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1. Εισαγωγή
Σύµφωνα µε:

•  Τις διατάξεις των Νόµων 1566/85 και 2525/97 για την εφαρµογή του  Σχολικού
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού

•  Τις εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ που αναφέρονται στα καθήκοντα των καθηγητών �
συµβούλων και στις δραστηριότητες (επισκέψεις, προγράµµατα αγωγής
σταδιοδροµίας) του  ΣΕΠ

•  Την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός νέου Προγράµµατος Σπουδών ΣΕΠ το οποίο
θα ορίσει  το σκοπό, τους στόχους, τη λειτουργία και το διδακτικό υλικό του
ΣΕΠ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στο πλαίσιο των σύγχρονων τάσεων και
εξελίξεων στο χώρο της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της οικονοµίας και
της κοινωνίας, ευρύτερα

εκπονήθηκε το Πρόγραµµα Σπουδών ΣΕΠ, λαµβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες
θεωρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης. Το Πρόγραµµα Σπουδών ΣΕΠ ορίζει τις γενικές
αρχές του ΣΕΠ και τους απαραίτητους για την υλοποίησή του όρους. Για το λόγο
αυτό περιλαµβάνει:

•  Το Γενικό Σκοπό και τους Ειδικούς Στόχους του ΣΕΠ.

•  Τα  περιεχόµενα µέσα από τα οποία υλοποιούνται ο σκοπός και οι στόχοι του.

•  Τη µεθοδολογία µέσω της οποίας θα επιτευχθούν οι προκαθορισµένοι στόχοι.

•  Την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.



2. Σκοπός της εφαρµογής του ΣΕΠ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Ο σχολικός επαγγελµατικός προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει στην παροχή
βοήθειας προς τους µαθητές κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, ώστε να
συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους, να  αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να
διεκδικήσουν τη συµµετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

3. Γενικοί σκοποί
Με την εφαρµογή του ΣΕΠ στη Γ΄ τάξη Γυµνασίου και την Α΄ Ενιαίου Λυκείου
επιδιώκονται οι παρακάτω γενικοί σκοποί:

! Να σχηµατίσουν οι µαθητές ολοκληρωµένη εικόνα για τον εαυτό τους.

! Να γνωρίσουν τη διαδικασία της πληροφόρησης  και ειδικότερα την
πληροφόρηση που αφορά σε θέµατα εκπαίδευσης-κατάρτισης και αγοράς
εργασίας.

! Να µάθουν να διερευνούν τον κόσµο της εργασίας.

! Να µάθουν να διερευνούν το χώρο της εκπαίδευσης-κατάρτισης.

! Να προετοιµαστούν για τη µετάβασή τους σε επόµενη εκπαιδευτική βαθµίδα.

! Να προετοιµαστούν για την είσοδο και παραµονή στην αγορά εργασίας.

! Να διευκολυνθούν στη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων.

! Να αναπτύξουν πνεύµα οµαδικότητας, συνεργασίας και καλής επικοινωνίας µε
τους γύρω τους, αποδεχόµενοι τις ιδιαιτερότητες του άλλου.

4. Ειδικοί στόχοι

! Να κατανοήσουν οι µαθητές και να εκτιµήσουν τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητάς τους, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες, τις ικανότητες και δεξιότητές
τους.

! Να  αναπτύσσουν και να αξιοποιούν τις ικανότητές τους.

! Να καλλιεργήσουν  επαγγελµατική συνείδηση.

! Να ασκηθούν στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, όσον αφορά την
πληροφόρησή τους.

! Να παρακολουθούν την πραγµατοποίηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στο
Internet.

! Να συµµετέχουν σε οµάδες συζήτησης στο Internet για θέµατα που αφορούν το
Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό.

! Να  ασκηθούν στην περιγραφή επαγγελµατικών χώρων και δραστηριοτήτων.

! Να µάθουν να χρησιµοποιούν διαφορετικές πηγές πληροφόρησης.

! Να αξιολογούν και να επιλέγουν πληροφορίες σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.

! Να µάθουν τρόπους επεξεργασίας και δηµιουργίας νέας πληροφορίας
(εκπαιδευτική, επαγγελµατική).



! Να διερευνήσουν τις δυνατότητες εκπαίδευσης-κατάρτισης  στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.

! Να πληροφορηθούν σχετικά µε τις δυνατότητες  σπουδών και εργασίας στην
τοπική και παγκόσµια κοινότητα.

! Να αντιµετωπίζουν µε θετική στάση τις αλλαγές που συµβαίνουν στη  ζωή τους.

! Να αντιληφθούν τη σχέση που υπάρχει µεταξύ του σχολείου και της ευρύτερης
κοινωνίας.

! Να κατανοήσουν τη διάσταση και τη σηµασία της επιχειρηµατικότητας στο χώρο
της απασχόλησης.

! Να µάθουν να σχεδιάζουν το µέλλον τους και να ιεραρχούν τα σχέδιά τους.

! Να πληροφορηθούν σχετικά µε τον κόσµο της εργασίας, τις εξελίξεις του και το
σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

! Να γνωρίσουν επαγγελµατικούς χώρους και νέες µορφές εργασίας.

! Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

! Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης ή/και παραµονής στην εργασία.

! Να κατανοήσουν ότι οι εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές επηρεάζουν τη
ζωή του ατόµου.

! Να γνωρίσουν τη διαδικασία που ακολουθείται στη λήψη απόφασης.

! Να µπορούν να διακρίνουν τις επιδράσεις του  σχολείου, της οικογένειας και της
κοινωνίας στις επιλογές και τις αποφάσεις τους.

! Να µάθουν να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για αποφάσεις που αφορούν
εκπαίδευση και εργασία.

! Να προβληµατιστούν για το ρόλο των στερεοτυπικών αντιλήψεων στις
εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές.

! Να µάθουν να διακρίνουν και να αποδέχονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των
άλλων.

! Να συµµετέχουν σε δραστηριότητες που απαιτούν συνεργασία και επικοινωνία µε
άλλα άτοµα.

! Να  είναι σε θέση να παρουσιάζουν  τον εαυτό τους  µε διάφορους τρόπους.



5. Άξονες ενοτήτων - περιεχοµένων

Η επίτευξη του γενικού σκοπού απαιτεί συστηµατική προσέγγιση εννοιών και
καλλιέργεια δεξιοτήτων, που ταξινοµούνται σε τρεις άξονες:

! γνώση του εαυτού

! γνώση του κόσµου

! το άτοµο µέσα στον κόσµο

Στους τρεις αυτούς άξονες  περιέχονται οι εξής ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού:

Άξονες Ενότητες � Περιεχόµενα

γνώση του εαυτού

•  Ανακαλύπτω τον εαυτό µου

•  Αντιλήψεις για τους συνανθρώπους µου

•  Συνεχώς βελτιώνοµαι

γνώση του κόσµου

•  Ο κόσµος της εργασίας

•  Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα

•  Η ανεργία στην εποχή µας

•  Η Ευρωπαϊκή Ένωση

το άτοµο µέσα στον
κόσµο

•  Αναζητώ πληροφορίες

•  Πώς να διαλέξω; Οι αποφάσεις µου

•  Γνωρίζω το σήµερα, σκέφτοµαι το αύριο

•  Η προσωπικότητά µας, κλειδί για το µέλλον

•  Είσοδος και παραµονή στην αγορά εργασίας

•  Παίρνοντας µια απόφαση

•  Βήµατα µιας απόφασης

6. Επιθυµητές γνώσεις και δεξιότητες

Μέσα από το Πρόγραµµα Σπουδών  του ΣΕΠ ο µαθητής αναπτύσσει δεξιότητες που
σχετίζονται µε τους βασικούς άξονες του µαθήµατος.

Συγκεκριµένα ο µαθητής αναπτύσσει:



∆εξιότητες αυτογνωσίας: Ο µαθητής είναι σε θέση να εντοπίζει τις ικανότητες,  τις
κλίσεις του, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.

 ∆εξιότητες αυτοπαρουσίασης: Ο µαθητής είναι σε θέση να παρουσιάζει τον εαυτό
του  µε διάφορους τρόπους π.χ. να διεκδικεί µια θέση εργασίας  συντάσσοντας ένα
βιογραφικό σηµείωµα  ή δίνοντας µια συνέντευξη.

∆εξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας: Ο µαθητής είναι σε θέση να συνεργάζεται
και να επικοινωνεί µε άλλα άτοµα, να συµµετέχει σε οµάδες, να εκφράζει τη  γνώµη
του και να δέχεται τις σκέψεις και τις απόψεις των άλλων.

∆εξιότητες αναζήτησης και χρήσης πληροφοριών: Ο µαθητής εξοικειώνεται µε τους
τρόπους αναζήτησης πληροφοριών, µαθαίνει να επεξεργάζεται κριτικά και να
αξιολογεί τις πληροφορίες σύµφωνα µε τους στόχους του.

∆εξιότητες λήψης απόφασης: Ο µαθητής είναι σε θέση κάθε φορά να παίρνει µια
απόφαση για το µέλλον του µε ρεαλιστικό και αποτελεσµατικό τρόπο σύµφωνα µε τις
ανάγκες και τους στόχους του.

∆εξιότητες αποτελεσµατικής λειτουργίας στο διεθνοποιηµένο χώρο της εργασίας
µέσω του παγκόσµιου δικτύου Internet ( e-Business).

∆εξιότητες αντίληψης των νέων εργασιακών δεδοµένων σε σχέση µε τα επίπεδα
εκπαίδευσης.

Οι γνώσεις που αποκτά ο µαθητής αφορούν το εκπαιδευτικό σύστηµα
και τον κόσµο της εργασίας (εκπαίδευση/ κατάρτιση,  απασχόληση,
τοµείς οικονοµίας, επιχειρηµατικότητα, συνθήκες εργασίας, αναγνώριση
προσόντων, πιστοποίηση σπουδών, Ευρωπαϊκή Ένωση).



7. ∆ιαµόρφωση περιεχοµένων

Γ΄ Τάξη Γυµνασίου

Ενότητες-
περιεχόµενα

Στόχοι διδασκαλίας

Ανακαλύπτω τον
εαυτό µου

! Να εντοπίσουν οι µαθητές τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν
την προσωπικότητά τους.

! Να σχηµατίσουν ολοκληρωµένη εικόνα του εαυτού τους.

! Να προσδιορίσουν τα ενδιαφέροντά τους.

! Να κατανοήσουν τη σηµασία των ενδιαφερόντων στις
εκπαιδευτικές  και επαγγελµατικές τους επιλογές.

! Να ανακαλύψουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους µε στόχο
την αύξηση της αυτοεκτίµησής τους.

! Να προσδιορίσουν τις προσωπικές και επαγγελµατικές τους
αξίες.

! Να συνειδητοποιήσουν ότι οι δεξιότητες καλλιεργούνται και
αναπτύσσονται µε συστηµατική προσπάθεια.

Ο κόσµος της
εργασίας

Το σύγχρονο
εργασιακό
περιβάλλον e-
Business

Η διεθνοποίηση της
εργασίας και της
οικονοµίας και οι
επιδράσεις στο κάθε
άτοµο και την
εκπαίδευση

! Να κατανοήσουν οι µαθητές την έννοια της εργασίας και το
ρόλο της στη ζωή του ανθρώπου.

! Να αντιληφθούν τις αλλαγές που συµβαίνουν στην αγορά
εργασίας.

! Να κατανοήσουν το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

! Να πληροφορηθούν για τους παράγοντες που επηρεάζουν τις
αλλαγές στην αγορά εργασίας.

! Να κατανοήσουν  έννοιες που σχετίζονται µε την άσκηση
κάποιου επαγγέλµατος

! Να κατανοήσουν έννοιες που σχετίζονται µε την απαςχόληση
και την ανεργία.

! Να προβληµατιστούν για τους παράγοντες που επηρεάζουν την
επαγγελµατική τους επιλογή.

! Να αντιληφθούν ότι το κάθε επάγγελµα σχετίζεται µε αντίστοιχο
τρόπο ζωής.

! Να αντιληφθούν ότι η διεθνοποίηση της εργασίας και της
οικονοµίας επιδρά στην προσωπικότητα του ατόµου.

! Να κατανοήσουν τη σχέση µεταξύ εκπαίδευσης και οικονοµίας.

Αντιλήψεις για τους
συνανθρώπους µου

! Να κατανοήσουν οι µαθητές την έννοια των στερεότυπων
αντιλήψεων.

! Να προβληµατιστούν για τη στάση τους απέναντι σε οµάδες



Γ΄ Τάξη Γυµνασίου

Ενότητες-
περιεχόµενα

Στόχοι διδασκαλίας

ανθρώπων που είναι διαφορετικοί από αυτούς.

! Να εξετάσουν αν οι στερεότυπες αντιλήψεις ασκούν επίδραση
στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές.

! Να βλέπουν µε κριτικό µάτι τις στερεότυπες αυτές αντιλήψεις.

Το ελληνικό
εκπαιδευτικό
σύστηµα

! Να πληροφορηθούν οι µαθητές για τη δοµή του Ελληνικού
Εκπαιδευτικού Συστήµατος.

! Να πληροφορηθούν για τις εκπαιδευτικές διεξόδους µετά το
Γυµνάσιο.

Αναζητώ
πληροφορίες

! Να προσεγγίσουν οι µαθητές την έννοια της πληροφόρησης ως
ανάγκης στο νέο άνθρωπο κατά τη διαδικασία λήψης
απόφασης

! Να ενηµερωθούν για τις µορφές που µπορεί να έχει η
πληροφορία.

! Να προσεγγίσουν τη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής της
πληροφορίας.

Πώς να διαλέξω; Οι
αποφάσεις µου

! Να προσεγγίσουν οι µαθητές τη διαδικασία λήψης απόφασης:

! α) τον προσδιορισµό αναγκών και δυνατοτήτων

! β) τη γνώση όρων και συνθηκών

! γ) την επιλογή προτεραιοτήτων

! Να µπορούν να εντοπίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν
τη διαδικασία λήψης απόφασης.

! Να προβληµατιστούν για τις επιλογές που θα κληθούν να
κάνουν τελειώνοντας το Γυµνάσιο συνεκτιµώντας τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και τις εξελίξεις της
εποχής τους.

! Να καταλάβουν οι µαθητές ότι κάποιες αποφάσεις τους σε
µεταβατικά στάδια της ζωής τους , ενώ είναι καθοριστικές δεν
είναι αµετάκλητες .



Α΄ Τάξη Ενιαίου Λυκείου

Ενότητες-
περιεχόµενα

Στόχοι διδασκαλίας

Γνωρίζω το
σήµερα, σκέφτοµαι
το αύριο

! Να ενθαρρυνθούν οι µαθητές, ώστε να σκέφτονται σχετικά µε το
µέλλον τους και να σχεδιάζουν τη σταδιοδροµία τους.

! Να βοηθηθούν, ώστε να κατανοούν τις δεξιότητες που είναι
απαραίτητες για την ένταξή τους σε µια πολύπλοκη και
µεταβαλλόµενη κοινωνία.

! Να εντοπίσουν τις ∆εξιότητές τους και να τις καλλιεργήσουν,
λαµβάνοντας υπόψη τους τα νέα δεδοµένα στην αγορά εργασίας.

Η προσωπικότητά
µας, κλειδί για το
µέλλον

! Να προσδιορίσουν οι  µαθητές βασικά χαρακτηριστικά της
προσωπικότητάς τους, ικανότητες, δεξιότητες, ενδιαφέροντα,
στάσεις, αξίες.

! Να προσδιορίσουν ποιες αξίες τους ικανοποιούνται από ένα
πιθανό επάγγελµα.

! Να ιεραρχήσουν τις αξίες που θεωρούν πιο σηµαντικές και να τις
συνδέσουν µε πιθανές δραστηριότητες.

Συνεχώς
βελτιώνοµαι

! Να είναι σε θέση οι µαθητές ν` αναγνωρίσουν τους τρόπους µε
τους οποίους µπορούν να αποκτήσουν  δεξιότητες µέσω των
σχολικών µαθηµάτων και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

! Να ενθαρρυνθούν στην ανάληψη πρωτοβουλιών και τη
συµµετοχή τους σε οµαδικές δραστηριότητες   µέσα στο σχολείο
και στον ευρύτερο χώρο της κοινότητας.

! Να κατανοήσουν ότι η συνεργατικότητα είναι σηµαντική
δραστηριότητα, η οποία συµβάλλει στην ανάπτυξη της
υπευθυνότητας.

!  Να ασκηθούν στην ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων, όπως:
δεξιότητες  διαχείρισης χρόνου, κοινωνικές δεξιότητες,
δεξιότητες οµαδικής εργασίας κ.α.

! Να µάθουν να εντοπίζουν, να αξιοποιούν και να δηµιουργούν
νέες ευκαιρίες για σπουδές και απασχόληση.

Ο κόσµος της
εργασίας

! Να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές, ότι ο κόσµος της εργασίας
µεταβάλλεται.

! Να ευαισθητοποιούνται και να ενηµερώνονται για  τις µεταβολές
που συντελούνται στο χώρο της εργασίας.

! Να εξοικειωθούν µε οικονοµικές έννοιες και στοιχεία.



Α΄ Τάξη Ενιαίου Λυκείου

Ενότητες-
περιεχόµενα

Στόχοι διδασκαλίας

Η ανεργία στην
εποχή µας

Πώς
αντιµετωπίζεται η
ανεργία µε την
ανάπτυξη;
Είναι δυνατή η
αντιµετώπιση της
ανεργίας µε την
"πλασµατική
απασχόληση" σε
"ψεύτικες θέσεις
εργασίας" ;

! Να προβληµατιστούν οι µαθητές σχετικά µε το κοινωνικό
πρόβληµα της ανεργίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο
επίπεδο.

! Να εντοπίσουν και να εξηγήσουν ποιες κοινωνικές οµάδες και
ποιες γεωγραφικές περιοχές πλήττονται περισσότερο από την
ανεργία.

! Να ευαισθητοποιούνται και να ενηµερώνονται για  τις µεταβολές
που συντελούνται στο χώρο της εργασίας.

! Να ενηµερώνονται για τα προγράµµατα επιµόρφωσης και
κατάρτισης ανέργων, τα οποία  λειτουργούν στην ευρύτερη
περιοχή τους.

! Να  αντλούν πληροφορίες  από <<µικρές αγγελίες>> των
εφηµερίδων για τις προσφερόµενες θέσεις εργασίας.

! Να µάθουν να αναζητούν πληροφορίες από άλλους φορείς
εύρεσης εργασίας και στελέχωσης θέσεων, όπως π.χ. Σύµβουλοι
Επιχειρήσεων, Γραφεία ∆ιασύνδεσης, ΟΑΕ∆ κ.ά.

! Να µάθουν τρόπους αντιµετώπισης της ανεργίας µέσω άλλων
δραστηριοτήτων (επιχειρηµατικότητα).

Είσοδος και
παραµονή στην
αγορά εργασίας

! Να ασκηθούν οι µαθητές σε στρατηγικές παρουσίασης της
προσωπικότητάς τους, όπως είναι η σύνταξη βιογραφικού
σηµειώµατος και συνοδευτικής επιστολής καθώς και η
προετοιµασία για την επαγγελµατική συνέντευξη.

! Να πληροφορηθούν τους φορείς που µπορούν να τους
βοηθήσουν στην κατάλληλη  προβολή της προσωπικότητας
τους για την ένταξη τους στην εργασία, όπως τα  Κέντρα
Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού, Γραφεία ∆ιασύνδεσης
Πανεπιστηµίων, Σύµβουλοι Επιχειρήσεων κ.ά.

Η Ευρωπαϊκή
Ένωση

! Να ενηµερωθούν οι µαθητές για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

! Να συνειδητοποιήσουν,   ως πολίτες της Ενωµένης Ευρώπης,
τον πολυπολιτισµικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

! Να ενηµερωθούν για την κινητικότητα των πολιτών στα κράτη
µέλη.

! Να πληροφορηθούν  για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα
(LEONARDO DA VINCI, ΣΩΚΡΑΤΗΣ),  τις δυνατότητες και τις
ευκαιρίες που τους δίνονται στην Ενωµένη Ευρώπη σε θέµατα
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

! Να πληροφορηθούν ποιοι φορείς ενηµερώνουν για θέµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα µας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή -
Τµήµα  Ενηµέρωσης και Τεκµηρίωσης, αντιπροσωπεία της
ευρωπαϊκής επιτροπής στην Ελλάδα , Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
κ. ά.



Α΄ Τάξη Ενιαίου Λυκείου

Ενότητες-
περιεχόµενα

Στόχοι διδασκαλίας

Παίρνοντας µια
απόφαση

•  Να ενθαρρυνθούν οι µαθητές,  ώστε να  σκέφτονται και να
εντοπίζουν εναλλακτικές λύσεις.

•  Να προσεγγίσουν µέσα από την εµπειρία τους διαφορετικούς
τρόπους λήψης απόφασης.

•  Να εντοπίσουν παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις µας:
προσωπικοί, οικογενειακοί, κοινωνικοί, περιστασιακοί
παράγοντες, κ. ά.

Βήµατα µιας
απόφασης

!  Να ασκηθούν οι µαθητές στη διαδικαςία λήψης απόφασης .

! Να περιγράψουν ποιες ενέργειες  αντιστοιχούν στα βήµατα της
διαδικασίας λήψης απόφασης που αφορά την επιλογή
κατεύθυνσης  στη Β` Λυκείου.

! Να συνειδητοποιήσουν ότι το αποτέλεσµα της απόφασης είναι
συνέπεια των επιλογών µας και της αξιολόγησης τους .

Το ελληνικό
εκπαιδευτικό
σύστηµα

! Να ενηµερωθούν οι µαθητές για τη δοµή του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος και τις διεξόδους κάθε εκπαιδευτικής
βαθµίδας.

! Να γνωρίσουν αναλυτικά τη δοµή του Ενιαίου Λυκείου, τις
ιδιαιτερότητες των Α`, Β`, Γ`, τάξεων, τις κατευθύνσεις και τις
αντίστοιχες διεξόδους σε σχολές των ΑΕΙ και των  ΤΕΙ.

! Να ευαισθητοποιηθούν, ώστε να ελέγχουν την εγκυρότητα και
την αξιοπιστία της πληροφορίας που αφορά στα θέµατα
εκπαίδευσης.

! Να ενηµερώνονται για τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις που
αφορούν σε µαθήµατα, εξετάσεις, εξαγωγή βαθµολογίας, κ. ά.

! Να αναζητούν πληροφορίες, µέσω της νέας τεχνολογίας, σχετικά
µε τα προγράµµατα  σπουδών ΑΕΙ � ΤΕΙ, τα νέα τµήµατα που
ιδρύονται, τις δυνατότητες µεταπτυχιακών προγραµµάτων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.



8. Μεθοδολογία

Ο ΣΕΠ ως µάθηµα στις τάξεις Γ� Γυµνασίου και Α� Ενιαίου Λυκείου στοχεύει όχι µόνο
στην αφοµοίωση γνωστικού υλικού, αλλά και σε µια πολύπλευρη προσέγγιση του
κόσµου του µαθητή, ώστε αυτός να µπορεί να αναπτύξει δεξιότητες για τις
εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές του επιλογές. Οι γνώσεις που αποκτά ο µαθητής
στο πλαίσιο του µαθήµατος του ΣΕΠ αφορούν τον εαυτό του, αλλά και  τον κόσµο
γύρω του. Έτσι, το περιεχόµενο του Προγράµµατος Σπουδών ΣΕΠ βασίζεται σε
θέµατα που αντλούνται από τις επιστήµες της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της
Οικονοµίας και της Πληροφορικής.

Στη διαδικασία εφαρµογής του Προγράµµατος Σπουδών ΣΕΠ επιλέγονται ποικίλες
µέθοδοι για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων. Κοινό χαρακτηριστικό
όλων των µεθόδων είναι ότι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ο µαθητής
και ότι απαιτείται συνεργασία και συµµετοχή όλης της οµάδας µέσα στην τάξη, µε
κλίµα ψυχολογικής άνεσης και αποδοχής του άλλου.

Ο καθηγητής που εφαρµόζει το πρόγραµµα ΣΕΠ είναι ο συντονιστής-εµψυχωτής  της
οµάδας και ο διευκολυντής της µαθησιακής διαδικασίας. Χωρίς να παραµένει αυτός
θεατής των όσων συµβαίνουν σχεδιάζει τις διαδικασίες µάθησης, δηµιουργεί
κατάλληλο παιδαγωγικό κλίµα, προσπαθεί να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας µε
άτοµα και οµάδες, αλλά και µε φορείς έξω από το σχολείο. Ο καθηγητής στηρίζει και
βοηθάει τους µαθητές στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές τους αποφάσεις, χωρίς
να χειραγωγεί και να καθοδηγεί ο ίδιος. Εφαρµόζει µεθόδους που είναι κατάλληλες µε
την ηλικία, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα των µαθητών και τις ιδιαιτερότητες της κάθε
διδακτικής ενότητας. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η εναλλαγή των µεθόδων και ο
συνδυασµός τους, ώστε το µάθηµα να προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητών.

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις που προτείνονται είναι:

1. Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου.

2.  Επεξεργασία µη λεκτικού υλικού ( πίνακες, διαγράµµατα )

2. Συζήτηση σε οµάδες.

3. Συζήτηση µαθητών ανά ζεύγη.

4. Μελέτη περιπτώσεων (case studies).

5. Εκφραστικές µέθοδοι.

6. Πρόσκληση ατόµων στην τάξη.

7. Συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση.

8. Επισκέψεις

9. Πραγµατοποίηση µικρών ερευνών ( projects )

10. Οργάνωση σύνθετων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της σύνδεσης του σχολείου
µε την κοινότητα και το χώρο της απασχόλησης.



Μέσα και υλικά

Ο καθηγητής που εφαρµόζει το πρόγραµµα  ΣΕΠ  χρησιµοποιεί ποικιλία µέσων και
υλικών λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες κάθε µέσου σε σχέση µε τους στόχους
που θέλει να πετύχει.

Στη διεξαγωγή της διδασκαλίας η χρήση µέσων και υλικών προκαλεί το ενδιαφέρον
των µαθητών, βοηθάει στην κατανόηση ουσιωδών σηµείων και δίνει ζωντάνια στο
µάθηµα. Ο καθηγητής υποδεικνύει µε κάθε ευκαιρία την πολύπλευρη αξιοποίηση του
κάθε µέσου, επισηµαίνοντας τα σηµεία που καθορίζουν την εγκυρότητα και
επικαιρότητα της γνώσης.

Προτεινόµενα µέσα και υλικά είναι:

- Το εκπαιδευτικό  υλικό ΣΕΠ (Βιβλίο µαθητή & Καθηγητή για τις τάξεις Γ
�Γυµνασίου και Α� Ενιαίου Λυκείου), καθώς  και το  πληροφοριακό υλικό ΣΕΠ
(Οδηγοί Σπουδών και Επαγγελµάτων).

- Βιβλία / κείµενα σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων
επιχειρήσεων µέσω του δικτύου Internet στο διεθνοποιηµένο περιβάλλον.

- Η βιβλιοθήκη ΣΕΠ και το αρχείο Πληροφόρησης εµπλουτισµένα µε υλικό, όπως
βιβλία, επιστηµονικά περιοδικά, ενηµερωτικά τεύχη, φυλλάδια, cd-roms, slides
και διαφάνειες που  προβάλλουν  επαγγελµατικούς και εκπαιδευτικούς χώρους.

- Άρθρα,  φωτογραφίες από περιοδικά και αποκόµµατα εφηµερίδων. ∆ίνουν µια
ζωντανή εικόνα της εποχής, αλλά ίσως και µονόπλευρη. Μέσα από κατάλληλη
διαδικασία ο µαθητής µπορεί να διακρίνει την αντικειµενικότητα της
πληροφόρησης.

- Γελοιογραφίες και κόµικς τα οποία σχολιάζουν την επικαιρότητα και αποτελούν
ένα  σοβαρό ερέθισµα για προβληµατισµό.

- Οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης.

Οι προτεινόµενες µέθοδοι, τα µέσα και τα υλικά δεν αποτελούν δέσµευση για τον
καθηγητή, στη διακριτική ευχέρεια του οποίου είναι η επιλογή και άλλων µεθόδων και
µέσων που αποσκοπούν στην υλοποίηση των παιδαγωγικών στόχων.



∆ιδακτικές, µαθησιακές δραστηριότητες

Η  εφαρµογή του ΣΕΠ στη σχολική τάξη, λόγω της ιδιαιτερότητας του θεσµού,
παρέχει ευκαιρίες για πολλαπλές προσεγγίσεις του διδακτικού  υλικού, µε την
ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές µπορεί να γίνονται
µέσα ή έξω από το χώρο της τάξης και να αφορούν µια ή περισσότερες διδακτικές
ενότητες ( Για παράδειγµα, η ενότητα "Ο κόσµος της εργασίας" µπορεί να
παρουσιαστεί και µε τις συγκεκριµένες δραστηριότητες του βιβλίου, αλλά και
γενικότερα µε επισκέψεις σε χώρους εργασίας έξω από το σχολείο. ) Οι
δραστηριότητες  σχεδιάζονται µε βάση το περιεχόµενο της ύλης και αποσκοπούν
στην παροχή ευκαιριών, όχι µόνο για καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου, αλλά
και για συσχετισµό και αξιοποίηση συναφών γνώσεων, ενδιαφερόντων, κλίσεων και
δεξιοτήτων των µαθητών. Είναι σκόπιµο οι επιλεγόµενες δραστηριότητες να µην είναι
αποκοµµένες από την υπόλοιπη διδακτική διαδικασία, έτσι ώστε να λειτουργούν
υποστηρικτικά και όχι εµβόλιµα.

Είδη δραστηριοτήτων
Οι δραστηριότητες, ατοµικές ή οµαδικές, στοχεύουν στη βελτίωση της διδασκαλίας
και παρέχουν  στοιχεία  για την ανατροφοδότησή της και περαιτέρω εµβάθυνση σε
ορισµένα  θέµατα . Οι προτεινόµενες δραστηριότητες χωρίζονται σε δραστηριότητες
που σχετίζονται άµεσα µε την παρουσίαση µιας ενότητας και δεν απαιτούν ειδική
προετοιµασία  από τους µαθητές και σε δραστηριότητες που προϋποθέτουν ειδική
προετοιµασία.

Η καταγραφή των προτεινόµενων δραστηριοτήτων δεν περιορίζει τους
εκπαιδευτικούς που αναλαµβάνουν το µάθηµα στο να επινοήσουν άλλες  ανάλογες
µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών τους, τις ειδικές συνθήκες του σχολείου ή της
περιοχής ή ακόµη και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.

∆ραστηριότητες χωρίς ειδική προετοιµασία

•  Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων

•  Ανάγνωση και σχολιασµός κειµένων, άρθρων από εφηµερίδες και περιοδικά µε
θέµατα που σχετίζονται µε τον ΣΕΠ

•  ∆ιατύπωση απόψεων  που σχετίζονται µε το χώρο της εργασίας

•  ∆ιατύπωση προβληµάτων  και αναζήτηση λύσεων σε θέµατα εκπαιδευτικής και
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας

•  Παρατήρηση και ανάγνωση στατιστικών πινάκων, διαγραµµάτων, οικονοµικών
αγγελιών, κόµικς, γελοιογραφιών

•  Αναζήτηση πληροφοριών µε τη χρήση του διαδικτύου

•  Οργάνωση σχεδίου δράσης για τη λήψη απόφασης µε τη βοήθεια των νέων
τεχνολογιών

•  Τεχνικές αυτοπαρουσίασης



∆ραστηριότητες µε ειδική προετοιµασία

•  Καταγραφή επαγγελµάτων που ασκήθηκαν σε ορισµένη εποχή και σε ορισµένο
τόπο

•  Οργάνωση και πραγµατοποίηση θεατρικών παραστάσεων µε περιεχόµενο που
σχετίζεται µε τους στόχους του ΣΕΠ

•  Σύνταξη µονογραφιών σύγχρονων ή και φανταστικών

•  Οργάνωση σχεδίου επίσκεψης σε εκπαιδευτικούς και εργασιακούς χώρους

•  Αξιοποίηση πολιτιστικών επισκέψεων, σχολικών δραστηριοτήτων, θεατρικών
παραστάσεων για την επίτευξη των στόχων του ΣΕΠ

•  Οργάνωση εκδηλώσεων µε στόχο την εκπαιδευτική και επαγγελµατική
πληροφόρηση (εµπειρία προσωρινής απασχόλησης  σε  επαγγελµατικούς
χώρους, επισκέψεις επαγγελµατιών, ηµέρες σταδιοδροµίας, κτλ)



9. Αξιολόγηση

Στο σχολικό πρόγραµµα ο ΣΕΠ µε τον ιδιαίτερο συµβουλευτικό και ψυχοπαιδαγωγικό
του χαρακτήρα συµβάλλει στη διαδικασία της επαγγελµατικής ανάπτυξης των
µαθητών. Για το λόγο αυτό δεν αξιολογείται µε τον παραδοσιακό τρόπο της
εξωτερικής αξιολόγησης.

Εν τούτοις η ύπαρξη εσωτερικής αξιολόγησης είτε µε τη µορφή αυτοαξιολόγησης  είτε
µε τη µορφή ετεροαξιολόγησης µέσα από µικρές οµάδες ή από όλη την τάξη,
θεωρείται απαραίτητη για την ανατροφοδότηση του µαθητή. Η αξιολόγηση στο ΣΕΠ
δεν έχει επιλεκτική µορφή, ή τη µορφή της επιβράβευσης ή της τιµωρίας αλλά τη
µορφή της εσωτερικής αξιολόγησης µε σκοπό:

α) Τη γνώση των βασικών πτυχών της προσωπικότητας του µαθητή.

β)Την ενθάρρυνση για ανάδειξη των θετικών σηµείων του εαυτού του µε σκοπό την
ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.

γ) Τη δραστηριοποίηση  του µαθητή σε θέµατα που αφορούν την πορεία της ζωής
του.

δ) Την ενθάρρυνση για συµµετοχή του σε προγράµµατα και οµαδικές εργασίες.

ε) Την άσκηση του µαθητή να παρατηρεί, να επιλέγει, να συγκρίνει, να συνθέτει   και
να κρίνει τις επιδόσεις, τις δεξιότητες , τις δραστηριότητες  τις σχέσεις του και µε
βάση αυτά να σχεδιάσει τα επόµενα βήµατά του.

στ) Την άσκηση  στην αξιοποίηση των λαθών του, στην επιστροφή του σε
προηγούµενα βήµατα, όπου αυτό χρειάζεται και στη διερεύνηση προηγούµενων
πράξεων µε σκοπό τη άντληση εµπειρίας για το παρόν και το µέλλον του.

ζ) Την άντληση πληροφοριών για τον εαυτό του που θα τον βοηθήσουν να αποκτήσει
πληρέστερη και ρεαλιστική εικόνα για τον ίδιο και να πάρει έτσι ορθολογικές
αποφάσεις για τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές του.

η) Την ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στις πράξεις και στις συµπεριφορές του
και την εµπλοκή του στα θέµατα που τον αφορούν ως υποκείµενο που έχει ευθύνη,
συµµετέχει και που µε τις ενέργειές του είναι σε θέση να αλλάξει την έκβαση των
πραγµάτων.

Για το λόγο αυτό οι διαδικασίες που εξυπηρετούν την αξιολόγηση του µαθητή,
σύµφωνα µε τους παραπάνω στόχους, πρέπει να αναπτύσσονται στην τάξη. Οι
διαδικασίες αυτές µπορούν να αναπτυχθούν

•  Mε την  ύπαρξη ατοµικού φακέλου (portfolio) τον οποίο ο µαθητής ενηµερώνει µε
στοιχεία που αφορούν σε όλες τις πλευρές  της σχολικής του ζωής (επίδοση,
δραστηριότητες, σχέσεις µε τους συµµαθητές και το προσωπικό του σχολείου
κ.λ.π.).

•  Με φύλλα αξιολόγησης τα οποία ακολουθούν κάθε ενότητα.

•  Με την τήρηση ηµερολογίου.

•  Με συζητήσεις σε µικρές οµάδες µε τη βοήθεια του καθηγητή συµβούλου.


