
                      ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
                              ΣΟΥΛΤΑΝΗ Μ. (ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ78) 

     ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Κάθε άνθρωπος, όταν μεγαλώνει, νιώθει την ανάγκη να ασχοληθεί με 
κάτι

• για να περνά όμορφα το χρόνο του, 

• να βρίσκει χρήματα για να ζει αυτός και η οικογένειά του (να μπορεί 

να παίρνει τρόφιμα, ρούχα, να πληρώνει το ενοίκιό του κ.α.)

• να προσφέρει στην κοινωνία με τον τρόπο του, για να γίνει καλύτερη.

Καλό θα ήταν ο καθένας να επιλέγει ένα επάγγελμα που θα του αρέσει 
πολύ, για να το κάνει με όρεξη και με τον καλύτερο τρόπο. 
Υπενθυμίζουμε, ότι μπορούν να εργάζονται όσοι είναι πάνω από 18 
χρόνων, ενώ από τα 16 τους εργάζονται όσοι έχουν και τη σύμφωνη 
γνώμη των γονέων τους. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να έχουν 
τελειώσει τις σπουδές τους. Για να επιλέξει όμως ο καθένας από εμάς 
ένα επάγγελμα, πρέπει να ξέρει πώς είναι το κάθε επάγγελμα. 
Παρακάτω, θα αναλύσουμε ορισμένα από αυτά.







Επαγγέλματα 
• μάγειρας: μαγειρεύει φαγητά (ζεστά ή κρύα), φτιάχνει γλυκά και 
οργανώνει την κουζίνα. Γνωρίζει τα μαγειρικά εργαλεία, συνταγές 
μαγειρικής και κανόνες, ώστε να οργανώνει την ομάδα του και να 
μαγειρεύουν όλοι μαζί, ώστε να φτάνει στον πελάτη ένα γευστικό 
φαγητό. Εργάζεται σε εστιατόρια, ταβέρνες, σε σπίτια, ξενοδοχεία, 
ενώ μπορούμε να τον βρούμε και σε πλοία, κρουαζιερόπλοια και σε 
άλλους χώρους, που προσφέρεται φαγητό.


• ζαχαροπλάστης: φτιάχνει όλα τα είδη γλυκών, κουλουράκια , 
σοκολάτες, κέικ, τσουρέκια κ.α. Πρέπει να ακολουθεί πιστά τις 
συνταγές και να ζυγίζει τα υλικά του, ώστε να βγαίνουν νόστιμα γλυκά. 
Εργάζεται σε ζαχαροπλαστεία και κάποιες φορές σε καλά εστιατόρια, 
ξενοδοχεία, φούρνους κ.α.


• αρτοποιός ή φούρναρης: ξυπνά πολύ πρωί, για να έχει έτοιμο το 
ψωμί και να το αγοράσει ο κόσμος. Χρησιμοποιεί αλεύρι, που ανήκει 
στην κατηγορία των δημητριακών και πολλά άλλα προϊόντα αυτής της 
κατηγορίας. Ζυμώνει, ψήνει και πουλά ψωμί, κουλούρια, τυρόπιτες, 
σφολιάτες, μπισκότα, κρουασάν κ.α. Τον βρίσκουμε στον φούρνο.


• μανάβης ή οπωροπώλης: πουλά φρούτα και λαχανικά. Βρίσκει 
φρέσκα προϊόντα , τα βάζει σε πάγκους, τα ζυγίζει και τα πουλά. Τον 
βρίσκουμε στο μανάβικο ή οπωροπαντοπωλείο, αλλά πλέον μπορούμε 
να τον βρούμε και μέσα σε μεγάλα σουπερ-μάρκετ.




• χασάπης ή κρεοπώλης: πουλά κρέας (μοσχάρι, αρνί, χοιρινό, 
κοτόπουλο, γαλοπούλα, μπριζόλες, μπιφτέκια, λουκάνικα κ.α). Έχει 
ειδικά εργαλεία- μαχαίρια για να το καθαρίζει και να μας το προσφέρει 
με τον καλύτερο τρόπο ώστε να το μαγειρέψουμε. Τον βρίσκουμε στο 
κρεοπωλείο.


• γιατρός: εξετάζει έναν άνθρωπο, που δεν αισθάνεται καλά. Αν βρει ότι 
έχει κάποια ασθένεια, τον θεραπεύει. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες 
γιατρών. Αν έχουμε πρόβλημα με τα μάτια μας, επισκεπτόμαστε τον 
οφθαλμίατρο. Για τα δόντια μας τον οδοντίατρο. Τα παιδιά 
επισκέπτονται τον παιδίατρο. Οι γυναίκες τον γυναικολόγο. Αν 
σπάσουμε το πόδι μας ή το χέρι μας, αν χτυπήσουμε σε γυμναστική ή 
αθλήματα, πάμε στον ορθοπεδικό. Για την καρδιά μας στον 
καρδιολόγο. Αν μας πονά το στομάχι μας ή γενικά η κοιλιά μας πάμε 
στον γαστρεντερολόγο. Αν κάποιος πρέπει να ανοίξει το εσωτερικό 
μας για να μας κάνει επέμβαση, αυτός είναι ο χειρουργός.  Σε 
περίπτωση που το δέρμα μας έχει κάποιο πρόβλημα πάμε στο 
δερματολόγο. Αν είμαστε γενικά άρρωστοι, χωρίς να ξέρουμε τι 
ακριβώς έχουμε, επισκεπτόμαστε τον παθολόγο. Ο γιατρός, όπως και 
όλα, είναι ένα πολύ σημαντικό επάγγελμα, γιατί σώζει ζωές ανθρώπων. 
Αν πάλι θέλουμε να κάνουμε καλά το ζωάκι μας, επισκεπτόμαστε έναν 
κτηνίατρο. Εργάζονται στα νοσοκομεία ή σε σε ιδιωτικά ιατρεία.


• Νοσοκόμα ή νοσηλεύτρια: βοηθά τον ασθενή, εφαρμόζει τις εντολές 
του γιατρού, δίνει φάρμακα και περιποιείται όπως μπορεί τον 
άρρωστο. Εργάζεται στο νοσοκομείο, σε ιατρεία ή σε κέντρα για 
ηλικιωμένους και για ανθρώπους με προβλήματα.


• δικηγόρος: γνωρίζει τους νόμους, τι είναι καλό και κακό να κάνουμε, 
βοηθά τους ανθρώπους να βρουν το δίκαιό τους στα δικαστήρια. Έχει 
το δικό του δικηγορικό γραφείο, ή δουλεύει σε εταιρείες, στο δημόσιο 
και σε άλλους οργανισμούς.


• αστυνομικός: προστατεύει τους ανθρώπους, όταν κινδυνεύουν, 
κυνηγά τους εγκληματίες (κλέφτες, ληστές κ.α.), ρυθμίζει την 
κυκλοφορία στους δρόμους, εκδίδει ταυτότητες, διαβατήρια κι άλλα 
χρήσιμα έγγραφα. Εργάζεται στα αστυνομικά τμήματα της χώρας.


• δάσκαλος: μαθαίνει στα παιδιά να γράφουν και να διαβάζουν, να 
μετρούν, να καταλαβαίνουν τον κόσμο γύρω τους. Μαθαίνει τι είναι 
σωστό και λάθος, δίκαιο και άδικο και πώς να γίνουν τα παιδιά καλοί 
και χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Τον βρίσκουμε στα σχολεία.


• υπάλληλος καθαριότητας: μαζεύει τα σκουπίδια από τους κάδους, 
καθαρίζει τις περιοχές και μας προστατεύει από μικρόβια και 
ασθένειες. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά επαγγέλματα της 



κοινωνίας. Θα τον βρούμε στους δρόμους, συνήθως με γάντια, στο 
απορριμματοφόρο όχημα. 


Παραπάνω παρουσιάσαμε κάποια επαγγέλματα. Υπάρχουν σίγουρα 
πολλά περισσότερα . Θυμόμαστε ότι όλα είναι πολύ σημαντικά και 
βοηθούν με τον τρόπο τους την κοινωνία!


Ώρα για σκέψη….. 



1. Σκέψου στην οικογένειά σου, ποια επαγγέλματα υπάρχουν; Σε 
ποιους χώρους εργάζονται; 

2. Εσύ ποιο επάγγελμα θα ήθελες να κάνεις; Γιατί; 



3. Φαντάσου τη γειτονιά σου. Ποιοι επαγγελματίες υπάρχουν; Ποια 
είναι τα μαγαζιά ή οι υπηρεσίες τους; 

4. Φαντάσου το σχολείο μας. Σκέψου όλους εμάς. Ποια 
επαγγέλματα κάνουμε;  

5. Παρακάτω, γράφω τι κάνει ένας επαγγελματίας. Πρέπει να 
βρείτε τον επαγγελματία και το χώρο όπου εργάζεται. 

πχ. Αυτός που ζυμώνει και ψήνει ψωμί: φούρναρης, φούρνος 
Αυτός που μαγειρεύει:

Αυτός που φτιάχνει γλυκά:

Αυτός που πουλά φρούτα και λαχανικά:

Αυτός που πουλά φάρμακα:

Αυτός που μαθαίνει στα παιδιά γράμματα:

Αυτός που πουλά κρέας:

Αυτός που εξετάζει και θεραπεύει τους αρρώστους:

Αυτός που ζωγραφίζει:

Αυτός που παίζει μουσική:

Αυτός που φτιάχνει τα παπούτσια:

Αυτός που παίζει ρόλους στο θέατρο ή την τηλεόραση:

Αυτός που τραγουδά:

Αυτός που ψαρεύει:

Αυτός που δικάζει στο δικαστήριο:

Αυτός που κάνει μαθηματικά:

Αυτός που διδάσκει γλώσσα:

Αυτός που γυμνάζει τα παιδιά:

Αυτός που μας προστατεύει από τους εγκληματίες:

Αυτός, που μαζεύει τα σκουπίδια και καθαρίζει το χώρο γύρω μας:


Αγαπημένα μου παιδιά, σας σκέφτομαι κι είμαι σίγουρη, ότι ακούτε 
τους γονείς σας, βοηθάτε στο σπίτι και κάνετε αρκετά πράγματα, 
εκτός από την ενασχόληση με τους υπολογιστές! Προσπαθήστε να 
διαβάσετε και να ασχοληθείτε με τις ασκήσεις.. Μπορείτε να 
επικοινωνείτε μαζί μου στο mail margaritasoultani@hotmail.com ή 
να στέλνετε μήνυμα στο e-me για οποιαδήποτε απορία! Εύχομαι να 
είστε όλοι καλά!  
                                                                         

Με πολλή αγάπη, κ. Μαργαρίτα

mailto:margaritasoultani@hotmail.com

