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Ε.Κατσίγιαννη



Μια παρουσίαση του βιβλίου ΣΕΠ του 
ΥΠΑΙΘΠΑ

«Σχεδιάζοντας το επαγγελµατικό 
µου µέλλον…» 

και προτάσεις για την εφαρµογή του
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και προτάσεις για την εφαρµογή του

Συγγραφείς:
Γκιάστας Ιωάννης

∆ηµητρόπουλος Ευστάθιος
Ρέππα Ειρήνη

Τσέργας Νικόλαος 2



Α.  Σκοπός του µαθήµατος ΣΕΠ

• Να σχηµατίσει ο µαθητής ολοκληρωµένη εικόνα 
για τον εαυτό του ώστε να αξιοποιήσει το 
δυναµικό του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελµατική 
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στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελµατική 
του ανάπτυξη.

• Να βοηθήσει τον µαθητή στις εκπαιδευτικές και 
επαγγελµατικές επιλογές του για την οµαλή 
ένταξή του στην ευρύτερη κοινωνία.

• Να εξοικειώσει τον µαθητή µε την έννοια της 
∆ια βίου ΣΥ.Ε.Π.



Β. Μεθοδολογία µαθήµατος ΣΕΠ

Το περιεχόµενο του ΣΕΠ βασίζεται σε θέµατα που αντλούνται 
από την Ψυχολογία, την Παιδαγωγική, τη Φιλοσοφία, την 
Κοινωνιολογία, την Οικονοµία και την Πληροφορική
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ΣΕΠ
∆ΙΕΠΙΣΤΗ
-ΜΟΝΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙ-
ΜΕΝΟ



Μεθοδολογικές προσεγγίσεις & τεχνικές µέσα 
στην τάξη:

• Συζήτηση στην τάξη: µε αφορµή άρθρα, videos φωτογραφίες ή 
σκίτσα  ξεκινά µια συζήτηση για θέµατα ΣΕΠ (βλ.υλικό)

• Καταιγισµός ιδεών (brain storming) (βλ.υλικό)

• Συζήτηση µαθητών ανά ζεύγη ή σε µικρές οµάδες
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• Εκφραστικές µέθοδοι όπως το παίξιµο ρόλων, η µίµηση 
καταστάσεων, η δηµιουργία σεναρίων για θέµατα σχετικά µε 
τον ΣΕΠ (βλ.υλικό)

• Μελέτη περιπτώσεων µέσω σύντοµων εικονικών ιστοριών
(βλ.υλικό)

• Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου /ασκήσεων (βλ.υλικό)

• Πρόσκληση ατόµων στην τάξη (π.χ. γονείς για να µιλήσουν για 
το επάγγελµά τους)



Εξωδιδακτικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις & 

τεχνικές:

• Σύνθεση και µελέτη επαγγελµατικών µονογραφιών

• Πραγµατοποίηση µικρών ερευνών (project)

• Επισκέψεις σε χώρους εργασίας & αξιοποίηση 
εκδροµών
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εκδροµών

• Συνεντεύξεις µε επαγγελµατίες / άτοµα του φιλικού 
περιβάλλοντος των µαθητών

• Ατοµικός  Φάκελος  µαθητή  (portfolio)

• Προγράµµατα Αγωγής  Σταδιοδροµίας-Ηµέρα  
Σταδιοδροµίας

• Αυτόνοµη αναζήτηση µέσα από την ιστοσελίδα του 
ΕΟΠΠΕΠ «Πύλη Εφήβων»



∆ιδακτικές ώρες ΣΕΠ

•Μια ώρα κάθε εβδοµάδα στη Γ’ τάξη, όλο το έτος.
•Στο σχολικό έτος θα γίνουν περίπου 28 ώρες +/-2.
•Τα κεφάλαια του βιβλίου, σύµφωνα µε τους συγγραφείς 
(βλ. βιβλίο εκπαιδευτικού) µπορούν να εφαρµοστούν σε 
24 ώρες.
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24 ώρες.
•Κάποιες από τις ώρες εφαρµογής στην τάξη µπορούν να 
αντικατασταθούν µε εξωδιδακτικές οµαδικές 
δραστηριότητες

Που πρέπει να δώσουµε βαρύτητα, 
αν πρέπει να επιλέξουµε ;



∆ΙΑ ΒΙΟΥ 

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣΜΕΤΑΒΑΣΗ 
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∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΣΕΠ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

& ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ 



Προτάσεις διδασκαλίας
• Οι λεπτοµερείς οδηγίες του βιβλίου του 

καθηγητή ΣΕΠ (βλ. «Βιβλία» στο υλικό ΣΕΠ & 
ιστοσελίδα ΚΕΣΥΠ).

• Το επιπλέον υλικό που προτείνεται σε κάθε 
κεφάλαιο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί επικουρικά 
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κεφάλαιο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί επικουρικά 
στην τάξη αν υπάρχει χρόνος και χωρίς να 
γίνονται επικαλύψεις στην ύλη του βιβλίου.

• Ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε τµήµατος, 
µπορείτε να επιµείνετε περισσότερο σε θέµατα 
που κρίνετε απαραίτητη την εµβάθυνση (π.χ. 
στη συνειδητοποίηση των αξιών των µαθητών)



Προτάσεις διδασκαλίας
• Εµπλουτίστε µε δραστηριότητες του βιβλίου της 

Α’ Λυκείου που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα 
κεφάλαια του βιβλίου. (βλ.υλικό)

• Επιχειρήστε  τη διαθεµατική προσέγγιση µιας 
θεµατικής ενότητας (πχ.  Το 5ο κεφ. Της 

1

0

θεµατικής ενότητας (πχ.  Το 5ο κεφ. Της 
Βιολογίας στο µάθηµα της αυτογνωσίας)

• Ενθαρρύνετε τους µαθητές στην προσωπική 
αναζήτηση πληροφοριών, στην αυτογνωσία και 
στην αυτονοµία.

• Ενθαρρύνετε την εργασία σε οµάδες.

• Αναρτήστε το υλικό που παρήγαγαν οι µαθητές
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1

ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ενότητα Πρώτη: Ενότητα Πρώτη: ΤΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (( 3ώρες3ώρες))

Ενότητα ∆εύτερη: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα ∆εύτερη: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ((5 ώρες)5 ώρες)

Ενότητα Τρίτη: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ Ενότητα Τρίτη: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ (6 (6 ώρες)ώρες)
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Ενότητα Τρίτη: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ Ενότητα Τρίτη: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ (6 (6 ώρες)ώρες)

Ενότητα Τέταρτη: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Ενότητα Τέταρτη: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ((1 ώρα)1 ώρα)

Ενότητα Πέµπτη: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ενότητα Πέµπτη: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ((4 ώρες)4 ώρες)

Ενότητα Έκτη: ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Ενότητα Έκτη: ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ((4 ώρες)4 ώρες)



ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ενότητα Πρώτη: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

Α. Τρίτη Γυµνασίου: Η τάξη κλειδί. Α. Τρίτη Γυµνασίου: Η τάξη κλειδί. ((1 ώρα) 1 ώρα) 

12

Β. Τι κάνω µετά το γυµνάσιο; Β. Τι κάνω µετά το γυµνάσιο; ((1 ώρα) 1 ώρα) 

Γ. Σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίαςΓ. Σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. . 

((1 ώρα) 1 ώρα) 



Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τρίτη Γυµνασίου: Η τάξη κλειδί (1ώρα) 
Στόχοι

• να κατανοήσουν οι µαθητές την έννοια της 
«µετάβασης» και να ευαισθητοποιηθούν 
σχετικά µε την αναγκαιότητα της σωστής και 
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σχετικά µε την αναγκαιότητα της σωστής και 
έγκαιρης προετοιµασίας τους, ώστε οι διάφορες 
µεταβάσεις να µετατρέπονται σε ευκαιρίες για 
προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη

• να αναπτύσσουν προβληµατισµούς για την 
κρίσιµη φάση (Γ Γυµνασίου) της σχολικής 
πορείας στην οποία βρίσκονται



Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τρίτη Γυµνασίου: Η τάξη κλειδί (1ώρα) 
Προτάσεις

• Τήρηση Ατοµικού φακέλου ΣΕΠ (βλ.Παράρτηµα
σελ. 121)

• Πώς να προετοιµαστώ για την µετάβαση; 
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• Πώς να προετοιµαστώ για την µετάβαση; 
(brainstorming)

• Ποια θέµατα θα µε ενδιέφερε  να προσεγγίσω 
στα πλαίσια του ΣΕΠ; (+ αξιοποίηση γνώσεων 
άλλων µαθηµάτων)

• Ενηµέρωση για το ΚΕΣΥΠ



Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τι κάνω µετά το γυµνάσιο; (1 ώρα)
Στόχοι

• Να διακρίνουν τις έννοιες εκπαίδευση και 
κατάρτιση

• Να περιγράφουν τη δοµή του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος
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εκπαιδευτικού συστήµατος
• Να συλλέγουν πολύτιµες πληροφορίες για τις 

σπουδές µετά το Γυµνάσιο
• Να διερευνούν τους λόγους για τους οποίους 

διαφορετικά άτοµα προβαίνουν σε διαφορετικές 
εκπαιδευτικές επιλογές

• Να εφαρµόζουν τη µέθοδο του «Σχεδίου Εργασίας» 
για να προσεγγίζουν διάφορα θέµατα Σ.Ε.Π. 



Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τι κάνω µετά το γυµνάσιο; (1 ώρα) 
Προτάσεις

• ∆ραστηριότητα 2η (βλ.Παράρτηµα): εργασία 
σε µικρές οµάδες, ο καθηγητής συντονίζει, 
δίνεται χρονοδιάγραµµα και αποφασίζεται ο 
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δίνεται χρονοδιάγραµµα και αποφασίζεται ο 
τρόπος παρουσίασης (πχ. να έχει ολοκληρωθεί 
όταν φτάσετε στην 5η ενότητα, οπότε και θα 
συνδυαστεί µε την Πληροφόρηση)



Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. 
(1 ώρα)
Στόχοι

• Να αναπτύσσουν προβληµατισµούς σχετικά µε 
τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά 
εργασίας  (θετικές σκέψεις & έµφαση στις 
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εργασίας  (θετικές σκέψεις & έµφαση στις 
εναλλακτικές λύσεις και στην αξία της έγκαιρης 
πληροφόρησης)

• Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της «δια-
βίου µάθησης» για την επαγγελµατική και 
προσωπική τους ανάπτυξη.



Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. 
(1 ώρα)
Προτάσεις

• ∆ραστηριότητα 2η : ρωτώ εργαζοµένους στο 
οικογενειακό µου περιβάλλον. Με ποια κριτήρια 
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οικογενειακό µου περιβάλλον. Με ποια κριτήρια 
επέλεξαν σπουδές; Εργάζονται στο αντικείµενο 
σπουδών τους; 

• Συµπληρωµατικά: αναζητώ στο διαδίκτυο  την 
πορεία ζωής ενός αξιοσηµείωτου ανθρώπου και 
σχολιάζω (σηµασία στοχοπροσήλωσης & τύχης)



ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ενότητα ∆εύτερη: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (5 ώρες)

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

•• Α. Εξελίξεις της εποχής µας που επηρεάζουν την  Αγορά Εργασίας. Α. Εξελίξεις της εποχής µας που επηρεάζουν την  Αγορά Εργασίας. 

(1 ώρα) (1 ώρα) 

•• Β. Το Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον (1 ώρα) Β. Το Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον (1 ώρα) 
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•• Β. Το Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον (1 ώρα) Β. Το Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον (1 ώρα) 

•• Γ. Η ∆ιεθνοποίηση της Εργασίας και της ΟικονοµίαςΓ. Η ∆ιεθνοποίηση της Εργασίας και της Οικονοµίας. . (1 ώρα) (1 ώρα) 

•• ∆. Τι µας επηρεάζει όταν επιλέγουµε  Επάγγελµα. (1 ώρα) ∆. Τι µας επηρεάζει όταν επιλέγουµε  Επάγγελµα. (1 ώρα) 

•• Ε. Περιγραφή του Επαγγέλµατος (1 ώρα)Ε. Περιγραφή του Επαγγέλµατος (1 ώρα)



Α. Εξελίξεις της εποχής µας που επηρεάζουν την αγορά 
εργασίας (1 ώρα)
Στόχοι

• Να αναγνωρίζουν πόσο σηµαντική είναι η 
εργασία στη ζωή του ανθρώπου

2
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εργασία στη ζωή του ανθρώπου

• Να διακρίνουν και να συσχετίζουν τις έννοιες 
εργασία, επάγγελµα, αγορά εργασίας

• Να κατανοούν την έννοια της ανεργίας

• Να κατανοούν µε ποιον τρόπο οι επιστηµονικές 
και τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν το χώρο 
της εργασίας



Α. Εξελίξεις της εποχής µας που επηρεάζουν την αγορά 
εργασίας (1 ώρα)
Προτάσεις

• ∆ραστηριότητα 1η : µε έµφαση στα νέα 
επαγγέλµατα

2
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επαγγέλµατα

• ∆ραστηριότητα 2η : συνεντεύξεις και 
παρουσίαση στην τάξη



Β. Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον (1 ώρα)
Στόχοι

• να αναγνωρίζουν τις αλλαγές στο σύγχρονο 
εργασιακό περιβάλλον (συνθήκες εργασίας, 
µορφές απασχόλησης)

2
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µορφές απασχόλησης)
• να διακρίνουν τις παραδοσιακές από τις νέες 

µορφές απασχόλησης, καθώς και τις συνέπειες 
χους στη ζωή του ανθρώπου

• να διερευνούν το πώς οι αλλαγές στο εργασιακό 
περιβάλλον επηρεάζουν την επαγγελµατική ζωή 
των ατόµων και απαιτούν από αυτά νέες 
δεξιότητες



Β. Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον (1 ώρα)
Προτάσεις

• Επιλογή από τη ∆ραστηριότητα 1η :

� Μικρές αγγελίες (βλ. βιβλίο Α’ Λυκείου 
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� Μικρές αγγελίες (βλ. βιβλίο Α’ Λυκείου 
σελ.34-36)

� Βίντεο από Εοππεπ + συζήτηση



Γ. Η διεθνοποίηση της εργασίας και της οικονοµίας (1 ώρα)
Στόχοι

• Να αναγνωρίζουν ότι η διεθνοποίηση της 
εργασίας και της οικονοµίας επιδρά στην 
επαγγελµατική ζωή των ατόµων και επηρεάζει 
τόσο το παρόν όσο και το µέλλον τους
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επαγγελµατική ζωή των ατόµων και επηρεάζει 
τόσο το παρόν όσο και το µέλλον τους

• Να εξετάζουν µε κριτική διάθεση τις πιθανές 
αρνητικές και θετικές συνέπειες της 
παγκοσµιοποίησης και να διερευνούν τρόπους 
αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών

• Να αναζητούν πληροφορίες για την απασχόληση 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο



Γ. Η διεθνοποίηση της εργασίας και της οικονοµίας (1 ώρα)
Προτάσεις

• ∆ραστηριότητα 3η: αναζήτηση στο διαδίκτυο  
µέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΠΕΠ δικτύων και 
φορέων εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
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φορέων εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
απασχόλησης (βλ. φωτοτυπία µε sites) –
έµφαση στη σηµασία της αυτονοµίας του 
πολίτη, όπως προκύπτει από τον σχεδιασµό του 
προγράµµατος «Ευρώπη 2020»



∆. Τι µας επηρεάζει όταν επιλέγουµε επάγγελµα (1 ώρα)
Στόχοι

• να αναγνωρίζουν και να ιεραρχούν τους 
παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν τις 
επαγγελµατικές τους επιλογές
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επαγγελµατικές τους επιλογές

• να αντιλαµβάνονται την επαγγελµατική επιλογή 
ως αναπόσπαστο µέρος του σχεδίου ζωής τους

• να αξιολογούν θετικά την αξία της σωστής 
πληροφόρησης, αλλά και της αυτογνωσίας στη 
διαδικασία της επιλογής επαγγέλµατος



∆. Τι µας επηρεάζει όταν επιλέγουµε επάγγελµα (1 ώρα)
Προτάσεις

• ∆ραστηριότητα 1η: [«η ζωή µου όταν θα είµαι 
25 χρονών»] µπορεί να συνδυαστεί µε τις 
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25 χρονών»] µπορεί να συνδυαστεί µε τις 
βιωµατικές ασκήσεις της 3ης ενότητας



Ε. Περιγραφή του επαγγέλµατος (1 ώρα)
Στόχοι

• Να ερευνούν τα διάφορα επαγγέλµατα

• Να εξετάζουν τις επιµέρους δραστηριότητες που 
αυτά περιλαµβάνουν
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αυτά περιλαµβάνουν

• Να αναζητούν και να συλλέγουν επαρκείς 
πληροφορίες για ένα επάγγελµα

• Να ανατρέχουν σε επαγγελµατικές µονογραφίες 
για τα επαγγέλµατα που τους ενδιαφέρουν

• Να συνδέουν το επάγγελµα µε τον τρόπο ζωής



Ε. Περιγραφή του επαγγέλµατος (1 ώρα)
Προτάσεις

• ∆ραστηριότητα 3η: κάθε µαθητής προτείνει 
ένα επάγγελµα � αναζήτηση πληροφοριών στο 
http://didefth.gr/kesyp/?page_id=117 και σε 

2

9

http://didefth.gr/kesyp/?page_id=117 και σε 
οδηγούς σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ

• Συµπληρωµατικά: καινοτόµα επαγγέλµατα που 
προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm (Ευρώπη 2020, ένωση 
καινοτοµίας)



ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ενότητα Τρίτη: Ανακαλύπτω τον εαυτό µου (6 ώρες)

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α. Ο Εαυτός µου Α. Ο Εαυτός µου 

Β. Αγαπώ τον αληθινό εαυτό µουΒ. Αγαπώ τον αληθινό εαυτό µου

Γ. Τα ενδιαφέροντά µου Γ. Τα ενδιαφέροντά µου 

∆. Προσωπικές και επαγγελµατικές αξίες∆. Προσωπικές και επαγγελµατικές αξίες

Ε. Ικανότητες και δεξιότητες Ε. Ικανότητες και δεξιότητες 

Σηµ.: Οι ώρες µπορούν να αυξηθούν κατά κεφάλαιο, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, προκειµένου να υλοποιηθούν οι 
στόχοι  του. Ίσως η σηµαντικότερη ενότητα!



Α. Ανακαλύπτω τον εαυτό µου
Στόχοι

• Να εντοπίζουν και να περιγράφουν χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας τους

• Να αντιλαµβάνονται τη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα 

3

1

• Να αντιλαµβάνονται τη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα 
στην εικόνα που έχουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους και 
στην εικόνα που έχουν οι άλλοι γι' αυτούς

• Να αντιλαµβάνονται το σύστηµα των χαρακτηριστικών 
της προσωπικότητας ως ένα σύστηµα  δυναµικά 
αλληλοσχετιζόµενων, αλλά και εξελισσόµενων, 
στοιχείων

• Να συσχετίζουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
ενός ανθρώπου µε την πορεία ζωής του.



Α. Ανακαλύπτω τον εαυτό µου
Προτάσεις

• ∆ραστηριότητα 1η : εργασία σε ζευγάρια –
συνέντευξη (µπορεί να συνδυαστεί µε το «τεστ 
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συνέντευξη (µπορεί να συνδυαστεί µε το «τεστ 
συνάφειας» και «αυτός είµαι εγώ» από το υλικό 
ΣΕΠ)



Β. Αγαπώ τον αληθινό εαυτό µου
Στόχοι

• να αναγνωρίζουν τη σηµασία της αυτογνωσίας 
και της θετικής αυτοαντίληψης

• να αντιλαµβάνονται τα στοιχεία της 
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• να αντιλαµβάνονται τα στοιχεία της 
προσωπικότητας τους ως ανήκοντα σε ένα 
'δυναµικό όλον'

• να βλέπουν τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας τους σε µια προοπτική 
συνεχούς εξέλιξης.



Β. Αγαπώ τον αληθινό εαυτό µου
Προτάσεις

• ∆ιάκριση των όρων «αυτογνωσία», 
«αυτοαντίληψη», «αυτοεκτίµηση» (βλ. και 
Υλικό µεθοδολογικής υποστήριξης στο βιβλίο 
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Υλικό µεθοδολογικής υποστήριξης στο βιβλίο 
του καθηγητή) µε συγκεκριµένα παραδείγµατα.

• ∆ραστηριότητα 1η: εργασία σε οµάδες και 
συζήτηση στην τάξη



Γ. Τα ενδιαφέροντά µου
Στόχοι

• Να διακρίνουν την έννοια των ενδιαφερόντων, 
τα είδη και τη σηµασία τους για την καθηµερινή 
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τα είδη και τη σηµασία τους για την καθηµερινή 
ζωή

• Να αντιλαµβάνονται τη σχέση µεταξύ 
ενδιαφερόντων και εκπαιδευτικών -
επαγγελµατικών επιλογών



Γ. Τα ενδιαφέροντά µου
Προτάσεις

• ∆ραστηριότητα 1η & ∆ραστηριότητα 2η:

σε συνδυασµό µε την «ανίχνευση 
επαγγελµατικών ενδιαφερόντων» και το «Test 
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επαγγελµατικών ενδιαφερόντων» και το «Test 
Holland» από το υλικό ΣΕΠ

• Στη ∆ραστηριότητα 3, έµφαση να δοθεί στην 
κατάληξη (τα 2 επαγγέλµατα που προτιµώ)



∆. Προσωπικές και επαγγελµατικές αξίες
Στόχοι

• να αναγνωρίζουν και να συνειδητοποιούν τις 
προσωπικές και τις επαγγελµατικές αξίες

• να αντιλαµβάνονται τον τρόπο µε τον οποίο οι 
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• να αντιλαµβάνονται τον τρόπο µε τον οποίο οι 
αξίες επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή

• να αναγνωρίζουν την επίδραση των αξιών στην 
εργασία.



∆. Προσωπικές και επαγγελµατικές αξίες
Προτάσεις

• Βλ. και «φύλλο εργασίας για αξίες» από το υλικό 
ΣΕΠ
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ΣΕΠ

• ∆ραστηριότητα 2η : ιεράρχηση 
επαγγελµατικών αξιών



Ε. Ικανότητες και δεξιότητες
Στόχοι

• Να κατανοούν το περιεχόµενο των εννοιών 
«ικανότητες» & «δεξιότητες» και να τις 
συσχετίζουν µε τα διάφορα επαγγέλµατα
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συσχετίζουν µε τα διάφορα επαγγέλµατα

• Να προσδιορίζουν τις ικανότητες και δεξιότητες 
που έχουν, καθώς και αυτές που δε διαθέτουν

• Να διαπιστώσουν ότι οι δεξιότητες 
αναπτύσσονται µε συστηµατική προσπάθεια



Ε. Ικανότητες και δεξιότητες
Προτάσεις

• Βλ. «Μελλοντική προσφορά δεξιοτήτων»  και  
«πλαίσιο δεξιοτήτων ΕΕ» από το υλικό ΣΕΠ 
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• ∆ιάκριση µεταξύ γνώσης, δεξιότητας και 
ικανότητας (βλ. EU Skills Panorama από 
ιστοσελίδα ΚΕΣΥΠ)

• ∆ραστηριότητα  3η: σε συνδυασµό µε τις 
δεξιότητες ζωής της σελ.66



ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Αντιλήψεις για τους συνανθρώπους µου
Στόχοι

• Να κατανοήσουν την έννοια των στερεοτύπων 
και να προσεγγίζουν τα στερεότυπα µε κριτική 
διάθεση
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διάθεση
• Να προβληµατίζονται για τα συναισθήµατα και 

για τη συµπεριφορά τους απέναντι σε άτοµα 
που είναι διαφορετικά από αυτούς

• Να αντιλαµβάνονται ότι οι στερεοτυπικές 
αντιλήψεις µπορεί να ασκούν επίδραση στις 
εκπαιδευτικές και στις επαγγελµατικές επιλογές 
τους



ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Αντιλήψεις για τους συνανθρώπους µου
Προτάσεις

• Επιλέγουµε δραστηριότητα ανάλογα µε την 
τάξη. Προτιµότερο εδώ το παιχνίδι ρόλων, που 
θα συνοδεύεται από σχολιασµό των µαθητών. 
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θα συνοδεύεται από σχολιασµό των µαθητών. 
Γράφουµε στον πίνακα τα συµπεράσµατα

• Συµπληρωµατικά: «στερεότυπα και 
προκαταλήψεις» από το υλικό ΣΕΠ

• Βλ. και σελίδες 78 & 79 του βιβλίου ΣΕΠ της Α’ 
Λυκείου



ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ενότητα Πέµπτη: Πληροφόρηση (4 ώρες)

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α. Έννοια και σηµασία της πληροφόρησης. Είδη Α. Έννοια και σηµασία της πληροφόρησης. Είδη 
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πληροφοριών πληροφοριών (2 ώρες)(2 ώρες)

Β. Πηγές και αναζήτηση πληροφοριώνΒ. Πηγές και αναζήτηση πληροφοριών (2 ώρες)(2 ώρες)



Α. Έννοια και σηµασία της πληροφόρησης. Είδη 
πληροφοριών (2 ώρες)
Στόχοι

• Να κατανοήσουν την έννοια της πληροφορίας 
και της πληροφόρησης, καθώς και να 
διακρίνουν τα είδη και τις µορφές πληροφοριών
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διακρίνουν τα είδη και τις µορφές πληροφοριών
• Να αντιληφθούν τη σηµασία της πληροφόρησης 

για τη ζωή τους γενικά, αλλά και για τη λήψη 
αποφάσεων που σχετίζονται µε το εκπαιδευτικό 
και επαγγελµατικό τους µέλλον ειδικότερα

• Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά µε την 
αναγκαιότητα της ενεργού αναζήτησης των 
πληροφοριών και της κριτικής ανάγνωσης τους



Α. Έννοια και σηµασία της πληροφόρησης. Είδη πληροφοριών 
(2 ώρες)
Προτάσεις

• ∆ραστηριότητα  1η & ∆ραστηριότητα  2η 

• Επικεντρώνουµε στην αυτοπληροφόρηση, στη 
διαδικασία της ενεργούς αναζήτησης 
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διαδικασία της ενεργούς αναζήτησης 
πληροφοριών, στη σηµασία της ποιότητας της 
πληροφορίας. Στο µέλλον ο πολίτης θα αναζητεί 
µόνος του πληροφόρηση για σπουδές και 
εργασία. 



Β.  Πηγές και αναζήτηση πληροφοριών (2 ώρες)
Στόχοι

• Να εξοικειωθούν µε τις διάφορες πηγές 
πληροφόρησης στις οποίες µπορούν να 
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πληροφόρησης στις οποίες µπορούν να 
αναζητούν εκπαιδευτικές ή επαγγελµατικές 
πληροφορίες

• Να προσεγγίσουν τη διαδικασία αναζήτησης και 
επιλογής πληροφοριών

• Να εξοικειωθούν µε την αναζήτηση 
πληροφοριών µέσω του διαδικτύου.



Β.  Πηγές και αναζήτηση πληροφοριών (2 ώρες)
Προτάσεις

• Χρήση του διαδικτύου για την εξεύρεση έγκυρης 
πληροφόρησης. Τη συσχετίζουµε µε την 
κινητικότητα
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κινητικότητα

• Πλοήγηση στην ιστοσελίδα του ΚΕΣΥΠ Λαµίας 
(και µέσω αυτής στις σχετικές ιστοσελίδες)

• Προσοχή: πολλά από τα δεδοµένα του 
κεφαλαίου δεν ισχύουν πλέον (ΓΡΑΣΕΠ, 
Παιδ.Ινστιτούτο, ΟΕ∆Β)



ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ενότητα Έκτη: Οι αποφάσεις στη ζωή µας (4 ώρες)

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α. Πως παίρνω µια απόφασηΑ. Πως παίρνω µια απόφαση (1 ώρα)(1 ώρα)
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Β. Οι επαγγελµατικές αποφάσειςΒ. Οι επαγγελµατικές αποφάσεις (1 ώρα)(1 ώρα)

Γ. Σχεδιάζω το µέλλον µουΓ. Σχεδιάζω το µέλλον µου (2 ώρες)(2 ώρες)



Α. Πως παίρνω µια απόφαση (1 ώρα)
Στόχοι

• Να κατανοούν τη διαδικασία λήψης απόφασης

• Να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης απόφασης
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επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης απόφασης

Προτάσεις

• ∆ραστηριότητα 2η  (µαζί µε το «τεστ λήψη 
απόφασης» από το υλικό ΣΕΠ)

• ∆ραστηριότητα 3η: αλυσίδα αποφάσεων



Β. Οι επαγγελµατικές αποφάσεις (1 ώρα)
Στόχοι

• να αντιλαµβάνονται τη σηµασία των 
επαγγελµατικών αποφάσεων και το τι 
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επαγγελµατικών αποφάσεων και το τι 
διακυβεύεται µε κάθε επαγγελµατική απόφαση

• να αναγνωρίζουν και να ιεραρχούν τους 
παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν τις 
επαγγελµατικές τους αποφάσεις

• να συσχετίζουν τις επαγγελµατικές αποφάσεις 
µε το γενικότερο ‘σχέδιο ζωής’ τους



Β. Οι επαγγελµατικές αποφάσεις (1 ώρα)
Προτάσεις

• ∆ραστηριότητα 1η : συσχετισµός ευρηµάτων 
προηγούµενων ενοτήτων (µπορεί να συνδυαστεί 
µε το portfolio του µαθητή)
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µε το portfolio του µαθητή)



Γ. Σχεδιάζω το µέλλον µου(2 ώρες)
Στόχοι

• Να επιλέξουν την εκπαιδευτική ή/και επαγγελµατική 
πορεία τους µετά το Γυµνάσιο

• Να συνυπολογίζουν τις επιθυµίες τους, τις ανάγκες τους 
και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους στην 
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και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους στην 
πρώτη επιλογή επαγγέλµατος

• Να συνεκτιµούν τις εξωτερικές καταστάσεις (σηµερινές 
προοπτικές ενός επαγγέλµατος, κοινωνικοοικονοµικές 
συνθήκες, απαιτήσεις για την υλοποίηση µιας 
επαγγελµατικής απόφασης κτλ.) προκειµένου να πάρουν 
µια επαγγελµατική απόφαση

• Να συνδέουν το επάγγελµα µε τον τρόπο ζωής τους
• Να αντιληφθούν τη σχετικότητα της πρόβλεψης σε ό,τι

αφορά τις προοπτικές ενός επαγγέλµατος.



Γ. Σχεδιάζω το µέλλον µου(2 ώρες)
Προτάσεις

• Εδώ οι µαθητές θα επεξεργαστούν τις επιλογές τους 
τελειώνοντας το Γυµνάσιο. Το ζητούµενο είναι να 
λάβουν υπόψιν τους τα χαρακτηριστικά τους και 
όλα όσα διαπίστωσαν στις προηγούµενες ενότητες, 
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όλα όσα διαπίστωσαν στις προηγούµενες ενότητες, 
εκτιµώντας επιπλέον και τις εξωτερικές καταστάσεις 
που παίζουν ρόλο στη λήψη επαγγελµατικής 
απόφασης.

• Οι προβλέψεις για την εξέλιξη των επαγγελµάτων 
είναι πολύ σχετικές 

• Σηµασία  εναλλακτικών λύσεων που έχει ετοιµάσει ο 
καθένας

• Σηµασία δια βίου εκπαίδευσης


