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Σελίδα 1 

 

Προσ το ΕΠΕΣ του 1ου Π.ΓΕΛ Ακθνϊν 

ΧΕΔΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

ΕΚΠ/ΚΟΤ 
Λάμπροσ ΠΟΛΚΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΕ 02 (Φιλόλογοσ) 

ΣΙΣΛΟ ΟΜΙΛΟΤ 
Επιλζγοντασ την Ομάδα Προςανατολιςμοφ 

Ανθρωπιςτικών Σπουδών 

ΘΕΜΑΣΑ / 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΕΩΝ 

ΟΜΙΛΟΤ 

Περίοδοσ: Οκτϊβριοσ –Νοζμβριοσ 2016: 

 

Α. Ειςαγωγή: Στθ κεματικι αυτι ενότθτα οι μακιτριεσ 

και μακθτζσ πρόκειται: 

 Να γνωρίςουν τθν Ομάδα Προςανατολιςμοφ 

Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν (κακϊσ επίςθσ τα Πεδία, 

τισ Σχολζσ και τα εξεταηόμενα μακιματα που αυτι θ 

ομάδα περιλαμβάνει). Ειδικότερα: οι μακιτριεσ και 

οι μακθτζσ κα κακοδθγθκοφν ϊςτε να είναι ςε κζςθ 

να προβοφν ςε μια, ςτζρεθ και αιτιολογθμζνθ, 

επιλογι μακθςιακισ και επαγγελματικισ 

εναςχόλθςθσ με τισ Ανκρωπιςτικζσ Σπουδζσ, που να 

ανταποκρίνεται ςτισ κλίςεισ και τα προςωπικά τουσ 

ενδιαφζροντα.  

Περίοδοσ: Δεκζμβριοσ-Ιανουάριοσ-Φεβρουάριοσ 2016-

17: 

Β 1. Εφαρμογή: Στθ κεματικι αυτι ενότθτα οι 

μακιτριεσ και μακθτζσ πρόκειται: 

 Να ερευνιςουν και να μελετιςουν μακθςιακά, 

εξεταςτικά, ερευνθτικά και επαγγελματικά ηθτιματα 

που αναφζρονται: ςτθν επιλογι του Πεδίου και τθσ 
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Σχολισ, που ςκοπεφουν να επιλζξουν από τθν Ομάδα 

Προςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν  

 Να αποκτιςουν επίγνωςθ των ευρφτερων και 

ςυγκεκριμζνων προοπτικϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ, οι 

οποίεσ επθρεάηουν τθν επιλογι των ςπουδϊν και 

του επαγγζλματοσ που κα ακολουκιςουν. 

 Να αποκτιςουν τθν απαραίτθτθ ςυςτθματικι 

πλθροφόρθςθ και ςυμβουλευτικι, ϊςτε να είναι ςε 

κζςθ να αυτοαξιολογοφνται ωσ προσ τθν ικανότθτά 

τουσ να προβαίνουν ςτθν εξατομικευμζνθ, 

μακθςιακι και επαγγελματικι, επιλογι του 

ςυγκεκριμζνου κλάδου που κα ακολουκιςουν ςτθν 

Ομάδα Προςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν. 

Περίοδοσ: Απρίλιοσ –Μάρτιοσ 2017 

Β 2. Εφαρμογή: Στθ κεματικι αυτι ενότθτα οι 

μακιτριεσ και μακθτζσ πρόκειται: 

 Να αςκθκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ και 

μακθςιακζσ δεξιότθτεσ, άμεςα ςχετιηόμενεσ με τα 

γνωςτικά αντικείμενα τα οποία ζχουν επιλζξει, ι 

ςκοπεφουν να επιλζξουν, για τθν ειςαγωγι τουσ ςε 

κάποιον κλάδο των Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν.1. 

 Να εφαρμόηουν κεωρθτικζσ γνϊςεισ ςε κρίςιμα 

εξεταςτικά αντικείμενα των πανελλαδικϊν 

εξετάςεων από τθν Ομάδα Προςανατολιςμοφ 

Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν (όπωσ είναι το «Αδίδακτο 

                                                 
1
 Ανάλογα με τα ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν θ ενότθτα αυτι μπορεί να τοποκετθκεί 

ςτθν ζναρξθ του Ομίλου. 
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κείμενο», τα «Λατινικά» και θ «Νεοελλθνικι 

Γλϊςςα»)2. 

 Να καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ διαχείριςθσ των 

μακθςιακϊν και επαγγελματικϊν τουσ επιλογϊν ωσ 

προσ το Πεδίο και τθ Σχολι τθσ Ομάδασ 

Προςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν που 

τυχόν επιλζξουν να ακολουκιςουν. 

Περίοδοσ: Μάιοσ 2017 

Γ. Αποτελζματα -Αξιολόγηςη: Στθ κεματικι αυτι 

ενότθτα οι μακιτριεσ και μακθτζσ ι και οι ομάδεσ ςτισ 

οποίεσ ανικουν πρόκειται:  

 Να ςυγκροτιςουν τον ψθφιακό, προςωπικό τουσ 

φάκελο (portfolio), με βάςθ των οποίο ςτο τζλοσ κα 

αυτο-αξιολογθκοφν, και ο οποίοσ κα περιλαμβάνει 

υλικό εργαςιϊν, παρουςιάςεων και προςωπικϊν 

εκκζςεων ςχετικϊν με τθν επιλογι ςτθν οποία 

κατζλθξαν να ακολουκιςουν από τθν Ομάδα 

Προςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν. 

 Να ςυμβάλλουν ςτθν ολοκλιρωςθ ψθφιακοφ 

περιβάλλοντοσ ςτο διαδίκτυο, ϊςτε να υποςτθρίξουν 

με ζγκυρουσ και δοκιμαςμζνουσ πόρουσ επιλογζσ 

των ςυμμακθτριϊν και ςυμμακθτϊν τουσ που κα 

επικυμοφςαν να ακολουκιςουν κάποια Σχολι από 

τθν Ομάδα Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν.  

ΣΑΞΗ Α - Β - Γ (Λυκείου)3 

                                                 
2
 Σε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ είναι δυνατόν να κακοριςτοφν ενιςχυτικζσ αςκιςεισ και εφαρμογζσ 

και ςε άλλα γνωςτικά αντικείμενα των πανελλαδικϊν εξετάςεων. 
3
 Τα περιεχόμενα τθσ γραφισ με κόκκινο κα οριςτικοποιθκοφν τζλθ Σεπτεμβρίου του 2016. 
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ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

11-20 μακθτζσ 

 

ΣΟΧΟΙ 

Ωσ προσ τη θεματική και τα επιμζρουσ περιεχόμενα του 

Ομίλου: 

Αναμζνεται οι μακθτζσ: 

 Να αποκτιςουν επαρκι και τεκμθριωμζνθ 

πλθροφόρθςθ όςον αφορά το περιεχόμενο του 

ςυγκεκριμζνου Πεδίου , τθσ Σχολισ και των 

γνωςτικϊν αντικειμζνων από τθν Ομάδα 

Προςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν που κα 

επιλζξουν να ακολουκιςουν. 

 Να ςυλλζξουν τεκμθριωμζνεσ πλθροφορίεσ, με 

προςωπικι αναηιτθςθ για το Πεδίο, τθ Σχολι και τα 

γνωςτικά αντικείμενα από τθν Ομάδα 

Προςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν που κα 

επιλζξουν να ακολουκιςουν, λαμβάνοντασ υπόψθ 

τισ υπάρχουςεσ δομζσ του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ και τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ. 

 Να γνωρίςουν τισ ιδιαιτερότθτεσ που ζχουν τόςο θ 

φοίτθςθ όςο και θ μετζπειτα επαγγελματικι 

εναςχόλθςθ με κάποιον τομζα ι κλάδο τθσ Ομάδασ 

Προςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν. 

 Να ενιςχφςουν και να εμπλουτίςουν ςυγκεκριμζνεσ 

μακθςιακζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται, 

προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ των 

γνωςτικϊν αντικειμζνων ςτισ πανελλαδικζσ 

εξετάςεισ. 

 Να καλλιεργιςουν τθν αυτογνωςία και 

αυτοεκτίμθςι τουσ όςον αφορά τισ προςωπικζσ 

ικανότθτεσ και δεξιότθτζσ τουσ, τισ αξίεσ και τα 

ενδιαφζροντά τουσ, επιλζγοντασ το Πεδίο ι τθ Σχολι 

από τθν Ομάδα Προςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν 

Σπουδϊν που επικυμοφν να ακολουκιςουν. 
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 Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ λιψθ προςωπικισ και 

επαγγελματικισ απόφαςθσ είναι ςφνκετθ και 

εξελικτικι-αναπτυξιακι διαδικαςία μζςα ςτθν οποία 

οι μακθτζσ αποφαςίηουν όχι μόνο για τθν 

επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία αλλά και για τθν 

ίδια τουσ τθ ηωι με υπεφκυνο και δθμιουργικό 

τρόπο για τουσ ίδιουσ. 

Ωσ προσ τουσ Γραμματιςμοφσ: 

Αναμζνεται οι μακθτζσ: 

 Να μποροφν να προςεγγίηουν τθν επαγγελματικι 

τουσ επιλογι, εντάςςοντάσ τθν ςτο ευρφτερο 

πολιτικο-οικονομικό περιβάλλον τθσ εργαςίασ και 

λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ ςτακμιςμζνουσ ι 

αςτάκμθτουσ παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν. 

 Να ςυνδζουν τθ ςυγκεκριμζνθ επαγγελματικι τουσ 

επιλογι με τισ διεκνοποιθμζνεσ διακυμάνςεισ τθσ 

επονομαηόμενθσ «κρίςθσ των ανκρωπιςτικϊν 

ςπουδϊν». 

 Να αναιρζςουν ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ και 

«μφκουσ» που ςχετίηονται με επιλογζσ που κάνουν 

οι υποψιφιοι τθσ Ομάδασ Προςανατολιςμοφ 

Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν, αντιμετωπίηοντασ κριτικά 

ςχετικζσ εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ επιλογζσ. 

 Να μυθκοφν ςε τεχνικζσ και μακθςιακζσ δεξιότθτεσ 

μζςω των οποίων μποροφν να αντιμετωπίςουν 

αποτελεςματικά και νθφάλια τισ δυςκολίεσ των 

πανελλαδικϊν εξετάςεων. 

 Να καλλιεργιςουν τθν ικανότθτα 

αυτοπροςδιοριςμοφ τουσ, μζςω των ςπουδϊν και 

του μελλοντικοφ τουσ επαγγζλματοσ πουεπιλζξουν 
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να ακολουκιςουν. 

 Να προβλζπουν, κατά το δυνατόν, τισ ςυνζπειεσ που 

μπορεί να προκφψουν επιλζγοντασ κάποιο Πεδίο ι 

Σχολι από τθν Ομάδα Προςανατολιςμοφ 

Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν. 

ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩ 2 ώρεσ τθν εβδομάδα4 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

Διδακτικό-εποπτικό υλικό των διδαςκόντων και 

προςκεκλθμζνων ομιλθτϊν: 

 Ζντυπα κείμενα και ςθμειϊςεισ, ψθφιακζσ 

παρουςιάςεισ, βίντεο. 

Ζντυποι εκπαιδευτικοί πόροι: 

  Δθμθτρόπουλοσ, Ε. Συμβουλευτική ςταδιοδρομίασ, 

εκπαιδευτικόσ και επαγγελματικόσ 

προςανατολιςμόσ. Ακινα: 1999. 

 Καςςωτάκθσ, Μ. Συμβουλευτική και επαγγελματικόσ 

προςανατολιςμόσ. Ακινα: 2003. 

 Κότιοσ, Κ., & Χρ. Ταουςάνθσ. Επιλζγω ςπουδζσ και 

επάγγελμα. Ακινα: 2015. 

 Μιχαλοφλθσ, Σ. & Ν. Παυλάκοσ. Πάμε Πανεπιςτήμιο. 

Οδηγόσ Σπουδών. Ακινα: 2015. 

 Οδθγόσ Συμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ 

Προςανατολιςμοφ ςτον τομζα τθσ Εκπαίδευςθσ 

Ψθφιακοί εκπαιδευτικοί πόροι: 

 Εκνικόσ Οργανιςμόσ Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και 
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ 

 «Πλοθγόσ»: Ελλθνικι Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων 

                                                 
4
 Η ςυγκεκριμενθ μζρα και ϊρα κα κακοριςτεί μετά από ςυνεννόθςθ με τουσ μακθτζσ. 

http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1133
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1133
http://www.eoppep.gr/index.php/el/
http://www.eoppep.gr/index.php/el/
http://ploigos.eoppep.gr/ekep/external/index.html
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Εκπαιδευτικϊν Ευκαιριϊν 

 sep4u.gr: Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ 

 Πφλθ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ 

 Ελλθνικι Εταιρεία Συμβουλευτικισ και  
Προςανατολιςμοφ (ΕΛΕΣΥΠ) 

 Κζντρα Συμβουλευτικισ & Προςανατολιςμοφ 
(ΚΕΣΥΠ)  

 Υπουργείο Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 
(Εξετάςεισ) 

 Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα Ελλάδασ 

 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (ΤΕΙ) 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

 Υλικό (ζντυπο και ψθφιακό) των ειςθγιςεων και των 

παρουςιάςεων του εκπαιδευτικοφ 

 portfolio με τισ παρουςιάςεισ, εργαςίεσ των 

μακθτριϊν / μακθτϊν 

 Πορίςματα ερωτθματολογίου των μακθτριϊν / 

μακθτϊν ςχετικά με ςτάςεισ και επιλογζσ μακθτριϊν 

και μακθτϊν του ςχολείου ωσ προσ τθν Ομάδα 

Προςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν 

 Ψθφιακό περιβάλλον-Οδθγόσ με πλθροφορίεσ για 

τθν Ομάδα Προςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν 

Σπουδϊν 

 Αποτίμθςθ τθσ λειτουργίασ του Ομίλου από τισ 

μακιτριεσ και τουσ μακθτζσ με βάςθ 

ερωτθματολόγιο – Διαπιςτϊςεισ. 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ 

ΠΡΟΩΠΑ & ΦΟΡΕΙ 

Θα επιδιωχκοφν: 

 Συνεργαςίεσ με ειδικοφσ ςτθ Συμβουλευτικι και τον 

(Επαγγελματικό) Προςανατολιςμό 

 Ειςθγιςεισ από διδάςκοντεσ ςτθν Ανϊτερθ και 

http://ploigos.eoppep.gr/ekep/external/index.html
http://sep4u.gr/
http://www.mysep.gr/
http://www.elesyp.gr/
http://www.elesyp.gr/
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/consultant/16-symvoulos
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/consultant/16-symvoulos
http://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/geniko-lykeio-m
http://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/geniko-lykeio-m
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1
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Ανϊτατθ εκπαίδευςθ ςε κζματα και τομείσ που 

ζχουν επιλζξει να ακολουκιςουν από τθν Ομάδα 

Προςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν οι 

μακιτριεσ και μακθτζσ 

 Επιςκζψεισ ςε ακαδθμαϊκά ιδρφματα που 

ενδιαφζρουν μακιτριεσ και μακθτζσ τθσ Ομάδασ 

Προςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν. 

 Συνεργαςία και άμεςθ επικοινωνία αποφοίτων του 

ςχολείου μασ, που ακολουκοφν ςιμερα κάποιον 

κλάδο τθσ Ομάδασ Προςανατολιςμοφ 

Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν, με τουσ μακθτζσ του 

Ομίλου. 

Δηλώςεισ υμμετοχήσ 

Για δθλϊςεισ ςυμμετοχισ και διευκρινίςεισ οι μακθτζσ 

μποροφν να απευκφνονται ςτον υπεφκυνο κακθγθτι 

του Ομίλου, διά ηϊςθσ ι εξ αποςτάςεωσ: 

lambros2@otenet.gr  

 
Ο ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

 

 Λάμπροσ ΠΟΛΚΑ 
 

 

mailto:lambros2@otenet.gr

