοδοξία που χαρακτηρίζει τη φύση του 
ανθρώπου και προάγει την ανθρώπινη κοινωνία. Ο καθένας έχει δικαίωμα να ζήσει 
καλά, χωρίς όμως να βλάψει κάποιον άλλο. Και φυσικά χωρίς να προστρέχει σε 
παράνομες ή ανήθικες πράξεις. 

Πρώτα απ' όλα, οι γονείς θα πρέπει να αποβάλουν την υπερπροστατευτική αντίληψη 
που χαρακτηρίζει πολλούς απέναντι στα παιδιά τους. Οφείλουν να κατανοήσουν ότι 
είναι πιο σωστό και κυρίως πιο αποτελεσματικό, στη σημερινή εποχή, να συζητούν 
και να συμβουλεύουν με διακριτικό και έμμεσο τρόπο, αντί να θέλουν να επιβάλλουν 
αυταρχικά τη δική τους θέληση στα παιδιά τους. Επιπλέον, πρέπει να δεχτούν ότι και 
οι ίδιοι δεν είναι παντογνώστες και ότι θα πρέπει να μάθουν ορισμένα βασικά 
πράγματα ή να συμβουλευτούν κάποιους που γνωρίζουν περισσότερα, προτού 
συζητήσουν για ένα τόσο κρίσιμο θέμα με τα παιδιά τους, όπως είναι η επιλογή των 
σπουδών και του επαγγέλματος. Και δε θα πρέπει να λησμονούν ότι ο κάθε 
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άνθρωπος, όπως και τα παιδιά τους, έχει το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα, ο οποίος 
χρειάζεται ευέλικτη και κατάλληλη αντιμετώπιση. 

--------------------------------------------------------------------- 

Ζούμε σε μια περίοδο ταχύρυθμων μεταβολών στην τεχνολογία, στις επικοινωνίες, 
στην διακίνηση πληροφοριών ,στην οργάνωση της εργασίας ,στην ανάπτυξη της 
γνώσης. Στην αγορά εργασίας τα δεδομένα συνεχώς αλλάζουν με αποτέλεσμα το  
μέλλον της εργασίας  να είναι αβέβαιο και αμφιλεγόμενο. Η κατάκτηση και 
διατήρηση μιας θέσης εργασίας φαίνεται περισσότερο δύσκολη σήμερα απ’ ότι  στο 
παρελθόν.          Με όλα τα παραπάνω δεδομένα καλούνται τα παιδιά μας  να 
επιλέξουν σπουδές και επάγγελμα .Μια κρίσιμη  και σημαντική απόφαση  για τη ζωή 
τους . Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας το περνάμε  στο χώρο της εργασίας μας. 
Αυτό σημαίνει τυχόν λάθος επιλογή επαγγέλματος μας οδηγεί σε απόγνωση, 
μαρασμό και δυστυχία.         Οι γονείς αναμφίβολα παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην 
κρίσιμη αυτή απόφαση επιλογής σπουδών και επαγγέλματος των παιδιών τους. Η 
οικογένεια σαν πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης επηρεάζει το άτομο καθ’ όλη 
την διάρκεια της ζωής του, μεταφέροντας του αξίες, πρότυπα και τρόπους 
συμπεριφοράς. Η παρουσία και ταυτότητα κάθε κοντινού ενήλικα, ιδιαίτερα του 
γονέα, αποτελεί για τον έφηβο σημείο αναφοράς, δυνατότητα ταύτισης και πρότυπο 
μίμησης Εξ άλλου η υπερβολική πίεση φέρνει τα αντίθετο αποτέλεσμα από το 
επιδιωκόμενο στον έφηβο νέο. Συμπερασματικά οι γονείς ασκούν επιρροή στα παιδιά 
τους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού με άμεσο και έμμεσο τρόπο. Με 
άμεσο καθώς συχνά προσπαθούν να προβάλλουν συγκεκριμένα πρότυπα και ηθικές 
αξίες, κάποια επαγγέλματα γοήτρου η επιθυμητά από τους ίδιους, κάποιο ιδιαίτερο 
πρότυπο ζωής, κάποιους κοινωνικούς ρόλους στο κοινωνικό περιβάλλον όπου 
εντάσσονται σταδιακά τα παιδιά τους. Με έμμεσο τρόπο με όσα συζητάνε, πράττουν, 
επικαλούνται, επιβραβεύουν, αποδοκιμάζουν η αποστρέφονται. Τέλος η κοινωνική 
θέση, η εκπαίδευση και τα επαγγέλματα των γονέων και ατόμων του συγγενικού  
περιβάλλοντος  ασκούν επιρροή στην επαγγελματική επιλογή των νέων.              

Πως μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη δύσκολη  αλλά και κρίσιμη 
αυτή απόφαση  της ζωής τους; Πρώτα απ’όλα να ακούν  τα θέλω και πιστεύω των 
παιδιών τους και να μην επιμένουν σε αυταρχικούς μονόλογους. Να επικοινωνούν 
και να λένε με διακριτικό και πλάγιο τρόπο τη γνώμη τους. Να βοηθήσουν τα παιδιά 
τους  να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να πιστέψουν σ’ αυτόν. Να διερευνήσουν σε 
βάθος και να μάθουν τον πραγματικό χαρακτήρα, τα ταλέντα, τις ικανότητες, τις 
προσδοκίες, τις δυνατότητες και τις επιθυμίες των παιδιών τους. Να αποκτήσουν 
στοιχειώδη γνώση των εξελίξεων στην οικονομία, στην εκπαίδευση και εργασία. Να 
αξιοποιήσουν την παρουσία ειδικών στο περιβάλλον τους. Να αποβάλλουν τις τάσεις 
υπερπροστατευτισμού  των παιδιών τους. Να μην λησμονούν ότι κάθε άνθρωπος άρα 
και το παιδί τους έχει το δικό του χαρακτήρα, την δική του προσωπικότητα, τα δικά 
του ταλέντα και ενδιαφέροντα. Η επιλογή λοιπόν επαγγέλματος είναι προσωπική 
υπόθεση κάθε ανθρώπου και πρέπει να είναι σεβαστή.  
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Να μην ξεχνάμε την ρήση του Κομφούκιου, Κινέζου 
φιλόσοφου, «Διάλεξε ένα επάγγελμα που αγαπάς και δε 
θα αισθάνεσαι ποτέ την υποχρέωση να εργαστείς , ούτε 
για μέρα στη ζωή σου». 
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