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ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΠ  

 

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 



«Σχεδιάζοντας το επαγγελµατικό  

µου µέλλον…» 

 Ενότητα Πρώτη: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

(3 ώρες) 

 

Ενότητα Δεύτερη: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

     (5 ώρες) 

  

Ενότητα Τρίτη: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ   

     (6 ώρες) 

 

Ενότητα Τέταρτη: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  (1 ώρα) 

  

Ενότητα Πέμπτη: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  (4 ώρες) 

 

Ενότητα Έκτη: ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ   

     (4 ώρες) 



Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

& τεχνικές: 

 Συζήτηση στην τάξη: με αφορμή άρθρα, videos φωτογραφίες 

ή σκίτσα  ξεκινά μια συζήτηση για θέματα ΣΕΠ 

 Εκφραστικές μέθοδοι όπως το παίξιμο ρόλων, η μίμηση 

καταστάσεων, η δημιουργία σεναρίων για θέματα σχετικά με 

τον ΣΕΠ 

 Πραγματοποίηση μικρών ερευνών (project) 

 Επισκέψεις σε χώρους εργασίας & αξιοποίηση εκδρομών 

 Συνεντεύξεις με επαγγελματίες / άτομα του φιλικού 

περιβάλλοντος των μαθητών 

 Ατομικός  Φάκελος  μαθητή  (portfolio) 

 Σύνθεση και μελέτη επαγγελματικών μονογραφιών 

 Αυτόνομη αναζήτηση μέσα από την ιστοσελίδα του  

     ΕΟΠΠΕΠ «Πύλη Εφήβων»  

      http://www.eoppep.gr/teens/   

 

http://www.eoppep.gr/teens/
http://www.eoppep.gr/teens/


Πως μαθαίνω καλύτερα; 

• Όταν διαβάζω 

• Όταν ακούω 

• Όταν ακούω και      

βλέπω 

• Όταν μου δείχνουν 

• Όταν συζητώ σε 

ομάδα 

• Όταν κάνω κάτι 

•Όταν το δείχνω σε 

άλλους 
 



ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΠ –

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

– ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ  

 

Α’ ΕΠΑΛ 



Α’ ΕΠΑΛ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣ/ΜΟΥ 

35 
ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. 

2 ΩΡΕΣ  

ΣΕΠ -  ΠΕ - Α & Υ 



Που θα βρω υλικό; 

 Επαγγελματικές μονογραφίες & περιγράμματα στο 

ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://didefth.gr/kesyp/?page_id=117  

 Επαγγέλματα και επαγγελματικά δικαιώματα στην Πύλη 

Εφήβων  

http://www.eoppep.gr/teens/index.php/agora_ergasias/%CE

%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE

%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5

%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B

A%CE%AC-

%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E

%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1  

 Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της 

Εργασίας http://www.elinyae.gr/el/index.jsp 

 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την 

Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)  

 https://osha.europa.eu/el/front-page  

  

http://didefth.gr/kesyp/?page_id=117
http://www.elinyae.gr/el/index.jsp
https://osha.europa.eu/el/front-page
https://osha.europa.eu/el/front-page
https://osha.europa.eu/el/front-page
https://osha.europa.eu/el/front-page


+ μια ιστοσελίδα με ωραίες ιδέες: 

http://users.sch.gr/kontaxis/  

http://users.sch.gr/kontaxis/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 



ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

ΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ :   

 Ανάπτυξη στρατηγικών για τη λήψη Αποφάσεων, 

Απόκτηση δεξιοτήτων για τη διαχείριση του 

Άγχους, Διαχείριση του χρόνου και των 

προκλήσεων της μαθητικής ζωής, Καλλιέργεια 

Θετικής αυτοεκτίμησης, Βελτίωση δεξιοτήτων 

επικοινωνίας στις προσωπικές, κοινωνικές και 

ακαδημαϊκές σχέσεις, Σύνταξη Βιογραφικού 

Σημειώματος, Τρόποι αναζήτησης απασχόλησης, 

Παρουσία & συμπεριφορά σε μια συνέντευξη 

επιλογής, Ενεργός πολίτης  -  Εθελοντισμός, 

Προκαταλήψεις  – στερεότυπα, Θετικά πρότυπα 

στη σύγχρονη κοινωνία, Εντοπισμός και 

αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης, Σύγχρονες 

μορφές της πληροφορίας και επικοινωνίας. 



ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

ΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ:  

Περιγραφές επαγγελμάτων (Επαγγελματικές Μονογραφίες), 

Επαγγέλματα που χάνονται, Επαγγέλματα που 

αναπτύσσονται, Ισότητα ευκαιριών απασχόλησης, Ισότητα 

των δύο φύλων, Εργασία και Άτομα με αναπηρία, Νέοι και 

ανεργία,  Πράσινα επαγγέλματα, Πράσινη 

Επιχειρηματικότητα, Βιολογικές Μονάδες Καλλιέργειας, 

Αγροτουριστικές Μονάδες, Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης. 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:  

 Εκπαιδευτικά συστήματα στην Ελλάδα και Ευρώπη (Γυμνάσιο 

– ΓΕΛ –ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ –ΟΑΕΔ -ΙΕΚ –ΤΕΙ –ΑΕΙ -  ΕΑΠ), 

Εκπαιδευτικές επιλογές –  Επαγγελματικές  

 προοπτικές, Δρόμοι μετά το Γυμνάσιο, Δια Βίου 

  Μάθηση & Κατάρτιση, Εξ αποστάσεως  

 εκπαίδευση, Εκπαίδευση ενηλίκων,  

 Σχολεία 2ης Ευκαιρίας. 



ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

ΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Δ. ΣΠΟΥΔΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ :  

 Επαγγελματικά δικαιώματα εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Διαπολιτισμική επικοινωνία/Ρατσισμός, ο ΣΕΠ σε χώρες της Ευρώπης, 

Κινητικότητα μαθητών  –  φοιτητών στην Ε.Ε., Επαγγελματική κινητικότητα, 

Αναγνώριση τίτλων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων.  

Ε.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:  

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, Από τη σύλληψη μιας ιδέας 

μέχρι το στήσιμο μιας επιχείρησης, Ανάλυση των χαρακτηριστικών μιας 

επιχείρησης στην πόλη μου, Επιχειρήσεις που χάνονται,  

 Βιωσιμότητα επιχειρήσεων στη σύγχρονη κοινωνία,  

 Δομή και Οργάνωση  Επιχειρήσεων,  Ενεργός  

 συμμετοχή των μαθητών στο κοινωνικοοικονομικό 

  γίγνεσθαι  με βάση τις αρχές της αειφορίας,  

  Η ευθύνη της επιχείρησης προς το κοινωνικό 

  σύνολο. 

ΣΤ. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: Προγράμματα που 

 εντάσσονται στο έτος του Ενεργού Πολίτη 



 ΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΝΑ ΨΑΞΩ; 



1. BLOG ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΛΑΜΙΑΣ 

http://blogs.sch.gr/kesyplam/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B7  

 

http://blogs.sch.gr/kesyplam/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B7


2. ΠΥΛΗ ΕΦΗΒΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ 

http://www.eoppep.gr/teens/  

 

 

http://www.eoppep.gr/teens/


 

3. eGuide 

 

 



 

4. Les fiches métiers 

http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681  

 

 

 

 

http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681


 

5. Skills forecast - Employment trends 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/forecasting-skill-demand-and-

supply/skills-forecasts/main-results.aspx?CountryID=31&case=ETBS  
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