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Ο ΣΕΠ ΣΤΟ ΕΠΑΛ 

Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 
179071/Γ2/22-11-2013 

 

• 2ωρο μάθημα ειδικότητας 

 

• Για κάθε ομάδα 
προσανατολισμού 

 

• Ενότητες – στόχοι  

Έγγραφο Αριθ. Πρωτ. 
2170/Γ2/09-01-2014 

 

• Αξιολόγηση  

 

• Ατομικός Φάκελος 
Δεξιοτήτων (Portfolio) 



Χαρακτηριστικά μαθήματος ΣΕΠ 

• να είναι μαθητοκεντρικό προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες 
των μαθητών σύμφωνα με  
– Το αναπτυξιακό στάδιο 

– Το ηλικιακό στάδιο 

 

• να είναι ευέλικτο με δυνατότητα προσαρμογής και ανανέωσης 
ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες  
– σε επίπεδο ατόμου- ομάδας  

– σε επίπεδο τοπικής πραγματικότητας 

 
• να είναι σύγχρονο και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς 

εργασίας  
– κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις, 

– τεχνολογικές εξελίξεις σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο  

– κοινωνική ανθρωποκεντρική διάσταση της σταδιοδρομίας  

– προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 

 



Χαρακτηριστικά μαθήματος ΣΕΠ (2) 

 

•  να λειτουργεί λιγότερο συμβατικά όσον αφορά το ρόλο του 
εκπαιδευτικού 
– ρόλο διευκολυντικό- υποστηρικτικό-εμψυχωτικό 

–  VS ηγετικό- καθοδηγητικό- δασκαλοκεντρικό 

 

• να χρησιμοποιεί μέσα και μεθόδους που 
–  ανταποκρίνονται στην ενεργό συμμετοχική μάθηση, 

– διεγείρουν το  ενδιαφέρον 

– καλλιεργούν την ανάπτυξη κριτικών ατόμων 

 



Γενικοί στόχοι ΣΕΠ στο ΕΠΑΛ 
Έγγραφο 179071/Γ2/22-11-2013 

«να εφοδιάσει το/τη μαθητή/τρια με 

 τις απαραίτητες πληροφορίες, γνώσεις και δεξιότητες 

 

που θα επιτρέψουν  

 

τη σταδιακή ένταξη  

• σε μια δυναμικά μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας 

• αλλά και στην ενεργό κοινωνική ζωή». 

 



Ειδικοί Στόχοι ΣΕΠ στο ΕΠΑΛ 
  να υποστηρίξει το μαθητή να εντοπίσει 

  τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά του  

 που διαμορφώνουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές του αποφάσεις 

 

 

 να διευκολύνει -υποστηρίξει το μαθητή στην προσπάθειά του  
 να αναζητήσει ενεργά έγκυρη και πρόσφατη πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν 

στην επαγγελματική του σταδιοδρομία,  

 να αναπτύξει δεξιότητες συγκέντρωσης, κριτικής ανάγνωσης και διαχείρισης της 
πληροφορίας 

 

 να ενεργοποιήσει- ευαισθητοποιήσει το μαθητή ώστε 
  να ενεργά- συνειδητά και ώριμα (ανάλογα με την ηλικιακή και αναπτυξιακή του πορεία) 

  να πάρει αποφάσεις που αφορούν στη σταδιοδρομία του  

 να επιλέξει ειδικότητα αφότου έχει γνωρίσει τις ιδιαιτερότητες των ειδικοτήτων που 
περιλαμβάνει η ομάδα προσανατολισμού του 

αυτογνωσία 

πληροφόρηση 

λήψη 
απόφασης 



Ειδικοί Στόχοι ΣΕΠ στο ΕΠΑΛ (2) 
 

  να ενημερώσει- ευαισθητοποιήσει το μαθητή  
 σε θέματα που αφορούν στο περιεχόμενο/ αντικείμενο των ειδικοτήτων της ομάδας προσανατολισμού 

του 

 

 να συνδέσει  
 τη θεωρητική εκπαίδευση  

 τις σύγχρονες συνθήκες 

 τις απαιτήσεις στην αγορά εργασίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

 να αναδείξει  
 τις αρχές 

 τις προϋποθέσεις  

 τις πρακτικές διασφάλισης της ατομικής υγείας και ασφάλειας του εργαζόμενου στο εργασιακό 
πλαίσιο 

 

  να προετοιμάσει το μαθητή σε θέματα που αφορούν  
 στο μελλοντικό του ρόλο ως εργαζόμενο 

  στην ομαλή ένταξή του στην αγορά εργασίας. 

περιβάλλον 
εργασίας 

Ασφάλεια και Υγεία 
στην Εργασία 

μετάβαση 



Εκπαιδεύοντας Μελλοντικούς Επαγγελματίες 
(179071/Γ2/22-11-2013) 

• ο/η μελλοντικά εργαζόμενος/η οφείλει να έχει βασικές γνώσεις 
σε  

 
– ζητήματα απασχόλησης,  

– εργατικής νομοθεσίας, 

– υγιεινής και ασφάλειας 

–  πρακτικών θεμάτων διοίκησης  

 

• χρειάζεται … 
– να μπορεί να ελίσσεται αποτελεσματικά στο σύγχρονο ευμετάβλητο εργασιακό 

περιβάλλον  

 

– να έχει συνείδηση  

• των ιδιαίτερων ατομικών χαρακτηριστικών του  

• των επαγγελματικών δικαιωμάτων 

• των επαγγελματικών του υποχρεώσεων 



Θεματικές περιοχές του ΣΕΠ στο ΕΠΑΛ  

 

• ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

 

• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ  



ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 



Στόχοι ΣΕΠ (ν.1566/85) 

• «Ο ΣΕΠ στοχεύει κυρίως  

 στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών 

  στην πληροφόρησή τους για τις επαγγελματικές διεξόδους 

 στην ενημέρωσή τους για τα μεταβατικά στάδια προς την 

επαγγελματική αποκατάσταση  

 και στην αρμονική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο». 



Τι είναι ο Σχολικός Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός; 

• «Η παροχή βοήθειας προς τους μαθητές για την ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους έτσι ώστε  

 να διαμορφώσουν υπεύθυνα και δυναμικά τα σχέδια για το μέλλον 

τους 

 να μάθουν να κάνουν ώριμες εκπαιδευτικές επαγγελματικές και 

προσωπικές επιλογές 

 και να αντιμετωπίζουν δημιουργικά τα μεταβατικά στάδια της ζωής 

και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας» 

 
ΣΕΠ. Βιβλίο Καθηγητή Β τάξης Γενικού Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1997 



Στόχοι Θεματικής ΣΕΠ ΕΠΑΛ 

• Διερεύνηση Προσωπικότητας – Αυτογνωσία 

 

• Πληροφόρηση 

 

• Λήψη αποφάσεων 

 

• Μετάβαση 



Διερεύνηση προσωπικότητας - 
αυτογνωσία 

• Σύνολο διαδικασιών – διεργασιών του μαθητή στην προσπάθειά του για 

αυτοεξερεύνηση 

 

• Παροχή ευκαιριών για την συνειδητοποίηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 

– Ατομικά χαρακτηριστικά 

– Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα 

– Εργασιακές αξίες 

– Προτιμήσεις 

– Δεξιότητες που έχει ή θέλει να καλλιεργήσει 



Ενδεικτικές δραστηριότητες – 
Αυτόδιερεύνηση 

ΣΤΟΧΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΛΙΚΟ 

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 

Ενδιαφέροντα Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα: Πύλη Εφήβων(τεστ), Καριεροσκόπιο σ.42-44,  

Αξίες 
Επαγγελματικές Αξίες:  Πύλη Εφήβων (τεστ) 

Καριεροσκόπιο σ.45 - 48 

Δεξιότητες Καριεροσκόπιο σ.33-35, 36-37, 38 

Ικανότητες Ατομικός Φάκελος (portfolio): Πύλη Εφήβων , Καριεροσκόπιο σ.14-16, 17-29 

http://www.eoppep.gr/teens/index.php/tests
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/tests
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/digital-folder
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf




Πληροφόρηση  

• Αυτό-πληροφόρηση 

• Ετεροπληροφόρηση  

• Ενεργός ρόλος 

– πηγές πληροφόρησης 

• κριτική ανάγνωση 

• αξιολόγηση πληροφοριών 

• διαχείριση πληροφορίας 

 

– πηγές εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης 



Ενδεικτικές δραστηριότητες - 
Πληροφόρηση 

ΣΤΟΧΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΛΙΚΟ 
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Αναζήτηση  
Επαγγέλματα : Καριεροσκόπιο σ. 76 – 77,  Πύλη Εφήβων  

Εκπαίδευση : Καριεροσκόπιο σ.78 – 79, Πλοηγός (Ελλάδα), Πλοτέας (Ευρώπη)  

Διασταύρωση Υπουργείο Παιδείας, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΚΥ, ΚΕΣΥΠ,   

Διέξοδοι 

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας: Καριεροσκόπιο σ.63 – 65  

Εναλλακτικές Σταδιοδρομίας: Καριεροσκόπιο σ. 69 – 75  

Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας  

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία  

Συνθήκες 
Επαγγελματικά δικαιώματα : ΕΟΠΠΕΠ  

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία : Napo, OSHA. 

http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/professional-video
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf
http://ploigos.eoppep.gr/ekep/external/index.html
http://ec.europa.eu/ploteus/home_en.htm
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.eoppep.gr/
http://www.iky.gr/
http://1kesyp.voi.sch.gr/portal/
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf
http://careers.edulll.gr/
http://careers.edulll.gr/?cat=7
http://www.eoppep.gr/index.php/el/work-rights/2012-05-29-10-31-30
http://www.napofilm.net/el/napos-films
https://osha.europa.eu/el/campaigns






Έγκυρες πηγές πληροφόρησης 

• Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) 

• Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων 
(ΕΟΠΠΕΠ) 

• Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 

• Ιστοσελίδες ΚΕΣΥΠ Θήβας και Λιβαδειάς 

• Έντυπο Υλικό (ΚΕΣΥΠ) 

• … 

   Προσοχή στην διασταύρωση  !  

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.eoppep.gr/index.php/el/
http://www.iky.gr/
http://2kesyp.voi.sch.gr/
http://1kesyp.voi.sch.gr/portal/


Λήψη απόφασης 

• εξελικτική – αναπτυξιακή διαδικασία 

• αποφάσεις  

• εκπαιδευτικές 

• επαγγελματικές 

• ζωής 

• προϋποθέσεις 

• στάδια λήψης απόφασης 

•  σχεδιασμός σταδιοδρομίας 



Ενδεικτικές δραστηριότητες –  
Λήψη απόφασης  

ΣΤΟΧΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΛΙΚΟ 

ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Προσδοκίες 
Οι σημαντικοί άλλοι :  Καριεροσκόπιο σ.49-51, 52 - 57 , Επιρροές 

Πύλη Εφήβων, Τεστ επαγγελματικών αποφάσεων 

Αξιολόγηση 
Διαδικασία Λήψης Απόφασης: Πρόγραμμα ΚΕΑΣΕΣ , σ.22 -26 

Χρήση Κριτηρίων, Πρόγραμμα ΚΕΑΕΣ , σ. 27-30 

Επιλογή Επιλογή μιας εναλλακτικής Πρόγραμμα ΚΕΑΕΣ , σ. 35 - 36 

Ανασχεδιασμός 
Σταυροδρόμια Καριέρας σ.23 – 25 

Ανάγκη αλλαγών, Πρόγραμμα ΚΕΑΕΣ , σ. 42 - 43 

http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf
http://my.aegean.gr/web/article2938.html
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/tests
http://www.keaes.gr/main/doc/Programma Lipsis Apofasis.pdf
http://www.keaes.gr/main/doc/Programma Lipsis Apofasis.pdf
http://www.keaes.gr/main/doc/Programma Lipsis Apofasis.pdf
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/stavrodromia_karieras_cover_main.pdf
http://www.keaes.gr/main/doc/Programma Lipsis Apofasis.pdf


δυνατά σημεία αδυναμίες 

ευκαιρίες δυσκολίες 

ανάλυση 

ιδέας 



δυνατά σημεία  

γνώση των μηχανών 

αδυναμίες 

ελάχιστη υπομονή 

ευκαιρίες 

Τομέας Μηχανολογίας ΕΠΑΛ 

 

 

δυσκολίες 

δημιουργία προσωπικής 
επιχείρησης 

 

Μηχανικός 
αυτοκινήτων 



Μετάβαση  

• Προετοιμασία  
– για την ενήλικη ζωή 
– για την ένταξη στην αγορά εργασίας 

 

• διερεύνηση  
– εκπαιδευτικού ρόλου 
– επαγγελματικού ρόλου 

 
•  οργάνωση ατομικού σχεδίου δράσης 

 
•  δια βίου ατομική και επαγγελματική ανάπτυξη 

 
• διερεύνηση αγοράς εργασίας 



Ενδεικτικές δραστηριότητες - 
Μετάβαση 

ΣΤΟΧΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΛΙΚΟ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

Αναζήτηση Εργασίας 

Ψυχολογική μετάβαση : διαχείριση άγχους, στρες, άγχος εξετάσεων 

Πρακτική μετάβαση: ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 

(Careerealism) 

ΕΟΠΠΕΠ Αντιμετωπίζοντας την ανεργία   

ΕΟΠΠΕΠ Εργασία στην Ε.Ε. 

Οργάνωση αναζήτησης εργασίας (ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ) 

Αυτοπαρουσίαση 

Βιογραφικό Σημείωμα 

Συνέντευξη 

Συνοδευτική Επιστολή 

Μαθησιακές - επαγγελματικές εμπειρίες, Καριεροσκόπιο σ.58-62 

Σύνταξη Βιογραφικού (Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ) 

Συνέντευξη Επιλογής Προσωπικού (Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ) 

Σύνταξη Συνοδευτικής Επιστολής (Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ, Careerealism) 

http://www.akappatou.gr/index.php/2010-10-12-20-46-27/620-2010-11-07-16-34-41
http://gerasimos-politis.blogspot.gr/2013/05/stres-agxos-kai-autognwsia.html
http://www.inews.gr/117/panellinies-2013--symvoules-diacheirisis-agchous.htm
http://www.careerealism.com/category/lifestyle/work-life-balance/
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/FIN_at_the_controls.pdf
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/BOOKLET_MATHITON_teliko.pdf
http://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=194
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf
http://career-office.uoa.gr/node/181
http://career-office.uoa.gr/node/184
http://career-office.uoa.gr/node/182
http://www.careerealism.com/cover-letter-tutorial-template-free/


Παπανικολάου Παναγιώτης 
  
Αντιγονιδών 111, Ν. Σμύρνη 
*******@yahoo.gr  
+30210 9234567 
  
  
  
  
  
Εκπαίδευση και κατάρτιση 
  
2007 Μεταπτυχιακό Διαχείρησης ΑΠΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  
2006 Σεμινάριο για την ανακύκλωση διάρκειας 100 ωρών. 
2005 Δίπλωμα Ηλ. Μηχανικού,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
2001 Αποφοίτηση από το 23ο Λύκειο Αθήνας. 
  
  
  
Εμπειρία 
  
2009 – 2010 Εταιρία Τάδε ΑΕ: Υπεύθυνος διανομών 
2007 – 2009 Εταιρία Κάποια ΑΕ: Οδηγός. 
2005 – 2006 Δήμος Ηλιούπολης: τεχνική υποστήριξη εταιρείας (πρόγραμμα stage). 
  
  
  
Δεξιότητες 
  
Υπολογιστές: Γνώση Linux, Windows, OpenOffice, HTML. 
Ξένες γλώσσες: Αγγλικά (FCE Cambridge), Γερμανικά. 
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας. 
  
 



ΣΤΟΧΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΛΙΚΟ 

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 

Ενδιαφέροντα Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα: Πύλη Εφήβων(τεστ), Καριεροσκόπιο σ.42-44,  

Αξίες 
Επαγγελματικές Αξίες:  Πύλη Εφήβων (τεστ) 

Καριεροσκόπιο σ.45 - 48 

Δεξιότητες Καριεροσκόπιο σ.33-35, 36-37, 38 

Ικανότητες Ατομικός Φάκελος (portfolio): Πύλη Εφήβων , Καριεροσκόπιο σ.14-16, 17-29 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Αναζήτηση  
Επαγγέλματα : Καριεροσκόπιο σ. 76 – 77,  Πύλη Εφήβων  

Εκπαίδευση : Καριεροσκόπιο σ.78 – 79, Πλοηγός (Ελλάδα), Πλοτέας (Ευρώπη)  

Διασταύρωση Υπουργείο Παιδείας, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΚΥ, ΚΕΣΥΠ,   

Διέξοδοι 

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας: Καριεροσκόπιο σ.63 – 65  

Εναλλακτικές Σταδιοδρομίας: Καριεροσκόπιο σ. 69 – 75  

Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας  

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία  

Συνθήκες 
Επαγγελματικά δικαιώματα : ΕΟΠΠΕΠ  

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία : Napo, OSHA. 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Προσδοκίες 
Οι σημαντικοί άλλοι :  Καριεροσκόπιο σ.49-51, 52 - 57 , Επιρροές 

Πύλη Εφήβων, Τεστ επαγγελματικών αποφάσεων 

Αξιολόγηση 
Διαδικασία Λήψης Απόφασης: Πρόγραμμα ΚΕΑΣΕΣ , σ.22 -26 

Χρήση Κριτηρίων, Πρόγραμμα ΚΕΑΕΣ , σ. 27-30 

Επιλογή Επιλογή μιας εναλλακτικής Πρόγραμμα ΚΕΑΕΣ , σ. 35 - 36 

Ανασχεδιασμός 
Σταυροδρόμια Καριέρας σ.23 – 25 

Ανάγκη αλλαγών, Πρόγραμμα ΚΕΑΕΣ , σ. 42 - 43 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

Αναζήτηση Εργασίας 

Ψυχολογική μετάβαση : διαχείριση άγχους, στρες, άγχος εξετάσεων 

Πρακτική μετάβαση: ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (Careerealism) 

ΕΟΠΠΕΠ Αντιμετωπίζοντας την ανεργία   

ΕΟΠΠΕΠ Εργασία στην Ε.Ε. 

Οργάνωση αναζήτησης εργασίας (ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ) 

Αυτοπαρουσίαση 

Βιογραφικό Σημείωμα 

Συνέντευξη 

Συνοδευτική Επιστολή 

Μαθησιακές - επαγγελματικές εμπειρίες, Καριεροσκόπιο σ.58-62 

Σύνταξη Βιογραφικού (Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ) 

Συνέντευξη Επιλογής Προσωπικού (Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ) 

Σύνταξη Συνοδευτικής Επιστολής (Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ, Careerealism) 

http://www.eoppep.gr/teens/index.php/tests
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/tests
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http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/professional-video
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf
http://ploigos.eoppep.gr/ekep/external/index.html
http://ec.europa.eu/ploteus/home_en.htm
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.eoppep.gr/
http://www.iky.gr/
http://1kesyp.voi.sch.gr/portal/
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf
http://careers.edulll.gr/
http://careers.edulll.gr/?cat=7
http://www.eoppep.gr/index.php/el/work-rights/2012-05-29-10-31-30
http://www.napofilm.net/el/napos-films
https://osha.europa.eu/el/campaigns
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf
http://my.aegean.gr/web/article2938.html
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/tests
http://www.keaes.gr/main/doc/Programma Lipsis Apofasis.pdf
http://www.keaes.gr/main/doc/Programma Lipsis Apofasis.pdf
http://www.keaes.gr/main/doc/Programma Lipsis Apofasis.pdf
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/stavrodromia_karieras_cover_main.pdf
http://www.keaes.gr/main/doc/Programma Lipsis Apofasis.pdf
http://www.akappatou.gr/index.php/2010-10-12-20-46-27/620-2010-11-07-16-34-41
http://gerasimos-politis.blogspot.gr/2013/05/stres-agxos-kai-autognwsia.html
http://www.inews.gr/117/panellinies-2013--symvoules-diacheirisis-agchous.htm
http://www.careerealism.com/category/lifestyle/work-life-balance/
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/FIN_at_the_controls.pdf
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/BOOKLET_MATHITON_teliko.pdf
http://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=194
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf
http://career-office.uoa.gr/node/181
http://career-office.uoa.gr/node/184
http://career-office.uoa.gr/node/182
http://www.careerealism.com/cover-letter-tutorial-template-free/


Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

pbenekou@sch.gr  

Ρούμελης 3 
2ος όροφος 
22610 80772 
mail@1kesyp.voi.sch.gr 
http://1kesyp.voi.sch.gr/portal  
Twitter: @kesyplivadias 
Skype: kesyp.livadias 

 
 
22623 52140 
mail@2kesyp.voi.sch.gr 
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Μαθητοκεντρική μεθοδολογία : πρακτικές 

• οργάνωση ατομικού φακέλου εξέλιξης (portfolio) 

 

• προσκλήσεις- επισκέψεις άλλων στην τάξη (π.χ. μεγαλύτερων μαθητών, άλλων εκπαιδευτικών, 
επαγγελματιών) 

 

• επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους  

 

• υλοποίηση μικρών ερευνών πεδίου 

 

•  συνεντεύξεις από επαγγελματίες 

 

• οργάνωση, διατήρηση και χρήση αρχείου εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης στο 
σχολείο/τάξη ανά ομάδα προσανατολισμού 

 

•  παρακολούθηση ταινιών και βίντεο 

 

•  καταιγισμός ιδεών  



Μαθητοκεντρική μεθοδολογία : πρακτικές (2) 

•  συμπλήρωση ατομικών φύλλων ασκήσεων 

 

• εργασία σε υποομάδες 

 

• υλοποίηση ατομικών- ομαδικών εργασιών 

 

• παίξιμο ρόλων 

 

• παιχνίδια προσομοίωσης 

 

• συζήτηση σε ζευγάρια 

 

• αλληλοεκπαίδευση 

 

• ασκήσεις επίδειξης 

 

• αξιοποίηση του διαδικτύου για ενεργητική αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών 

 

• κριτική μελέτη διεθνών/ευρωπαϊκών κανονισμών και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας  

 



Κλίμα προσωπικής ανάπτυξης 
ενεργούς μάθησης 

 
 διευκολύνεται να αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον/την εκπαιδευτικό η οποία σχέση από 

μόνη της μπορεί να καταστεί πηγή μάθησης και ανάπτυξης 
 

 εμπλέκεται ενεργά στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
 

 γίνεται ικανός να συνδέει τα διαδραματιζόμενα στην εκπαιδευτική πράξη, με τις ατομικές του 
ανάγκες, ανησυχίες, προβληματισμούς 
 

 αποκτά την δυνατότητα επιλογής και προσαρμογής των όσων λαμβάνουν χώρα στην τάξη με τις 
ιδιαίτερες ανάγκες- ικανότητες και ενδιαφέροντα 
 

 εμπλέκεται δυναμικά και ενεργά στην υλοποίηση των στόχων που από κοινού με τον εκπαιδευτικό 
έχουν τεθεί 
 

 αναγνωρίζεται ολιστικά σαν μια προσωπικότητα που σκέπτεται, αισθάνεται, και ενεργεί 
 

 βιώνει ένα σύστημα αξιολόγησης που σκοπό δεν έχει να τον κατατάξει σε κλίμακα του καλού- κακού 
μαθητή αλλά ένα σύστημα που υπενθυμίζει τις ευθύνες του/ης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του τα οποία βρίσκονται σε δυναμική διαπραγμάτευση με το περιβάλλον του. 
 


