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Προς 
Το Εποπτικό Επιστημονικό Συμβούλιο 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  2020-2021 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ 
ΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ 

Ευφροσύνη Ζαχαράτου 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Φιλόλογος (ΠΕ02) 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΟΜΙΛΟΥ 

«Γνωρίζω τον εαυτό μου και επιλέγω το 
επάγγελμα που μου ταιριάζει» 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΙΛΟΥ 

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

ΤΑΞΗ Α΄ Λυκείου 
Τμήμα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών 

Σπουδών Β΄ Λυκείου 
Τμήμα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών 

Σπουδών Γ΄ Λυκείου 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

10 – 20 μαθητές 

ΩΡΕΣ-
ΜΕΡΕΣ 

Συναντήσεις δια ζώσης στο σχολείο ή εξ αποστάσεως 
σε συνεννόηση με τους μαθητές 

Διάρκεια: 3 ώρες. 
ΣΤΟΧΟΙ Αναμένεται οι μαθητές: 

• Να αναζητήσουν και να συγκεντρώσουν 
πληροφορίες για τις Σχολές και τα Τμήματα 
της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών που θα 
επιλέξουν να ακολουθήσουν. 

• Να αποκτήσουν επαρκή και τεκμηριωμένη 
πληροφόρηση όσον αφορά το περιεχόμενο του 
1ου Επιστημονικού Πεδίου Ανθρωπιστικών, 
Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 

• Να καλλιεργήσουν την αυτογνωσία και την 
ικανότητα αυτοπροσδιορισμού τους  όσον 
αφορά τις προσωπικές δεξιότητες και τα 
ενδιαφέροντά τους. 

• Να συνειδητοποιήσουν ότι η διαδικασία για τη 
λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή 
αρχικά Ομάδας Προσανατολισμού και εν 
συνεχεία, Σχολής και Τμήματος, είναι σύνθετη 
και απαιτεί ωριμότητα. 

• Να γνωρίσουν τη διαδικασία για τη σύνταξη 
βιογραφικού σημειώματος καθώς και τις 
επιμέρους θεματικές ενότητές του. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

και 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

Το αναλυτικό πρόγραμμα που παρατίθεται είναι 
ενδεικτικό και θα εξαρτηθεί η εφαρμογή του από τις 
ανάγκες και τα ιδιαίτερα  ενδιαφέροντα  των 
μαθητών καθώς και πρακτικά ζητήματα, όπως η 
δυνατότητα πραγματοποίησης διδακτικών 
επισκέψεων σε ακαδημαϊκά ιδρύματα λόγω του 
COVID - 19. 
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Οκτώβριος 2020: 
• Γνωριμία με τους μαθητές. 
• Εισαγωγή στον Σχολικό Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό. 
• Διερεύνηση των αναγκών και των 

ενδιαφερόντων των μαθητών σε σχέση με τις 
επαγγελματικές τους επιλογές. 

• Προγραμματισμός διδακτικών επισκέψεων σε 
ακαδημαϊκά ιδρύματα με βάση τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών / μαθητριών. 

 
Νοέμβριος 2020: 

• Αναζήτηση και παρουσίαση πληροφοριών για 
το 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, 
Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, των 
Σχολών και των Τμημάτων. 

• Σύνταξη ερωτηματολογίου των μαθητών / 
μαθητριών σχετικά με τις στάσεις και τις 
επιλογές των μαθητών / μαθητριών του 
σχολείου ως προς την Ομάδα 
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. 

 
Δεκέμβριος 2020: 

• Πρόσκληση ειδικού στη Συμβουλευτική και τον 
Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΚΕΣΥΠ). 

• Γνωριμία με ψηφιακούς πόρους: 
- Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης και 

Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού: https://www.eoppep.gr 

- Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού: 
https://www.mysep.gr 

- Πλοηγός (Ελληνική Εθνική Βάση 
Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών): 
http://ploigos.eoppep.gr 

- Sep4u.gr: http://sep4u.gr/ 
 

Ιανουάριος 2021: 
• Πρόσκληση για εισήγηση ειδικού από το 

Εργαστήριο Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού        και        Συμβουλευτικής 
«Μιχάλης Κασσωτάκης» του Τμήματος 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής (ΕΚΠΑ). 

http://www.eoppep.gr/
http://www.eoppep.gr/
http://www.mysep.gr/
http://www.mysep.gr/
http://ploigos.eoppep.gr/
http://sep4u.gr/
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Φεβρουάριος 2021: 

• Διενέργεια Τεστ Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού στο πλαίσιο του ΕΟΠΠΕΠ : 
https://www.eoppep.gr/teens/index.php/tests 
- Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, 
- Τεστ Εργασιακών Αξιών, 
- Τεστ Επαγγελματικών Αποφάσεων. 

 
Μάρτιος 2021: 

• Δημιουργία ατομικού φακέλου δεξιοτήτων 
(προσωπικός φάκελος που θα συμβάλει στην 
αυτοπαρουσίαση, την προβολή των δεξιοτήτων 
και των ενδιαφερόντων των μαθητών και των 
μαθητριών, την ανάδειξη των ικανοτήτων και 
των ταλέντων, καθώς και των προσωπικών και 
εκπαιδευτικών στόχων τους). 

• Διδακτικές επισκέψεις σε ακαδημαϊκά 
ιδρύματα. 

 
Απρίλιος 2021: 

• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος. 
• Διδακτικές επισκέψεις σε ακαδημαϊκά 

ιδρύματα. 
 
Μάιος 2021: 
• Αποτίμηση της λειτουργίας του Ομίλου από τους 

μαθητές και τις μαθήτριες με βάση 
ερωτηματολόγιο. 

• Διαπιστώσεις και συμπεράσματα. 

ΩΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

2 (δύο) ώρες την εβδομάδα: Τετάρτη 14.00 – 15.30 / 
Διά  ζώσης ή / και διαδικτυακά 

(σε συνεννόηση και με τους μαθητές). 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

Διδακτικό υλικό του διδάσκοντος και 
προσκεκλημένων  ομιλητών. 
- Έντυπα κείμενα, ψηφιακές παρουσιάσεις, βίντεο. 

 
Έντυποι εκπαιδευτικοί πόροι: 

 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ευστάθιος, Συμβουλευτική – 
Προσανατολισμός, Θεωρία και Πράξη, Πρώτος Τόμος, 

http://www.eoppep.gr/teens/index.php/tests
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/tests
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/tests
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Αθήνα, Γρηγόρης, 2005 

 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ευστάθιος, Συμβουλευτική – 
Προσανατολισμός, Συμβουλευτική σταδιοδρομίας. 
Εκπαιδευτικός επαγγελματικός προσανατολισμός, 
Δεύτερος Τόμος, Αθήνα, Γρηγόρης, 2004 

 
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ, Μιχάλης, Συμβουλευτική και 
επαγγελματικός προσανατολισμός, Αθήνα, 
Τυπωθήτω, , 2003 

 
ΚΟΤΙΟΣ, Κωνσταντίνος & ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ, Χρήστος, 
Επιλέγω σπουδές και επάγγελμα,Employ, Αθήνα, 
2019 

 
ΜΙΧΑΛΟΥΛΗΣ,   Σπύρος   &   ΠΑΥΛΑΚΟΣ,   Νίκος, 
Πάμε Πανεπιστήμιο 2020, Orientum, Αθήνα, 2019 

 
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, Χρήστος, Πώς επιλέγω 
επάγγελμα. Τεχνικές και μεθοδολογία για τον 
προσδιορισμό του επαγγέλματος που σου ταιριάζει, 
Αθήνα, Ιδιωτική, 2015 

 
Οδηγός Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού  στον  τομέα  της  Εκπαίδευσης, 
Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 
Αθήνα, 2007 
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1133 

 
Ψηφιακοί εκπαιδευτικοί πόροι: 

• Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης και 
Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού. 

• Πλοηγός: Ελληνική Εθνική Βάση Δεδομένων 
Εκπαιδευτικών Ευκαιριών. 

• Sep4u.gr: Επαγγελματικός Προσανατολισμός. 
• Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 
• Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και 

Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) 
• Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1133
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 • Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ • Υλικό (έντυπο και ψηφιακό) των εισηγήσεων και 
των παρουσιάσεων του εκπαιδευτικού. 

• Portfolio με τις παρουσιάσεις και τις εργασίες των 
μαθητών / μαθητριών. 

• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος. 
• Ατομικός φάκελος δεξιοτήτων. 
• Πορίσματα ερωτηματολογίου των μαθητών / 

μαθητριών σχετικά με τις στάσεις και τις επιλογές 
των μαθητών / μαθητριών του σχολείου ως προς 
την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών 
Σπουδών. 

• Αποτίμηση της λειτουργίας του Ομίλου από τους 
μαθητές και τις μαθήτριες με βάση 
ερωτηματολόγιο – Διαπιστώσεις και 
συμπεράσματα. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  με 
ΦΟΡΕΙΣ 

Θα επιχειρηθεί συνεργασία με τους ακόλουθους φορείς ή 
και με άλλους ανάλογα με τις διαθέσιμες κάθε φορά 
επιλογές που θα εξυπηρετούν τους στόχους του 
προγράμματος του Ομίλου: 

 
• Συνεργασίες με ειδικούς στη Συμβουλευτική και 

τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΚΕΣΥΠ). 
• Εισηγήσεις  από  διδάσκοντες στην Ανώτερη 

Ανώτατη Εκπαίδευση σε θέματα και τομείς που οι 
μαθητές και οι   μαθήτριες  της  Ομάδας 
Προσανατολισμού  Ανθρωπιστικών Σπουδών 
έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν. Ενδεικτικά: 
Εργαστήριο   Επαγγελματικού   Προσανατολισμού 
και  Συμβουλευτικής  «Μιχάλης  Κασσωτάκης»  - 
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής αι Ψυχολογίας 
– Τομέας Ψυχολογίας – Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ. 

• Διδακτικές επισκέψεις σε ακαδημαϊκά ιδρύματα 
που ενδιαφέρουν μαθητές και μαθήτριες της 
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών 
Σπουδών. 
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Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ 

 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για δηλώσεις συμμετοχής και διευκρινίσεις οι 
μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να απευθύνονται 
στην υπεύθυνη καθηγήτρια του Ομίλου. 


	Ψηφιακοί εκπαιδευτικοί πόροι:
	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ

