ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Κυκλώστε την απάντηση που αντικατοπτρίζει την επιλογή που θα κάνατε στη
συγκεκριμένη περίπτωση.
Θυμηθείτε : Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις !
1. Οι φίλοι σου πρόσφατα αγόρασαν καινούρια αθλητικά παπούτσια. Θα
ήθελες κι εσύ να πάρεις αλλά στοιχίζουν πολύ ακριβά.
Α. Θα τα αγοράσεις ξοδεύοντας όλες σου τις οικονομίες;
Β. Θα προσπαθήσεις να βρεις άλλα παπούτσια που δεν σου αρέσουν τόσο πολύ
αλλά είναι φθηνότερα;
Γ. Δεν θα τα αγοράσεις αλλά θα περάσεις όλο το επόμενο διάστημα σκεπτόμενος
μήπως έπρεπε να τα είχες αγοράσει;
Δ. Θα τα αγοράσεις για να μην υστερείς σε σχέση με τους φίλους σου;
2. Μερικοί φίλοι σου αποφάσισαν να φύγουν τις τελευταίες ώρες από το
σχολείο για να δουν μια ταινία.
Α. Θα πας κι εσύ γιατί θέλεις πολύ να δεις την ταινία;
Β. Θα βρεις άλλους φίλους και θα δεις την ταινία άλλη στιγμή;
Γ. Έχεις δυσκολία να αποφασίσεις γιατί θέλεις να δεις την ταινία μ΄αυτούς τους
φίλους σου αλλά δεν θέλεις να χρεωθείς τις απουσίες στο σχολείο;
Δ. Θα πας με τους φίλους σου για να μη νομίσουν ότι τους αποφεύγεις;
3. Είσαι αναποφάσιστος για το τι θα κάνεις μετά το σχολείο
Α. Δεν στενοχωρείσαι, κάτι θα βρεις θα κάνεις
Β. Θα ενημερωθείς για τις πιθανές επιλογές που έχεις και θα ζητήσεις και τη
βοήθεια σύμβουλου επαγγελματικού προσανατολισμού
Γ. Δεν κάνεις τίποτε από το φόβο μήπως πάρεις λάθος απόφαση
Δ. Θα ρωτήσεις την οικογένειά σου και τους φίλους σου τι θεωρούν καλό για
σένα
4. Είσαι αντιμέτωπος με την επιλογή τόπου εργασίας
Α. Θα κοιτάξεις τις επιλογές που έχεις και θα αποφασίσεις γι αυτή που είναι η
ελκυστικότερη για σένα
Β. Θα κοιτάξεις τις επιλογές και θα βάλεις κριτήρια ( απόσταση, εμπειρία, κλπ )
προκειμένου να αποφασίσεις
Γ. Θα επιλέξεις τρεις και θα περιμένεις ποιος εργοδότης θα σε καλέσει πρώτος
Δ. Θα επιλέξεις εκείνη για την οποία κάποιος γνωστός σου έχει μιλήσει ή κάποιος
φίλος σου εργάζεται εκεί
5. Είναι βράδυ Παρασκευής και κάποιοι φίλοι σας θα πάνε σε ένα μέρος ενώ
κάποιοι άλλοι σε άλλο.
Α. Θα ρίξεις ένα νόμισμα για να βοηθηθείτε στην επιλογή σας

Β. Θα σκεφτείς πόσο θα κοστίσει, τι ώρα θα γυρίσετε, με τι θα πάτε και μετά θα
αποφασίσετε
Γ. Θα περάσεις τη μισή βραδιά με τη μια παρέα και την υπόλοιπη με την άλλη
Δ. Δεν θέλεις να ρίξεις καμιά παρέα κι έτσι θα πας με εκείνη που είναι
περισσότερο παρακινητική
6. Έχεις δυο μαθήματα να ετοιμάσεις για αύριο και ο χρόνος σου φθάνει
μόνο για το ένα
Α. Θα κάνεις εκείνο που σε ενδιαφέρει περισσότερο
Β. Θα κάνεις το πιο σημαντικό από την άποψη της βαθμολογίας
Γ. Θα προσπαθήσεις να κάνεις και τα δυο αν και τα αποτελέσματα δεν θα είναι
καλά
Δ. Θα κάνεις το μάθημα για τον καθηγητή που συμπαθείς περισσότερο
7. Θέλεις να γραφτείς σε ένα σύλλογο νέων και στην περιοχή σου υπάρχουν
δυο
Α. Θα πας στον ένα κι αν δεν σου αρέσει μετά θα πας στον άλλο
Β. Θα αναζητήσεις τι σου προσφέρει ο καθένας
Γ. Θα δοκιμάσεις ένα τη μια βδομάδα κι ένα την άλλη και στη συνέχεια θα
αποφασίσεις
Δ. Θα μάθεις σε ποιον σύλλογο πηγαίνουν οι περισσότεροι γνωστοί σου και μετά
θα αποφασίσεις
8. Είσαι μέλος της αθλητικής ομάδας του σχολείου και πρόσφατα είχες ένα
μικρό ατύχημα και πρέπει να ξεκουραστείς. Όμως υπάρχει ένας
σημαντικός αγώνας και όλοι περιμένουν να βοηθήσεις την ομάδα
Α. Θα πάρεις το ρίσκο και θα μπεις στον αγώνα
Β. Θα πάρεις τη γνώμη του γιατρού και θα συζητήσεις και με τον προπονητή
Γ. Θα πάρεις μέρος μόνο αν δεν βρεθεί αντικαταστάτης σου
Δ. νοιώθεις ένοχος να τους εγκαταλείψεις και θα μπεις στον αγώνα
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ΤΥΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Α – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Είσαι πολύ αποφασιστικό άτομο. Παίρνεις γρήγορες αποφάσεις βασισμένες στο
πώς αισθάνεσαι την κάθε χρονική στιγμή. Θέλεις οι αποφάσεις να είναι υπό τον
έλεγχό σου κι έτσι προτιμάς να ακούς τα αισθήματά σου παρά τις συμβουλές των
άλλων.
Έξυπνος, συναισθηματικός, άφοβος, ανεξάρτητος

Β – ΛΟΓΙΚΟΣ
Έχεις την τάση να εξετάζεις όλες τις επιλογές προσεκτικά ζυγίζοντας τα υπέρ και
τα κατά. Έχεις ισχυρή αίσθηση του τι σου αρέσει και τι όχι, ξέρεις τα
πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες. Πριν τη λήψη απόφασης παίρνεις πληροφορίες,
κάνεις έρευνα, ζητάς συμβουλές. Εξετάζεις τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και
βασίζεσαι στη λογική παρά στη διαίσθηση.
Λογικός, υπεύθυνος, ενημερωμένος.
Γ – ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΟΣ
Έχεις την τάση να παίρνεις προσεκτικές αποφάσεις, δεν θέλεις να κάνεις λάθη ή
να παίρνεις ρίσκα μη αναγκαία. Μπορείς να δεις και τις δυο πλευρές του
επιχειρήματος και γνωρίζεις ότι κάθε επιλογή έχει καλά και άσχημα σημεία.
Πολλές φορές κινδυνεύεις να αφήνεις τα πράγματα στην τύχη.
Ανεκτικός, ανοιχτόμυαλος, προσεκτικός, αναβλητικός
Δ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
Στη λήψη απόφασης εξετάζεις τα συναισθήματα και τις πράξεις των άλλων. Είσαι
ευαίσθητος και αποφεύγεις τις συγκρούσεις. Θέλεις να αρέσεις στους άλλους
αλλά δεν πρέπει να επηρεάζεσαι από αυτούς, Έχεις την τάση να μην ηγείσαι και
προτιμάς να είσαι μέλος μιας ομάδας παρά να είσαι μόνος.
Κοινωνικός, βολικός, πρόθυμος να παρακαλέσει, υποστηρικτικός.

