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Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) Δημητροπούλου Ευσταθία

Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ02 
ΠΕ22

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2)

Κλάδος/Ειδικότητα (2)

Τίτλος του ομίλου Συμβουλευτική & Επαγγελματικός 
προσανατολισμός

Θεματική/ές που εντάσσεται ο 
όμιλος

ΣΕΠ / ΓΛΩΣΣΑ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Φιλοσοφία του επαγγελματικού 
προσανατολισμού,
Ιστορική αναδρομή και ο ρόλος που 
διαδραματίζουν οι ειδικοί,
Επαγγέλματα του 21ουαιώνα,
Ο ρόλος της συμβουλευτικής στην ανάπτυξη 
των ήπιων δεξιοτήτων,
Ανάπτυξη σημαντικών θεωριών καριέρας,
Άγνωστα επαγγέλματα- πανεπιστημιακές 
σχολές  με προοπτικές
Πλοήγηση στον κόσμο των πανεπιστημιακών 
πεδίων
Γνωριμία με τον χώρο της επαγγελματικής και 
γενικής εκπαίδευσης
Τυπολογία και μοντέλα της θεωρίας Holland
Ερωτηματολόγιο - εργαλείο διερεύνησης  
προσωπικότητας και επαγγελματικών 
ενδιαφερόντων - John Holland,
Εξατομικευμένη συμβουλευτική 
επαγγελματικού προσανατολισμού 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα 

2 ώρες

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος

 Β και Γ γυμνασίου 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα

Πληροφόρηση επαγγελματικών προοπτικών,
Προσανατολισμοί μετά το γυμνάσιο,
Aνάπτυξη Δεξιοτήτων, 
Καλλιέργεια της γλωσσικής ποικιλίας, του 
ύφους και του λεξιλογίου σε διάφορες 
μορφές γραπτού λόγου που θα παραχθούν, 
(συνεντεύξεις, άρθρα, παρουσιάσεις)
Γνωριμία με εργαστηριακά τμήματα – 
συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής 



Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι 
Μάιο ή Ιούνιο)

 Διάλογος,
 Μαιευτική, 
 Εξατομικευμένη συμβουλευτική

Οκτώβριος 2022: (3 συναντήσεις)

 Ενημέρωση των μαθητών για τη 
θεματολογία του ομίλου. (παρουσίαση 
power point),

 Συζήτηση με μαθητές σχετικά με τα 
ενδιαφέροντά τους,

 Πλοήγηση στην ιστοσελίδα (sep4u.gr) 
ώστε να πληροφορηθούν σχετικά με την 
επαγγελματική και γενική εκπαίδευση

 Δημιουργία αφίσας Ομίλου

Νοέμβριος 2022: (4 συναντήσεις)
 Προετοιμασία ερωτηματολογίων για την 

παραχώρηση συνεντεύξεων από ειδικούς 
στις εκπαιδευτικές επισκέψεις,

 Προσομοίωση στο ρόλο του συμβούλου 
επαγγελματικού προσανατολισμού μεταξύ 
ομάδων των δύο ατόμων (ανάληψη 
ρόλου),

 Οι έξι τύποι προσωπικότητας κατά τη 
θεωρία του Holland και τα 
χαρακτηριστικά τους,

 Μελέτη κορυφαίων συμβούλων στο 
mentoring και καταγραφή θεωριών 
καριέρας και επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας.

Δεκέμβριος 2022: (3 συναντήσεις)

 Ατομικές συνεντεύξεις  μαθητών με βάση 
τα ενδιαφέροντά τους,

  Πλοήγηση στην ιστοσελίδα e-
stadiodromia και διενέργεια του 
ερωτηματολογίου διερεύνησης των 
επαγγελματικών  ενδιαφερόντων,

 Έρευνα πεδίου με βάση  ερωτηματολόγια 
που θα δοθούν σε γονείς και μαθητές για 
να διερευνηθούν οι στάσεις και οι απόψεις 
τους για τον όμιλο.

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό)

 Links σε ιστοσελίδες (e-stadiodromia, 
sep4u.gr), 

 power point, 
 test αυτοαξιολόγησης, 



 αρχεία pdf
Τρόπος επιλογής μαθητών       Με αίτησή τους

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών  Παρουσιάσεις επαγγελμάτων (power 
point)

 Συνεντεύξεις από επαγγελματίες,
 Δημιουργία του ιδιαίτερου 

επαγγελματικού προφίλ κάθε μαθητή 
με βάση το τεστ προσωπικότητας και 
τα ενδιαφέροντά του.

Προτεινόμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα 
έναρξης/ώρα λήξης)

 Δευτέρα 14:00-15:30

Τόπος διεξαγωγής ομίλου
Εργαστήριο πληροφορικής

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες

Συνεργασίες (ιδρύματα, 
οργανισμοί, σχολεία, φορείς, 
πρόσωπα κ.ά.)

Πανεπιστήμιο, ΕΠΑΛ,ΕΑΠ, Επιμελητήριο, 
Τοπικές βιομηχανίες – Επιχειρήσεις
Σύνδεση με τη δράση «Πάω Πανεπιστήμιο»
Συνεργασία με την/τον συνάδελφο που θα 
διδάξει τα εργαστήρια δεξιοτήτων στη Γ΄ 
γυμνασίου

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Πανεπιστήμιο, ΕΠΑΛ, Επιμελητήριο, Τοπικές 
βιομηχανίες – Επιχειρήσεις

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου
Ερωτηματολόγια αξιολόγησης μέσω google 
form - Έρευνα πεδίου

Παραδοτέα Παρουσιάσεις επαγγελμάτων, 
Ημερολόγια καταγραφής επισκέψεων και 
παρουσίαση των συνεντεύξεων – 
πεπραγμένων, 
Δημιουργία ιδιαίτερου προφίλ κάθε 
μαθητή με βάση το τεστ επαγγελματικού 
προσανατολισμού.


