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ΚΕΣΥΠ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ  ΓΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗ  

 

  Α) Θέματα που αφορούν στο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 Υγιεινή  και   ασφάλεια στους χώρους εργασίας. 

 Ανήλικοι εργαζόμενοι. 

 Εργατικά ατυχήματα 

 Νέες μορφές εργασίας ( Τηλεργασία, Μερική Απασχόληση ) 

 Γυναίκα και εργασία 

 Επικοινωνιακές σχέσεις εργαζομένων μεταξύ τους και εργαζομένων – εργοδοτών. 

 Επίδραση του υπερβολικού θορύβου κατά την εκτέλεση της εργασίας. 

 Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών και Προϊόντων 

 Επαγγέλματα που αναπτύσσονται 

 Επαγγέλματα που χάνονται 

 Παραδοσιακά  επαγγέλματα του τόπου μας 

 Διοικητική, δομή και οργάνωση Επιχειρήσεων – Οργανισμών. Περιγραφές θέσεων εργασίας. 

 Αντιμετώπιση της Ανεργίας μέσα από την Τεχνολογική Εκπαίδευση – Κατάρτιση. 

 Τραγούδια και παροιμίες που έχουν σχέση με τη δουλειά. 

 Κοινωνικώς αποκλεισμένα άτομα (ΑΜΕΑ) και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

 Τεχνικό – Εμποροβιομηχανικό – Οικονομικό Επιμελητήριο και ο ρόλος τους στο χώρο της 

εργασίας. 

 Μελέτη χώρων Εκπαίδευσης και Εργασίας. 

 Συνδικαλισμός. Το Συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα. 

 Επίδραση της Τεχνολογίας στα Επαγγέλματα. 

 Προώθηση της ισότητας των δύο φύλων. 

 Τάσεις και προοπτικές στον αυριανό κόσμο της εργασίας.  

 Η εργασία ως αγχογόνος παράγοντας. 

 Πετυχημένες γυναίκες επαγγελματίες της χώρας μας και άλλων χωρών στον αιώνα που έφυγε. 

 Επαγγελματικές  ασθένειες.. Εργατικό δίκαιο. 

 Διακρίσεις ατόμων λόγω Εθνικότητας, Θρησκεύματος, φύλου ή χρώματος στην επιλογή και 

εύρεση εργασίας. Η αποδοχή της διαφορετικότητας. 

 Το μέλλον της εργασίας και της εκπαίδευσης στη νέα κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα 

Πως νομίζουν ότι θα διαμορφωθεί το επάγγελμά τους οι αυριανοί εργαζόμενοι. 
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        Β)  Θέματα που αφορούν στον  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 
●         Οργάνωση δανειστικής βιβλιοθήκης, αρχείου πληροφόρησης και πίνακα ανακοινώσεων ΣΕΠ 

 Σπουδές μετά το Γυμνάσιο στην περιοχή μου. 

 ‘Έκδοση σχολικής εφημερίδας ή περιοδικού με αναφορά θάματα ΣΕΠ 

 Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σύνταξη Επαγγελματικών μονογραφιών. 

 Επικοινωνώ και μαθαίνω. Αναζητώ πληροφορίες για Σχολές και Τμήματα. 

 Εκπαιδευτικά συστήματα χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και ΣΕΠ 

●        Χαρτογράφηση και επεξηγηματική αναφορά των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της περιοχής μου. 

 Γνωριμία μαθητών με γραπτές πηγές πληροφόρησης στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό 

(Αναζήτηση πληροφοριών – Συγκέντρωση – Αξιολόγηση – Ταξινόμηση – Καταχώρηση – 

Διάδοση ). 

 Παράγοντες που επηρεάζουν τους υποψήφιους των Γενικών  Εξετάσεων για την Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση στην Επιλογή Σπουδών. 

●        Επίδραση της οικογένειας στις Εκπαιδευτικές – Επαγγελματικές αποφάσεις των παιδιών τους. 

●     Τρόποι εξεύρεσης εργασίας ( Αποστολή Βιογραφικού σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής, 

Μικρές Αγγελίες, Γραφεία Διασύνδεσης,  Internet, Υπηρεσίες ΟΑΕΔ κ.α. ). 

 Το κοινωνικοοικονομικό προφίλ των μαθητών που επιλέγει τα ΤΕΕ και οι επαγγελματικές τους 

προσδοκίες. 

 Μαθητές και Μαθηματικά: Διαφορές επιλογών μεταξύ των δύο φύλων. 

  Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση και την επαγγελματική διοχέτευση. 

Σύνδεση σχολείου και κοινωνίας. Γονείς και σχολείο 

 

      Γ) Θέματα που αφορούν στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  της ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 Η θάλασσα και τα επαγγέλματά της 

 Τα αγροτικά επαγγέλματα της περιοχής μας, χθες – σήμερα – αύριο. 

 Οικογενειακές Επιχειρήσεις. 

 Οικονομική και Κοινωνική ζωή των Μεταναστών στην περιοχή μας. 

 Κοινωνικοοικονομική ζωή των κατοίκων της περιοχής μας 

 Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές μονάδες. 

 Τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα  

 Τουριστικές Επιχειρήσεις και απασχόληση στην περιοχή μας. 

 Οικονομικοί Μετανάστες και αγορά εργασίας. 

 Ο μικρόκοσμος της «Οικονομίας»  στη γειτονιά μας. 

 Γνωριμία των μαθητών με την περιοχή τους (Καταγραφή Υπηρεσιών – Παραγωγικών 

Μονάδων – Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) 
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 Η συμβολή του λιμανιού  στο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της. 

 Η εξέλιξη των γεωργικών καλλιεργειών στην περιοχή μας. 

      

     Δ) Θέματα  που αφορούν στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ 

 Η θεατρική δράση ως συντελεστής αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης. 

 Το «γνώθι σ’ αυτόν» μέσα από το ΣΕΠ. Οι προεκτάσεις και η δυναμική του. 

 Εσύ και ο ελεύθερος χρόνος σου. 

 Πρόγραμμα επίλυσης συγκρούσεων στις σχέσεις μαθητών μεταξύ τους ή μαθητών – 

καθηγητών ή μαθητών – γονέων. 

 Ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση  προτύπων συμπεριφοράς. 

  Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με τη χρήση νέας Τεχνολογίας.  

 Ανάπτυξη  δεξιοτήτων σχετικών με την εφαρμοσμένη έρευνα 

 Ανάπτυξη της δεξιότητας Λήψης Απόφασης στα πλαίσια του ΣΕΠ 

●       Σύγχρονα  προβλήματα των νέων (Ναρκωτικά, AIDS, Βία – Επιθετικότητα, Κλοπή, Προβλήματα 

σχέσεων των δύο φύλων). 

 Προβλήματα και ανησυχίες των εφήβων. Τρόποι αντιμετώπισης. 

 Οι εργασιακές Αξίες των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Διακοπές και ταξίδια. Σύνταξη-κατασκευή Τουριστικού Οδηγού της περιοχής μας. 

 Ελληνική Πολιτισμική Ταυτότητα και Ευρωπαική  Ένωση. 

 Χαρακτηριστικά ης σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας και τάσεις εξέλιξης. 

 Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας. 

 Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών 

 H  μάθηση και η επικοινωνία, το εμπόριο και η εργασία στην εποχή των  

           Υπολογιστών. 

 
 
 
 
 
 


