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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (2) 

(Αφορά στον/στην έφηβο) 

 
Η τήρηση των άρθρων που ακολουθούν αποτελεί ηθική δέσμευση για όλους τους 
εφήβους που θα πάρουν μέρος στο ΠΡ.Α.ΕΡ.ΕΜ. 
 

 Επιλέγω το χώρο για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με βάση τα ενδιαφέροντά 
μου, τις δεξιότητές μου και τους επαγγελματικούς μου σχεδιασμούς και 
προσδοκίες 

 Με την πρώτη επαφή με το χώρο απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μαθαίνω: 
o Το ωράριό μου  
o Τις υποχρεώσεις μου 
o Τον άνθρωπο, στην ευθύνη του οποίου ανήκω  
o Τον ενδυματολογικό κώδικα της εταιρείας  
o Το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας  
o Πληροφορούμαι για τον τρόπο που μπορώ να εξυπηρετούμαι και να 

ικανοποιώ ζωτικές μου ανάγκες, (νερό, αναψυκτικό, δεκατιανό)  
o Πληροφορούμαι για τους κανονισμούς λειτουργίας του εργασιακού χώρου  
o Τηρώ απόλυτη εχεμύθεια για τα θέματα που μου αναθέτουν και τα όσα 

ορίζουν την εταιρεία  
o Για να αναλάβω τη διεκπεραίωση κάποιου θέματος, πρέπει να έχω 

κατανοήσει το αντικείμενό μου, να έχω ξεκαθαρισμένα τα όριά μου 
o Σε περίπτωση που αντιμετωπίζω κάποια δυσκολία, απευθύνομαι με ευγένεια 

στον άνθρωπο, υπό την ευθύνη του οποίου είμαι  
o Ενημερώνω τον άνθρωπο, υπό την ευθύνη του οποίου λειτουργώ, για 

οποιαδήποτε εκκρεμότητα έχω αφήσει για αύριο  
o Πριν αναχωρήσω καθημερινά από το χώρο της εργασιακής εμπειρίας, 

απευθύνομαι στον υπεύθυνο, για να ρωτήσω αν με χρειάζονται κάτι  
o Δέχομαι ευχαρίστως την παράταση της παραμονής μου στο χώρο, αν υπάρχει 

λόγος  
o Είμαι πρόθυμος για συνεργασία, βοηθώ όποιον έχει την ανάγκη μου και ζητώ 

βοήθεια σε θέματα που δεν γνωρίζω  
o Η συμπεριφορά μου κι η στάση μου στο χώρο που αποκτώ εργασιακή 

εμπειρία είναι ευγενική προς όλους κι απολαμβάνω καθημερινά το προνόμιο 
να μαθαίνω, να επικυρώνω τις γνώσεις μου και να προσανατολίζομαι 
επαγγελματικά. 

o Ανταποκρίνομαι με ευγένεια και λεπτότητα στις κοινωνικές υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το χώρο που αποκτώ εργασιακή εμπειρία  

o Ασκούμαι καθημερινά και προσπαθώ οποιαδήποτε προσωπική  μου 
στενοχώρια να μην τη μεταφέρω στον εργασιακό μου χώρο.  

o Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε όσους με στηρίζουν, με διορθώνουν, με 
επιβραβεύουν, με εμπιστεύονται.  

o ΄Οταν ολοκληρωθεί η διαδικασία απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, 
συμπληρώνω το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του ΠΡ.Α.ΕΡ.ΕΜ., 
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προκειμένου να βοηθήσω την έρευνα που θα κάνει το Σχολείο μου για την 
αποτελεσματικότητα του Προγράμματος.   

o Η προσφορά των υπηρεσιών μου στην εταιρεία  που θα με υποδεχθεί θα είναι 
χωρίς απαιτήσεις οικονομικές.  

o Θα προσπαθήσω όμως να είμαι εξαιρετικά εργατικός και να αφήσω τις 
καλύτερες εντυπώσεις, που θα αποτυπωθούν στη συστατική επιστολή και το 
έντυπο αξιολόγησης του υποδοχέα μου. 

o Αν μου προσφέρουν κάποιο δώρο, θα το δεχτώ ως επιβράβευση της 
προσπάθειάς μου. 
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