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15ο Γυμνάσιο Αθήνας:
1ο ΓΕΛ Γαλατσίου:

Γνωρίζω τον εαυτό μου Σχεδιάζω την επαγγελματική μου πορεία
Από την ανακάλυψη του εαυτού μου στο σχεδιασμό της
εκπαιδευτικής μου πορείας
1ο ΓΕΛ Γαλατσίου:
Γνωρίζω τον εαυτό μου -Σχεδιάζω το εκπαιδευτικό και
επαγγελματικό μου μέλλον
2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου: Οι δρόμοι μετά το Γυμνάσιο
2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου: Παραγωγή και οργάνωση υλικού παρουσιάσεων των ειδικοτήτων
του ΕΠΑΛ Γαλατσίου
3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου: Η προσωπικότητα κλειδί για τις μελλοντικές μου επιλογές,
4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου: Ένα όνειρο ζωής, ένας δρόμος, ένα τραγούδι
5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου: Ανακαλύπτω τον εαυτό μου-Ανάπτυξη επαγγελμάτων που
σχετίζονται με την ελιά και τα προϊόντα της
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ημερίδα Αγωγής Σταδιοδρομίας
Οι παρουσιάσεις των προγραμμάτων
Φωτογραφικό υλικό Ημερίδας
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια διαδικασία, η οποία έχει σκοπό να
βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις και να αναπτύξουν τις
δεξιότητές τους, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να διαχειρίζονται τα θέματα της προσωπικής
και επαγγελματικής τους ανάπτυξης (Υπουργική απόφαση ΥΠΠΕΘ, αρ. Πρωτ. 170596 /
ΓΔ4, 13-10-2016).
Τα προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας είναι μια από τις δράσεις του Επαγγελματικού
Προσανατολισμού που υλοποιείται εθελοντικά από μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς και
δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να σχεδιάσουν,
να οργανώσουν και να διερευνήσουν τομείς των ενδιαφερόντων τους, να πάρουν
πρωτοβουλίες και να δημιουργήσουν.
Όραμα όλων μας είναι ένα σχολείο ανοιχτό στη γνώση, την πληροφορία και την κοινωνία,
ένα σχολείο που θα ακούει «τα θέλω» της ψυχής των μαθητών του, τη δημιουργικότητα
των δασκάλων του, την επικοινωνία και τη συνεργασία όλων των παιδιών, στην
αναζήτηση της γνώσης μέσα από την έρευνα και τη δράση.
Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας η κάθε παιδαγωγική ομάδα
μπορεί να συνεργαστεί με φορείς περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης, ΚΕΣΥΠ άλλης
περιοχής, Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα, με κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς,
καθώς και με φορείς απασχόλησης, πρόνοιας κ.ά., να πραγματοποιεί επισκέψεις,
ενημερωτικές συναντήσεις, διαδικτυακές επικοινωνίες, μικρές έρευνες πεδίου,
συνεντεύξεις και ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο και ωφέλιμο για την αποτελεσματικότητα
του προγράμματος.
Τη συνοπτική παρουσίαση όλων αυτών των ξεχωριστών προσπαθειών, των μαθητών και
των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, κατά το
σχολικό έτος 2016-2017, στα σχολεία αρμοδιότητας της Υπεύθυνης ΣΕΠ του ΚΕ.ΣΥ.Π.
Γαλατσίου κας Γεωργίας Κωστοπούλου η οποία είχε και το συντονισμό τους, θέλουμε να
παρουσιάσουμε με το έντυπο αυτό, και να πούμε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ότι
είμαστε στο πλάι τους στις δράσεις που αναπτύσσουν και νιώθουμε περήφανοι κάθε
φορά που μας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους.
Η Διευθύντρια
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
Ιωάννα Κων. Ψίνα, M. Ed.
Aγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06
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Η ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Η Αγωγή Σταδιοδρομίας είναι
δράση
του Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού, που έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις
κλίσεις τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να ερευνήσουν, να επικοινωνήσουν με
άτομα και φορείς, να αξιολογήσουν πληροφορίες, να δημιουργήσουν υλικό, να
οργανώσουν εκδηλώσεις, να εκτεθούν στο κοινό με τις παρουσιάσεις της δουλειάς τους
ώστε να μάθουν βιωματικά να διαχειρίζονται τα θέματα της προσωπικής και
επαγγελματικής τους ανάπτυξης.
Τα προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας έχουν διάρκεια τουλάχιστον 5 μηνών,
εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υλοποιούνται εκτός
ωρολογίου προγράμματος, με την εθελοντική συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών. Τη
στήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών που συμμετέχουν στην υλοποίηση
προγραμμάτων, έχει ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το σχολείο
που υλοποιεί το πρόγραμμα.
Οι βασικές αρχές (Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΕΘ, αρ. Πρωτ. 170596 / ΓΔ4, 13-10-2016)
που εφαρμόζονται στα προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, έχουν στόχο τη
διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών και είναι:
 η μαθητοκεντρική διαδικασία (ενθάρρυνση τους πρωτοβουλίας των μαθητών, χρήση
συμμετοχικών και ενεργών διδακτικών τεχνικών, δημοκρατικός διάλογος)
 η συνεργατική μάθηση μέσα από την ανάπτυξη κλίματος ενεργούς συμμετοχής και
αλληλοϋποστήριξης των μελών των ομάδων εργασίας, αλλά και των ομάδων μεταξύ
τους
 η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση μέσα από την χρήση πρωτογενών πηγών
(διεξαγωγή έρευνας, μελέτη πεδίου κ.λ.π.)
 η διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων και η διαθεματικότητα
 η δημιουργική και ελεύθερη έκφραση
Τα προγράμματα που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο εγκρίθηκαν με την αριθμ. Πρωτ:
21995/25-11-2016, Πράξη 2η της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
και συντόνισε η Υπεύθυνη ΣΕΠ του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
(ΚΕ.ΣΥ.Π.) Γαλατσίου, κα Γεωργία Κωστοπούλου, στα σχολεία ευθύνης της οποίας
υλοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα τους παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα Αγωγής
Σταδιοδρομίας που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΚΑΜΙΝΙ» του Δήμου
Γαλατσίου στις 3 Μαΐου 2017.

Γεωργία Κωστοπούλου
Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου
Συντονίστρια των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας
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Τα προγράμματα
Αγωγής
Σταδιοδρομίας
2016 - 2017

Δημιουργία
Γνώση

Χαρά
Βίωμα

Συνεργασία
Εμπειρία
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ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ
Σχολείο: 15Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Διευθυντής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ
Εκπαιδευτικός που υλοποιεί το πρόγραμμα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΟΥΛΙΝΑ
Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα: 18

Περίληψη προγράμματος:
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές γνωρίστηκαν ως ομάδα Αγωγής
Σταδιοδρομίας και στη συνέχεια η διερευνήθηκαν
 τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά
 οι δεξιότητες και οι ικανότητές τους
 οι προσωπικές και εργασιακές αξίες και
 δημιουργήθηκε ένα προσωπικό σενάριο για την εκπαιδευτική τους πορεία.
 Τους έμαθαν να εντοπίζουν το αν και πόσο επηρεάζονται από τους «σημαντικούς
τους».
 Ενδυναμώθηκαν στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τους επιλογές που
έχουν όταν τελειώσουν το Γυμνάσιο και να μπορέσουν αυτόνομα και υπεύθυνα
να πάρουν την πιο σωστή απόφαση.
 Έμαθαν αρκετά για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 Ανακάλυψαν αυτά που τους δυσκολεύουν και έμαθαν τον ενδεδειγμένο και
ασφαλή τρόπο πληροφόρησης καθώς τους και ότι είναι αναγκαίο να
προσαρμόζονται στα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα.
Παιδαγωγικοί στόχοι:
Στο τέλος τους χρονιάς οι μαθητές
 εντόπισαν τα «δυνατά» τους σημεία για να τα αναπτύξουν
 εντόπισαν τα «αδύνατά» τους σημεία για να τα βελτιώσουν
 έμαθαν τρόπους έγκυρης πληροφόρησης
 κατανόησαν τα στάδια λήψης τους απόφασης και πως μέσω τους τους
διαδικασίας μπορούν να παίρνουν σωστές αποφάσεις
 έμαθαν τη χρησιμότητα δημιουργίας «ατομικού φακέλου»
 έμαθαν να συνεργάζονται μέσα σε μία ομάδα και να διαχειρίζονται τα
συναισθήματα που βιώνουν ως μέλη τους τους ομάδας
 γνώρισαν τους δομές Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
 απέκτησαν δεξιότητες διαχείρισης του άγχους, του χρόνου και των
προκλήσεων τους μαθητικής ζωής
 καλλιέργησαν την αυτοεκτίμησή τους
 βελτίωσαν τους δεξιότητες επικοινωνίας
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 εξοικειώθηκαν με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
 εξασκήθηκαν στη δημιουργική και ελεύθερη έκφραση και τη συνεργατική

μάθηση

Μεθοδολογία υλοποίησης:
 Ομαδοσυνεργατική μέθοδος μέσα από τη δημιουργία ολιγάριθμων ομάδων.
 Διαλεκτική μέθοδος.
 Διερευνητική μέθοδος.
 Βιωματική προσέγγιση – βιωματικές ασκήσεις.
 Χρήση φύλλων εργασίας.
 Χρήση διαδικτύου – έρευνα στο διαδίκτυο για άντληση πληροφοριών.
 Δημιουργία ατομικού φακέλου των μαθητών.
Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν:
 Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα την Αυτογνωσία, τη
διερεύνηση του εαυτού με τα Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού του
ΕΟΠΠΕΠ, την αξιόπιστη πληροφόρηση και τη λήψη απόφασης, στο χώρο του
σχολείου από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου.
 Παρουσίαση του προγράμματος στην Ημερίδα Αγωγής Σταδιοδρομίας που
οργάνωσε η Υπεύθυνη ΣΕΠ του ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου κα Κωστοπούλου, στο
πολιτιστικό κέντρο «ΚΑΜΙΝΙ» του Δήμου Γαλατσίου, στις 3/5/2017.
 Παρουσίαση του προγράμματος από τους μαθητές/τριες της ομάδας, με
βίντεο που δημιούργησαν τα μέλη του προγράμματος με την βοήθεια της
Υπεύθυνης καθηγήτριας, κας Χουλινά, στους μαθητές και καθηγητές του
15ου Γυμνασίου Αθήνας.
Συνεργασίες με άτομα και φορείς:
Συνεργασία με την Υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου κα Γεωργία Κωστοπούλου
Αποτελέσματα:
 Οι μαθητές/τριες έμαθαν να δουλεύουν σε ομάδες και να παρουσιάζουν τα
συμπεράσματα στην ολομέλεια.
 Ανέπτυξαν ερευνητικές και οργανωτικές δεξιότητες.
 Ενθαρρύνθηκαν να εκφράζουν απόψεις και συναισθήματα.
 Πήραν πρωτοβουλίες, δημιούργησαν βίντεο και εκτέθηκαν, παρουσιάζοντας
τη δουλειά τους σε ένα μεγάλο κοινό, αποτελούμενο από μαθητές, γονείς,
εκπαιδευτικούς, Πανεπιστημιακούς, Τοπικούς άρχοντες (Δήμαρχο,
Αντιδήμαρχο Παιδείας, κλ.π.) στο πολιτιστικό κέντρο «ΚΑΜΙΝΙ» του Δήμου
Γαλατσίου.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Από την παρουσίαση στην Ημερίδα Αγωγής Σταδιοδρομίας

7

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΜΕΛΛΟΝ
Σχολείο: 1ο ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Διευθύντρια: ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εκπαιδευτικός που υλοποιεί το πρόγραμμα: ΜΠΟΥΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: ΧΑΝΤΖΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΒΟΣΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα: 24

Περίληψη προγράμματος:

Κύριο θέμα του προγράμματος ήταν η γνωριμία των μελών τους ομάδας με τον εαυτό
τους ώστε να μπορέσουν να σχεδιάσουν το εκπαιδευτικό τους μέλλον με βάση την
προσωπικότητα τους. Τους , στόχος ήταν να εξοικειωθούν με τη διαδικασία λήψης
απόφασης και να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τους σπουδές και το
επάγγελμα που τους ενδιαφέρει , τους εκπαιδευτικές προοπτικές, εξέλιξης και τα
επαγγελματικά δικαιώματα με πιθανές προοπτικές στην αγορά εργασίας.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 Η ανάπτυξη τους Δυναμικής τους ομάδας.
 Η αυτογνωσία των μαθητών: συνειδητοποίηση των προσωπικών χαρακτηριστικών,
ικανοτήτων, δεξιοτήτων, προσωπικών και επαγγελματικών αξιών, των ατόμων που
τους επηρεάζουν, δυσκολίες στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, προσδοκίες
των μελών
 Διαμόρφωση εκπαιδευτικού και επαγγελματικού σεναρίου ζωής των μελών τους
ομάδας.
 Η βιωματική προσέγγιση τους διαδικασίας λήψης απόφασης για το εκπαιδευτικό και
επαγγελματικό μέλλον των μαθητών τους ομάδας .
 Η αναζήτηση
πηγών έγκυρης και αξιόπιστης πληροφόρησης για τους
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μελών τους ομάδας.
 Η καταγραφή των απαιτούμενων σπουδών για τα επαγγέλματα που ενδιαφέρουν
τους μαθητές και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα και τους πιθανές
προοπτικές στην αγορά εργασίας.
 Η οργάνωση και παρουσίαση των δράσεων τους ομάδας στην σχολική και τοπική
εκπαιδευτική κοινότητας.
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Παιδαγωγικοί στόχοι
Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος επιδιώχθηκε οι μαθητές:
 Να μάθουν να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να προγραμματίζουν ως
μέλη μιας ομάδας.
 Να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να κατακτήσουν την αυτογνωσία
αναζητώντας και διερευνώντας χαρακτηριστικά γνωρίσματα, κλίσεις,
δεξιότητες, ενδιαφέροντα, ικανότητες και τους επαγγελματικές αξίες τους.
 Να σχεδιάσουν την εκπαιδευτική πορεία τους και το επαγγελματικό μέλλον
τους με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά τους.
 Να ασχοληθούν με την προσωπική τους ανάπτυξη, ενίσχυση τους
αυτοεκτίμησης, καλλιέργεια δεξιοτήτων, κατάκτηση νέων γνώσεων και
εκπαιδευτικών εμπειριών.
 Να μάθουν τη διαδικασία λήψης απόφασης και να κάνουν χρήση τους
διαδικασίας τους τους εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές.
 Να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας και να αξιοποιούν τους νέες τεχνολογίες
σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους
πληροφόρηση.
 Να αξιολογούν και να επιλέγουν χρησιμοποιώντας διαφορετικές πηγές
πληροφόρησης.
 Να αναζητήσουν έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για τους σπουδές
στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα τους επιλογής τους .
 Να καταγράψουν τα Επαγγελματικά Δικαιώματα και τους εργασιακές
προοπτικές των επαγγελμάτων του ενδιαφέροντος τους
 Να οργανώνουν και να παρουσιάζουν τη δουλειά τους.

Μεθοδολογία υλοποίησης:
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες
εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές:
 Μαθητοκεντρική διαδικασία μάθησης με ενθάρρυνση τους πρωτοβουλίας
των μαθητών, με χρήση συμμετοχικών και ενεργών διδακτικών τεχνικών.
 Βιωματική προσέγγιση τους γνώσης με την αξιοποίηση βιωματικών
ασκήσεων για την ανακάλυψη του «εαυτού».
 Ενεργητική μάθηση, με συμπλήρωση ερωτηματολογίων και αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων τους .
 Διερευνητική ανακάλυψη τους γνώσης κατά την αναζήτηση έγκυρων και
αξιόπιστων πληροφοριών στο διαδίκτυο, κατά την αξιολόγηση και συνθετική
/κριτική αποτίμηση τους .
 Δημιουργική και ελεύθερη έκφραση των μαθητών με εφαρμογή
δημοκρατικού διαλόγου στα πλαίσια τους ομάδας.
Οι μαθητές έμαθαν να λειτουργούν ως μέλη τους ομάδας όπου συναποφασίζονται οι
δράσεις και διερευνούν σε επιμέρους ομάδες ενώ τα συμπεράσματα συζητούνται
στην ολομέλεια.
Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν:
 Παρακολούθηση της Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού
«Ημέρες Σταδιοδρομίας», που οργάνωσε το ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου , όπου
παρουσιάστηκαν τα προγράμματα σπουδών από 45 πανεπιστημιακές σχολές
και οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές τους.
 Συμμετοχή τους
ομάδας του Προγράμματος
σε Ημερίδα Αγωγής
Σταδιοδρομίας που οργάνωσε η Υπεύθυνη ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου, με
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παρουσίαση
τους εξελικτικής πορείας του προγράμματος και των
κατασκευών των μαθητών (αφίσα με το αποτύπωμα αυτογνωσίας και των
συναισθημάτων των μαθητών) .
 Απολογισμός τους παιδαγωγικής ομάδας του Προγράμματος
Αγωγής
Σταδιοδρομίας σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου .
 Συγκεντρωτικό τεύχος με την παρουσίαση τους εξελικτικής πορείας του
Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας.
 Ανάρτηση τους παρουσίασης του Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας στην

ιστοσελίδα του Σχολείου.

Συνεργασίες με άτομα και φορείς:
Συνεργασία με την Υπεύθυνη ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ κα Γεωργία Κωστοπούλου.

Αποτελέσματα:
Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος οι μαθητές ανέπτυξαν συναισθηματικούς
δεσμούς μέσα στην ομάδα καθώς επικοινώνησαν , συνεργάστηκαν και μοιράστηκαν τους
προβληματισμούς τους για το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον. Με τους
βιωματικές ασκήσεις διερεύνησαν τα χαρακτηριστικά, τους δεξιότητες, τους αξίες τους
προσωπικότητας τους και κατέκτησαν υψηλό βαθμό αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης .
Τους προσδιόρισαν με σαφήνεια τους μελλοντικούς τους στόχους , τους δυσκολίες αλλά
και τα μέσα ή τους συμπαραστάτες για την επίτευξη τους. Εξοικειώθηκαν με τη διαδικασία
τους λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσαν εικονικά ένα σενάριο ζωής με τους πιθανές
επαγγελματικές τους επιλογές. Συνειδητοποίησαν ότι ο καλύτερος σύμμαχος για τη
διαμόρφωση μιας επιτυχημένης –ευτυχισμένης ζωής είναι ο εαυτός τους και ότι οι
επιλογές πρέπει να διαμορφώνονται με βάση την προσωπικότητα τους.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ
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ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΜΑΣ
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ΑΞΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΣ
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ΕΦΟΔΙΑ –ΑΡΧΕΣ –ΑΞΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
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Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ
ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ
Σχολείο: 1Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Διευθυντής: ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εκπαιδευτικός που υλοποιεί το πρόγραμμα: ΤΣΙΑΜΗ ΕΛΕΝΗ
Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: ΜΠΟΥΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα: 22

Περίληψη προγράμματος:
Το πρόγραμμά μας, «Από την ανακάλυψη του εαυτού μου στο σχεδιασμό της
εκπαιδευτικής μου πορείας», εντάσσεται στη θεματολογία «Προσωπική ανάπτυξη και
καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής». Οι τομείς που εξετάσαμε ήταν τα προσωπικά μας
χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις – ενδιαφέροντά μας, οι αξίες μας, τα σημαντικά
δηλαδή για εμάς πράγματα που θα προσδιορίσουν και τις ανάλογες επιλογές ζωής και
σπουδών, καθώς και τις δεξιότητές μας. Επιπλέον, διερευνήσαμε «τους σημαντικούς
άλλους» και την επίδρασή τους στις αποφάσεις μας, καθώς και το πώς πρέπει να
παίρνουμε αποφάσεις, με τρόπο δηλαδή ορθολογικό. Τέλος, αναζητήσαμε εκπαιδευτικές
πληροφορίες, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού των συμμετεχόντων μαθητών,
σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, τις ειδικότητες, τα μεταπτυχιακά και τις
επαγγελματικές διεξόδους κάθε σχολής. Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος
καταγράψαμε τη διαφοροποίηση στις αντιλήψεις μας όσον αφορά βασικές πεποιθήσεις
για τον εαυτό μας, τις σπουδές μας και το επάγγελμα.
Παιδαγωγικοί στόχοι:
 Επικοινωνία – συνεργασία στα πλαίσια της ομάδας, ανάληψη πρωτοβουλιών.
 Η γνώση του εαυτού, μέσα από την αναζήτηση και συνειδητοποίηση των
στοιχείων της προσωπικότητας, ως προϋπόθεση της προσωπικής ανάπτυξης.
 Προσδιορισμός των προσωπικών και επαγγελματικών αξιών στην ατομική μας
ζωή για επιτυχημένες επιλογές στις σπουδές και στο επάγγελμα.
 Καλλιέργεια κριτικής σκέψης με τη διερεύνηση και κριτική αξιοποίηση των
πληροφοριών.
 Γνώση των εκπαιδευτικών επιλογών μετά το Γενικό Λύκειο
 Οριοθέτηση στόχων και διερεύνηση πιθανών σεναρίων εκπαιδευτικής πορείας.
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Μεθοδολογία υλοποίησης:
 Ομαδοσυνεργατική μέθοδος.
 Βιωματική προσέγγιση – Διερευνητική μάθηση.
 Επικοινωνία - συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ, Πανεπιστήμια – ΤΕΙ.
 Η ομάδα του προγράμματος
εργάστηκε είτε στην ολομέλεια είτε σε
υποομάδες.
Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν:
 Παρακολούθηση της διημερίδας Αγωγής Σταδιοδρομίας «Ημέρες Σταδιοδρομίας»,
στις 6 & 7 Απριλίου 2017, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι», όπου ενημερωθήκαμε
για τις σπουδές, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές, καθώς και τις επαγγελματικές
διεξόδους διαφόρων τμημάτων
Πανεπιστημίων και
Α ΤΕΙ όλων των
επιστημονικών πεδίων.
 Συμμετοχή στην ημερίδα Αγωγής Σταδιοδρομίας, στις 3 Μαΐου 2017, για την
παρουσίαση των σχολικών προγραμμάτων που εκπονήθηκαν κατά το τρέχον
σχολικό έτος, όπου μαθητές της ομάδας μας παρουσίασαν, με power point, το
πρόγραμμα μας στο κοινό του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Γαλατσίου
«Καμίνι».
 Απολογισμός της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος σε συνεδρίαση του
συλλόγου διδασκόντων.
 Δημιουργία συγκεντρωτικού τεύχους με την πορεία του προγράμματος.
 Ανάρτηση του παραγόμενου υλικού του προγράμματος στην ιστοσελίδα του
σχολείου.

Συνεργασίες με άτομα - φορείς :
Με το ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου: Επιμόρφωση – υποστήριξη , στην ομάδα και κατ΄ ιδίαν ,
από την Υπεύθυνη ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου, κα Κωστοπούλου Γεωργία, σε
θέματα βιωματικής δράσης και ευρύτερα σε ζητήματα μεθοδολογίας υλοποίησης
προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.
Αποτελέσματα:
Ολοκληρώνοντας τον απολογισμό του προγράμματος, επισημαίνουμε τα εξής θετικά
αποτελέσματα:
 Διερεύνηση εαυτού
 Πληροφόρηση για σπουδές – επαγγέλματα
 Υποστήριξη στον οραματισμό της εκπαιδευτικής μας πορείας
 Ενίσχυση αυτοεκτίμησης
 Δέσιμο – στερέωση σχέσεων με συμμαθητές και καθηγητές μέσα από αντιρρήσεις,
διαφωνίες, αλλά και σύμπνοια - συνεργασία.
Τέλος, αν θέλαμε να διακρίνουμε ένα δίδαγμα, ένα απόσταγμα από αυτό το ταξίδι μας, για
προσωπική και επαγγελματική επιτυχία, αυτό συμπυκνώνεται στη ρήση του Νίτσε «Να
γίνουμε ο εαυτός μας»
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
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Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ»
ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ, ΣΤΙΣ 6 & 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 2ΟΥ ΕΠΑ.Λ.
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σχολείο: 2ο ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Διευθυντής: ΒΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εκπαιδευτικός που υλοποίησε το πρόγραμμα: ΒΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα: ΜΥΛΩΝΑ ΑΘΗΝΑ
Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα: 23

Περίληψη προγράμματος:
Οι μαθητές/τριες συνεργάστηκαν στη μεγάλη ομάδα και σε υποομάδες για την
άντληση πληροφοριών για τις ειδικότητες που λειτουργούν στο 2ο ΕΠΑΛ, τα
μαθήματα ανά ειδικότητα και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές των
αποφοίτων.
Κατέγραψαν τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν, έγινε έλεγχος για την εγκυρότητά
τους και την αξιοπιστία των ψηφιακών πηγών.
Οργάνωσαν το υλικό. Δημιούργησαν παρουσιάσεις με το περιεχόμενο των σπουδών
και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές να:
 μάθουν να συνεργάζονται
 πληροφορηθούν και να γνωρίζουν όλα τα επαγγέλματα που θα μπορούν να
ακολουθήσουν από τους τομείς του 2ου ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου,
 γνωρίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχει το κάθε ένα επάγγελμα
 μπορούν να σχεδιάζουν την επαγγελματική τους πορεία.
Μεθοδολογία υλοποίησης:
 ομαδοσυνεργατική μέθοδος
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Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν:
 Συμμετοχή των μαθητών/τριών στη Γραμματειακή υποστήριξη της
Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις 6 & 7 Απριλίου 2017 στο
Πολιτιστικό κέντρο ΚΑΜΙΝΙ του Δήμου Γαλατσίου, που οργάνωσε η
Υπεύθυνη ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου κα Γεωργία Κωστοπούλου
 Συμμετοχή των μαθητριών του προγράμματος στη Γραμματειακή υποστήριξη
της Ημερίδας Αγωγής Σταδιοδρομίας που οργάνωσε η Υπεύθυνη ΣΕΠ κα
Κωστοπούλου στις 3 Μαΐου 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο ΚΑΜΙΝΙ του
Δήμου Γαλατσίου
 Παρουσίαση του προγράμματος μας στην Ημερίδα Αγωγής Σταδιοδρομίας
που οργάνωσε η Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου στις 3 Μαΐου 2017 στοο
Πολιτιστικό Κέντρο ΚΑΜΙΝΙ του Δήμου Γαλατσίου.

Συνεργασίες με άτομα και φορείς:


Συνεργασία με την Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου κα
Κωστοπούλου, για την οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος.

Αποτελέσματα:
Οι μαθητές έμαθαν να δουλεύουν ομαδικά, να συνεργάζονται, να ερευνούν, να
επικοινωνούν, να διαφωνούν, να προτείνουν, να αναζητούν έγκυρες πηγές
πληροφόρησης.
Ανέπτυξαν δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, έρευνας, πληροφόρησης και
προβολής μέσα από τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος. Έμαθαν να
ταξινομούν το υλικό τους, να το καταγράφουν, να το προβάλουν και να το
δημοσιοποιούν στους συμμαθητές τους και στην τοπική κοινωνία.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές:
 γνώριζαν όλα τα επαγγέλματα που μπορούν να ακολουθήσουν από τους
τομείς του σχολείου μας,
 ενημερώθηκαν για τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχει το κάθε ένα
επάγγελμα από αυτά
 μπορούν πλέον να σχεδιάζουν την επαγγελματική τους πορεία και να
συντάσσουν το βιογραφικό τους σημείωμα.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Σχολείο: 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Αναπληρώτρια Διευθύντρια: ΚΑΠΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ
Εκπαιδευτικός που υλοποιεί το πρόγραμμα: ΔΕΟΥΔΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα: 35 μέχρι τον Ιανουάριο, 24 τελικά

Περίληψη προγράμματος
Με κύριο θέμα την αναγνώριση της σπουδαιότητας της προσωπικής ανάπτυξης και
καλλιέργειας των δεξιοτήτων των μαθητών έγινε μια σημαντική προσπάθεια οι
συμμετέχοντες μαθητές να προσεγγίσουν τον εαυτό τους.
Το ουσιώδες κεφάλαιο της Αυτογνωσίας (χαρακτηριστικά γνωρίσματα, κλίσεις,
δεξιότητες, ικανότητες, ενδιαφέροντα, επαγγελματικές αξίες) συνδυάστηκε και
συσχετίστηκε με την εκπαιδευτική πορεία μετά το Γυμνάσιο. Εστίαση στον ΑΝΘΡΩΠΟ
και τα ΘΕΛΩ του.
Το καίριο θέμα της εκπαιδευτικής Πληροφόρησης (αναζήτηση, αναγνώριση
εγκυρότητας, διακρίβωση ζητουμένων στοιχείων, εκπαιδευτική ενημέρωση)
προσεγγίστηκε όσο το δυνατόν καλύτερα στο πλαίσιο του χρονικού περιθωρίου που
υπήρχε, και της πληθώρας των αποριών των μαθητών.
Παιδαγωγικοί στόχοι
 Να προσεγγίσουν, να γνωρίσουν και να χαρακτηρίσουν τον εαυτό τους.
 Να αντιληφθούν την αυτογνωσία ως μια δια βίου δυναμική διαδικασία
αυτοαξιολόγησης με στόχο την προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση.
 Να μεθοδεύσουν τρόπους ελέγχου φαινομένων ταμπού, προκαταλήψεων,
διακρίσεων και ρατσισμού.
 Να αναλύσουν την αξία της θετικής αυτοαντίληψης στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
 Να πληροφορηθούν για τον τρόπο αναζήτησης της πληροφορίας.
 Να συνδέσουν τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα (τώρα) με την άμεση
εκπαιδευτική τους πορεία.
 Να διακρίνουν την είδηση, το σχόλιο, τη φήμη, την οποιαδήποτε γνώμη στα
εκπαιδευτικά θέματα.

Μεθοδολογία υλοποίησης:
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Κάθε Παρασκευή στο χώρο του εργαστηρίου της Τεχνολογίας οι συμμετέχοντες μαθητές
και η καθηγήτρια συναντιόνταν και δούλευαν τα θέματα που κάθε φορά ήταν στο
πρόγραμμα ή προέκυπταν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Γενικά λειτούργησαν 4
υποομάδες που χωρίστηκαν αυθόρμητα και επεξεργάστηκαν ζητήματα αυτογνωσίας,
αυτοκριτικής, αυτοαξιολόγησης, συμπεριφοράς απέναντι στη διαφορετικότητα.
Συμπλήρωναν γραπτά το υλικό που η καθηγήτρια τους έδινε και δημιούργησαν
ατομικούς φακέλους.
Υπήρξε «ατομική συμβουλευτική» και συζήτηση
εκπαιδευτικών διαδρομών με όλους τους μαθητές.

θεμάτων-

παραδειγμάτων

Για την πληροφόρηση είδαμε βιβλία, φροντιστηριακά έντυπα με πληροφορίες,
επισκεφθήκαμε ιστοσελίδες, μπήκαμε σε πανεπιστημιακά site και θεωρώ ότι έγινε
αντιληπτό το πώς θα προσεγγίζεται μια ακριβής πληροφορία για εκπαιδευτικά θέματα
που τους αφορούν σε αυτή τη βαθμίδα που βρίσκονται.
Συνεργασία με άτομα και φορείς:
Η καθηγήτρια του προγράμματος οργάνωσε για όλη την Τρίτη τάξη την επίσκεψη στο
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και την επίσκεψη στα ΕΠΑΛ του Γαλατσίου. Επίσης
συντόνισε τη συζήτηση με τους διευθυντές των ΕΠΑΛ και των μαθητών του
προγράμματος. Συνεργασία με την Υπεύθυνη ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου σε θέματα
επιμόρφωσης και υλοποίησης του προγράμματος

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν:
Όσοι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον δημιούργησαν ερωτηματολόγια που απεύθυναν σε
ανθρώπους του εκπαιδευτικού χώρου και όχι μόνο, όταν εδίδετο η κατάλληλη ευκαιρία
(π.χ επισκέψεις στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στη Βουλή των Ελλήνων, στα ΕΠΑΛ
Γαλατσίου).
Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα την Αυτογνωσία, τη διερεύνηση του
εαυτού με τα Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ, την αξιόπιστη
πληροφόρηση και τη λήψη απόφασης, στο χώρο του σχολείου από την Υπεύθυνη ΣΕΠ
κα Κωστοπούλου.
Όσοι είχαν ιδιαίτερο ζήλο και ενδιαφέρον μίλησαν με επισκέπτες στο σχολείο μας για
εκπαιδευτικά θέματα (με την κ. Κωστοπούλου Γεωργία, υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ
Γαλατσίου, τους Διευθυντές των 1ου, 2ου και 4ου ΕΠΑΛ της περιοχής μας, αλλά και την κ.
Σωτηροπούλου γιατρό που επισκέφθηκε το σχολείο μας για θέματα αγωγής υγείας)
Οι πλέον ευαισθητοποιημένοι της ομάδας επεξεργάστηκαν, ανέλυσαν και συζήτησαν με
την καθηγήτρια θέματα συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου και πως αυτή μπορεί να
αποτελέσει μοχλό προώθησης ή παρεμπόδισης στην εκπαιδευτική ανάπτυξη του μαθητή.
Αυτό έγινε μέσα από δρώμενο που παρουσιάστηκε στο τέλος του προγράμματος και
στην ημερίδα παρουσίασης των προγραμμάτων που διοργάνωσε το ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου
αλλά και στην πολιτιστική βραδιά που διοργάνωσε ο φορέας ΔΡΑΣΗ για την κοινωνία,
τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής.
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Αποτελέσματα:
Είναι γνωστό πως τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολό της
γίνονται φανερά μετά την πάροδο πολλών ετών. Θα μπορούσαμε να δώσουμε τις
απόψεις των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Γαλατσίου που το παρακολούθησαν, ακόμα τα
πορτοφόλια κάποιων (όχι όλων βέβαια), και την πεποίθηση-διαβεβαίωση όλων πως θα
ήθελαν κάτι τέτοιο να πραγματοποιείται μέσα στο διδακτικό ωράριο. Δηλαδή την
επιστροφή του ΣΕΠ στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
Πάντως το κεφάλαιο της Αυτογνωσίας, της αντιμετώπισης του διαφορετικού και της
πληροφόρησης προσεγγίστηκαν ικανοποιητικά. Οι μαθητές επιμένουν στα θέματα της
Αυτογνωσίας και ζητούν «απεγνωσμένα» κάποιον να ασχοληθεί ατομικά με τον καθένα.
Υπήρξε εφέτος «ατομική συμβουλευτική» πολλές φορές μετά το πέρας του
προγράμματος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Από την επίσκεψη στα ΕΠΑΛ Γαλατσίου
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Από την επίσκεψη στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Από τη συζήτηση-ενημέρωση με τους Διευθυντές των ΕΠΑΛ στο σχολείο μας.
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Από τις ενδοσχολικές μας δράσεις.

Από την παρουσίαση στην ημερίδα Αγωγής Σταδιοδρομίας στο ΚΑΜΙΝΙ
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Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΚΛΕΙΔΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Σχολείο:

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Διευθυντής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΟΣ
Εκπαιδευτικός που υλοποιεί το πρόγραμμα: ΓΑΛΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: ΠΑΓΙΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα: 15

Περίληψη προγράμματος:
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε οι μαθητές να βοηθηθούν αρχικά να εντοπίσουν και
να κατανοήσουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά (ικανότητες, ενδιαφέροντα,
κλίσεις, φιλοδοξίες), και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να αναπτύξουν και νέες
ικανότητες και δεξιότητες, που θα τους φανούν χρήσιμες στις καταστάσεις που
αντιμετωπίζει κανείς καθημερινά.
Αρχικά λοιπόν βασικό στόχο αποτελεί η ανάπτυξη του αισθήματος της αυτογνωσίας
και κατά συνέπεια του αισθήματος της αυτονομίας. Στην ανάπτυξη του αισθήματος
της αυτονομίας συνηγορεί επίσης και ο διαμεσολαβητικός και υποστηρικτικός ρόλος
του δασκάλου που αφήνει στον μαθητή όλο τον απαιτούμενο χώρο για να αναπτυχθεί
ως προσωπικότητα.
Επιπρόσθετα στόχο αποτελεί η ανάπτυξη ικανοτήτων όπως:
 η ικανότητα ενεργού αναζήτησης και αξιοποίησης μιας πληροφορίας,
 η ικανότητα δημιουργικής και κριτικής σκέψης
 η ικανότητα παρατήρησης, αξιολόγησης, κατανόησης και επεξεργασίας
δεδομένων και καταστάσεων
 η ικανότητα συνεργασίας
 η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, λήψης αποφάσεων και επίλυσης
προβλημάτων.
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Παιδαγωγικοί στόχοι:
 Προσωπική ανάπτυξη: έκφραση συναισθημάτων, ανάπτυξη αυτοεκτίμησης.
 Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων: συμμετοχή, συνεργασία, διαχείριση
χρόνου.
 Ενεργός πληροφόρηση και κριτική επεξεργασία πηγών.
 Γνώση των διαθέσιμων επιλογών και αναγνώριση των συνεπειών.
 Εξοικείωση με τα στάδια λήψης της απόφασης.

Μεθοδολογία υλοποίησης:
Ομαδοσυνεργατική, βιωματική, ανακαλυπτική, παιχνίδι ρόλων, αφήγηση ιστοριών,
συνέντευξη.

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν:
Παρουσίαση του προγράμματος από την ομάδα των μαθητών στην Ημερίδα Αγωγής
Σταδιοδρομίας ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου στο Πολιτιστικό Κέντρο ''ΚΑΜΙΝΙ" του Δήμου
Γαλατσίου.

Συνεργασίες με άτομα και φορείς:


Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής του
ΕΚΠΑ, συμμετοχή στη βιωματική δραστηριότητα: «Ερευνώ ποιος είμαι,
αναζητώ που θέλω να πάω, σχεδιάζω επαγγελματικά μονοπάτια…»



Επίσκεψη στο Μουσείο Παιδείας του ΕΚΠΑ

Αποτελέσματα:
 Η καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας
 Η δημιουργία πνεύματος ομαδικότητας και ευγενούς άμιλλας
 Η καλλιέργεια της αυτενέργειας, της δημιουργικότητας και της κριτικής
ικανότητας
Για κάθε μέλος της ομάδας:
 Η βιωματική εμπλοκή και ενεργοποίηση του μαθητή
 Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης κάθε μαθητή
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΖΩΗΣ. ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ
ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Σχολείο: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Διευθυντής: ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εκπαιδευτικός που υλοποιεί το πρόγραμμα: ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα: 20

Περίληψη προγράμματος:
Οι μαθητές αποτυπώνουν το επάγγελμα των ονείρων τους. Τα όνειρα συλλέγονται
και γίνεται ταίριασμα με αντίστοιχα όνειρα.
Κατόπιν, οι μαθητές ερευνούν κατά ομάδες κοινών ονείρων (επαγγελμάτων) για τις
επιλογές τους. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν περιγραφή επαγγέλματος, σπουδές
που απαιτούνται, ικανότητες / δεξιότητες, ζήτηση στην αγορά εργασίας,
επαγγελματικά δικαιώματα, και δημιουργούν επαγγελματικές μονογραφίες.
Οι πληροφορίες συγκεντρώνονται και καταγράφονται. Κάθε μαθητής θέτει την
προσωπική του σφραγίδα στο ύφος καταγραφής. Στο τέλος, δημιουργείται η
παρουσίαση με τη βοήθεια λογισμικού (PowerPoint) και η ομάδα συμμετέχει στην
τελική παρουσίαση σε Ημερίδα για την Αγωγή Σταδιοδρομίας, όπου η εργασία
περιλαμβάνει χιουμοριστικό θεατρικό τραγούδι σε video για το Σχολικό
Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Η αυτογνωσία μέσα από τη δημιουργική και καλλιτεχνική έκφραση είναι η βασική
παιδαγωγική αρχή του προγράμματος. Στόχος η ενδυνάμωση της γνώσης των
δεξιοτήτων και δυνατοτήτων των μαθητών, ώστε να διευρύνουν τις επαγγελματικές
προσδοκίες τους.
Σημαντικός στόχος που επετεύχθη είναι η δυναμική της ομάδας και η συλλογική
εργασία που πραγματοποιήθηκε κατά τις συναντήσεις και κατά τις εκπονήσεις
έρευνας επαγγελμάτων.
Ο προβληματισμός για το επάγγελμα του μέλλοντος αποτελεί σημαντικό στόχο του
προγράμματος και οι μαθητές ανταποκρίθηκαν ιδιαίτερα θετικά προς αυτή την
κατεύθυνση.
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Μεθοδολογία υλοποίησης:
Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η ομαδο-συνεργατική βιωματική. Αφού οι μαθητές
αποκαλύψουν το όνειρό τους, μιλούν ανοικτά γι' αυτό. Ερευνούν, συζητούν, συλλέγουν
πληροφορίες, προβληματίζονται και εξωτερικεύονται. Στο τέλος αποτυπώνουν την
προσωπικότητά τους, δημιουργώντας την παρουσίαση που τους εκφράζει. Μιλάνε για το
δρόμο προς την υλοποίηση του επαγγέλματος με τρόπο ποιητικό και συνάμα μεθοδικό,
αφού συνδυάζουν με την ακολουθία των επαγγελματικών μονογραφιών το χιούμορ μέσα
από ένα τραγούδι.
Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν:
 Συμμετοχή κλιμακίου της ομάδας σε παράπλευρο του προγράμματος διαγωνισμό
για το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό σε σύνδεση με την Ασφάλεια
στο Διαδίκτυο, στα πλαίσια της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου με τίτλο "Safer
Internet 4 Kids, SID 2017" του ΥΠΠΕΘ, όπου το 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
βραβεύτηκε για τη συμμετοχή του.
 Συμμετοχή στα Επιμορφωτικά Σεμινάρια που οργάνωσε η
Υπεύθυνη
ΣΕΠ/Αγωγής Σταδιοδρομίας κ. Γ. Κωστοπούλου.
 Παρακολούθηση της Διημερίδας στο πολιτιστικό χώρο "Καμίνι" του Δήμου
Γαλατσίου από έτερο κλιμάκιο της ομάδας, στα πλαίσια "open days" για το
Σ.Ε.Π., όπου μίλησαν διακεκριμένοι επαγγελματίες και καθηγητές από
ακαδημαϊκούς και εργασιακούς χώρους, στις 6/4/2017 και 7/4/2017.
 Παρουσίαση της τελικής εργασίας του προγράμματος από τους μαθητές στην
Ημερίδα Αγωγής Σταδιοδρομίας που διοργάνωσε η Υπεύθυνη ΣΕΠ του ΚΕ.ΣΥ.Π.
Γαλατσίου κα Κωστοπούλου, στον πολιτιστικό χώρο "Καμίνι", στις 3 Μαΐου
2017.

Συνεργασίες με άτομα και φορείς:
Με το ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου: Συναντήσεις με την Υπεύθυνη του ΚΕ.ΣΥ.Π. κ. Γεωργία
Κωστοπούλου για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος.
Με το Σύλλογο Καθηγητών του 4ου Γυμνασίου Γαλατσίου: Έγκριση, υποστήριξη και
συνοδεία μαθητών στις δράσεις της ομάδας του προγράμματος.
Αποτελέσματα:
 Έντυπο που περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία αποτύπωσης της εργασίας των
μαθητών με τις επαγγελματικές μονογραφίες
 Φύλλο παρουσίασης "PowerPoint" που περιλαμβάνει το βίντεο με τη μουσική που
προβλήθηκε στην παρουσίαση
 Παρουσίαση στην Ημερίδα της Αγωγής Σταδιοδρομίας από το ΚΕ.ΣΥ.Π.
Γαλατσίου
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ
Σχολείο: 5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Διευθύντρια: ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εκπαιδευτικός που υλοποιεί το πρόγραμμα: ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα: 25

Περίληψη προγράμματος:
Η στήριξη των μαθητών, στην προσπάθειά τους να διερευνήσουν θέματα που
σχετίζονται με την σταδιοδρομία τους (την εκπαιδευτική, επαγγελματική, κοινωνική
κ.α.) και να πάρουν αποφάσεις οι οποίες θα τους ικανοποιούν και θα είναι κάθε φορά
ανάλογες με τα προσωπικά τους κριτήρια, προτεραιότητες και ιεραρχήσεις.
Δημιουργία προσωπικού φακέλου και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος.
Εφαρμογή στα επαγγέλματα που σχετίζονται με την ελιά.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Κοινωνικοποίηση μαθητών – δυναμική της ομάδας.
Ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας, αυτενέργειας και δημιουργικότητας .
Εξάσκηση στη Λήψη απόφασης
Σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πορείας.
Δημιουργία προσωπικού φακέλου.
Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
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Μεθοδολογία υλοποίησης:
Ομαδοσυνεργασία
Μεταφορά εμπειριών – αλληλοδιδασκαλία
Συζήτηση διάλογος- δραματοποίηση
Διερεύνηση – συλλογή πληροφοριών
Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν:
 Συνάντηση της ομάδας κάθε Παρασκευή
 Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα την Αυτογνωσία, τη
διερεύνηση του εαυτού με τα Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού του
ΕΟΠΠΕΠ, την αξιόπιστη πληροφόρηση και τη λήψη απόφασης, στο χώρο του
σχολείου από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου.
 Ενημέρωση από Διευθυντές των ΕΠΑΛ στο χώρο του σχολείου για τις
ειδικότητες των ΕΠΑΛ.
 Επίσκεψη στο ΕΚΠΑ, ΦΣΑ, τμήμα
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας
 Συμμετοχή στο διαγωνισμό «Ασφαλές Διαδίκτυο και επαγγελματική
μονογραφία»
 Συμμετοχή στην ημερίδα Αγωγής Σταδιοδρομίας στο πολιτιστικό κέντρο
Γαλατσίου ΚΑΜΙΝΙ με παρουσίαση τους προγράμματός μας.

Συνεργασίες με άτομα και φορείς:
Με την Υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου, κα Γεωργία Κωστοπούλου
Με το Εργαστήριο επαγγελματικού προσανατολισμού, τμήμα ΦΠΨ στο ΕΚΠΑ

Αποτελέσματα:
Οι μαθητές μέσα από ένα κλίμα συνεργασίας, αυτενέργειας και δημιουργικότητας .
προσπάθησαν να διερευνήσουν θέματα που σχετίζονται με την σταδιοδρομία τους.
Με τη βοήθεια του τροχού της προσωπικότητας ανακάλυψαν τον εαυτό τους,
εξασκήθηκαν στη λήψη απόφασης και ενημερώθηκαν για σπουδές και επαγγέλματα.
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Συναντήσεις ομάδας:

Εργαστήριο ΦΠΨ:
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ΥΛΙΚΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

42

Δ.Δ.Ε Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Κεντρική Ομιλία:

«Θεμελιώδεις νοημοσύνες για την
Επαγγελματική αποτελεσματικότητα»
Εισηγητής: Μπουραντάς Δημήτρης, Καθηγητής του Μάνατζμεντ,
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών .

&
Παρουσίαση
8 προγραμμάτων Αγωγής
Σταδιοδρομίας
που υλοποιήθηκαν στο: 15ο Γυμνάσιο Αθήνας, 2ο, 3ο, 4ο & 5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου,
1ο ΓΕ.Λ. Γαλατσίου (2 προγράμματα) & στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου

Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.
στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΚΑΜΙΝΙ» του Δήμου
Γαλατσίου
(Καραϊσκάκη 13 & Ρεθύμνης).
Οργάνωση: Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας,
Η Υπεύθυνη ΣΕΠ-ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου Γ. Κωστοπούλου
σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες ευθύνης της και τη στήριξη του Δήμου
Γαλατσίου
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ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 Η Αγωγή Σταδιοδρομίας: Γ. Κωστοπούλου
 15ο Γυμνάσιο Αθήνας
Γνωρίζω τον εαυτό μου. Σχεδιάζω την επαγγελματική μου πορεία
 1ο ΓΕΛ Γαλατσίου
Από την ανακάλυψη του εαυτού μου στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής μου
πορείας
 1ο ΓΕΛ Γαλατσίου
Γνωρίζω τον εαυτό μου - Σχεδιάζω το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό μου
μέλλον
 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
Οι δρόμοι μετά το Γυμνάσιο
 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου
Παραγωγή και οργάνωση υλικού παρουσιάσεων των
Ειδικοτήτων του ΕΠΑΛ Γαλατσίου

 3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
Η προσωπικότητα κλειδί για τις μελλοντικές μου
επιλογές
 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
Ένα όνειρο ζωής, ένας δρόμος, ένα τραγούδι
 5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
Ανακαλύπτω τον εαυτό μου - Ανάπτυξη επαγγελμάτων που σχετίζονται με την
ελιά και τα προϊόντα της

44

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

45

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕΠ ΚΕ.ΣΥ.Π. ΚΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΛΟΓΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

46

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΤΕΠ ΥΠΠΕΘ ΚΑ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΟΥ-ΛΑΠΠΑ

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΑΣ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.
ΚΟΣ Δ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
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