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ΕΡΜΗΝΕΊΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΟ ΚΡΙΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

 
Eπαγγελματικό «ωροσκόπιο» κατά Holland ;  

 
 Χρυσούλα Κοσμίδου – Hardy 

  
 Ως συνέχεια της άσκησης, παραθέτουμε μια περιληπτική παρουσίαση των έξι 
ενδιαφερόντων με τη μορφή του 'ωροσκοπίου' που αναφέρεται στον υπότιτλο. 
Παραθέτουμε επίσης σε κάθε κατηγορία ενδιαφερόντων και έναν αριθμό 
επαγγελμάτων, σύμφωνα πάντα με τη θεωρία και τις κατηγοριοποιήσεις του John 
Holland.  
 

Είδη ενδιαφερόντων 
 

1. Πρακτικό: το επίκεντρο της προσοχής είναι τα αντικείμενα 
 

Αν ανήκεις στους ανθρώπους του τύπου αυτού σου αρέσει να εργάζεσαι με 
εργαλεία, αντικείμενα, μηχανές και ζώα. Σου αρέσει να αναπτύσσεις 
χειρωνακτικές και μηχανικές δεξιότητες, καθώς και δεξιότητες που σχετίζονται με 
τη γεωργία και τα ηλεκτρονικά μηχανήματα. Σου αρέσει να χρησιμοποιείς τα 
χέρια σου και, επομένως, σου αρέσουν επαγγέλματα που έχουν σχέση με την 
κατασκευή και επιδιόρθωση αντικειμένων. Γενικά, χειρίζεσαι με μεγαλύτερη 
επιδεξιότητα το σώμα σου παρά τον προφορικό και γραπτό λόγο, τις σκέψεις και 
τα συναισθήματά σου. Θαυμάζεις το σωματικό συντονισμό, τη δύναμη, την 
ευκινησία και τη λογική. Σου αρέσει να βρίσκεσαι στο ύπαιθρο  και να 
ασχολείσαι με συγκεκριμένα προβλήματα. Τείνεις να είσαι προσγειωμένο άτομο 
και λύνεις προβλήματα μέσα από την πράξη. 

 
Παραδείγματα Πρακτικών Επαγγελμάτων1 

 
Αρχιτέκτονας τοπίου 
Δασονόμος 
Ηλεκτρολόγος 
Ελαιοχρωματιστής 
Ζαχαροπλάστης 
Μάγειρας- σεφ  
Μηχανικός αυτοκινήτων 
Μηχανολόγος – Μηχανικός 
Οδηγός  
Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας 
Ηλεκτρονικός 
Ναυτικός 
Ράφτης/τρια 
 

Ηχολήπτης 
Αργυροχρυσοχόος 
Οπτικός 
Τυπογράφος 
Εργολάβος οικοδομών 
Κομμωτής/τρια 
Οδηγός Σιδηροδρόμων 
Πλοηγός 
Επιπλοποιός 
Κάμεραμάν 
Ταχυδρόμος 
Πυροσβέστης 
Υδραυλικός  

 
 
 

                                                        
1  Ευνόητο είναι ότι τα είδη των υπαρχόντων επαγγελμάτων σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο 
εξαρτώνται από την κοινωνικοοικονομική του δομή και ανάπτυξη. 
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2. Ερευνητικό: Επικέντρωση στις ιδέες 
 

Αν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων σου αρέσει η ενασχόληση με το 
νου. Τείνεις να είσαι άτομο φιλοπερίεργο, μελετηρό, ανεξάρτητο και, μερικές 
φορές, ασυμβίβαστο και ενδοσκοπικό. Σου αρέσει να αναπτύσσεις δεξιότητες στα 
μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες. Σου αρέσουν  τα επιστημονικά και 
ιατρικά επαγγέλματα. Σου αρέσει, ακόμη, να σκέφτεσαι μεθοδικά τα διάφορα 
στάδια   ενός προβλήματος και έχεις μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο μυαλό σου και 
λιγότερη στους άλλους ανθρώπους και τα πράγματα. Θαυμάζεις τη λογική, 
χρησιμοποιείς τη διορατικότητά σου και σου αρέσουν οι διανοητικές προκλήσεις. 
Λύνεις προβλήματα μέσω της σκέψης. 
 

Παραδείγματα Ερευνητικών Επαγγελμάτων 
Οικονομολόγος 
Μαθηματικός 
Χημικός 
Βοηθός Ιατρικών Επαγγελμάτων 
Πιλότος Αεροσκαφών 
Γεωπόνος 
Αναλυτής Συστημάτων Η/Υ 
Προγραμματιστής Η/Υ 
Τεχνολόγος Τροφίμων 
Οδοντίατρος 
Μικροβιολόγος 

Βιολόγος 
Πειραματικός Ψυχολόγος 
Πολιτικός Μηχανικός 
Αεροναυπηγός 
Γεωγράφος 
Ιχθυολόγος 
Γενετιστής 
Μετεωρολόγος 
Οινολόγος 
Αρχαιολόγος 
Τοπογράφος 
 
 

3. Καλλιτεχνικό: Το επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται σε ανθρώπους και 
ιδέες 

Εάν εντάσσεσαι στην κατηγορία αυτή δεν σου αρέσει η ρουτίνα και η 
καθημερινότητα . Σου αρέσει να αναπτύσσεις γλωσσικές, καλλιτεχνικές μουσικές και 
συγγραφικές δεξιότητες. Έχεις εμπιστοσύνη στο μυαλό, στο σώμα και στα 
συναισθήματά σου, αλλά όχι στα αντικείμενα. Απολαμβάνεις την ομορφιά, τη 
δημιουργική δραστηριότητα, την εναλλαγή, τα ασυνήθιστα είδη ήχων, θεαμάτων – 
γενικότερων ερεθισμάτων- και ανθρώπων. Τείνεις να είσαι άτομο δημιουργικό, 
ταλαντούχο, ευαίσθητο, ανεξάρτητο, ενδοσκοπικό,  εκφραστικό και δεν σου αρέσουν 
οι συμβιβασμοί. Σου αρέσουν τα επαγγέλματα στα οποία σου δίνεται η δυνατότητα 
να χρησιμοποιήσεις τις δημιουργικές σου δεξιότητες και λύνεις προβλήματα με το να 
είσαι άτομο δημιουργικό. 

 
Παραδείγματα Καλλιτεχνικών Επαγγελμάτων 

Ηθοποιός 
Χορευτής/τρια 
Καθηγητής/τρια χορού 
Διαφημιστής/τρια (Δημιουργικό) 
Ζωγράφος 
Γραφίστας/στρια 
Τραγουδιστής/τρια 
Συγγραφέας 
Καθηγητής/τρια καλλιτεχνικών 

Διερμηνέας 
Μουσικός 
Διακοσμητής/τρια 
Μοντέλο 
Εκδότης/τρια 
Σκηνοθέτης/τρια 
Σκηνογράφος 
Κριτικός 
Φωτογράφος 
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4. Κοινωνικό: Κέντρο της προσοχής ο άνθρωπος 
 

Αν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων, το συναίσθημα παίζει βασικό ρόλο 
στη ζωή σου. Εμπιστεύεσαι το ένστικτο, σου αρέσουν οι δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την πληροφόρηση, την επιμόρφωση, τη διδασκαλία, την 
κατανόηση και την παροχή βοήθειας στους άλλους ανθρώπους. Αναπτύσσεις 
διαπροσωπικές καθώς και άλλες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την 
ενασχόληση με τον άνθρωπο. Τείνεις να είσαι άτομο φιλικό, εξυπηρετικό, 
ευαίσθητο, υπεύθυνο, διορατικό, γνήσιο και σε χαρακτηρίζει η ενσυναίσθηση 
(empathy). Σου αρέσουν επαγγέλματα όπως αυτά του εκπαιδευτικού, του 
συμβούλου, του κοινωνικού λειτουργού, του νοσοκόμου. Λύνεις προβλήματα 
μέσω των συναισθημάτων σου.  
 

Παραδείγματα Κοινωνικών Επαγγελμάτων 
 

Κοινωνικός Λειτουργός 
Νηπιαγωγός 
Εκπαιδευτικός 
Ψυχολόγος 
Παιδίατρος 
Κομμωτής 
Λογοθεραπευτής/τρια 

Νοσοκόμος 
Κοινωνιολόγος 
Σύμβουλος Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού 
Ιερέας 
Αστυνομικός 
Υπεύθυνος Πρόσληψης Προσωπικού 
  

 
 
5. Επιχειρηματικό: Επικέντρωση σε ανθρώπους και δεδομένα 

 
Αν ανήκεις σε αυτόν τον τύπο ανθρώπων σου αρέσει να οργανώνεις σχέδια 

δράσης. Σου αρέσει να καθοδηγείς και να ασκείς επιρροή στους ανθρώπους. 
Συχνά, είσαι άτομο φιλόδοξο, δραστήριο, ανεξάρτητο, ενθουσιώδες, ευαίσθητο, 
λογικό και έχεις αυτοπεποίθηση. Αναπτύσσεις αρχηγικές δεξιότητες και πείθεις 
τους άλλους. Σου αρέσει η οργάνωση και η διοίκηση, η εναλλαγή, η δύναμη και 
το χρήμα. Λύνεις προβλήματα θέτοντας σε κίνδυνο τον εαυτό σου και τους 
άλλους 

Παραδείγματα Επιχειρηματικών Επαγγελμάτων 
 

Τραπεζικός 
Κτηματομεσίτης 
Διευθυντής Επιχειρήσεων 
Διευθυντής Πωλήσεων 
Πωλητής 
Εκπρόσωπος Πωλήσεων 
Εμποροβιοτέχνης 

 
 

Οικονομικός Αναλυτής 
Ασφαλιστής 
Δικηγόρος 
Πολιτικός 
Ιδιωτικός ντεντέκτιβ 
Υπεύθυνος Διαφήμισης  
Έμπορος  
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6. Οργανωτικό/Διοικητικό: Επικέντρωση στη σκέψη και στα δεδομένα 
 
Αν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων, σου αρέσει η τάξη, το 
συνηθισμένο και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την οργάνωση 
πληροφοριών με σαφή και λογικό τρόπο. Τείνεις να είσαι άτομο υπεύθυνο, 
αξιόπιστο, προσεκτικό, σου αρέσει η ακρίβεια και προσέχεις τη λεπτομέρεια. Σου 
αρέσουν επαγγέλματα που σχετίζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα 
παρόμοια μηχανήματα. Πιθανά προτιμάς την απασχόληση σε μεγάλους 
οργανισμούς και λύνεις προβλήματα ακολουθώντας την πεπατημένη οδό! 
 

Παραδείγματα Οργανωτικών/Διοικητικών  Επαγγελμάτων 
 

Υπάλληλος Γραφείου 
Αρχειοθέτης 
Ταχυδρομικός Υπάλληλος 
Τηλεφωνητής/τρια 
Ταμίας 
Οικονομικός Αναλυτής 
 

Γραμματέας 
Λογιστής/τρια 
Τραπεζικός Υπάλληλος 
Επόπτης 
Δικαστικός Υπάλληλος 

 
 

 
 

Εσύ και οι κατηγορίες 
 

 Λοιπόν, σε ποια κατηγορία ανήκεις; Μήπως δεν ανήκεις ολοκληρωτικά σε 
καμιά και έχεις χαρακτηριστικά από, τουλάχιστον, τρεις κατηγορίες; Αν συμβαίνει 
αυτό τόσο το καλύτερο. Το επαγγελματικό σου «ωροσκόπιο» ίσως γίνεται πιο 
ευέλικτο και μπορεί να σε βοηθήσει σε μεγαλύτερη  επαγγελματική επιτυχία από ό, τι 
θα μπορούσε να σου εξασφαλίσει η μονοδιάστατη ένταξή σου σε μια και μόνη 
κατηγορία. Επιπλέον, σκέψου κριτικά πάνω στις έτοιμες αυτές κατηγοριοποιήσεις:  

• πόσο συμφωνείς με αυτές;  
• με ποια κριτήρια ορίστηκαν;   
• ποια είναι τα δικά σου κριτήρια;   
• ποιες είναι οι δικές σου κατηγοριοποιήσεις  και πού σε οδηγούν; 
• τι προβλέπεις εσύ για το επαγγελματικό σου μέλλον;  
• πώς ορίζεις εσύ την προσωπικότητά σου;  
 
 
Έχεις σκεφτεί ποτέ τα ζητήματα αυτά; Αν όχι, μήπως είναι καιρός να ασχοληθείς 
πιο υπεύθυνα με τη γνώση του εαυτού σου; 

 
 
 


