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Η επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζην Γεκνηηθό ρνιείν. Ο ξόινο ησλ δηαζεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο όισλ ησλ ηάμεσλ. 
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Abstract: The purpose of this study is to focus on the structure of career development in 

primary education, through different social and professional roles undertaken by pupils, when 

they deal with interdisciplinary activities inside textbooks. The research sample is the current 

textbooks of Greek language course (2016-17). As a methodological tool for the content 

analysis, is chosen the semiotic model of Algirdas Julien Greimas. The research concluded 

that the vocational guidance is promoted by suitably shaped interdisciplinary activities, which 

are scattered in textbooks of all classes. 
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Πεξίιεςε: θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα ειέγμεη ηνλ ηξόπν δόκεζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζην Γεκνηηθό ζρνιείν, κέζα από ηελ αλάιεςε δηαθόξσλ 

θνηλσληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ξόισλ από ηνπο καζεηέο, ζηα πιαίζηα ηεο ελαζρόιεζήο 

ηνπο κε δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ. Από ηνλ πιεζπζκό ησλ 

εγρεηξηδίσλ, επηιέρηεθαλ ηα εγρεηξίδηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο όισλ ησλ 

ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ην ζρνιηθό έηνο 2016-17. Χο 

κεζνδνινγηθό εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, αμηνπνηήζεθε ην ζεκεησηηθό 

κνληέιν ηνπ Algirdas Julien Greimas. Από ηελ έξεπλα θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα όηη ν 

επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο μεθηλά από ην Γεκνηηθό θαη πξνσζείηαη κέζα από 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ δηαζθνξπηζκέλεο ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα όισλ ησλ ηάμεσλ. 

                                                
1 Σν επηζηεκνληθό άξζξν πνπ αθνινπζεί βαζίδεηαη ζηελ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν 

«Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη αλάιεςε επαγγεικαηηθώλ ξόισλ ζην Γεκνηηθό: εκεησηηθή αλάιπζε ησλ 

δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο». Η εξγαζία 

εθπνλήζεθε από ηνλ Παζράιε αξόγινπ ζηα πιαίζηα Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηηο Δπηζηήκεο 

ηεο Αγσγήο (θαηεύζπλζε εκεησηηθή θαη Δπηθνηλσλία, Σκήκα Νεπηαγσγώλ, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, αθαδ. Έηνο 2016-17) κε επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηελ θα  Αλ. Υξηζηνδνύινπ. 
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εκεησηηθή 

1. Δηζαγσγή-Θεσξεηηθό ππόβαζξν  

Η ζεκαζία ηνπ επαγγέικαηνο γηα ηνλ άλζξσπν είλαη δηαρξνληθή. ύκθσλα κε ηνλ Πιάησλα, 

βαζηθή αθεηεξία γηα ηε γέλλεζε κηαο πνιηηείαο είλαη ε θάιπςε ησλ αλζξώπηλσλ αλαγθώλ, ε 

νπνία επηηπγράλεηαη κέζα από ηελ θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο. Μεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ππάξρεη 

κία αιιειεπίδξαζε, όπνπ ν θαζέλαο κε βάζε ην επάγγεικά ηνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ 

άιινπ (Πνιηηεία, IV, 423δ).  

Υξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν επάγγεικα γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα πνπ 

είλαη ζεζκνζεηεκέλε θαη αλαγλσξηζκέλε από ηνπο άιινπο. Απνηειεί κηα ππόζρεζε 

(«επαγγέιινκαη» = ππόζρνκαη) πνπ δίλεη ην άηνκν πξώηα ζηνλ εαπηό ηνπ, όηη απηό πνπ θάλεη 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ, θαη δεύηεξνλ ζην θνηλσληθό ζύλνιν όηη 

ζα αζθήζεη ηίκηα ηνλ ξόιν ηνπ (Γεσξγηνπνύινπ, 2013).   

Η επηινγή επαγγέικαηνο θαη ζηαδηνδξνκίαο είλαη γεληθά ζεκαληηθή γηα ηελ ππόινηπε δσή, 

θαζώο θαζνξίδεη ην βαζκό επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο θαη γεληθόηεξα ηελ νκαιή θαη ελεξγή 

έληαμε θαη πξνζαξκνγή ζην θνηλσληθό ζύλνιν (Μσπζηάδνπ, 2012). Γελ πξόθεηηαη γηα κία 

ζηηγκηαία απόθαζε. Αληηζέησο, δηακνξθώλεηαη ζηαδηαθά ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο 

σο απνηέιεζκα κίαο εμειηθηηθήο, δηα βίνπ δηαδηθαζίαο πνπ μεθηλά από ηελ παηδηθή θηόιαο 

ειηθία, από ηε ζηηγκή πνπ ην άηνκν μεθηλά λα θνηηά ζην ζρνιείν, θαη δηαξθεί γηα όζν 

δηάζηεκα είλαη επαγγεικαηηθά δξαζηήξην (ηδεξνπνύινπ-Γεκαθάθνπ, 2013· Κξαζζάο, 

2004). Η δηαδηθαζία απηή  είλαη γλσζηή σο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη αθνξά ηηο πηπρέο 

ηεο αλζξώπηλεο πξνζσπηθόηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

επηινγέο, απνθάζεηο θαη ελαζρνιήζεηο, ηε δεκηνπξγία θαη δηακόξθσζε επαγγεικαηηθώλ 

πξνηύπσλ, εξγαζηαθώλ αμηώλ θαη επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο, θαζώο θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

σξηκόηεηα (ηδεξνπνύινπ-Γεκαθάθνπ, 2008).  

Γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ππνβνήζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ 

αηόκνπ είλαη απαξαίηεηε ε παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνπιεπηηθήο από θαηάιιεια 

θαηαξηηζκέλνπο επηζηήκνλεο. Πξόθεηηαη γηα κία εμειηθηηθή θαη δπλακηθή δηαδηθαζία, ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη κε  ηνπο όξνπο Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή, Δπαγγεικαηηθόο 

Πξνζαλαηνιηζκόο ή Δπαγγεικαηηθή Καζνδήγεζε. Οη όξνη απηνί ηείλνπλ λα αληηθαηαζηαζνύλ 

ζηελ Διιάδα από ηνλ γεληθόηεξν, εληαίν όξν πκβνπιεπηηθή θαη Δπαγγεικαηηθόο 

Πξνζαλαηνιηζκόο  ή Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή θαη Πξνζαλαηνιηζκόο (Μσπζηάδνπ, 

2012· ηδεξνπνύινπ-Γεκαθάθνπ, 2008· ηδεξνπνύινπ-Γεκαθάθνπ θ. ά, 2008). 

ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο κειέηεο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη επηινγήο, ησλ 

παξαγόλησλ από ηηο νπνίεο εμαξηώληαη, θαζώο θαη ηεο εξκελείαο ηεο εηζόδνπ από ην ζρνιηθό 

πεξηβάιινλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αλαπηύρζεθε έλα ζύλνιν ζεσξηώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

Θεσξίεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο (Γεσξγηνπνύινπ, 2013).   
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Η πξώηε ζεσξία επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (όρη ζεσξία κε ηελ απζηεξή έλλνηα-πεξηζζόηεξν 

πξόηαζε-νδεγόο) ήηαλ ε ςπρνινγηθή ζεσξία ραξαθηεξηζηηθώλ θαη παξαγόλησλ ηνπ Parsons, 

ε νπνία δηαηππώζεθε ην 1909. ύκθσλα κε απηή, ε πξνζσπηθόηεηα θάζε αλζξώπνπ 

απνηειείηαη από κηα ζεηξά κεηξήζηκσλ ζηαζεξώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή επηινγή θαη ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία (ν θαηάιιεινο άλζξσπνο ζηελ 

θαηάιιειε ζέζε). (Γεσξγηνπνύινπ, 2013· Savickas, 2002).    

Από ην ζύλνιν ησλ ζεσξηώλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ζηελ παξνύζα κειέηε εζηηάζακε 

ζηελ ηςπολογική θευπία ηνπ John L. Holland (1985) θαη ζηελ εξελικηική θευπία ηνπ Donald 

E. Super (1990). 

ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ J. L.  Holland, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ζηαζεξόηεηα θαη 

επηηπρία εμαξηάηαη από ην βαζκό ζπκθσλίαο ηεο πξνζσπηθόηεηαο κε ην εξγαζηαθό 

πεξηβάιινλ (ηδεξνπνύινπ-Γεκαθάθνπ, 2013).  Γηαθξίλνληαη 6 ηύπνη πξνζσπηθόηεηαο, 

θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο αληηζηνηρεί ζε έλαλ από ηνπο 6 νκνεηδείο ηύπνπο από  

πεξηβάιινληα εξγαζίαο. Οη ηύπνη απηνί είλαη: Ρεαιηζηηθόο (Realistic), Δξεπλεηηθόο 

(Investigative), Καιιηηερληθόο (Artistic), Κνηλσληθόο (Social), Δπηρεηξεκαηηθόο 

(Enterprising), πκβαηηθόο (Conventional). Οη άλζξσπνη αλαδεηνύλ ηα πεξηβάιινληα πνπ 

ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα κε ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο θαη αλαιακβάλνπλ ξόινπο ζπκβαηνύο κε 

απηά (ηδεξνπνύινπ-Γεκαθάθνπ θ. ά, 2008· Amundson et al., 2008· Spokane, Luchetta & 

Richwine, 2002). 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ν D. E. Super βαζίζηεθε ζηε ζεσξία ηνπ Ginzberg θαη ησλ 

ζπλεξγαηώλ ηνπ θαη πξνζπάζεζε λα βειηηώζεη ηηο αδπλακίεο ηεο (ηδεξνπνύινπ-Γεκαθάθνπ, 

2013). Κεληξηθή έλλνηα ηεο ζεσξίαο ηνπ είλαη ε απηναληίιεςε (δηακόξθσζε απηνεηθόλαο ζηα 

πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο). Η επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

απνηειεί κία ζπλερή δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη εθπιήξσζεο ηεο απηναληίιεςεο. Γηέξρεηαη 

από κία ζεηξά 5  δηαδνρηθώλ δηα βίνπ ζηαδίσλ, ηα νπνία ν Super νλόκαζε βησηηθά ζηάδηα ή 

ζηάδηα ηεο δσήο ή «κείδνλεο θύθινπο» (life stages). Σν ζηάδην πνπ θαιύπηεη ρξνλνινγηθά ηελ 

πεξίνδν ηεο θνίηεζεο ζην Γεκνηηθό είλαη απηό ηεο Ανάπηςξηρ (Growth) (ηδεξνπνύινπ-

Γεκαθάθνπ, 2013· Amundson et. al., 2008· ηδεξνπνύινπ-Γεκαθάθνπ θ. ά, 2008). ηελ 

ηειεπηαία αλαδηαηύπσζε ηεο ζεσξίαο ηνπ, εζηηάδεη ζηελ άζθεζε ξόισλ δσήο θαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. ρεκαηνπνηεί ηηο απόςεηο ηνπ κε ηε βνήζεηα ελόο Οπξάληνπ Σόμνπ 

ηαδηνδξνκίαο (Life-Career Rainbow), όπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 1 (Super, 1990, όπ. 

αλαθ. ζην Γεσξγηνπνύινπ, 2013). Η θαξηέξα νξίδεηαη σο ζπλδπαζκόο θνηλσληθώλ ξόισλ πνπ 

έλα άηνκν αλαιακβάλεη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ.  Οη ξόινη απηνί δηαθξίλνληαη ζε 

βαζηθνύο-πξσηεύνληεο (π.ρ. παηδί, καζεηήο, ςπραγσγνύκελνο, πνιίηεο) θαη δεπηεξεύνληεο 

(π.ρ. αδεξθόο, κεηαξξπζκηζηήο). Οη βαζηθνί ρώξνη-«ζέαηξα» (Theaters) άζθεζήο ηνπο είλαη 4 

(πίηη, Κνηλόηεηα, ρνιείν, Υώξνο Δξγαζίαο) (Super, 1980).  

Έλαο από ηνπο ζπλερηζηέο ηεο ζεσξίαο ηνπ Super ήηαλ ν καζεηήο ηνπ, Mark L. Savickas, ν 

νπνίνο ππνζηεξίδεη ζηελ αθεγεκαηηθή ηνπ πξνζέγγηζε όηη ε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία 

νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά από ην ίδην ην άηνκν σο απνηέιεζκα ησλ επαγγεικαηηθώλ επηινγώλ 

ηνπ κε νδεγό ηελ απηναληίιεςή ηνπ (Amundson et al., 2008· Savickas, 2002).  
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Γξάθεκα 1: Οπξάλην Σόμν ηαδηνδξνκίαο (Life-Career Rainbow) (Πεγή: Super, 1990, όπ. αλαθ. ην 

Γεσξγηνπνύινπ, 2013)   

 

Οη ξαγδαίεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο θαη ε ζπλαθόινπζε αικαηώδεο πξόνδνο ζην 

ρώξν ηεο Σερλνινγίαο ησλ Πιεξνθνξηώλ θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο νδήγεζαλ λα γίλεη 

πεξηζζόηεξν απαξαίηεηε ε παξνρή ππεξεζηώλ πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνύ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, κε αθεηεξία ηελ πξώηε ζρνιηθή βαζκίδα 

(Γεσξγηνπνύινπ, 2013·Παηέζηε, 2007).  

Η αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ από ηελ πξώηε 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ππνζηεξίδεηαη ζε δηεζλέο θαη εζληθό επίπεδν από πνιινύο εξεπλεηέο 

(Γεσξγηνπνύινπ, 2013· Μσπζηάδνπ, 2012· ηδεξνπνύινπ-Γεκαθάθνπ θ. ά, 2008·Παηέζηε, 

2007· Magnuson & Starr, 2000). Παξόια απηά, παξαηεξείηαη δπζαλάινγν εξεπλεηηθό 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξώηε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα. Οη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ηνλ επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό αθνξνύλ ηελ πεξίνδν ηεο 

εθεβείαο, πνπ αληηζηνηρεί ρξνλνινγηθά ζηελ πεξίνδν θνίηεζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Αλάκεζα ζηηο ειάρηζηεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο εζηηαζκέλεο ζηελ πξώηε 

ζρνιηθή βαζκίδα, αλήθνπλ απηέο ησλ Seligman, Weinstock, & Heflin (1991, όπ. αλαθ. ζην 

Auger,  Blackhurst & Wahl, 2005), Trice & McClellan (1994), Borgen & Young (1982 όπ. 

αλαθ. ζην Watson & Mc Mahon, 2005), Dorr & Lesser (1980, όπ. αλαθ. ζην Watson & Mc 

Mahon, 2005) θαη Watson & McMahon (2007). 

Η εηζαγσγή ηνπ ζεζκνύ ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ηεο πκβνπιεπηηθήο 

ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη δηαπαηδαγώγεζε ησλ 

καζεηώλ, κέζσ ηεο πιεξνθόξεζεο θαη ηεο ελεξγήο εκπινθήο ηνπο κε ηα δηάθνξα 

επαγγέικαηα. θνπόο είλαη ε ζπλεηδεηή θαη νξζή εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή επηινγή 

αλάινγα κε ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα 

νιόπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ελίζρπζε ηεο απηναληίιεςεο θαη ηθαλνπνίεζε 

ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη γλσζηηθώλ αλαγθώλ (Μσπζηάδνπ, 2012 · Τπνπξγείν Παηδείαο 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2002). 

ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ν Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο εθαξκόδεηαη 

θπξίσο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, όπνπ εηζάγεηαη κε ην Ν. 1566/85 (αξ. θεθ. ΙΑ', άξ. 
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37, 38, 39) ν όξνο ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο (.Δ.Π.), ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνζπάζεηαο ζπζηεκαηνπνίεζεο θαη θαζηέξσζεο ηνπ ζεζκνύ (Αζβεζηάο, 2007). ηελ 

ειιεληθή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ εθαξκόδεηαη αθόκε ν .Δ.Π., παξά ηηο πξνζπάζεηεο 

εθπαηδεπηηθώλ θαη επηζηεκόλσλ (Κξαζζάο, 2004), ζε αληίζεζε κε άιιεο ρώξεο, όπσο ε 

Φηλιαλδία.  

Οη ζηόρνη ηνπ .Δ.Π. ζηελ πξώηε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, επηηπγράλνληαη ελ κέξεη θαη 

δηδάζθνληαη κέζσ ηεο δηάρπζεο ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ησλ δηαθόξσλ καζεκάησλ. Μέζα 

από ηε ζύληαμε ηνπ Γηαζεκαηηθνύ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ (2002), 

εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο. ηόρνο είλαη ε δηαζύλδεζε ησλ γλσζηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο δηαθόξσλ ελλνηώλ. Η γλώζε πξνζεγγίδεηαη 

ζθαηξηθά-νιηζηηθά θαη ελεξγεηηθά. Γίλεηαη έηζη ζε θάζε κάζεκα κηα εηθόλα γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε (ζηνηρεία πξντδεαζκνύ), ρσξίο σζηόζν ηα δεδνκέλα λα είλαη 

ζπζηεκαηνπνηεκέλα θαη νξγαλσκέλα θαηάιιεια. Βαζηθόο ιεηηνπξγόο δξαζηεξηνηήησλ 

επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ είλαη ν δάζθαινο, ν νπνίνο πξνζεγγίδεη ηα ζρεηηθά 

δεηήκαηα εκπεηξηθά θαη βησκαηηθά (Γεκεηξόπνπινο & Μπαθαηζή, 2004). 

Η αλάδεημε ησλ ελδηαθεξόλησλ θαη ησλ θιίζεσλ ησλ καζεηώλ θαη ν επαγγεικαηηθόο ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκόο ππνβνεζείηαη από ην ζρνιηθό εγρεηξίδην. Με ηνλ όξν ζρνιηθό εγρεηξίδην, 

πεξηγξάθνπκε ην βηβιίν εθείλν πνπ έρεη γξαθηεί κε ζθνπό ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ καζεκάησλ ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο, αθνύ αμηνπνηεζεί θαηάιιεια από 

εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο. Τπνθαηεγνξία ηνπ είλαη ην δηδαθηηθό εγρεηξίδην: ην βαζηθό 

ζρνιηθό εγρεηξίδην ελόο ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο πνπ δηδάζθεηαη θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν, 

από ην νπνίν πξνθύπηεη ε δηδαθηέα ύιε (Γηιαβέξε, 2010· Μαηζαγγνύξαο, 2004).  

Ο ηδηαίηεξνο καζεζηαθόο θαη δηδαθηηθόο ξόινο ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ ην έρεη κεηαηξέςεη 

ζε αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο κειέηεο θαη αλάιπζεο κε βάζε θαζνξηζκέλα θξηηήξηα θαη 

ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνληθή κέζνδν
2
. Χο ην βαζηθόηεξν κέζν δηδαζθαιίαο θαη επηθνηλσλίαο 

δαζθάινπ-καζεηή, επηηειεί 4 βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Απηέο είλαη: α) Γλσζηαθή (γλσζηαθό 

πεξηερόκελν ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε ηελ ειηθηαθή βαζκίδα θαη ην επίπεδν θαηαλόεζεο ησλ 

καζεηώλ), β) Γηδαθηηθή (κνξθέο δηδαζθαιίαο, ζρεδηαζκόο-πξνγξακκαηηζκόο δηδαζθαιίαο, 

δηδαθηηθή κέζνδνο), γ) Μαζεζηαθή (βαζκόο θαηαλόεζεο θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζρνιηθή 

γλώζε,  νηθνδόκεζε λέαο γλώζεο κε πξνζαξκνγή ζε ελδηαθέξνληα, δπλαηόηεηεο, καζεζηαθό 

ζηπι, ξπζκό κάζεζεο) θαη δ) Ιδενινγηθή/ Κνηλσληθνπνηεηηθή (ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα σο 

θνηλσληθό-πνιηηηζηηθά πξντόληα. Φνξείο ηδενινγίαο θαη  κεηαβίβαζεο ηεο γλώζεο, όπσο απηή 

θαζνξίδεηαη από ηελ επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή) (ό.π)
3
.  

 

                                                
2 Ο Μπνλίδεο (2004, όπ. αλαθ. ζην Μαηζαγγνύξαο, 2004), αλαθέξεη όηη νη βαζηθνί κέζνδνη αλάιπζεο ηνπο είλαη 

ε εξκελεπηηθή, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (πνηνηηθή ή πνζνηηθή), θαη ε πνιπηξνπηθή αλάιπζε.  
3 ηελ παξνύζα κειέηε έγηλε  αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ ηνπ δείγκαηνο, κε έκθαζε 

ζηε ζπλδπαζηηθή κειέηε ηεο γλσζηαθήο θαη ηδενινγηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο. 
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2. Η Έξεπλα 

2.1 Σαπηόηεηα ηεο έξεπλαο  

θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα ειέγμεη ηνλ ηξόπν πνπ δνκείηαη ε επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ζην Γεκνηηθό ζρνιείν, κέζα από ηελ αλάιεςε δηαθόξσλ θνηλσληθώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ ξόισλ από ηνπο καζεηέο, ζηα πιαίζηα ηεο ελαζρόιεζήο ηνπο κε 

δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ όισλ ησλ καζεκάησλ, όισλ ησλ 

ηάμεσλ.    

Δηδηθόηεξα, ζα επηρεηξήζνπκε, έπεηηα από θαηάιιειε αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ ηνπ δείγκαηόο καο, λα απαληήζνπκε ζηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:   

- Πνηα επαγγέικαηα/νκάδεο επαγγεικάησλ πξνβάιινληαη αλά ηάμε κέζα από ηηο   

   δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ (επαγγεικαηηθόο θώδηθαο);  

- Πνηα από ηα επαγγέικαηα απηά δειώλνληαη άκεζα (πξσηεύνληα επαγγέικαηα) θαη πνηα  

   πξνθύπηνπλ έκκεζα (δεπηεξεύνληα επαγγέικαηα);   

- Πνηνπο θνηλσληθνύο ξόινπο αλαιακβάλνπλ ηα παηδηά κέζα από ηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε   

  ηηο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (θνηλσληθόο θώδηθαο);    

Η έξεπλα καο βαζίδεηαη ζηελ αθόινπζε ππόζεζε:  

«Ο επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο μεθηλά από ην Γεκνηηθό θαη πξνσζείηαη κέζα από 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ δηαζθνξπηζκέλεο ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα όισλ ησλ ηάμεσλ». 

2.2 Μεζνδνινγία  

Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ εξεπλεηηθνύ δείγκαηνο από ηνλ πιεζπζκό ησλ εγρεηξηδίσλ (εγρεηξίδηα 

όισλ εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ θαη όισλ ησλ καζεκάησλ), ηέζεθε κηα ζεηξά από θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ αθνξνύλ ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα (πξώην επίπεδν), ην είδνο ησλ εγρεηξηδίσλ 

(δεύηεξν επίπεδν) θαη ην κάζεκα (ηξίην επίπεδν)
4
. 

Αλαιπηηθόηεξα, ζε πξώην επίπεδν, από ηηο ηξεηο ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, ε έξεπλά 

καο επηθεληξώλεηαη ζηελ πξώηε, θαη εηδηθόηεξα ζην Γεκνηηθό. Απηό ζπκβαίλεη γηα ηνπο εμήο 

ηξεηο βαζηθνύο ιόγνπο:  

                                                
4 Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπ δείγκαηνο θαη ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ 

πιηθνύ αμηνπνηήζεθαλ πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη από ην βηβιίν ηεο Αλαζηαζίαο Υξηζηνδνύινπ Σημειυηική 

ανάλςζη και πολιηιζμόρ ζηην ξένη γλώζζα (2003). Η ηαπηόηεηα ησλ επηκέξνπο δηδαθηηθώλ εγρεηξηδίσλ ηεο 

Γιώζζαο αλά ηάμε παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηε Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ εξεπλεηή 

(αξόγινπ, 2017: 35-41).  
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α) Ο ζπγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηηθόο ρώξνο εκπίπηεη ζηα άκεζα αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά 

ελδηαθέξνληα ηνπ εξεπλεηή (απόθνηηνο Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο).  

β) Σν Γεκνηηθό είλαη ν πξνζάιακνο ζηελ πνξεία επαγγεικαηηθήο δηαπαηδαγώγεζεο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ αηόκνπ πνπ ζπληειείηαη επίζεκα ζηηο επόκελεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, θαη 

θπξίσο ζηε δεύηεξε (Γπκλάζην, Λύθεην).  

γ) Γελ ππάξρνπλ, πξνο ην παξόλ, ζηε ρώξα καο αξθεηέο έξεπλεο πνπ λα καο δίλνπλ αμηόπηζηα 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνύ ηνπ ρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ ζηελ πξώηε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, θαζώο θαη ην ξόιν ησλ ζρνιηθώλ 

εγρεηξηδίσλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. 

ε δεύηεξν επίπεδν, από ην ζύλνιν ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ ηνπ Γεκνηηθνύ, επηιέρηεθαλ 

ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, δειαδή ηα βαζηθά εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο θάζε καζήκαηνο, πνπ 

ειέγρνληαη, εγθξίλνληαη θαη εθδίδνληαη από ηελ πνιηηεία ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ησλ ζηόρσλ 

ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη γεληθόηεξα ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

(Γηιαβέξε, 2010· Μαηζαγγνύξαο, 2004· Warren, 1981).   

Σέινο, ζε ηξίην επίπεδν, επηιέρηεθαλ ηα εγρεηξίδηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο 

όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο ην 

ζρνιηθό έηνο 2016-17. Ο ιόγνο είλαη όηη ε γιώζζα ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν επίηεπμεο ησλ 

ζθνπώλ ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ (θάζε ζηόρνο ηεο 

γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη δηαζεκαηηθόο ζηόρνο όισλ ησλ καζεκάησλ) θαη 

γεληθόηεξα ηεο εθπαίδεπζεο. Απνηειεί ζύζηεκα επηθνηλσλίαο (δξάζε θαη αιιειεπίδξαζε ησλ 

αλζξώπσλ) θαη πξναγσγήο ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, θαζώο θαη θνξέα 

πνιηηηζκνύ (Τπνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2002). 

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνύ δείγκαηνο, αμηνπνηήζεθε ε επηζηήκε ηεο εκεησηηθήο, θαη 

εηδηθόηεξα ην ζεκεησηηθό κνληέιν ηεο Γνκηθήο εκαληηθήο ηνπ Algirdas Julien Greimas. Ο 

Greimas ππνζηεξίδεη, κέζσ ηεο ζεσξίαο ηνπ, όηη ην θάζε θείκελν απνηειεί σο κνλάδα 

αλάιπζεο έλα ζύλνιν, ζην νπνίν παξαηεξείηαη κηα επαλαιεπηηθόηεηα ζηελ εκθάληζε 

ζεκαζηνινγηθώλ κνλάδσλ θαη ησλ ζπλδπαζκώλ ηνπο. Η επαλαιεπηηθόηεηα  απηή απνηειεί 

παξάγνληα εμαζθάιηζεο ηεο νκνηνγέλεηαο ηνπ θεηκέλνπ. Οξίδεηαη σο ηζνηνπία θαη 

νξγαλώλεηαη ζε ζεκαζηνινγηθνύο θώδηθεο (Υξηζηνδνύινπ, 2003· Greimas & Courtés, 1982· 

Boklund-Lagopoulou, 1982). ηελ παξνύζα κειέηε εζηηάδνπκε ζε δύν βαζηθνύο θώδηθεο, ηνλ 

επαγγεικαηηθό (επαγγέικαηα) θαη ηνλ θνηλσληθό (θνηλσληθνί ξόινη). 

Γηα ηελ αλάιπζή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ, ρξεζηκνπνηείηαη σο 

εξεπλεηηθό εξγαιείν γηα θάζε ηάμε έλαο Πίλαθαο
5
. Ο θάζε Πίλαθαο έρεη ηελ ίδηα δνκή θαη 

κνξθή. Απνηειείηαη από νθηώ ζηήιεο, νη νπνίεο έρνπλ θαηά ζεηξά ην εμήο πεξηερόκελν: 

                                                
5 Γηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ Πηλάθσλ βι.  Επαγγελμαηική ανάπηςξη και ανάλητη επαγγελμαηικών πόλυν ζηο 

Δημοηικό: Σημειυηική ανάλςζη ηυν διαθεμαηικών δπαζηηπιοηήηυν ηυν ζσολικών εγσειπιδίυν ηος μαθήμαηορ ηηρ 

Ελληνικήρ Γλώζζαρ (αξόγινπ, 2017: 43-144) 
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Αύμσλ Αξηζκόο
6
, Δλόηεηα, Δίδνο Δγρεηξηδίνπ

7
, Σεύρνο

8
, ειίδα

9
, Δθθώλεζε 

δξαζηεξηόηεηαο
10

, Κνηλσληθνί ξόινη
11

,Δπαγγέικαηα πνπ εκπιέθνληαη.
12

      

2.3 Απνηειέζκαηα αλάιπζεο  

Πξηλ από ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο καο, θξίλνπκε ζθόπηκν λα 

αλαθεξζνύκε ζηνλ αξηζκό δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθά κε ηα επαγγέικαηα
13

 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό δξαζηεξηνηήησλ θαη αζθήζεσλ ηνπ ΒΜ θαη ΣΔ ηεο 

Γιώζζαο θάζε ηάμεο (Πίλαθαο 1). 

Πίλαθαο 1  

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο  

«αξηζκόο δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθά κε ηα επαγγέικαηα» αλά ηάμε 

 

 

 

 

 

 

Παξαηεξνύκε όηη ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ (Γ, Δ, Σ) έρνπκε ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.  

πλερίδνπκε κε ην θπξίσο κέξνο ηεο αλάιπζεο ηνπ επηιεγκέλνπ δείγκαηόο καο. Η αλάιπζε 

εζηηάζηεθε ζε δύν βαζηθνύο άμνλεο. Ο πξώηνο αθνξά ηνπο θνηλσληθνύο ξόινπο θαη ν 

δεύηεξνο ηα επαγγέικαηα, πξσηεύνληα θαη δεπηεξεύνληα.   

Όζνλ αθνξά ηνπο θνηλσληθνύο ξόινπο (θνηλσληθόο θώδηθαο), πξσηεύνλ είλαη απηόο ηνπ 

καζεηή, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ζην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο. Αθνινπζνύλ δεπηεξεύνληεο ξόινη 

κε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα εκθάληζεο αλά ηάμε. 

                                                
6 Υξεζηκνπνηείηαη ε ζπληνκνγξαθία Α/Α. 
7
 Σα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη ζπλδπαζηηθά απ’ ην Βηβιίν Μαζεηή (ΒΜ) θαη ην Σεηξάδην Δξγαζηώλ (ΣΔ), ηα νπνία 

ιακβάλνληαη σο εληαία ζεκαζηνινγηθή κνλάδα. 
8 Από ην ΒΜ ή ην ΣΔ. 
9 Υξεζηκνπνηείηαη ε ζπληνκνγξαθία ει. 
10 Καηαγξάθνληαη νη εθθσλήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε δηαζεκαηηθό πεξηερόκελν. Τπνγξακκίδνληαη νη ιέμεηο-

θιεηδηά πνπ παξαπέκπνπλ πξσηνγελώο ή δεπηεξνγελώο ζε έλα ή πεξηζζόηεξα επαγγέικαηα. 
11 Πξσηεύσλ θνηλσληθόο ξόινο είλαη απηόο ηνπ καζεηή, ν νπνίνο θαηαγξάθεηαη πξώηνο ζην ζύλνιν ησλ 
πεξηπηώζεσλ. Αθνινπζνύλ νη ππόινηπνη ξόινη πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη ν καζεηήο, νη νπνίνη επεθηείλνληαη 

εθηόο  ζρνιηθνύ ρώξνπ   
12 Υσξηζκόο ζε δύν επηκέξνπο ζηήιεο: πξσηεύνληα επαγγέικαηα, δεπηεξεύνληα επαγγέικαηα. ε θάζε 

πεξίπησζε ηα επαγγέικαηα θαηαγξάθνληαη κε ηε ζεηξά εκθάληζήο ηνπο ζηελ άζθεζε.   
13 Γηα ηελ θαηάηαμε κηαο δξαζηεξηόηεηαο σο δηαζεκαηηθήο, αμηνπνηήζακε ηνπο εηδηθνύο πίλαθεο ζήκαλζεο ζηελ 

αξρή θάζε ΒΜ θαη ηελ πξνζσπηθή καο εθηίκεζε κε βάζε ην λόεκα θαη ην πεξηερόκελν θάζε άζθεζεο.  
14 Πνζνζηό % σο πξνο ην ζπλνιηθό αξηζκό δξαζηεξηνηήησλ θαη αζθήζεσλ. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα όιεο ηηο ηάμεηο δελ αλαθέξεηαη γηαηί δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο. 

ΣΑΞΗ ΠΛΗΘΟ (λ) ΠΟΟΣΟ (%)
14

 

Α 42 10,77 

Β 41 8,99 

Γ  71 11,3 

Γ  72 15,75 

Δ    61 16,9 

Σ 

 

 

 

72 17,6 

ΤΝΟΛΟ 359 13,29 
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ηνπο Πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ παξνπζηάδεηαη ε ζπρλόηεηά εκθάληζεο ησλ δεπηεξεπόλησλ 

απηώλ ξόισλ αλά ηάμε (Πίλαθεο 2-7). 

 
Πίλαθαο 2  

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο 

«δεπηεξεύσλ θνηλσληθόο ξόινο» ζηελ Α΄ ηάμε 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη δεπηεξεύνληεο ξόινη κε ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηελ Α΄ ηάμε είλαη κε 

θζίλνπζα ζεηξά απηνί ηνπ ζπλνκηιεηή, ηνπ αλαγλώζηε θαη ηνπ θαηαλαισηή. 

 

Πίλαθαο 3 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο 

«δεπηεξεύσλ θνηλσληθόο ξόινο» ζηε Β΄ ηάμε 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηε Β΄ ηάμε πξνβάιιεηαη πεξηζζόηεξν ν ξόινο ηνπ κέινπο νκάδαο θαη αθνινπζεί απηόο ηνπ 

ζπλνκηιεηή.   

ΓΔΤΣΔΡΔΤΩΝ ΡΟΛΟ ΠΛΗΘΟ (λ) ΠΟΟΣΟ (%) 

ζπλνκηιεηήο 5 21,73 

αλαγλώζηεο 4 17,39 

θαηαλαισηήο 4 17,39 

αθεγεηήο 2 8,69 

επηβάηεο 2 8,69 

ηαμηδηώηεο 2 8,69 

αγαπεκέλν πξόζσπν 1 4,34 

ζεαηήο ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο 
1 4,34 

κέινο νκάδαο 1 4,34 

πειάηεο 1 4,34 

ΤΝΟΛΟ 23 100 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΩΝ ΡΟΛΟ ΠΛΗΘΟ (λ) ΠΟΟΣΟ (%) 

κέινο νκάδαο 14 33,33 

ζπλνκηιεηήο 9 21,43 

αλαγλώζηεο 6 14,28 

θάηνηθνο 5 11,9 

παηδί 3 7,14 

αγαπεκέλν πξόζσπν 2 4,76 

θαηαλαισηήο 2 4,76 

ηαμηδηώηεο 1 2,38 

ΤΝΟΛΟ 42 100 
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Πίλαθαο 4 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο «δεπηεξεύσλ θνηλσληθόο ξόινο» ζηε Γ΄ ηάμε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη δύν ξόινη κε ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζηε Γ΄ ηάμε είλαη θαη πάιη κε ηελ ίδηα ζεηξά απηνί 

ηνπ κέινπο νκάδαο θαη ηνπ ζπλνκηιεηή. ηνλ αληίπνδα, νη ξόινη ηνπ αθξναηή, ηνπ παηδηνύ 

θαη ηνπ πσιεηή εκθαλίδνληαη κόιηο κία θνξά. 

 
Πίλαθαο 5 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο «δεπηεξεύσλ θνηλσληθόο ξόινο» ζηε Γ΄ ηάμε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΩΝ 

ΡΟΛΟ 
ΠΛΗΘΟ (λ) ΠΟΟΣΟ (%) 

κέινο νκάδαο 20 33,89 

ζπλνκηιεηήο 16 27,11 

αθεγεηήο 5 8,47 

αλαγλώζηεο 4 6,77 

ηαμηδηώηεο 4 6,77 

θαηαλαισηήο 3 5,08 

επηβάηεο 2 3,38 

θάηνηθνο 2 3,38 

αθξναηήο 1 1,69 

παηδί 1 1,69 

πσιεηήο 1 1,69 

ΤΝΟΛΟ 59 100 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΩΝ ΡΟΛΟ ΠΛΗΘΟ (λ) ΠΟΟΣΟ (%) 

ζπλνκηιεηήο 24 33,8 

κέινο νκάδαο 12 16,9 

ηαμηδηώηεο 9 12,67 

θάηνηθνο 8 11,26 

αλαγλώζηεο 4 5,63 

αθεγεηήο 4 5,63 

επηβάηεο 3 4,22 

παηδί 3 4,22 

αγαπεκέλν πξόζσπν 1 1,4 

θαηαλαισηήο 1 1,4 

πεδόο 1 1,4 

πνδειάηεο 1 1,4 

ΤΝΟΛΟ 71 100 
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ηε Γ΄ ηάμε παξαηεξείηαη αληηζηξνθή ηεο ζεηξάο ησλ δύν πξώησλ ξόισλ κε ηε κεγαιύηεξε 

ζπρλόηεηα, ζπγθξηηηθά κε ηε Β΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνύ.  

 

Πίλαθαο 6 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο 

«δεπηεξεύσλ θνηλσληθόο ξόινο» ζηελ Δ΄ ηάμε 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ Δ΄ ηάμε, νη ξόινη ηνπ κέινπο νκάδαο, ηνπ αλαγλώζηε, ηνπ ζπλνκηιεηή θαη ηνπ θαηνίθνπ 

θαιύπηνπλ ην 79,45% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ. 

 

Πίλαθαο 7 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο 

«δεπηεξεύσλ θνηλσληθόο ξόινο» ζηε η΄ ηάμε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ ηειεπηαία ηάμε επηθξαηεί ν ξόινο ηνπ κέινπο νκάδαο (27,9%) θαη αθνινπζνύλ απηνί 

ηνπ θαηνίθνπ, ηνπ ζπλνκηιεηή θαη ηνπ ηαμηδηώηε κε ην ίδην πνζνζηό (11,62%). 

Όζνλ αθνξά ηα επαγγέικαηα (επαγγεικαηηθόο θώδηθαο), πξσηεύνληα θαη δεπηεξεύνληα, γηα 

ηελ επθνιόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θξίλακε ζθόπηκν λα ηα 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΩΝ ΡΟΛΟ ΠΛΗΘΟ (λ) ΠΟΟΣΟ (%) 

κέινο νκάδαο 11 28,2 

  αλαγλώζηεο 9 23,07 

ζπλνκηιεηήο 6 15,36 

θάηνηθνο 5 12,82 

θίιαζινο 3 7,68 

αθξναηήο 2 5,12 

αγαπεκέλν πξόζσπν 1 2,56 

παηδί 1 2,56 

ηαμηδηώηεο 1 2,56 

ΤΝΟΛΟ 39 100 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΩΝ ΡΟΛΟ ΠΛΗΘΟ (λ) ΠΟΟΣΟ (%) 

κέινο νκάδαο 12 27,9 

θάηνηθνο 5 11,62 

ζπλνκηιεηήο 5 11,62 

ηαμηδηώηεο 5 11,62 

θαηαλαισηήο 4 9,3 

αγαπεκέλν πξόζσπν 2 4,65 

  αλαγλώζηεο 2 4,65 

αθεγεηήο 2 4,65 

παηδί 2 4,65 

επηζθέπηεο 1 2,32 

ζεαηήο 1 2,32 

λαπαγόο 1 2,32 

πειάηεο 1 2,32 

ΤΝΟΛΟ 43 100 
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θαηεγνξηνπνηήζνπκε. Γηα ηελ επηινγή ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηώλ ιάβακε ππόςε θαη ην 

ζεσξεηηθό κνληέιν επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ John L. Holland. Δηδηθόηεξα, κε βάζε 

ηνπο 6 ηύπνπο πξνζσπηθόηεηαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ πνπ 

πξνηείλεη, θαηαιήμακε ζηε δηακόξθσζε 6  επαγγεικαηηθώλ θαηεγνξηώλ. 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 8), παξνπζηάδνληαη νη επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο, 

θαζώο θαη ηα επαγγέικαηα ηνπ δείγκαηνο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε κία από απηέο15.  

 

Πίλαθαο 8 

Καηαλνκή επαγγεικάησλ ζε επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο 

                                                
15 Μεξηθά επαγγέικαηα θαίλεηαη λα εληάζζνληαη ζε πεξηζζόηεξεο από κία θαηεγνξίεο (π.ρ. γηαηξόο, 

καζεκαηηθόο). Η θαηάηαμε θαη ηαμηλόκεζή ηνπο έγηλε κε βάζε ηελ θξίζε ηνπ εξεπλεηή θαη ηνλ πξσηεύνληα 

ζθνπό ηνπο.  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ 

1 

Σερληθά- Ρεαιηζηηθά-

Πξαθηηθά επαγγέικαηα 

αεξνπόξνο, αλζνθόκνο, αξηνπνηόο-θνύξλαξεο, αξρηηέθηνλαο, βνζθόο, γεσξγόο, 

δαζνπόλνο, ειαηνπαξαγσγόο, ειαηνρξσκαηηζηήο, δαραξνπιάζηεο, ειεθηξνιόγνο 

κεραληθόο, θαπεηάληνο, θαηαζθεπαζηήο, θαηαζθεπαζηήο κνπζηθώλ νξγάλσλ, 

θηελνηξόθνο, κάγεηξαο, κεραληθόο, κεραληθόο πινίσλ, κεραληθόο απηνθηλήησλ, 

κεραληθόο αεξνζθαθώλ, κεραληθόο Η/Τ, κεραλνιόγνο κεραληθόο, κνδίζηξα, 

μπινπξγόο, νδεγόο, πνιενδόκνο, πνιηηηθόο κεραληθόο, πξνγξακκαηηζηήο, ξάθηεο, 

ηνπνγξάθνο κεραληθόο, ςαξάο  

 2 

Καιιηηερληθά-

Πνιηηηζηηθά  

επαγγέικαηα 

αζιεηήο, γεισηνπνηόο, δηαθνζκεηήο, εηθαζηηθόο, εηθνλνγξάθνο, εζλνγξάθνο, 

ελδπκαηνιόγνο, δσγξάθνο, εζνπνηόο, ερνιήπηεο, ζεαηξηθόο ζπγγξαθέαο, 

ζεαηξνιόγνο, θξηηηθόο ζεάηξνπ, θξηηηθόο θηλεκαηνγξάθνπ, ιανγξάθνο, κίκνο,  
θνιπκβεηήο, καέζηξνο, κνπζηθόο, κνπζεηνιόγνο, παιαηζηήο, πνδειάηεο, πνηεηήο, 

ζελαξηνγξάθνο, ζθελνγξάθνο, ζθελνζέηεο, ζθηηζνγξάθνο, ζηηρνπξγόο, 

ζπγγξαθέαο, ζπλζέηεο, ζρεδηαζηήο-γξαθίζηαο, ηελόξνο, ηνπξηζηηθόο πξάθηνξαο, 

ηξαγνπδηζηήο, ρνξεπηήο, ρνξνγξάθνο, θσηνγξάθνο 

3 

Δξεπλεηηθά-

Δπηζηεκνληθά-

Γηαλνεηηθά επαγγέικαηα 

αξραηνιόγνο, αζηξνλόκνο, βηνιόγνο, γεσγξάθνο, γεσιόγνο, δηαηξνθνιόγνο, 

δεκνζηνγξάθνο, δύηεο, επηζηήκνλαο, εξεπλεηήο, εθεπξέηεο, ηζηνξηθόο, 

θνηλσληνιόγνο, καζεκαηηθόο, κεηεσξνιόγνο, πεξηβαιινληνιόγνο, πνιηηηθόο 

επηζηήκνλαο, ζηαηηζηηθνιόγνο, θπζηθόο, ρεκηθόο 

4 

Αλζξσπηζηηθά-

Κνηλσληθά επαγγέικαηα 

γηαηξόο, γισζζνιόγνο, γπκλαζηήο, δάζθαινο, δηθεγόξνο, θαζεγεηήο 

Πιεξνθνξηθήο, θαζεγεηήο Θξεζθεπηηθώλ, θηελίαηξνο, κεηαθξαζηήο, λνζνθόκνο, 

μελαγόο, θηιόινγνο, θηιόινγνο μέλσλ γισζζώλ 

5 

Δπηρεηξεκαηηθά-

Οηθνλνκηθά  

επαγγέικαηα 

βηβιηνπώιεο, δηαθεκηζηήο, εθδόηεο εθεκεξίδαο, εθνπιηζηήο, θαθεηδήο, ινγηζηήο, 

καλάβεο, λεξνπιάο, παγνπώιεο, παξαγσγόο ηαηληώλ, πσιεηήο, ζαιεπηηδήο, 
ηακίαο, ραιβαηδήο 
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Σέινο, νη Πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ (Πίλαθεο 9-14) παξνπζηάδνπλ ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο 

θάζε επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο αλά ηάμε, ζε πξώην επίπεδν αλάιπζεο (πξσηνγελή 

επαγγέικαηα) θαη ζε δεύηεξν (δεπηεξνγελή επαγγέικαηα).   

 
Πίλαθαο 9 

Καηαλνκή ζπρλόηεηαο ηεο κεηαβιεηήο «επαγγεικαηηθή θαηεγνξία» ζηελ Α΄ ηάμε 

 

ηελ Α΄ ηάμε, ζε 1ν επίπεδν αλάιπζεο, θπξηαξρεί κε δηαθνξά ε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία 2. 

ε 2ν επίπεδν αλάιπζεο νη ηξεηο πξώηεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο ζπγθεληξώλνπλ πνζνζηό 

85%. 

Πίλαθαο 10 

Καηαλνκή ζπρλόηεηαο ηεο κεηαβιεηήο «επαγγεικαηηθή θαηεγνξία» ζηε Β΄ ηάμε 

  

6 

πκβαηηθά-Οξγαλσηηθά           

θαη ινηπά  επαγγέικαηα 

αξηεξγάηεο, αζηξνλαύηεο, βηβιηνζεθνλόκνο, δηαηηεηήο, δηνξγαλσηήο έθζεζεο, 

εθθσλεηήο-ζπνξηθάζηεξ, επηκειεηήο άξζξσλ, επηκειεηήο θεηκέλνπ θαη εηθόλαο, 

επηκειεηήο ιεπθώκαηνο, θεηκελνγξάθνο, ιεμηθνγξάθνο, λαύηεο, νξγαλσηήο 

θνηλσληθώλ εθδειώζεσλ, ζεξβηηόξνο, ηαρπδξόκνο, ηειεθσλήηξηα, ηξνρνλόκνο, 

ππάιιεινο ζε εθδνηήξηα εηζηηεξίσλ, ππάιιεινο θπιηθείνπ, ππάιιεινο ΓΔΗ, 

ππάιιεινο πδξαγσγείνπ, ππάιιεινο εθεκεξίδαο  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

1
Ο
 ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

2
Ο

 ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΠΛΗΘΟ 

(λ) 

ΠΟΟΣΟ 

(%) 

ΠΛΗΘΟ 

(λ) 

ΠΟΟΣΟ 

(%) 

2 21 61,76 3 13 32,5 

1 6 17,64 1 11 27,5 

4 4 11.76 2 10 25 

6 2 5,88 6 3 7,5 

3 1 2,94 4 2 5 

5 0 0 5 1 2,5 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

1
Ο

 ΔΠΙΠΔΓΟ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

2
Ο

 ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΠΛΗΘΟ 

(λ) 

ΠΟΟΣΟ 

(%) 

ΠΛΗΘΟ 

(λ) 

ΠΟΟΣΟ 

(%) 

2 39 50,64 2 9 40,9 

3 16 20,77 3 6 27,27 

6 9 11,68 1 3 13,63 

1 7 9,09 4 2 9,09 

5 5 6,49 5 1 4,54 

4 1 1,29 6 1 4,54 
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Σα πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή επαγγέικαηα πνπ πξνβάιινληαη πεξηζζόηεξν ζηε Β΄ ηάμε 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 2. 

Πίλαθαο 11 

Καηαλνκή ζπρλόηεηαο ηεο κεηαβιεηήο «επαγγεικαηηθή θαηεγνξία» ζηε Γ΄ ηάμε 

 

ηε Γ΄ ηάμε, ζε 1ν επίπεδν ππεξηεξεί ε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία 2, ελώ ζε 2ν επίπεδν ε 

επαγγεικαηηθή θαηεγνξία 3. 

 
Πίλαθαο 12 

Καηαλνκή ζπρλόηεηαο ηεο κεηαβιεηήο «επαγγεικαηηθή θαηεγνξία» ζηε Γ΄ ηάμε 

 

Οη επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο 2 θαη 3 ζπγθεληξώλνπλ καδί ηα πςειόηεξα πνζνζηά ζε πξώην 

(83,68%) θαη ζε δεύηεξν επίπεδν (74,07%). 

 

Πίλαθαο 13 

Καηαλνκή ζπρλόηεηαο ηεο κεηαβιεηήο «επαγγεικαηηθή θαηεγνξία» ζηελ Δ΄ ηάμε 

 

Σν ίδην παξαηεξνύκε θαη ζηελ Δ΄ ηάμε, κε ηηο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο 2 θαη 3 λα έρνπλ ηα 

πςειόηεξα πνζνζηά. 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

1
Ο
 ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

2
Ο

 ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΠΛΗΘΟ 

(λ) 

ΠΟΟΣΟ 

(%) 

ΠΛΗΘΟ 

(λ) 

ΠΟΟΣΟ 

(%) 

2 47 46,53 3 22 50 

3 24 23,76 2 8 18,18 

1 19 18,81 1 7 15,9 

6 8 7,92 4 4 9,09 

5 2 1,98 6 3 6,81 

4 1 0,99 5 0 0 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

1
Ο

 ΔΠΙΠΔΓΟ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

2
Ο

 ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΠΛΗΘΟ 

(λ) 

ΠΟΟΣΟ 

(%) 

ΠΛΗΘΟ 

(λ) 

ΠΟΟΣΟ 

(%) 

2 50 54,34 2 23 42,59 

3 27 29,34 3 17 31,48 

1 6 6,52 6 6 11,11 

4 4 4,34 1 5 9,25 

6 3 3,26 4 3 5,55 

5 2 2,17 5 0 0 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

1
Ο

 ΔΠΙΠΔΓΟ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

2
Ο

 ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΠΛΗΘΟ 

(λ) 

ΠΟΟΣΟ 

(%) 

ΠΛΗΘΟ 

(λ) 

ΠΟΟΣΟ 

(%) 

2 31 36,47 2 23 46 

3 29 34,11 3 15 30 

6 14 16,47 1 4 8 

1 10 11,76 5 4 8 

5 1 1,17 6 2 4 

4 0 0 4 2 4 
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Πίλαθαο 14 

Καηαλνκή ζπρλόηεηαο ηεο κεηαβιεηήο «επαγγεικαηηθή θαηεγνξία» ζηε η΄ ηάμε 

 

Αλάινγα είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη ζηελ ηειεπηαία ηάμε. Κπξηαξρνύλ ζε 1ν θαη 2ν επίπεδν 

νη θαηεγνξίεο 2 θαη 3. 

πκπεξάζκαηα-πδήηεζε 

Από ηελ αλάιπζε ησλ δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εγρεηξηδίσλ ηεο Διιεληθήο 

Γιώζζαο, κε βάζε θαη ην κνληέιν ηνπ A.J. Greimas,  παξαηεξνύκε όηη νη ζεκαζίεο ηνπο 

δνκνύληαη κε βάζε δύν θεληξηθνύο άμνλεο ή ηζνηνπίεο. Η πξώηε ηζνηνπία αθνξά ηελ 

θνηλσλία (θνηλσληθόο θώδηθαο) θαη ε δεύηεξε ηα επαγγέικαηα (επαγγεικαηηθόο θώδηθαο).  

Ξεθηλώληαο από ηελ ηζνηνπία ηεο θνηλσλίαο, παξαηεξνύκε όηη κε θέληξν ηελ θνηλσλία, 

αλαπηύζζνληαη επηκέξνπο ππνθώδηθεο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε δηάθνξνπο θνηλσληθνύο 

ξόινπο. Πξσηεύνλ είλαη απηόο ηνπ καζεηή, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ζην ζύλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ όισλ ησλ ηάμεσλ. Αθνινπζνύλ, κε πςειά πνζνζηά αλά ηάμε, νη ξόινη ηνπ 

ζπλνκηιεηή θαη ηνπ κέινπο νκάδαο. Οη ππόινηπνη δεπηεξεύνληεο ξόινη παξνπζηάδνπλ 

δηαθπκάλζεηο σο πξνο ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπο αλά ηάμε (Πίλαθεο 2-7). Γηα 

παξάδεηγκα, ν θνηλσληθόο ξόινο ηνπ αλαγλώζηε πξνβάιιεηαη ζε πςειά πνζνζηά ζηελ Α΄ θαη 

Δ΄ ηάμε, ελώ δελ ηζρύεη ην ίδην ζηηο ππόινηπεο ηάμεηο. Γεληθά, νη ξόινη πνπ πξνβάιινληαη ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπ εξεπλεηηθνύ δείγκαηνο, παξαπέκπνπλ ζηνπο ξόινπο 

δσήο, ηνπο νπνίνπο ζρεκαηνπνηεί ν Donald E. Super κέζα από ην Οπξάλην Σόμν 

ηαδηνδξνκίαο (Life-Career Rainbow), ζηελ ηειεπηαία αλαδηαηύπσζε ηεο ζεσξίαο ηνπ γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε (Amundson et al., 2008· Super, 1990, όπ. αλαθ. ζην 

Γεσξγηνπνύινπ, 2013· Super, 1980).  

Η θνηλσληθή ηζνηνπία δείρλεη λα βξίζθεηαη ζε ζηελή ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηζνηνπία. Παξάιιεια κε ηνπο θνηλσληθνύο ξόινπο πνπ θαινύληαη λα 

αλαιάβνπλ ηα παηδηά, ζηα πιαίζηα ελαζρόιεζήο ηνπο κε ηηο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ, έξρνληαη ζε επαθή θαη κε δηάθνξα επαγγέικαηα. Η ηζνηνπία ησλ 

επαγγεικάησλ ρσξίζηεθε ζε έμη επηκέξνπο ππνθώδηθεο (επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο)16 

έρνληαο σο βάζε ην κνληέιν ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ  John L. Holland 

                                                
16 Βι. Πίλαθα 8 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

1
Ο

 ΔΠΙΠΔΓΟ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

2
Ο

 ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΠΛΗΘΟ 

(λ) 

ΠΟΟΣΟ 

(%) 

ΠΛΗΘΟ 

(λ) 

ΠΟΟΣΟ 

(%) 

2 47 43,51 3 22 37,93 

3 37 34,25 2 14 28,57 

6 9 8,33 4 6 10,34 

1 8 7,4 5 5 8,62 

5 5 4,62 1 2 4,08 

4 2 1,85 6 0 0 
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(ηδεξνπνύινπ-Γεκαθάθνπ, 2013· Γεσξγηνπνύινπ, 2013· ηδεξνπνύινπ-Γεκαθάθνπ θ. ά, 

2008· Amundson et al., 2008· Spokane, Luchetta & Richwine, 2002).  

Από ηε ζεκεησηηθή αλάιπζε ζε πξώην επίπεδν (πξσηεύνληα επαγγέικαηα), παξαηεξνύκε όηη 

ζην ζύλνιν ησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πξνβάιινληαη ζε πςειόηεξν πνζνζηό επαγγέικαηα 

πνπ αλήθνπλ ζηηο Σέρλεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό (Καηεγνξία 2). Με αξθεηά πςειή ζπρλόηεηα 

πξνβάιινληαη θαη ηα επαγγέικαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Έξεπλα θαη ηηο Δπηζηήκεο (Καηεγνξία 

3), κε εμαίξεζε σζηόζν ηελ Α΄ ηάμε. Αθνινπζνύλ, κε ελαιιαζζόκελε ζεηξά εκθάληζεο, ηα 

Σερληθά-Πξαθηηθά επαγγέικαηα (Καηεγνξία 1) θαη ηα πκβαηηθά-Οξγαλσηηθά επαγγέικαηα 

(Καηεγνξία 6). ηνλ αληίπνδα, ηα  Αλζξσπηζηηθά-Κνηλσληθά επαγγέικαηα (Καηεγνξία 4), 

όπσο απηά ηνπ γηαηξνύ, ηνπ δηθεγόξνπ, αιιά θαη ηνπ δαζθάινπ, θαίλεηαη λα 

ππνεθπξνζσπνύληαη, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ Α΄ ηάμε. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα 

Δπηρεηξεκαηηθά-Οηθνλνκηθά επαγγέικαηα (Καηεγνξία 5). Οη δύν απηέο θαηεγνξίεο, 

εκθαλίδνπλ θάπσο πςειόηεξα πνζνζηά ζε δεύηεξν επίπεδν ζεκεησηηθήο αλάιπζεο, αιιά 

αξθεηά ρακειόηεξα ζπγθξηηηθά κε ηα επαγγέικαηα πνπ πξνβάιινληαη από ηηο άιιεο 

θαηεγνξίεο. Μόιηο ζηελ η΄ ηάμε ηα επαγγέικαηα ηεο Καηεγνξίαο 4, αγγίδνπλ δηςήθηα 

πνζνζηά εκθάληζεο (10,34%), ελώ ηα πνζνζηά ησλ επαγγεικάησλ ηεο Καηεγνξίαο 5 

παξακέλνπλ κνλνςήθηα, αθόκε θαη κεδεληθά (Γ΄ θαη Γ΄ ηάμε). Αληίζεηα, παξακέλεη πςειή ε 

ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία πξνβάιινληαη επαγγέικαηα πνπ αλήθνπλ ζηηο Καηεγνξίεο 2 θαη 3, 

θαη αθνινπζνύλ νη Καηεγνξίεο 1 θαη 6 (Πίλαθεο 9-14).  

Από ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη όηη επαιεζεύεηαη ε ππόζεζε ηεο έξεπλαο καο. ην Γεκνηηθό 

ζρνιείν κπαίλνπλ νη πξώηεο βάζεηο γηα ηνλ επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό, ν νπνίνο ζα 

ζπλερηζηεί ζηηο επόκελεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Η επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πνπ μεθηλά από 

απηή ηελ ειηθία, ππνβνεζείηαη κέζα από θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο δηαζεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ δηαζθνξπηζκέλεο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα όισλ ησλ ηάμεσλ.  

Παξόια απηά, πξνθύπηνπλ εξσηήκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

κειινληηθήο έξεπλαο. Δηδηθόηεξα, ζα κπνξνύζε λα γίλεη κηα ζπγθξηηηθή κειέηε αλαθνξηθά κε 

ηα επαγγέικαηα πνπ πξνβάιινληαη ζηηο δύν πξώηεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο κέζα από ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα, θαζώο θαη ζπζρέηηζε ηνπο κε ηηο επαγγεικαηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ 

καζεηώλ, όπσο απηέο εθθξάδνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ κεραλνγξαθηθώλ ηνπο δειηίσλ ζηε 

Γ΄ ηάμε ηνπ Λπθείνπ. Παξάιιεια, ε αληζνκεξήο εθπξνζώπεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ 

θαηεγνξηώλ ζηα πθηζηάκελα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, θαζώο θαη ε πιεξόηεηα θαη επάξθεηα ηεο 

θάζε θαηεγνξίαο ζε απηά17, εγείξνπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο σο 

πξνο ηελ νκαιή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ.  

Σν ζρνιείν απνηειεί κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο. Δίλαη θνξέαο θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ θαη 

αλαγθώλ θαη απνζθνπεί ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ αηόκσλ. Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

έληαμε ζην θνηλσληθό ζύλνιν είλαη ε επηινγή επαγγέικαηνο. Η πνιηηεία νθείιεη, ινηπόλ, λα 

ζπλεηζθέξεη ζε απηό, κέζα από θαηάιιεια δηακνξθσκέλα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα κε 

                                                
17 Από ηε κειέηε ηεο επίζεκεο ιίζηαο επαγγεικάησλ ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ θαη 

Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (ΔΟΠΠΔΠ), παξαηεξνύκε όηη δελ πξνβάιιεηαη ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα 

κηα ζεηξά από επαγγέικαηα, όπσο αζθαιηζηηθόο ππάιιεινο, επηπινπνηόο, ηερληθόο ηειεπηθνηλσληώλ.   
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δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα πξνβάιινπλ ηζνκεξώο όια ηα επαγγέικαηα θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

νκαιή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ.  
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