
Επαγγελματικός προσανατολισμός,  
υπόθεση όλων μας (;):  

Τι, Γιατί και Πώς επιτυγχάνεται  
 

Αναστάσιος Ασβεστάς 
 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Τι; 

Γιατί; Πώς; 

Ρόλος Γονέων 
Ρόλος Ειδικών 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Τι; 



ΣΧΕΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Ως διαδικασία ξεκινά νωρίς, στην εφηβεία λαμβάνουν χώρα σημαντικές αλλαγές και 
συνεχίζεται δια βίου 

αναφέρεται σε ένα σύνολο βημάτων/σταδίων που έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν με τις 
ανάγκες, τις ικανότητες και τους στόχους ενός ατόμου με τις τρέχουσες και μελλοντικές 
ευκαιρίες στην αγορά κι έχει ουσιαστικά μακροπρόθεσμο προσανατολισμό. 
 





ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Γιατί; 





ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ 



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

ΚΛΙΣΕΙΣ 

ΑΣΧΟΛΙΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

ΣΗΜΕΙΑ 
ΜΗ 
ΔΥΝΑΤΑ 



ΕΡΓΑΣΙΑ 



ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το πώς αισθανόμαστε στην εργασία μας επηρεάζει όλη 
μας τη ζωή́: την αντίληψη του εαυτού́ μας, την σχέση μας 
με την οικογένειά μας, το πώς επιδρούμε στον κόσμο  

(Steger, 2010)  
 





ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑμεΑ 

-Τα άτομα με αναπηρίες βιώνουν μεγαλύτερη 
κοινωνική απομόνωση, στίγμα και οικονομικά βάρη 
σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς αναπηρίες (Blustein, 
2008, Strauser, O'Sullivan, & Wong, 2010).  
 
-Τα περισσότερα περιβάλλοντα εργασίας παρέχουν 
το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο το άτομο έχει 
ευκαιρίες να αλληλεπιδρά με άλλους, να ακολουθεί 
ρουτίνες και να εκτελεί εργασίες που έχουν νόημα 
και ευκαιρίες για ανάπτυξη ( Νeff, 1985). 
 
-Αυτές είναι οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν 
τη σωματική και ψυχική υγεία (Blustein, 2006, 
2008). 
 



ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

02 
Κοινωνική Διασύνδεση 

01 Επιβίωση και Δύναμη 

03 
Αυτοπροσδιορισμός  και Ευημερία. 

Blustein (2006, 2008) & Blustein et al. (2008)  



ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

01 Επιβίωση και Δύναμη 

Blustein (2006, 2008) & Blustein et al. (2008)  

ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

• ΜΙΣΘΟΣ 
• ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  
• ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 
• ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

• ΑΝΕΛΙΞΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

ΓΟΗΤΡΟ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 

• ΔΙΑΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΓΟΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ 
• ΔΙΑΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΓΟΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 



ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

02 Κοινωνική Διασύνδεση 

Blustein (2006, 2008) & Blustein et al. (2008)  

ΕΝΤΑΞΗ  

• ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
• ΑΠΟΔΟΧΗ  
• ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

• ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΟ 
• ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΥΚΛΟ  

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟΣ 

• ΧΟΜΠΥ 
• ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 



ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

03 Αυτοπροσδιορισμός  και Ευημερία. 

Blustein (2006, 2008) & Blustein et al. (2008)  

ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  

• ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
• ΣΧΕΤΙΖΕΣΘΑΙ 
• ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
•  ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

• ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ 
• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 



ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

02 
Κοινωνική Διασύνδεση 

01 Επιβίωση και Δύναμη 

03 
Αυτοπροσδιορισμός  και Ευημερία. 

Blustein (2006, 2008) & Blustein et al. (2008)  



ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΟ 



ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



ΔΕΙΚΤΗΣ GALI 

1.014.177 άτομα
889.389 άτομα 

24,7%  

14% 

 42,8%  

 (ΕΣΑΜεΑ, 2018) 



(National Longitudinal Transition Study, 2009)  
 



ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (1) 

01 
Δ.Α.Φ. & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

-Υψηλότερα ποσοστά ανεργίας από τον τυπικό πληθυσμό 
(Baldwin, Costley, & Warren, 2014; Krieger, Kinebanian, Prodinger, & 
Heigl, 2012; Nord, Stancliffe, Nye-Legerman, & Hewitt, 2016; Richards, 
2012; Roux et al., 2013; Scott, Falkmer, Girdler, & Falkmer, 2015; 
Shattuck et al., 2011). 

-85% είναι άνεργοι και 69% αυτών επιθυμούν να εργαστούν 
 (National Autistic Society, 2016) 

-Το 35% των νεαρών ενηλίκων με Δ.Α.Φ. δεν εργάστηκαν 
ποτέ, ούτε παρακολούθησαν κάποιο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα κατάρτισης μετά το λύκειο  

 (Cidav, Marcus, & Mandell, 2012 ; Shattuck et al., 2012).  

 -Αν και η απασχόληση είναι ένας μεταβατικός στόχος για 
πολλούς μαθητές με αναπηρίες, μόνο το 58% των ενηλίκων 
με Δ.Α.Φ. ανέφεραν ότι κατέχουν εργασία στην ηλικία των  
20  

(Roux, Shattuck, Rast, & Anderson, 2017). 
 
 
 



ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (2) 

02 
ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

• 70% πιθανότητα να μην απασχοληθούν 
επικερδώς καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους  

(Roebuck, 2006) 

03 
ΥΠΟΣΤ/ΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

• 13% ήταν σε ένα υποστηριζόμενο περιβάλλον 
απασχόλησης  

(Coyne, Rake & Rood, 2010) 

04 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

• 13% των νέων ενηλίκων με Δ.Α.Φ. 
απασχολούνταν σε ένα ολοκληρωμένο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον απασχόλησης  

(Coyne, Rake & Rood, 2010) 





ΓΕΝΙΑ Α 

• 1 στα 59 παιδιά βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού 
• Η διάγνωση Δ.Α.Φ. είναι τέσσερεις έως πέντε  φορές 

συχνότερη στα αγόρια (1 στα 38) από ό, τι στα κορίτσια 
(1 στα 152) 

(Centers for Disease Control and Prevention,2018)  
• Ο αριθμός των ατόμων με Δ.Α.Φ. εκτιμάται ότι θα είναι 

δεκάδες εκατομμύρια παγκοσμίως 
• 1% παγκόσμιου πληθυσμού είναι άτομα με Δ.Α.Φ. 

(CDC, 2018; Malcolm-Smith, Hoogenhout, Ing, De Vries, & 
Thomas, 2013; Schendel et al., 2013; Wallace et al., 2012 

• 3,5 εκατομμύρια άτομα με Δ.Α.Φ. στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. 

(Autism Speaks. 2019)  
• Κατά την επόμενη δεκαετία, περίπου μισό εκατομμύριο 

άτομα με Δ.Α.Φ. θα φτάσουν στην ενηλικίωση 
(CDC, 2016)  

 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ OTI (1): 

 

 

•Οι νέοι με αυτισμό είχαν χαμηλότερα ποσοστά 
απασχόλησης και μετά τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση σε σχέση με τις άλλες ομάδες.  

•Μεταξύ των αυτιστικών νέων, σχεδόν το 44 % 
παρακολούθησε κάποιο μετα-δευτεροβάθμιο  
πρόγραμμα (επαγγελματική εκπαίδευση ή κολέγιο 
δύο έως τεσσάρων ετών) κατά τα πρώτα έξι χρόνια 
μετά το γυμνάσιο. 

• Ωστόσο, μόνο το 55% είχε καμιά αμειβόμενη 
απασχόληση κατά τη διάρκεια αυτών των έξι ετών.  

•Το 35 % δεν είχε ούτε εκπαιδευτική συμμετοχή ούτε 
απασχόληση κατά τη διάρκεια των έξι ολόκληρων 
ετών 

(Shattuck & Narendorf, 2012)  



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ OTI (2): 

 

 

•Οι νέοι ενήλικες με Δ.Α.Φ. εμφανίζουν χαμηλή αυτοπεποίθηση 
να ζήσουν ανεξάρτητα μετά το γυμνάσιο λόγω προβλημάτων 
στην απόκτηση απασχόλησης και στην ολοκλήρωση της 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

(Gerhardt & Lainer, 2011) 

•Οι ενήλικες με Δ.Α.Φ. δεν αναμένεται να χρησιμοποιήσουν 
κοινωνικές συνδέσεις ως πόρους για την αναζήτηση 
απασχόλησης  

(Baldwin, Costley, & Warren, 2014) 

•Οι αρνητικές εργασιακές εμπειρίες μπορεί να ενισχύσουν αυτή 
την αίσθηση χαμηλής αυτοεκτίμησης στον εργασιακό χώρο  

(Heslin, Bell, & Fletcher, 2012) 

•Παρουσιάζουν χαμηλότερο επίπεδα της ποιότητας της ζωής 
από ό,τι ο τυπικός πληθυσμός λόγω έλλειψης δραστηριοτήτων 
κατά τη διάρκεια της ημέρας  

(Taylor & Seltzer, 2011).  



Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι  Χ Ω Ρ Ο Σ  Γ Ι Α  Α Τ Ο Μ Α  Μ Ε  Δ Α Φ  



In 2017, nearly 85% of autistic 

 individuals faced unemployment. 

 



7 WAYS TO WELCOME NEURODIVERSE 
CANDIDATES 

 
• 1. Remove barriers from your job ad and application process 

• 2. Make it clear that your company welcomes neurodiverse applicants. 

• 3. Be aware of and understand your expectations for each applicant. 

• 4. Let the candidate know what to expect. 

• 5. Consider offering alternative interview formats 

• 6. Ask direct, literal questions. Expect literal answers. 

• 7. Do not be afraid of making the interview a multi-day process. 

 

https://www.robokind.com/recess/how-to-be-welcoming-to-neurodiverse-candidates
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30 BEST EMPLOYERS FOR PEOPLE WITH 
AUTISM 2020 

 

https://www.appliedbehavioranalysisprograms.com/companies-for-people-with-autism/
https://www.appliedbehavioranalysisprograms.com/companies-for-people-with-autism/
https://www.appliedbehavioranalysisprograms.com/companies-for-people-with-autism/


CAPS 
THE COMPREHENSIVE AUTISM PLANNING 

SYSTEM 
• Το ολοκληρωμένο σύστημα σχεδιασμού για τον αυτισμό (CAPS) είναι ένα σύστημα που 

παρέχει συνέπεια στον προγραμματισμό αναφορικά με το χρόνο, το προσωπικό και το 

περιβάλλον, επιτρέποντας στα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας να συνδυάζουν 

αποτελεσματικές στρατηγικές κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως/όπου απαιτείται.  



ΤΟ SIX MINUTE BRIEF CAPS ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ 
ΑΝΑΛΟΓΑ  ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Ή 

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ  

• . Οι τομείς εστίασης για το Six Minute Brief CAPS τροποποιούνται και περιλαμβάνουν:  

• Ανάγκες κατάρτισης ή υποστήριξης για την εργασία ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα  

• Συμπεριλαμβάνεται ενίσχυση  

• Κοινωνικές και επικοινωνιακές ανάγκες και υποστήριξη  

• Αισθητηριακά/Βιολογικά θέματα προς εξέταση 

• Περιβαλλοντική τροποποίηση ή υποστήριξη  

• Άλλες υποστηρίξεις 











ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Πώς; 

Ρόλος Γονέων 
Ρόλος Ειδικών 



Πώς; 





ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Πώς; 

Ρόλος Γονέων 
Ρόλος Ειδικών 



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ 

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ (Αυτογνωσία) 

ΔΙΕΡΕΥΝΩ ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (Πληροφόρηση) 

ΛΑΜΒΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ (Λήψη Απόφασης) 

ΥΛΟΠΟΙΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ (Δράση, Υποστήριξη) 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ : ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ 

Παραμένει ενημερωμένος 
και σε εγρήγορση 

Μιλά με τους εφήβους 

Καλό Πρότυπο 
Επαγγελματία 

Παρέχει Βοήθεια 

Career Coach 

ΕΝΕΡΓΟ 
ΑΚΡΟΑΣΗ 



O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΚΑΘΕ ΕΦΗΒΟΥ ΕΊΝΑΙ ΝΑ: 
•Βοηθά τον έφηβο να βρει το πάθος του και να εξερευνήσει τα ενδιαφέροντά του  

•Αξιοποιεί θετικές εμπειρίες που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία στη ζωή σας και στη δική τους 

•Βοηθά τον έφηβο σας να θέσει προκλητικούς αλλά εφικτούς στόχους σταδιοδρομίας  

•Αναγνωρίζει και να ανταμείβει τον έφηβο σας για τις προσπάθειες και τις επιτυχίες του 

• Υποστηρίζει τον έφηβο στις επιλογές που σχετίζονται με την καριέρα του και μέσω των 
λαθών του  

•Συνδέει τον έφηβο με τους ανθρώπους και τους πόρους που χρειάζονται για να τους 
βοηθήσουν να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις σταδιοδρομίας  

•Ενθαρρύνει τον έφηβο  να «δοκιμάσει» σταδιοδρομίες εθελοντικά ή μέσω εργασιακής 
εμπειρίας ή ευκαιριών που «σκιάζουν» τη δουλειά στο σχολείο ή στην κοινότητα  

•Εξερευνήσει σταδιοδρομίες και εκπαιδευτικές επιλογές με τον έφηβο  

•Ενθαρρύνει τον έφηβο να δοκιμάσει νέα πράγματα  

•Ενημερώνεται για τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την καριέρα από τις οποίες μπορεί να 
επιλέξει ο έφηβος 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ (παράδειγμα): 
Πώς σου φαίνεται να κάνεις 
αυτό που σου αρέσει…… 
 για επάγγελμα? 

Ποιο είναι το αγαπημένο σου 
μάθημα; 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ (παράδειγμα): 
Υπάρχει κάτι που σκέφτεσαι 
να κάνεις αλλά διστάζεις να 
το πεις? 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΤΕ & ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΠΟΥ 
ΤΟΥ/ΤΗΣ 
ΑΡΕΣΟΥΝ 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙ 
ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ 

ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΗ ΔΙΚΗ 
ΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΚΑΤΆ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΟΥΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΑΞΙΔΙ 



ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΓΡΑΦΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΞΟΙΝΩΝΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε.) 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΑΘΗΣΗ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΗ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

ΑΥΤΟΝΟΜΗ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 



              

? 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ο ΔΡΟΜΟΣ Ο ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΑΞΙΔΕΜΕΝΟΣ (;) 



ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΛΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

ΕΦΗΒΟΣ/Η ME 

Δ.Α.Φ. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ & 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ. 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΓΟΝΕΙΣ 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

•Ενισχύστε την επικοινωνία 

•Συνδιαμορφώστε ένα οπτικοποιημένο δομημένο πρόγραμμα 

•Βελτιώστε δεξιότητες αυτο-φροντίδας 

•Διδάξτε στο παιδί σας πώς να ζητήσει ένα διάλειμμα  

•Εργαστείτε σε οικιακές μικροδουλειές 

• Εξασκηθείτε στις δεξιότητες διαχειρισης των χρημάτων 

• Διδάξτε τις δεξιότητες ασφάλειας στην κοινότητα  

•Δημιουργήστε ευκαιρίες για εμπλοκή σε διαχείριση ελέυθερου χρόνου και  
αναψυχής  

•Διδάξτε αυτο-φροντίδα κατά την εφηβεία  

•Εργαστείτε  στην προαγωγή Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ 



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

ΚΛΙΣΕΙΣ 

ΑΣΧΟΛΙΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

ΣΗΜΕΙΑ 
ΜΗ 
ΔΥΝΑΤΑ 



TI ANAMENETAI ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΙΚΟ ΜΑΘΗΤΗ 

O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 



ΠΡΟΤΑΣΗ 

•ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

•ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

•ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 

•ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΡΙΑΣ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΑΞΙΩΝ Κ.Α.) 

•ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΡΙΑΣ 
(ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ & ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ) 

•ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ/ΡΙΑ ΚΑΤΆ  ΤΗ 
ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΝΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

•ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ 
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ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ 

Εστίαση σε: 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

01 ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ, ΑΓΧΟΣ,  ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

02 ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΝΕΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

03 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

04 ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 



ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Σύμβουλοι σταδιοδρομίας που δεν είναι εξοικειωμένοι με 
άτομα με Δ.Α.Φ.  μπορούν να κάνουν την προσαρμογή 
του ατόμου στην εργασία σημαντικά χειρότερη για το 
άτομο και να οδηγηθεί σε απώλεια της εργασίας  

(Emmett, 2009) 
Οι παραδοσιακές αξιολογήσεις ΣυΕΠ εμφανίζονται 
προβληματικές για τα άτομα με Δ.ΑΦ. Και ορισμένοι 
επαγγελματίες τα συμβουλεύουν με μη ορθές πρακτικές.  
Παράδειγμα: 90% αποσύρθηκε από τις υπηρεσίες ΣυΕΠ 
πριν ολοκληρώσει την αξιολόγηση. Οι λίγοι που 
ολοκλήρωσαν την επαγγελματική αξιολόγηση είχαν υψηλό 
ποσοστό τοποθέτησης θέσεων εργασίας, πιθανώς επειδή 
λειτουργούσαν υψηλότερα                             (Standifer, 2009) 
Το 2002, μια ομάδα συμβούλων σταδιοδρομίας και 
ειδικών στη Δ.Α.Φ. στο Σικάγο εξέτασε τις επιλογές 
επαγγελματικής αξιολόγησης και έκανε προτάσεις για 
συγκεκριμένα μέσα και προσεγγίσεις         (Emmett, 2004) 
 

 
 



ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Μην παρεμβαίνετε προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στη 
ρουτίνα του ατόμου με Δ.Α.Φ. 
Να είστε προσεκτικοί με τις λεκτικές προτροπές/οδηγίες 
Χρησιμοποιήστε «προτροπές σημάνσεων» 
Χρησιμοποιήστε μοντέλα και οπτικές οδηγίες  
Χρησιμοποιήστε χωρικές οδηγίες και σηματοδοτήσεις 
Υποστήριξη από συνάδελφο ή επιτόπου προσωπικό 
υποστήριξης / κατάρτισης θα μπορούσε να βρίσκεται 
τακτικά στο άτομο για ερωτήσεις ή υπενθυμίσεις 

 
 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Ατομικοί Παράγοντες για μια Έκθεση Επαγγελματικής 
Αξιολόγησης 
 
Παράγοντες σχετικοί με τη διαδικασία και το χώρο κατά τη 
διάρκεια της Επαγγελματικής Αξιολόγησης 
 
Χρήση σχετικών Εργαλείων για Συμβουλευτική 
Σταδιοδρομίας ή/και Επαγγελματική Αξιολόγηση 
 
Εφαρμογή σχετικών θεωριών στη Συμβουλευτική 
Σταδιοδρομίας για άτομα με Δ.Α.Φ. 
 
 
 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Ατομικοί Παράγοντες για μια Έκθεση Επαγγελματικής 
Αξιολόγησης:  
Ατομικό στυλ μάθησης και προτιμήσεις ατόμου 
(συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από εμπειρίες εκπαίδευσης 
σχολείου / σπιτιού)  
Αισθητηριακές ευαισθησίες  
Αισθητηριακές προκλήσεις / προτιμήσεις  
Θέματα εμμονών  
Επικοινωνιακές δεξιότητες και ανάγκες υποστήριξης  
Προτιμήσεις επικοινωνίας  
Κοινωνικές δεξιότητες και ανάγκες υποστήριξης  
Φυσικές δεξιότητες, ικανότητες ή προκλήσεις 
Γνωστικές δεξιότητες, ικανότητες ή προκλήσεις  
Πηγές άγχους ή ανησυχίας για το άτομο  
Πηγές για προκλητικές συμπεριφορές (και αποτελεσματικές λύσεις)  
Συντονισμός χεριών-ματιών  
Υποστηρικτικές ανάγκες τεχνολογίας  
Μεταφορικές ανάγκες  
Υφιστάμενες υποστηρίξεις στην κοινότητα 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Παράγοντες σχετικοί με τη διαδικασία και το χώρο κατά τη 
διάρκεια της Επαγγελματικής Αξιολόγησης 
Χρήση ήσυχου με απαλό φωτισμό γραφείου.  
Χρήση αξιολογήσεων που βασίζονται σε οπτικές οδηγίες, ακόμη και 
αν το άτομο έχει κάποιες λεκτικές δεξιότητες.  
Χρήση αξιολογήσεων που μπορούν να δοθούν προφορικά και 
χωρίς χρονικό όριο. 
Διάθεση στο άτομο αρκετού χρόνου για να επεξεργαστεί τις 
οδηγίες ή να προετοιμαστεί για μετάβαση στο μια νέα αξιολόγηση.  
Παροχή ενός οπτικά βασισμένου προγράμματος της ημέρας, 
χρησιμοποιώντας σύμβολα / εικονίδια για διαφορετικά συμβάντα 
και αξιολογήσεις και ενημέρωση του ατόμου συχνά για το σημείο 
στο πρόγραμμα που βρίσκεται.  
Παροχή μιας κοινωνικής ιστορίας, σε προηγούμενο χρόνο, 
περιγράφοντας τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής 
αξιολόγησης.  

 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Χρήση σχετικών Εργαλείων για Συμβουλευτική 
Σταδιοδρομίας ή/και Επαγγελματική Αξιολόγηση 
Valpar Component Work Samples (VCWS) :ένα σύνολο 
σύντομων αντιπροσωπευτικών εργασιών από διαφορετικά 
επαγγέλματα / δραστηριότητες. Τα άτομα διδάσκονται κάθε 
εργασία και μετά τους ζητείται να το επαναλάβουν αρκετές 
φορές για να καταγράψουν πόσο γρήγορα μαθαίνουν 
(βελτιώνουν το χρόνο τους) κάθε εργασία. Δεν απαιτεί 
γραφή, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οικεία τοποθεσία 
The Street Survival Skills Questionnaire :ένα σύνολο μικρών 
μετρήσεων ανεξάρτητων δεξιοτήτων διαβίωσης και 
επαγγελματικών προσδοκιών. Λαμβάνοντας προφορικά, οι 
απαντήσεις μπορούν να δοθούν δείχνοντας. 
Observation Profile for Children with Asperger's Syndrome 
:μια λίστα συμπεριφορών για την παρατήρηση βασικών 
πτυχών της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της κοινωνικής 
επικοινωνίας. 
 
 
 
 
 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Χρήση σχετικών Εργαλείων για Συμβουλευτική 
Σταδιοδρομίας ή/και Επαγγελματική Αξιολόγηση 
Autism Social Skills Profile :μια λίστα δεξιοτήτων και 
συμπεριφορών για τη μέτρηση της κοινωνικής 
λειτουργικότητας. Σχεδιασμένο για παιδιά και εφήβους. 
 
Pearson Adolescent/Adult Sensory Profile : προσαρμογή 
ενός καθιερωμένου προφίλ ανταπόκρισης στα ερεθίσματα 
για παιδιά, το οποίο θεωρείται κατάλληλο για ενήλικες. 
Χρησιμοποιεί μια διερεύνηση 60 στοιχείων σχετικά με το 
πόσο συχνά το άτομο ανταποκρίνεται σε διαφορετικές 
αισθητηριακές εμπειρίες. 
Εφαρμογή σχετικών θεωριών στη Συμβουλευτική 
Σταδιοδρομίας για άτομα με Δ.Α.Φ. 
Donald Super 
 
 
 
 



Στάδια Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγ/τος Μετάβασης 

Προετοιμασία 

Υλοποίηση 

Υποστήριξη 



• Self 
• Εαυτός 

• Situation 

• Κατάσταση 

• Strategies 
• Στρατηγικές 

• Support 
• Υποστήριξη 

Schlossberg’s 4S 

(Goodman, Schlossberg, & Anderson, 2006)  



Εστιάζοντας σε έρευνες 

Πρώιμη παρέμβαση 

οδηγεί σε εύκολες και επιτυχημένες μεταβάσεις  
           (Huff, Michels, Philips & Hartman, 2008) 
                                                       (Corsello, 2005)  

 
Σημαντικοί Άλλοι 

Εκπαιδευτικοί και Γονείς  
(Dahl & Arici, 2008)  

Πρόκληση 

υπόψιν τα ενδιαφέροντα ενός μαθητή και την 
ανάγκη αλλαγής  

(Friedman, Warfield & Parish, 2013)  
 
Στρατηγικές 

έμφαση στις οπτικές δεξιότητες στην ομιλία και 
στις συνεχείς αλληλεπιδράσεις με άλλους, 
αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση στην 
ομιλία τους και γίνονται πιο θετικοί 

(MacDuff, Krantz & McClannahan, 2001 ) 



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Ο σχεδιασμός για τη μετάβαση μπορεί να έχει θετικό 
αντίκτυπο στα αποτελέσματα μετά το σχολείο (Test et al., 
2009) 

• Οι οικογένειες που συμμετέχουν ενεργά στον 
προγραμματισμό μετάβασης αναφέρουν μεγαλύτερη 
ικανοποίηση με τα αποτελέσματα της μετάβασης για τα 
παιδιά τους (Cooney, 2002; Neece, et al., 2009). 

• Οι βέλτιστες πρακτικές στο σχεδιασμό της μετάβασης 
τονίζουν τη συμμετοχή των μαθητών και της οικογένειας, 
την ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου σχεδίου μετάβασης 
που εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών που 
συνδέονται με τα επιθυμητά αποτελέσματα της ζωής και 
τον συντονισμό με τα «γραφεία υπηρεσιών» ενηλίκων 
(Alwell & Cobb, 2006; Test, Aspel, & Everson, 2006). 



 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά 
του σχεδιασμού της μετάβασης (π.χ. συμμετοχή των 
μαθητών, ενεργοί συμμετέχοντες στον προγραμματισμό 
της μετάβασης, χαρακτηριστικά και καταλληλότητα των 
μεταβατικών στόχων, ανάγκες και επαφές υπηρεσίας 
μετά το σχολείο) για τους μαθητές με αναπηρία, 
ιδιαίτερα για μαθητές με νοητικές ανεπάρκειες και 
αυτισμό που αγωνίζονται με την επίτευξη της 
απασχόλησης και τη συμμετοχή της κοινότητας στην 
ενηλικίωση  

(Billstedt, et al., 2005; Wehmeyer & Palmer, 2003). 



Διαφοροποίηση αναγκών από άλλα ΑμεΑ 
Συμμετοχή στον προγραμματισμό της μετάβασης: Είχαν 
σημαντικά υψηλότερα επίπεδα μη συμμετοχής ή 
περιορισμένης συμμετοχής σε σύγκριση με μαθητές με άλλες 
αναπηρίες και οι μαθητές με αυτισμό είχαν τις λιγότερες 
πιθανότητες να παρακολουθήσουν τις συναντήσεις τους. 
Ενεργός συμμετοχή: Οι μαθητές με αυτισμό ήταν πολύ 
λιγότερο πιθανό να χαρακτηριστούν ως ενεργοί συμμετέχοντες 
από τους μαθητές με διανοητική αναπηρία και άλλες 
αναπηρίες.  
Συνηγορία: Οι μαθητές με αυτισμό είχαν περισσότερες 
πιθανότητες να έχουν έναν συνήγορο παρόντα στη συνάντησή 
τους από τους μαθητές με άλλες αναπηρίες.  
Διαφορετική υποστήριξη: Οι μαθητές με νοητικές ανεπάρκειες 
και αυτισμό ήταν πιο πιθανό από τους μαθητές με άλλες 
αναπηρίες να είχαν επαφές με στόχο την επαγγελματική 
αποκατάσταση, εμπλοκή της υποστηριζόμενης παροχής 
απασχόλησης, υπηρεσίες κοινωνικής υπηρεσίας, τη διοίκηση 
κοινωνικής ασφάλισης, υπηρεσίες ψυχικής υγείας, 
προστατευμένα εργαστήρια, εποπτευόμενες υπηρεσίες 
υποστήριξης κατοικιών και ενήλικες προγράμματα ημέρας. 

 (Shogren and Plotner, 2012)  
 



Δυσκολίες 
στη φαντασία 

και στην 
ευελιξία στη 

σκέψη 

Δυσκολίες στις 
αλλαγές 

Έντονα 
ενδιαφέροντα 
και ανησυχίες 

Εμμονές 

Τελετουργίες 
και Ρουτίνες 



ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΤΟΜΟ ΜΕ 
Δ.Α.Φ. 

ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΙ ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΣΥΤΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
& ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ 

ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΗ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ Η 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΥ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ 

ΚΑΛΑ ΤΟ 
ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
ΤΥΠΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΓΟΝΕΙΣ 



 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ 

•ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

•ΑΝΑΓΚΕΣ 

•ΣΤΑΔΙΑ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

•ΚΕΔΑΣΥ 

•ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

•ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 



ΜΕΤΑΒΑΣΗ=>ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

oΤι είναι η προετοιμασία για εργασία/απασχόληση;  

oΓιατί να προετοιμάσουμε τους/ις νέους/ες με  Δ.Α.Φ. για την 
εργασία/απασχόληση;  

oΧρειάζονται όλοι οι νέοι/ες με Δ.Α.Φ. προετοιμασία για απασχόληση; 

oΠότε πρέπει να αρχίσω να προετοιμάζω τους μαθητές μου;  

oΠοια είναι τα βασικά στοιχεία της προετοιμασίας;  

oΠοιος είναι ο ειδικός/αρμόδιος για αυτήν την προετοιμασία;  

oΠώς μπορώ να προσδιορίσω τους κατάλληλους στόχους σταδιοδρομίας 
και απασχόλησης μετά τη δευτεροβάθμια εργασία με τους μαθητές μου με  
Δ.Α.Φ. ; 

oΓιατί είναι απαραίτητες οι εργασιακές εμπειρίες;  

oΥπάρχουν συγκεκριμένες σταδιοδρομίες ή θέσεις εργασίας που είναι καλές 
για νέους ή ενήλικες με  Δ.Α.Φ. ;  

oΤι είδους δεξιότητες πρέπει να διδάξω στους μαθητές μου με  Δ.Α.Φ. που 
σχετίζονται με την εργασία;  

oΠώς μπορώ να διδάξω στους μαθητές μου με  Δ.Α.Φ. με τις απαραίτητες 
δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία;  

oΤι υποστήριξη χρειάζονται οι νέοι και οι ενήλικες με  Δ.Α.Φ. στο χώρο 
εργασίας; 



 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

• Εργασίες που σχετίζονται με ζώα - Εκπαιδευτής σκύλων κ.λπ.  
• Προγραμματισμός και λογισμικό υπολογιστών  
• Επιστήμονας 
• Τεχνικός Εργαστηρίου ή Ερευνητής  
• Δημοσιογραφία  
• Κατασκευές στη γραμμής συναρμολόγησης 



ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΛΩΝ 

ΚΟΙΝ/ΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

ATOMA ME Δ.Α.Φ. 

ΦΟΡΕΙΣ –ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κ.Α. 

ΙΕΠ 

ΕΟΠΠΕΠ 

ΥΠΑΙΘ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



LOGO 

(Lent & Hackett, 1987) 




