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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠ/ΚΟΥ 

∆ρόσου Μαριάννα 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Καθηγήτρια Τεχνολογίας ΠΕ12.08 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠ/ΚΟΥ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ  

Αγωγή Σταδιοδροµίας:  

«∆ιερευνώντας το επάγγελµα που µου 

ταιριάζει» 

 

ΤΑΞΗ Β και Γ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

(Αν ο αριθµός των µαθητών 

υπερβαίνει τους 20 

αιτιολογήστε γιατί) 

 

Μέχρι 20 

 

ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αποκτήσουν δεξιότητες για την 

κατανόηση και αξιολόγηση προσωπικών 

χαρακτηριστικών και ικανοτήτων 

2. Να αξιολογούν ικανότητες και 

δεξιότητες που απαιτούνται για να 

ανταποκριθούν στην αγορά εργασίας 

3. Να διερευνούν ευκαιρίες 

επαγγελµατικής σταδιοδροµίας 



 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ/∆ΡΑΣΕΩΝ 

Οκτώβριος 2014.  

∆ηµιουργία οµάδας/ ασκήσεις για ενδυνάµωση 

της οµάδας/ ∆ιερεύνηση των 

χαρακτηριστικών / ενδιαφερόντων / αξιών / 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων των µαθητών 

µέσω βιωµατικών δράσεων 

 

Νοέµβριος 2013.   

∆ιερεύνηση επαγγελµάτων και προϋποθέσεων 

για την άσκησή τους (εκπαιδευτικές επιλογές, 

χαρακτηριστικά, προσόντα)/ Κατηγορίες 

επαγγελµάτων / Ενδεικτικό τεστ 

επαγγελµατικών ενδιαφερόντων κατά Holland 

 

∆εκέµβριος 2013.   

Επαγγελµατική µονογραφία /  Οι άνθρωποι 

µιλούν για τις δουλειές τους (παρακολούθηση 

video) / Συνέντευξη µε επαγγελµατίες 

 

Ιανουάριος 2014.    

Επιδράσεις  κατά την επιλογή επαγγέλµατος / 

Επάγγελµα και τρόπος ζωής / Η θετική 

παρουσίαση του εαυτού µας / ∆ραστηριότητες 

στη λήψη αποφάσεων 



 

Φεβρουάριος 2014 

Συναντήσεις µε στέλεχος επιχείρησης στο 

πλαίσιο του προγράµµατος του ΣΕΝ 

(Σωµατείο Επιχειρηµατικότητας Νέων) «Στη 

σκιά ενός στελέχους» / Επίσκεψη και 

ξενάγηση στην επιχείρηση 

 

Μάρτιος 2014 

Συνάντηση και συζήτηση µε φοιτητές/τριες 

που κάνουν πρακτική στο σχολείο µας και µε 

επαγγελµατίες  στο χώρο του σχολείου/ 

Επισκέψεις σε πανεπιστηµιακούς χώρους, 

παρακολούθηση παρουσιάσεων για τις 

αντίστοιχες σχολές και τµήµατα, ξενάγηση 

στα εργαστήρια και παρακολούθηση 

µαθήµατος. 

 

Απρίλιος 2014 

∆ραστηριότητα µε Σύµβουλο Ε.Π. του 

ΚΕΣΥΠ Ιλίου / Ενηµέρωση για την 

Συµβουλευτική Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού στο ΚΕΣΥΠ / ∆ιοργάνωση 

ηµερίδας επαγγελµατικής σταδιοδροµίας  

 



Μάιος 2014 

Υλοποίηση Ηµερίδας Επαγγελµατικής 

Σταδιοδροµίας   
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σωστά τι θα σπουδάσω; Αθήνα: Εκδ. 

ΣΑΒΒΑΛΑ. 
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Αθήνα: Εκδ. opera 

8. Οδηγοί Σπουδών 

9. Επαγγελµατικοί Οδηγοί 

10. Προσωπικές σηµειώσεις διδάσκουσας  

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ Ατοµικός Φάκελος του κάθε µαθητή/τριας 

που θα διατηρήσει και θα εµπλουτίσει µε 

υλικό σχετικό µε τον επαγγελµατικό 

προσανατολισµό καθ όλη τη διάρκεια της 

θητείας του στο λύκειο. 

 

Προβολή των εργασιών, αποτελέσµατα 

επισκέψεων και συνεργασίας µε επιχείρηση 

του ΣΕΝ στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

 

Υλοποίηση ηµερίδας επαγγελµατικής 

σταδιοδροµίας 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

κ.λπ. 

• ΚΕΣΥΠ  ΙΛΙΟΥ 

• ΣΕΝ (Σωµατείο Επιχειρηµατικότητας 

Νέων) 

• Γραφεία ∆ιασύνδεσης 

Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων  

ΑΛΛΟ  

 

 


