
Σχολικός επαγγελματικός 

προσανατολισμός 

Σχεδιάζοντας το επαγγελματικό 

μου μέλλον 



ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΠ 



• να βοηθήσει τους μαθητές και τις 

μαθήτριες στις εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές επιλογές τους, και  

να τους στηρίξει, επίσης, στην 

προσπάθεια για μια πορεία δια βίου 

ανάπτυξης και, ειδικότερα, για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής (Life skills). 

 



• επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές και τις 
μαθήτριες, κατά τα διάφορα στάδια της 
ανάπτυξής τους: 

•  να αναπτύξουν τον εαυτό τους και τις δεξιότητές 
τους πολύπλευρα, 

•  να συσχετίσουν τις επιθυμίες τους με την 
πραγματικότητα,  

• να οργανώσουν τις προσπάθειές τους και  

• να σχεδιάσουν το μέλλον τους διεκδικώντας το 
δικό τους χώρο στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 
 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΠ 



• Αυτογνωσία, που σχετίζεται με τη 

διαδικασία στήριξης των μαθητών στην 

προσπάθειά τους για αυτοεξερεύνηση, 

αλλά και παροχής βασικών ευκαιριών 

προς αυτούς για την ανάπτυξη των 

δυνατοτήτων τους.  

 



•Πληροφόρηση, με την παράλληλη ενθάρρυνση των 
μαθητών να αναπτύξουν ενεργό ρόλο στην αναζήτηση 
πηγών πληροφοριών (αυτοπληροφόρηση), να διαβάζουν 
κριτικά τις πληροφορίες, να αποφεύγουν τη στενή 
πληροφόρησή τους επιδιώκοντας την ευρύτερη ενημέρωσή 
τους σε κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα.  

•Με την έννοια αυτή ο στόχος της Πληροφόρησης 
αποφεύγει τη στενή πληροφόρηση και παίρνει τη διάσταση 
της Κριτικής Κοινωνιογνωσίας.  
 
 



•Λήψη Απόφασης, με επιδίωξη να 

βοηθηθούν οι μαθητές να συνειδητοποιούν 

τους παράγοντες που υπεισέρχονται στη 

διαδικασία της λήψης αποφάσεων, αλλά και 

να βοηθηθούν να παίρνουν αποφάσεις μέσα 

από το δημιουργικό συνδυασμό στοιχείων 

του εαυτού τους και της γύρω εκπαιδευτικής 

και επαγγελματικής πραγματικότητας. 

 



•Μετάβαση, με στόχο την καλύτερη δυνατή 

προετοιμασία των νέων για την εργασία και 

για τη ζωή του ενήλικου ανθρώπου και τη 

δυναμική όσο και κριτική προσαρμογή σε 

νέα δεδομένα. 

 



ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 



•ερευνητική προσέγγιση της σύνδεσης της 

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

 

1. Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό 

Σύστημα  



 

Προσωπικότητα, Αυτοαντίληψη, 

Αυτοεκτίμηση, ενδιαφέροντα, ο ελεύθερος 

χρόνος σε αλληλεπίδραση με τη σχολική 

ζωή, προσωπικές και επαγγελματικές αξίες, 

ικανότητες και δεξιότητες, δεξιότητες ζωής, 

αντιλήψεις για τους συνανθρώπους, 

στερεότυπα, διαπολιτισμική συμπεριφορά  

2. Ανακαλύπτω τον Εαυτό μου  



Ιδιότητες που διασφαλίζουν την ποιότητα 

των πληροφοριών, εμπόδια και δυσκολίες 

στην πληροφόρηση, γιατί 

«αυτοπληροφόρηση» και όχι έτοιμες 

πληροφορίες, μορφές πληροφοριών, πηγές, 

αναζήτηση και οργάνωση πληροφοριών, 

χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο 

διαδίκτυο. 

3. Πληροφόρηση  



εντοπισμό των παραγόντων που 

υπεισέρχονται στη λήψη απόφασης και 

άσκηση στη λήψη αποφάσεων 

 

 

4. Οι Αποφάσεις στη Ζωή μας και ο 

σχεδιασμός του μέλλοντος  



 

Εξελίξεις της εποχής μας που επηρεάζουν 

την αγορά εργασίας, το σύγχρονο εργασιακό 

περιβάλλον, άσκηση σε μορφές 

απασχόλησης, περιγραφή επαγγελμάτων, 

προετοιμασία για τη συνέντευξη, σύνταξη 

βιογραφικού σημειώματος, κτλ 

 

 

5. Ο Κόσμος της Εργασίας  


