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Δηζαγσγή  
 

Σν ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε» (ΔΠΔΓΒΜ), πινπνηεί ηελ Πξάμε «Δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο 

από ηνπο Κνηλσληθνύο Εηαίξνπο, κε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηελ ηάμε, ζηελ 

Ειιάδα αιιά θαη δηεζλώο – Δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζην ρώξν ηεο Εθπαίδεπζεο». 

Ζ Πξάμε πξνβιέπεη, κεηαμύ άιισλ, δξαζηεξηόηεηεο ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο. Με ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο απηέο επηδηώθεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη ε 

νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. 

 

Ο γεληθόο ζθνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ ζηε Θεκαηηθή Δλόηεηα: ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο 

Πξνζαλαηνιηζκόο είλαη λα ζαο επαηζζεηνπνηήζεη σο εθπαηδεπηηθνύο ζηε ζεκαζία θαη αμία ηνπ 

ρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηνπο 

ώζηε λα είζηε ζε ζέζε λα πξνζεγγίζεηε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ή/θαη ηηο 

επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηεο 

κεηάβαζή ηνπο από ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ παξαθνινύζεζε ηνπ ελ ιόγσ 

πξνγξάκκαηνο έρεη σο ζηόρν λα ζαο βνεζήζεη λα απνθηήζεηε βαζηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ηεο 

πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο θαη ηνπ ρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ, ώζηε λα:  

 

 λα γλσξίδεηε ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην ρνιηθό Δπαγγεικαηηθό 

Πξνζαλαηνιηζκό.  

 λα εληνπίδεηε ηηο πξνζσπηθέο ζαο πεπνηζήζεηο, αμίεο, δπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνύο θαηά ηε 

δηαδηθαζία παξνρήο ππνζηήξημεο ζηνπο καζεηέο ζε ζέκαηα ΔΠ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 λα αλαγλσξίδεηε ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ζε ζέκαηα ιήςεο εθπαηδεπηηθώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ απνθάζεσλ θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ δσήο θαη δηαρείξηζεο ζηαδηνδξνκίαο. 

 λα εθαξκόδεηε ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο 

καζεηέο εκπιέθνληάο ηνπο ζε δηάθνξεο βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην πιαίζην ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο. 

 λα αμηνπνηείηε ηα δηαθνξεηηθά καζήκαηα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ώζηε λα 

βνεζάηε ηνπο καζεηέο ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ δσήο θαη δηαρείξηζεο ζηαδηνδξνκίαο. 

 λα γλσξίζεηε ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο θαη εμειίμεηο ζηε Γηα Βίνπ Αλάπηπμε ηαδηνδξνκίαο. 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ εθπαίδεπζεο, όπνπ παξνπζηάδεηαη ην βαζηθό ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο 

πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ, αθνινπζνύλ θάπνηεο ελδεηθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ εμνηθείσζή ζαο κε ζέκαηα ΔΠ θαη πξνζσπηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

θαη δηακόξθσζεο απηναληίιεςεο. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη θάπνηεο αζθήζεηο πνπ κπνξείηε λα 

«δνπιέςεηε» κε ηνπο καζεηέο κέζα ζηελ ηάμε. Απιέο δξαζηεξηόηεηεο, αζθήζεηο, κειέηεο πεξίπησζεο 

θιπ. ζαο βνεζνύλ λα πξνζεγγίζεηε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πιεξνθόξεζε γηα ζέκαηα ΔΠ, ηε 

ιήςε απνθάζεσλ γηα εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο, ηελ κεηάβαζε ζε κηα αγνξά 

εξγαζίαο πνπ αιιάδεη ζπλερώο θαη λα μεθηλήζεηε έλα επνηθνδνκεηηθό δηάινγν κε ηνπο καζεηέο θαη 

καζήηξηεο, ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο θαη άκεζεο επαθήο πνπ έρεηε καδί ηνπο. 

ηόρνο είλαη όρη λα «δώζεηε έηνηκεο απαληήζεηο» αιιά λα θηλεηνπνηήζεηε ηνπο καζεηέο θαη ηηο 

καζήηξηεο ζηελ αλαδήηεζε ησλ δηθώλ ηνπο απαληήζεσλ, ζηε δηεξεύλεζε ηνπ θόζκνπ ησλ 

επαγγεικάησλ. Να ηνπο βνεζήζεηε λα ραξάμνπλ ην δηθή ηνπο πνξεία ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπο θαη λα 

ηνπο παξνηξύλεηε λα δεηήζνπλ ζηήξημε από ηνπο εηδηθνύο πκβνύινπο Δπαγγεικαηηθνύ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ (π.ρ. Κέληξα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνύ – ΚΔΤΠ).  

Αθήζηε ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ εκπεηξία πνπ έρεηε σο παηδαγσγνί λα ζαο νδεγήζεη ζην λα 

βνεζήζεηε ηνπο καζεηέο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δσήο θαη ζηαδηνδξνκίαο. 

 

Φσηεηλή Βιαράθε 

Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε ησλ εκηλαξίσλ Δλδνζρνιηθήο Δπηκόξθσζεο γηα ην ΔΠ 
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Α. Πξνεηνηκαζία – Γλσξηκία κε ην αληηθείκελν ηνπ  

ρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ 
 

 
Γξαζηεξηόηεηα Πξνεηνηκαζίαο Ι:  Πξνζδνθίεο  

 

ηόρνο:  Καηαγξαθή ησλ θηλήηξσλ γηα ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα ελδνζρνιηθήο 

επηκόξθσζεο γηα ην ΔΠ 

Γηάξθεηα:   15 ΄ 

 

Πνηνη είλαη νη ιόγνη πνπ ζπκκεηέρεηε ζην πξόγξακκα ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο γηα ην 

ΔΠ; 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Πσο ε ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα ζπκβαδίδεη κε ην ξόιν ζαο σο εθπαηδεπηηθνύ ; ε ηη ζα ην 

αμηνπνηήζεηε; 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Έρεηε ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο πνπ ζέιεηε λα πεηύρεηε κέζα από ηε ζπκκεηνρή ζην 

πξόγξακκα ; Αλ λαη, πνηνη είλαη ;  

 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα Πξνεηνηκαζίαο ΙΙ: Μειέηε – εμνηθείσζε κε ην βαζηθό πιηθό ηνπ 

καζήκαηνο ΔΠ όπσο εθαξκόδεηαη ζηε ζρνιηθή ηάμε  

 

ηόρνο:   Δμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο, πεξηερόκελν θαη ζηόρνπο ηνπ ΔΠ 

Γηάξθεηα:   60 ΄ 

 

Μειεηήζηε ην ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΟ ΔΝΗΑΗΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (ΔΠ) Γ ΓΤΜΝΑΗΟΤ θαη 

εμνηθεησζείηε κε ηα δηδαθηηθά παθέηα ηνπ καζήκαηνο ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο 

Πξνζαλαηνιηζκόο Γ ΓΤΜΝΑΗΟΤ «ρεδηάδνληαο ην επαγγεικαηηθό κνπ κέιινλ», ζηε  

ζειίδα ηνπ Φεθηαθνύ ρνιείνπ http://digitalschool.minedu.gov.gr//courses/DSGYM-C111/ 

 

Πνηα είλαη ε αξρηθή άπνςε πνπ ζρεκαηίζαηε γηα ην ΔΠ; 

 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-C111/
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Γξαζηεξηόηεηα Πξνεηνηκαζίαο ΙΙΙ:   Φσηνγξαθίεο  

 

ηόρνο:  Δπηιέμηε κεξηθέο θσηνγξαθίεο πνπ δείρλνπλ ζεκαληηθά γεγνλόηα / 

ζηηγκέο ηεο δσήο ζαο. 

Γηάξθεηα:   15 ΄ 

 

Πνιιέο πξνζσπηθέο ηδηόηεηεο, ηθαλόηεηεο, πεπνηζήζεηο θαη θίλεηξα πξνέξρνληαη από 

πξόζσπα θαηαζηάζεηο θαη εκπεηξίεο ζην παξειζόλ. Μηα θσηνγξαθία κπνξεί λα πεη πνιιά γηα 

απηέο ηηο ηδηόηεηεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηα θίλεηξα. 

Σελ πξώηε εκέξα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα θάλνπκε κηα άζθεζε κε θσηνγξαθίεο. πλεπώο, ζαο 

δεηάκε λα θέξεηε καδί ζαο δύν θσηνγξαθίεο, νη νπνίεο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθέο 

θαηαζηάζεηο, πξόζσπα, πεξηόδνπο ή εκπεηξίεο ζηε δσή ζαο (κε ζεηηθό ηξόπν). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ζα ζαο δεηεζεί λα ζπδεηήζεηε απηέο ηηο θσηνγξαθίεο κε ηνπο 

άιινπο ζπκκεηέρνληεο 
 

 

 

Φσηνγξαθίεο 
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Γξαζηεξηόηεηα Πξνεηνηκαζίαο VΙ:  Δίκαη ππεξήθαλνο γηα… 

 

ηόρνο:  πγθεληξώζηε απνδείμεηο γηα ηα ηδηαίηεξα επηηεύγκαηα θαη δπλαηά ζαο 

ζεκεία. 

Γηάξθεηα:   30 ΄ 

 

1. θεθηείηε δύν επηηεύγκαηα ζηε δσή ζαο (κηθξέο ή κεγάιεο, επαγγεικαηηθέο ή πξνζσπηθέο 

επηηπρίεο), νη νπνίεο ζαο θάλνπλ λα είζηε ππεξήθαλνη. Απηό κπνξεί λα είλαη θάηη πνπ έρεηε 

θάλεη, θάηη πνπ έρεηε αλαπηύμεη, κηα απόθαζε πνπ έρεηε ιάβεη, θιπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα θάλνπκε κηα άζθεζε γηα λα εμεξεπλήζεηε ηα επηηεύγκαηα απηά, ώζηε λα 

έρεηε κεγαιύηεξε επίγλσζε ησλ πξνζόλησλ ζαο, πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα επηηεύγκαηα. 

Γηα ηελ θαιύηεξε αλάδεημε ησλ πξνζόλησλ ζαο κπνξείηε λα θάλεηε έλα αηνκηθό 

ραξηνθπιάθην (portfolio). ε απηό ην ραξηνθπιάθην, κπνξείηε λα ζπγθεληξώζεηε όιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ζαο. Φπζηθά απηέο νη πιεξνθνξίεο 

είλαη πνιύ πην ηζρπξέο, αλ πξνζζέζεηε απνδείμεηο ησλ επηηεπγκάησλ / δπλαηώλ ζεκείσλ 

ζαο. 

2. Πξνζπαζήζηε λα βξείηε απνδείμεηο γηα ηα επηηεύγκαηά ζαο, όπσο έλα έγγξαθν, κηα 

θσηνγξαθία, κηα αλαθνξά από θάπνηνλ άιιν, έλα πηζηνπνηεηηθό δίπισκα, έλα πξντόλ θιπ. 

 

 

Δίκαη ππεξήθαλνο γηα… 
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Γξαζηεξηόηεηα Πξνεηνηκαζίαο V:   Δληππώζεηο  

 

ηόρνο:  πγθεληξώζηε πιεξνθνξίεο από ηνλ εαπηό ζαο θαη άιινπο γηα ηηο 

ηθαλόηεηέο ζαο.  

Γηάξθεηα:   120 ΄ 

 

Όινη έρνπκε ηζρπξά θαη όρη ηόζν ηζρπξά ζεκεία. Όζν κεγαιύηεξε επίγλσζε έρεηε γηα ηα 

δπλαηά ζεκεία ζαο, ηόζν θαιύηεξα κπνξείηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε.  Αλαγλσξίδνληαο ηα 

ιηγόηεξν ηζρπξά ζεκεία δίλεηαη ε επθαηξία ώζηε λα εζηηάζεηε πεξηζζόηεξν θαη πην 

ζπζηεκαηηθά ζηελ ελίζρπζε ηνπο.  

αο παξαθαινύκε γηα κηα ζύληνκε επηζθόπεζε ησλ δπλαηώλ θαη ιηγόηεξν δπλαηώλ ζαο 

ζεκείσλ. Πξνζπαζήζηε λα ππνζηεξίμεηε απηέο ηηο ηδηόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κε 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα από ηε δσή ζαο. Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα γηα 

απηό. ηε ζπλέρεηα, δεηήζηε από 3 αλζξώπνπο λα θάλνπλ ην ίδην γηα ζαο.  

Με άιια ιόγηα, δεηήζηε ηνπο λα γξάςνπλ ηα ηζρπξά ζαο θαη όρη ηόζν ηα ηζρπξά ζεκεία κε 

κεξηθά παξαδείγκαηα. (1 κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, 1 θίινο / θίιε, 1 ζπλάδειθνο) 

Μεηά ζπδεηήζηε ηα απνηειέζκαηα καδί ηνπο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δηεξεπλήζνπκε πεξαηηέξσ ηα απνηειέζκαηα. 

 

α. Πξνζσπηθέο Δληππώζεηο – Απόςεηο γηα ηνλ Δαπηό ζαο  

 
Γπλαηά θαη ιηγόηεξα δπλαηά ζεκεία ηνπ / ηεο …………………………………….. 

 

 

Δυνατά ςημεία  Παραδείγματα/ περιπτώςεισ 

 

 

 

Λιγότερο δυνατά ςημεία  Παραδείγματα/ περιπτώςεισ 
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β. Δληππώζεηο – Απόςεηο γηα ζαο από θάπνηνλ άιιν - πλάδειθν 

 
Γπλαηά θαη ιηγόηεξα δπλαηά ζεκεία ηνπ / ηεο ……………………… από …………….. 

 

 

Δυνατά ςημεία  Παραδείγματα/ περιπτώςεισ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λιγότερο δυνατά ςημεία  Παραδείγματα/ περιπτώςεισ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ. Δληππώζεηο – Απόςεηο γηα ζαο από θάπνηνλ άιιν – Μέινο νηθνγέλεηαο  

 
Γπλαηά θαη ιηγόηεξα δπλαηά ζεκεία ηνπ / ηεο ……………………από………………. 

 

 

Δυνατά ςημεία  Παραδείγματα/ περιπτώςεισ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λιγότερο δυνατά ςημεία  Παραδείγματα/ περιπτώςεισ 
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δ. Δληππώζεηο – Απόςεηο γηα ζαο από θάπνηνλ άιιν – Φίιν ζαο 

 
Γπλαηά θαη ιηγόηεξα δπλαηά ζεκεία ηνπ / ηεο …………………… από ……………….. 

 

 

Δυνατά ςημεία  Παραδείγματα/ περιπτώςεισ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λιγότερο δυνατά ςημεία  Παραδείγματα/ περιπτώςεισ 
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Β. Έλαξμε εξγαζηώλ νκάδαο - εηζαγσγή 
 

Γξαζηεξηόηεηα Ι : Γλσξηκία ησλ κειώλ ηεο νκάδαο (3΄) 

 

Οδεγίεο : Υσξηζηείηε κεηαμύ ζαο ζε δεπγάξηα θαη ζπδεηήζηε ειεύζεξα γηα ιίγν αλαθέξνληαο 

ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα εζάο ζην ζπλνκηιεηή ζαο ώζηε λα ζαο γλσξίζεη θαιύηεξα. ηε 

ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζεη ν έλαο ηνλ άιιν ζε όιε ηελ νκάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα ΙΙ : Πόζα θνηλά έρνπκε (3’) 

 

Οδεγίεο :  

 Υσξηζηείηε ζε νκάδεο ησλ 4-5  

 Χο νκάδα θαηαγξάςηε ζην ραξηί όια όζα είλαη θνηλά κεηαμύ ζαο. 

 Ζ θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηε ιίζηα ζηελ νινκέιεηα. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Σα θνηλά καο ζηνηρεία είλαη : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Γξαζηεξηόηεηα ΙΙΙ: 

Πξνζδνθίεο πνπ έρσ από ηε ζπκκεηνρή κνπ ζην  

πξόγξακκα ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο (5΄) 

 

 

Ση πεξηκέλσ από ηε ζπκκεηνρή κνπ ζην πξόγξακκα (παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα ησλ 

όζσλ θαηαγξάςαηε ζηελ δξαζηεξηόηεηα πξνεηνηκαζίαο) 

 

 

 

Ση πεξηκέλεη ν εθπαηδεπηήο από κέλα  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 
 



 

  11 

  

Γξαζηεξηόηεηα ΙV: «Ση εληύπσζε δίλσ; Πώο κε βιέπνπλ θάπνηνη ζεκαληηθνί άιινη;». 

 

Γξαζηεξηόηεηα α : «Σα ζπκπεξάζκαηά κνπ» Γηάξθεηα 15’. 

Ο θαζέλαο μερσξηζηά θαη γηα ηνλ εαπηό ηνπ, δηαβάδεη ηα θύιια αμηνιόγεζεο πνπ έρεη από ηνπο άιινπο 

κε βάζε ηελ θαηαγξαθή ηεο Γξαζηεξηόηεηαο V ηεο ελόηεηαο Α. θαη βγάδεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ.  

 

θέθηνκαη θαη απαληώ ζύληνκα : 

 Πώο είλαη, πσο αηζζάλνκαη λα καζαίλσ ηη πηζηεύνπλ νη άιινη γηα κέλα;  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Υπήξμε θάηη πνπ έκαζα πνπ κε εμέπιεμε ζεηηθά ή αξλεηηθά; Κάηη πνπ δελ ήμεξα γηα κέλα; 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

      Υπήξμε θάηη πνπ εγώ δελ ην είρα αληηιεθζεί ζηελ εληύπσζε πνπ έρνπλ νη άιινη γηα κέλα θαη 

ηώξα ην δηαπίζησζα; 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Δηαπίζησζα νξηζκέλα ζηνηρεία ή ραξαθηεξηζηηθά κνπ πνπ αλαθέξζεθαλ πεξηζζόηεξεο από 

κηα θνξέο; 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Πόζν ζεκαληηθή είλαη ε εληύπσζε πνπ έρνπλ νη άιινη γηα κέλα; Καη πνηνη άιινη 

ζπγθεθξηκέλα; 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Γξαζηεξηόηεηα β: Μνηξάδνκαη ζηελ νκάδα ηα ζπκπεξάζκαηα από ηηο εληππώζεηο πνπ έρνπλ 

νη άιινη γηα κέλα.  Γηάξθεηα: 15΄ 

 

Πεξηγξάςηε ζύληνκα ζηελ νκάδα, ν θαζέλαο μερσξηζηά γηα ηνλ εαπηό ηνπ, ηη εληύπσζε λνκίδεηε όηη 

έρνπλ ζεκαληηθά πξόζσπα ηνπ πεξηβάιινληόο ζαο. Αθνινπζεί νκαδηθή ζπδήηεζε γηα ην ηη 

ζπκπέξαζκα έβγαιε ν θαζέλαο γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηη επίπησζε έρνπλ νη απόςεηο ησλ ζεκαληηθώλ 

άιισλ ζηηο απνθάζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηώλ.  

 

Τη έλησζα……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Πσο λνκίδεηε όηη επεξεάδνληαη νη απνθάζεηο ησλ καζεηώλ από ηηο εληππώζεηο – απόςεηο ησλ 

ζεκαληηθώλ άιισλ…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

  12 

  

Γ. Δλδεηθηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο – Μειέηεο πεξίπησζεο  

γηα ζέκαηα ΔΠ & αλάπηπμεο ζηαδηνδξνκίαο  
 

Άζθεζε Ι: Δπεμεξγάδνκαη θαη αμηνινγώ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ πξνζθέξνληαη. 
 

Σθνπόο 
ηόρνο ηεο άζθεζεο απηήο είλαη λα πξνβιεκαηηζηνύλ νη ζπκκεηέρνληεο (καζεηέο –ηξηεο) ζηελ 

επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ αλαγλώξηζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο 

δίλνληαη (θαζώο θαη απηώλ πνπ παξαιείπνληαη).  

Ζ άζθεζε κπνξεί λα γίλεη ζε αηνκηθό επίπεδν αιιά θαη νκαδηθά. 

Σα κέιε ηεο νκάδαο ρσξίδνληαη ζε ππννκάδεο θαη επεμεξγάδνληαη ην ζέκα πνπ αθνινπζεί. ηε 

ζπλέρεηα ν εθπξόζσπνο ηεο θάζε ππννκάδαο παξνπζηάδεη ηηο απόςεηο ζηελ νινκέιεηα. Αθνινπζεί 

ζπδήηεζε.  

 

Η πεξίπησζε ηνπ Γεκήηξε
1
. 

«Ο Γεκήηξεο εξεπλνύζε επαγγέικαηα ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζηέο ζην δηαδίθηπν. 

Βξήθε κηα ηζηνζειίδα ζπλαληήζεσλ γεκάηε από άηνκα πνπ αζρνινύληαη κε ηελ 

πιεξνθνξηθή. Κάπνηνη έιεγαλ όηη δελ ππάξρεη κέιινλ ζην επάγγεικα απηό.  

Ο Γεκήηξεο άξρηζε λα ζθέθηεηαη ζνβαξά θάπνην άιιν επάγγεικα ή δξαζηεξηόηεηα.» 

 

Θέκαηα πξνο επεμεξγαζία: 

 

 Ννκίδεηο όηη ε πεγή πιεξνθνξηώλ ηνπ Γεκήηξε είλαη αμηόπηζηε; 

Αηηηνιόγεζε ηελ απάληεζή ζνπ. 

 

 

 Ση άιιεο ελέξγεηεο ζα πξόηεηλεο ζην Γεκήηξε λα θάλεη πξνθεηκέλνπ λα έρεη θαη άιιεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην επάγγεικα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη; 

 

 

 Γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο ν Γεκήηξεο ζρεηηθά κε ην επάγγεικα 

πνπ ηνλ ελδηαθέξεη; 

 

 

 Πνηεο πιεξνθνξίεο πηζηεύεηο όηη ζα ηνπ είλαη πνιύ ρξήζηκεο; 

 

 

 Από πνύ ζεσξείο όηη πξέπεη λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο; Ση λα εξεπλήζεη; 

 

 

 Ση πξέπεη λα πξνζέμεη αθνύ ζπιιέμεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο; 

 

 
 

 

Η άζθεζε απνηειεί παξαιιαγή από ηνπο Plate & Patton, 2003. 

                                                 
1
 Ζ άζθεζε απηή πεξηιακβάλεηαη ζην Δθπαηδεπηηθό Τιηθό γηα ην πξόγξακκα «Αλάπηπμε θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο», Κεθάιαην 2 «ρεδηαζκόο ηαδηνδξνκίαο» Υαξνθνπάθε Αξγπξώ, ΗΓΔΚΔ, 

2007. 
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Άζθεζε IΙ: Δπηθνηλσλώ απνηειεζκαηηθά  θαη επεμεξγάδνκαη πιεξνθνξίεο πνπ 

κε αθνξνύλ. 

 
Σθνπόο 

θνπόο ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο
2
 είλαη λα γίλεη ηθαλόο ν/ε έθεβνο καζεηήο/ηξηα λα 

παίξλεη θαη λα κνηξάδεηαη πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηόλ/ήλ. Ζ εθκάζεζε 

απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο βνεζά ην άηνκν λα παίξλεη πιεξνθνξίεο από ηελ αμηνιόγεζε-

επαλαηξνθνδόηεζε ησλ άιισλ, λα εμσηεξηθεύεη ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη λα θαηαλνεί θαιύηεξα ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη αιιά θαη λα ελδπλακώλεη δεμηόηεηεο πνπ θαηέρεη. ηνηρεία πνπ 

απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθά κέξε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο.  

Καζώο εξρόκαζηε ζε επαθή κε ηνπο/ηηο εθήβνπο δηαπηζηώλνπκε όηη παξόιν πνπ αλαδεηνύλ 

ηελ επαθή κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό γηα δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ, δπζθνιεύνληαη λα 

απηνξπζκίζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηελ πνξεία ηεο ζπλάληεζεο. Ζ ζηάζε ησλ εθήβσλ 

απέλαληη ζε κεγαιύηεξνπο αιιά θαη ε έιιεηςε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο απνηεινύλ πηζαλά αίηηα. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ/ηελ έθεβν λα ζπλδηαιέγεηαη κε ζπλεξγαηηθό 

ηξόπν κε εθπαηδεπηηθνύο, γνλείο ή ζπλνκειίθνπο. εκαληηθό είλαη ην ζηνηρείν όηη ε επηδίσμε ηεο 

ζπλάληεζεο έρεη γίλεη από ηνλ/ηελ ίδην/α έθεβν. 

 

Οδεγίεο 

Αθνινύζεζε ηα παξαθάησ βήκαηα γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ηε ζπλάληεζε πνπ εζύ 

δήηεζεο λα γίλεη!  

 

1) Ξεθαζαξίδσ κέζα κνπ ηνλ πξσηαξρηθό ζθνπό ηεο ζπλάληεζεο πνπ επεδίσμα (ζπδήηεζε, 

επίιπζε πξνβιήκαηνο πνπ ζε απαζρνιεί, επαλαηξνθνδόηεζε γηα θάπνην ζέκα, θ.ι.π.). 

2) Αθνύσ πξνζεθηηθά. Κξαηώ ζεκεηώζεηο γηα λα κελ μεράζσ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ή 

νηηδήπνηε δελ θαηαιαβαίλσ από απηά πνπ αθνύσ. Γείρλσ κε θάπνην ηξόπν όηη αθνύσ ηνλ/ηελ 

νκηιεηή/ηξηα (π.ρ. λεύκα-θνύλεκα θεθαιηνύ). 

3) Κάλσ εξσηήζεηο γηα νηηδήπνηε δελ θαηαιαβαίλσ, ώζηε νη πιεξνθνξίεο από ηελ 

επαλαηξνθνδόηεζε πνπ κνπ δίλνληαη λα είλαη μεθάζαξεο γηα κέλα. Γε ρξεηάδεηαη λα 

ζπγθξνπζηώ ή λα επηκείλσ ζηε δηθή κνπ άπνςε.  

4) Δπηιέγνληαο κελύκαηα «Δγώ», ηα νπνία δελ ζα πεξηέρνπλ θξηηηθή πξνο ην πξόζσπν πνπ 

βξίζθεηαη απέλαληί κνπ, παξνπζηάδσ ηηο ηδέεο κνπ, ηηο απόςεηο κνπ ή ηηο πξνηάζεηο κνπ. 

Απνθεύγσ λα θαπγαδίζσ ή λα επηκείλσ λα απνδερηεί ν άιινο ηηο απόςεηο κνπ. 

5) Απνθαζίδσ πνηεο από ηηο ηδέεο, πιεξνθνξίεο θαη πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ από ηε ζπδήηεζε, 

ζθνπεύσ λα ρξεζηκνπνηήζσ θαη ελεκεξώλσ ην άιιν άηνκν γηα ηηο πξνζέζεηο κνπ. 

6) Κξαηώ αξρείν κε ην απνηέιεζκα ηεο ζπλάληεζήο κνπ (εκεξνκελία, ζέκα ζπλάληεζεο, 

δεηήκαηα ζηα νπνία θαηέιεμα, ζρέδην δξάζεο). 

 

 

                                                 
2
 Μεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή από  Geldard & Geldard (1999). 



 

  14 

  

Άζθεζε ΙΙΙ: Οη πξνζδνθίεο κνπ. 

 

Σθνπόο 

Οη πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη άιινη από εκάο ζπρλά επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά καο. πρλά 

νη πξνζδνθίεο ησλ εθήβσλ δελ είλαη δηθέο ηνπο, αιιά απνηεινύλ ηνλ θαζξέπηε ησλ πξνζδνθηώλ 

πνπ έρνπλ θάπνηνη ζεκαληηθνί άιινη γη’ απηνύο. Οη πξνζδνθίεο απηέο κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθή ή 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. θνπόο ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο
3
 είλαη λα βνεζήζεη 

ηνλ/ηελ έθεβν/ε λα δηαρεηξηζηεί ηηο πηέζεηο πνπ κπνξεί λα ηνπ/ηεο αζθνύληαη από δηαθνξεηηθά 

πξόζσπα θαη λα δηαθξίλεη πνηεο πξνζδνθίεο είλαη δηθέο ηνπ/ηεο ή έρεη ελζηεξληζηεί από ηνπο 

άιινπο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα ηνλ θάλεη ηθαλό λα δηαθξίλεη ηηο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ νη πξνζδνθίεο 

απηέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη λα επηιέμεη έλα ζρέδην δξάζεο. 

 

 

Οδεγίεο 

Αθνινύζεζε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. θέθηνκαη ηξία ζεκαληηθά πξόζσπα ζηε δσή κνπ πνπ έρνπλ πξνζδνθίεο από εκέλα. 

Σνπο δσγξαθίδσ ή θάλσ έλα θνιιάδ, ηνπνζεηώληαο κία θσηνγξαθία ή έλα ζύκβνιν 

γηα θαζέλα από απηνύο. Γελ μερλώ λα θάλσ ην ίδην θαη γηα ην δηθό κνπ άηνκν. 

2. Γξάθσ θάησ από θάζε πξόζσπν ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη από εκέλα. 

3. Βάδσ ζε θάζε κηα έλα ζρόιην εάλ αηζζάλνκαη όηη κπνξώ λα αληαπνθξηζώ ζηηο 

πξνζδνθίεο απηέο. 

4. ε θάζε πξνζδνθία γξάθσ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κνπ πξνθαιεί. 

5. Απνθαζίδσ πνηεο από απηέο ζεσξώ ζεκαληηθέο γηα κέλα θαη απνθαζίδσ έλα ζρέδην 

δξάζεο γηα ηελ απνδνρή ή απόξξηςε απηώλ. 

 

 

 

                                                 
3
 Μεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή από Eisenberg, Conti D’Antonio & Bertrando (2000). 
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Άζθεζε ΙV: Άζθεζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ – Η επεμεξγαζία ελόο κύζνπ. 

 
θνπόο 

Ο πξνβιεκαηηζκόο ησλ καζεηώλ – ηξηώλ γηα ζέκαηα ιήςεο απνθάζεσλ.  

 

Οδεγίεο  

Μνηξάδνπκε ην θύιιν κε ην κύζν ζηα κέιε ηεο νκάδαο. Αθνύ ν θάζε ζπκκεηέρσλ επεμεξγαζζεί ην 

θείκελν, ηα κέιε ρσξίδνληαη ζε ππννκάδεο θαη ζπδεηνύλ ζρεηηθά κε απηόλ θαζώο θαη ζηα 

ελδεηθηηθά ζέκαηα πξνο επεμεξγαζία. ηε ζπλέρεηα ν εθπξόζσπνο θάζε ππννκάδαο παξνπζηάδεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηώλ ηεο νκάδαο ηνπ θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα.  

 

Αιίθε : Καιή κνπ γάηα, κπνξείο  ζε παξαθαιώ λα κνπ πεηο πνην δξόκν ζα πάξσ;  

 Γάηα: Εμαξηάηαη από ην πνύ ζέιεηο λα πάο  

Αιίθε : Όπνπ λά λαη . Δελ κε λνηάδεη ….  

Γάηα: Τόηε δελ έρεη ζεκαζία όπνην δξόκν θαη λα πάξεηο  

Αιίθε : «… αξθεί λα θηάζσ θάπνπ»   πξόζζεζε ε Αιίθε ζα λα ζειε λα δηθαηνινγεζεί  

Γάηα: Ω! ζίγνπξα ζα θηάζεηο …αλ πεξπαηήζεηο αξθεηά   

                                                 

  Από ηελ «Αιίθε ζηε ρώξα ησλ ζαπκάησλ» ηνπ Λνύηο Κάξνι 
 

 
 

Θέκαηα πξνο επεμεξγαζία: 

 

 Πνην είλαη ην κήλπκα πνπ πήξαηε εζείο από ην κύζν; 
 

 

 Πνηνο είλαη ν δηθόο ζαο κύζνο (ηη πηζηεύεηε) ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζηε 
δσή καο; 

 

 

 Πνηεο πηζηεύεηε πξνεηνηκαζίεο πξέπεη λα θάλεη θάπνηνο όηαλ πξέπεη λα πάξεη κηα απόθαζε; 

 

  

 Πνηα ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πξέπεη λα έρεη ππόςε ηνπ θαλείο γηα ηε ιήςε κηαο απόθαζεο; 
 

 

 Ση είλαη πην ζεκαληηθό ζηε ιήςε κηαο απόθαζεο; 
 

 

 

 Πνηεο απνθάζεηο είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο νη πην ζεκαληηθέο; 
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Άζθεζε V: Η δηαρείξηζε ησλ αιιαγώλ θαη ησλ κεηαβάζεσλ ζηε δσή καο. 
 

θνπόο 

Γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο ε δηαρείξηζε ησλ αιιαγώλ ή κηαο πεξηόδνπ κεηάβαζεο 

είλαη ππόζεζε δύζθνιε. Αθόκα θαη όηαλ ε αιιαγή απηή ή ε κεηάβαζε ζε κηα άιιε 

θαηάζηαζε (πξνζσπηθή, εθπαηδεπηηθή, θνηλσληθή ή επαγγεικαηηθή) είλαη δηθή καο επηινγή ή 

ζα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα εκάο, ε δηαδηθαζία απηή ηεο αιιαγήο θαη ηεο κεηάβαζεο 

είλαη δπλαηό λα καο δεκηνπξγήζεη δπζθνιίεο.  

Ζ ελ ιόγσ άζθεζε- δξαζηεξηόηεηα έρεη ζηόρν λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ  

κηα πεξίνδν κεηάβαζεο, λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηα ηπρόλ εκπόδηα ή δπζθνιίεο ή θηλδύλνπο, 

λα εληνπίζνπλ ηηο αληηδξάζεηο θαη ηα εθόδηα πνπ έρνπλ θαζώο θαη ην πώο λα ηα δηαρεηξηζηνύλ.  

 

Οδεγίεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό. 

Ζ άζθεζε – δξαζηεξηόηεηα απηή κπνξεί λα γίλεη ζε αηνκηθό ή νκαδηθό επίπεδν θαη απεπζύλεηαη ζε 

καζεηέο, θνηηεηέο, ζπνπδαζηέο-ζηξηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκνζζεί ζε επίπεδν νκάδαο, ηα κέιε 

ρσξίδνληαη ζε ππννκάδεο θαη ν θαζέλαο ρσξηζηά θαη γηα ηνλ εαπηό ηνπ επεμεξγάδεηαη ηα ζέκαηα / 

δεηήκαηα πξνο επεμεξγαζίαο. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ απηώλ θαη ην κνίξαζκα ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνύ θάζε κέινπο κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο ππννκάδαο ηνπ ηα νπνία θαη παξέρνπλ 

αλαηξνθνδόηεζε. Σν ίδην γίλεηαη γηα θάζε κέινο ηεο ππννκάδαο. ην ηέινο, θάζε κέινο εθθξάδεη ηελ 

άπνςή ηνπ γηα ην αλ θαη ζε ηη ην βνήζεζε ε δηαδηθαζία θαη ε αλαηξνθνδόηεζε ησλ άιισλ κειώλ. 

Οξηζκέλα ζεκεία: 

- Δίλαη ζεκαληηθό ην άηνκν λα έρεη πξνζδηνξίζεη κε αθξίβεηα ην ζηόρν / αιιαγή ή κεηάβαζε ζηε δσή 

ηνπ. Υσξίο ζαθή πξνζδηνξηζκό ηνπ ηειηθνύ πξννξηζκνύ όρη κόλν ε δξαζηεξηόηεηα δελ ζα ην 

βνεζήζεη λα βειηησζεί θαη λα θαηαλνήζεη ηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθώλ παξακέηξσλ, αιιά ππάξρεη ν θίλδπλνο λα νδεγεζνύκε ζε πεξηζζόηεξν αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα (κεγαιύηεξε δπζθνιία, αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θ.ά.). 

- Να εθηηκεζεί ν βαζκόο ζην νπνίν ηόζν ν ζηόρνο-αιιαγή είλαη εθηθηόο θαη ξεαιηζηηθόο γηα ην 

άηνκν.  Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηελ έθβαζε ηνπ απνηειέζκαηνο ην άηνκν λα κπνξεί λα έρεη κηα 

αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ηνπ «πνηνο είλαη» θαη ηνπ «πνπ ζέιεη λα πάεη». 

- Να γίλεη ηδηαίηεξε επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ρξόλνπ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ – αιιαγήο. Βεβαίσο, ν ρξόλνο θαη ε δηάξθεηα απηνύ πξνζδηνξίδνληαη από ην 

ζηόρν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

- Να δνζεί έκθαζε ζηελ θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ έρεη ην άηνκν ηελ 

πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο αιιά θαη πνξείαο «πηήζεο» (πεξίνδν αιιαγήο ή κεηάβαζεο). Πσο 

κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε ην άηνκν λα επεμεξγαζζεί ηα ζπλαηζζήκαηα απηά πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

ηεο ελίζρπζεο ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο ζηε δσή 

ηνπ; 

 

Άζθεζε 

Οδεγίεο γηα ηνπο καζεηέο: 

Παξαηήξεζε ην ζθίηζν πνπ αθνινπζεί.  

Σν άηνκν πνπ πξνζπαζεί λα επηηύρεη ηελ αιιαγή θαη βξίζθεηαη κε ην αιεμίπησην είζαη εζύ. 

Σν αιεμίπησην είλαη ε ππνζηήξημή ζνπ γηα λα θζάζεηο ην ζηόρν ζνπ, λα επηηύρεηο ηελ αιιαγή 

/ κεηάβαζε ζηε δσή ζνπ θαη όηη ην απνηειεί (ν ζόινο, ηα ζρνηληά) είλαη ην ζύλνιν ηνπ 

δπλακηθνύ ζνπ: πξνζσπηθόηεηα, αμίεο, ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο, αλάγθεο θαη 

πξνηεξαηόηεηεο θ.ά ζηνηρεία.  

Σν ζεκείν πξνζγείσζεο είλαη ν ζηόρνο, ε αιιαγή ή κεηάβαζε πνπ πξόθεηηαη λα ζνπ ζπκβεί.  

Σν ζύλλεθν είλαη νη αληηζηάζεηο, ηα εκπόδηα πνπ ζε δπζθνιεύνπλ λα θηλεζείο πξνο ηνλ ζηόρν 

ζνπ (εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά πξνβιήκαηα).  

Ο βάιηνο είλαη ην ζεκείν πνπ θηλδπλεύεηο λα πέζεηο αλ δελ είζαη πξνζεθηηθόο-ή. 

Πξηλ μεθηλήζεηο ηελ επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ πνπ αθνινπζνύλ, πξέπεη λα πξνζδηνξίζεηο κε 

ζαθήλεηα, ζεκεηώλνληαο πάλσ ζην θύιιν κε ην ζθίηζν, ηνλ ηειηθό ζηόρν /αιιαγή ή 

θαηάζηαζε κεηάβαζήο ζνπ.  
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Μπνξείο λα δσγξαθίζεηο όηη άιιν ζέιεηο πάλσ ζην ζθίηζν ζνπ, αθόκα θαη λα ρξσκαηίζεηο ηηο 

επηθάλεηεο πνπ επηζπκείο. 

 

ηε ζπλέρεηα ζνπ δίλνληαη θάπνηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη επεμεξγαζία: 

o Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ ζεκείνπ-ζηόρνπ, ηεο αιιαγήο ή ηεο κεηάβαζεο γηα ζέλα; 

o Ση ζπλαηζζήκαηα ζνπ δεκηνπξγεί ε πξννπηηθή ηεο αιιαγήο/κεηάβαζεο; Καηέγξαςέ 

ηα.  

o Πνην είλαη ην πην ηζρπξό ζπλαίζζεκα από απηά; 

o Πνηα πξνβιήκαηα πηζηεύεηο όηη ζα έρεηο ζηελ πνξεία ζνπ πξνο ηελ αιιαγή / 

κεηάβαζε;  

o Από πνύ πξνέξρνληαη απηά; θέςνπ κεξηθνύο ηξόπνπο λα ηα αληηκεησπίζεηο. 

o Ση πηζηεύεηο όηη κπνξείο λα θάλεηο γηα λα πξνεηνηκαζηείο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 

ζα δηαξθέζεη ε «πηήζε» ζνπ;  

o Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία από ην αιεμίπησηό ζνπ πνπ πηζηεύεηο όηη ζα ζε βνεζήζνπλ λα 

θζάζεηο γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα ην ζηόρν / αιιαγή ζηε δσή ζνπ; Να ηα 

θαηαγξάςεηο αλαιπηηθά θαη λα πξνζδηνξίζεηο ηε ζεκαζία θαη ην ξόιν ηνπο ζηελ 

πνξεία ηεο «πηήζεο» ζνπ. (π.ρ. εθπαίδεπζε, πξνζσπηθόηεηα, αμίεο, ηθαλόηεηεο, 

δεμηόηεηεο, ελδηαθέξνληα, επηηεύγκαηα, θ.ά.) 

o Πόζν ρξόλν πηζηεύεηο ζα δηαξθέζεη ε «πηήζε» πξνο ην ζηόρν – αιιαγή; 

 

ΟΝΟΜΑ:  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

 

 

 

 

Η άζθεζε είλαη παξαιιαγή από Weare & Gray, 2000. 
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Άζθεζε VI: Γηακνξθώλσ έλα ζρέδην δξάζεο
4
 

 

 

ηάδην 1
ν
 : Αλαγλώξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο  

θέθηνκαη θαη επηιέγσ ην θύξην ζέκα πνπ κε απαζρνιεί. Γξάθσ γηαηί ην ζεσξώ ζεκαληηθό 

 

 

 

ηάδην 2
ν
 : Καηάινγνο πηζαλώλ ιύζεσλ 

Γξάθσ όιεο ηηο ηδέεο πνπ κπνξώ λα ζθεθηώ γηα λα βξσ ιύζε ζην πξόβιεκά κνπ. 

1.___________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________ 

 

3.___________________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________________ 

 

ηάδην3
o
 : Κάλσ έλα θαηάινγνο ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ γηα θαζεκία  

από ηηο παξαπάλσ ιύζεηο πνπ ζθέθηεθα. 
Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

 

ηάδην 4
ν
 Δπηιέγσ θαη γξάθσ ηελ θαιύηεξε ιύζε πνπ ιακβάλεη ππόςε ηηο δεμηόηεηέο κνπ, ην 

ρξόλν πνπ δηαζέησ θαη νηηδήπνηε άιιν κπνξώ λα δηαζέζσ. 

 

 

 

ηάδην 5
ν
 : Κάλσ έλαλ θαηάινγν κε ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζσ γηα λα πεηύρσ ην 

ζηόρν κνπ. Γίπια θαηαγξάθσ ηα πξάγκαηα πνπ ζεσξώ απαξαίηεηα γηα λα πεηύρσ ζε θάζε 

βήκα ην ζηόρν κνπ. 
Βήματα Τι χρειάζομαι; 

  

  

  

 

ηάδην 6
ν
: Αμηνινγώ ηελ πξόνδό κνπ θαη θάλσ αιιαγέο ζην αξρηθό κνπ ζρέδην δξάζεο όπνπ 

θξίλσ απαξαίηεην. 

 

1
ε
 αιιαγή_____________________________________________________________ 

 

2
ε
 αιιαγή ____________________________________________________________ 

 

                                                 
4
 Μεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή από Geldard & Geldard (1999). 
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Άζθεζε VΙI: H κεηάβαζε ζηε ζύγρξνλε αγνξά εξγαζίαο - Η αιιεγνξία ηεο 

θαηνηθίδηαο (“εμεκεξσκέλεο”) γάηαο θαη ηνπ θεξακηδόγαηνπ.  

θνπόο: Ο κύζνο απηόο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αθόξκεζε γηα νκαδηθή ζπδήηεζε ζηελ ηάμε 

κε ηνπο καζεηέο-καζήηξηεο ώζηε λα πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην 

ζρεδηαζκό ζηαδηνδξνκίαο. 

 
Ο θύξηνο Tibbs

5
 

Ήηαλ θάπνηε έλαο γάηνο πνπ άθνπγε ζην όλνκα θύξηνο Tibbs. Έλαο εμαίξεηνο γάηνο, δίρσο 

ακθηβνιία. Έλαο ζηηιπλόο θαη γθξίδνο ηακέδνο. Ο θύξηνο Tibbs είρε δήζεη ηε δσή ελόο πηζηνύ 

ζπηηόγαηνπ, θαη ήηαλ πεξήθαλνο γηα ηε καθξηά ζεηεία ηνπ ζαλ πνληηθνθπλεγόο. 

Έηζη κπνξείηε λα θαληαζηείηε ηελ έθπιεμή ηνπ, όηαλ ε θπξία ηνπ ηνλ πέηαμε ζην δξόκν κηα κέξα. 

“Λππάκαη θύξηε Tibbs”, ηνπ είπε “αιιά δελ ππάξρεη πηα θαλέλα πνληίθη ζην ζπίηη, νπόηε δε ζε 

ρξεηαδόκαζηε άιιν. Δπραξηζηνύκε γηα ηε καθξά ζεηεία ζνπ, αγαπεηέ, ήζνπλ πνιύ γιπθόο.” Σνπ 

έδσζε κηα ζπζηαηηθή επηζηνιή, ηελ ηύιημε ζην θνιάξν ηνπ θαη ηνπ έθιεηζε θαηάκνπηξα ηελ πόξηα. 

Ο θαεκελνύιεο ν θύξηνο Tibbs! Έλησζε θαηάθνξα πξνδνκέλνο. Δίρε δήζεη ζ’ απηό ην ζπίηη γηα 

επηά ρξόληα! Παξ’ όια απηά, ππελζύκηζε ζηνλ εαπηό ηνπ, ήηαλ έλαο εμαίξεηνο γάηνο, έλαο 

ηακέδνο, θαη πξαγκαηηθά πνιύ θαιόο ζην θπλήγη πνληηθώλ. ίγνπξα ζα ππήξραλ άιινη πνπ ζα 

είραλ πνληίθηα θαη ζα ελδηαθέξνληαλ γηα έλα κόληκν γάην. Έηζη μεθίλεζε λα πάεη ζην ζπίηη πνπ 

βξηζθόηαλ ιίγν πην θάησ από ην δηθό ηνπ. 

Μόιηο έθηαζε, βάιζεθε λα ληανπξίδεη. Έλαο γεξάθνο άλνημε ηελ πόξηα. Δίρε άζπξα καιιηά θαη 

γιπθά κάηηα. “Γεηα ζαο”, γνπξγνύξηζε ν θύξηνο Tibbs. “Με ιέλε θύξην Tibbs. Δίκαη 7 ρξνλώλ θαη 

ςάρλσ γηα έλα κόληκν ζπίηη. Δίκαη εμαίξεηνο πνληηθνθπλεγόο. Δίκαη πηζηόο θαη ηέιεηα 

εθπαηδεπκέλνο γηα ην ζπίηη. Με ιίγα ιόγηα, είκαη έλαο κόληκνο γάηνο.” Έγεηξε ην θεθάιη ζην πιάη 

κε ζθέξηζν, δείρλνληαο πνιύ πεξήθαλνο. 

“Λππάκαη”, είπε ν γεξάθνο. “Γε κπνξώ λα πάξσ έλα κόληκν γάην.” 

“Γελ έρεηε πνληίθηα;” ξώηεζε ν θύξηνο Tibbs. 

“Δ πσο, έρσ πνληίθηα, θαη ζα ήζεια πνιύ λα ηα μεθνξησζώ, αιιά όπσο είπα, δε κπνξώ λα πάξσ έλα 

κόληκν γάην.” 

Ο γεξάθνο έθιεηζε ηελ πόξηα. Ο θύξηνο Tibbs θαηεθόξηζε ην δξνκάθη, κπεξδεκέλνο. Γνθίκαζε 

άιιε πόξηα, θαη ύζηεξα θη άιιε. Ζ ίδηα ηζηνξία. Πνιιά πνληίθηα, αιιά θαλείο δελ ήζειε έλα κόληκν 

γάην. 

Αξγόηεξα ηελ ίδηα κέξα, θαζώο ζθάιηδε θάπνηα ζθνππίδηα καδεύνληαο κε ρίιηα βάζαλα ην βξαδηλό 

ηνπ, εκθαλίζηεθε έλαο θεξακηδόγαηνο. Άξρηζε λα ζθάβεη κε καλία ηα ζθνππίδηα, ηξέπνληαο ζε 

θπγή όια ηα δσληαλά πιάζκαηα πνπ βξίζθνληαλ ηξηγύξσ. Σώξα ππήξρε θαΐ νιόγπξά ηνπ. Ο θύξηνο 

Tibbs αλαζθνπκπώζεθε θαη ληανύξηζε απεηιεηηθά. Πνηνο λόκηδε πσο ήηαλ ν μέλνο, πξνθαιώληαο 

ηόζε θαζαξία; Λεο θαη ηνπ αλήθε όινο ν θόζκνο. 

Ο θεξακηδόγαηνο πήδεμε ζηελ θνξπθή ηνπ θάδνπ ησλ ζθνππηδηώλ, πάλσ από ην θεθάιη ηνπ θπξίνπ 

Tibbs. “Γηα λα δνύκε, ηη έρνπκε εδώ;” γνπξγνύξηζε κε βαζηά θσλή. “Έλαο αιεζηλόο θύξηνο.” 

“Έλαο κόληκνο γάηνο”, είπε ν θύξηνο Tibbs. 

Ο θεξακηδόγαηνο γέιαζε. “Έλαο κόληκνο γάηνο;” Πήδεμε από ηνλ θάδν ζην έδαθνο. “Δ ινηπόλ, 

ππνζέησ πσο θη εγώ είκαη έλαο κόληκνο γάηνο. Μόληκα αλεμάξηεηνο.” Καη θίλεζε βαξηεζηεκέλα λα 

θύγεη. 

“Πεξίκελε έλα ιεπηό” είπε ν θύξηνο Tibbs αθνινπζώληαο ηνλ. “Γε δνπιεύεηο; Γε ρξεηάδεζαη ράδηα 

όπσο εκείο νη ππόινηπνη;” 

“Βέβαηα θαη ρξεηάδνκαη ράδηα,” απάληεζε απηόο. “Γνπιεύσ ζηελ ππεξεζία ηνπ θύξηνπ Beetleham 

ζηελ 53
ε
 νδό. Αιιά δελ πηζηεύσ πσο ζα έρεη πνληίθηα γηα πάληα.” 

“Καη κεηά ηη ζα θάλεηο;” 

                                                 
5 Πεγή: Παξνπζίαζε ηεο Μ. Lynne Bezanson, ζην Γηεζλέο πλέδξην Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ ζην Βεξνιίλν 29/08-

01/09/2000 (κεηάθξαζε από ην Δζληθό Κέληξν Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (Δ.Κ.Δ.Π.). H M. Lynne Bezanson είλαη Γεληθή 
Γηεπζύληξηα (Executive Director) ηνπ Καλαδηθνύ Ηδξύκαηνο γηα ηελ Αλάπηπμε ηαδηνδξνκίαο (Canadian Career Development 

Foundation – CCDF).  
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“Θα πάσ θάπνπ αιινύ.” 

“Ση έγηλε κε ηελ αξρή ηεο πίζηεο θαη ηεο αθνζίσζεο;” είπε ν θύξηνο Tibbs, ζθπζξσπόο. 

Ο θεξακηδόγαηνο ζηακάηεζε. Σνλ επηζεώξεζε. Σνλ θνίηαμε πιαγίσο. Πεξπάηεζε γύξσ ηνπ. “Πώο 

ζε ιέλε;” 

“Κύξην Tibbs”, είπε απηόο, καδεύνληαο ην θνπξάγην ηνπ. 

“Λνηπόλ θύξηε Tibbs, είζαη έλαο εμαίξεηνο γάηνο. Απηό είλαη εύθνιν λα ην θξίλσ. Αλ ζέιεηο όκσο 

λα επηβηώζεηο ζα πξέπεη λα θνηηάμεηο θαη ιίγν ηελ άγξηα πιεπξά ησλ πξαγκάησλ. Παξάηεζε απηή 

ηελ ηζηνξία ηεο κνληκόηεηαο. Αθνινύζεζέ κε. Θα ζνπ δείμσ πώο λα θάλεηο ην πέξαζκα.” 

Έηζη ν θύξηνο Tibbs αθνινύζεζε ηνλ θεξακηδόγαην. Ύζηεξα από αξθεηέο εβδνκάδεο, ήηαλ έηνηκνο 

λα αλαδεηήζεη εξγαζία γηα άιιε κηα θνξά, θαη πήγε μαλά ζην ζπίηη ηνπ γεξάθνπ. Σνπ είρε 

“γπαιίζεη” ν θαλαπέο ζην ζαιόλη. 

Νηανύξηζε ζηελ πόξηα θαη ν γεξάθνο ηελ άλνημε. “Γεηα ζαο” γνπξγνύξηζε ν θύξηνο Tibbs. “Με ιέλε 

θύξην Tibbs. Καηαιαβαίλσ πσο έρεηε πξόβιεκα κε ηα πνληίθηα.” 

“Πξάγκαηη έρσ”, είπε ν γεξάθνο. 

“Θα κνπ έθαλε θαιό ιίγε παξέα. Αιιά είκαη γέξνο μέξεηο. Γε ζέισ λα αλεζπρώ γηα κηα γάηα αλ 

ρξεηαζηεί λα κεηαθνκίζσ.” 

“Λνηπόλ, θύξηε” είπε ν θύξηνο Tibbs, “Τπήξμα ζπηηόγαηνο γηα επηά ρξόληα, νπόηε είκαη έλαο πνιύ 

θαιόο ζύληξνθνο, θαη έρσ θαη ηε ζπζηαηηθή επηζηνιή γηα λα ην απνδείμσ. Δίκαη επίζεο 

εθπαηδεπκέλνο πνληηθνθπλεγόο. Καη επεηδή είκαη ηειείσο αλεμάξηεηνο, δε ζα έρσ θαλέλα πξόβιεκα 

επηβίσζεο, αλ ρξεηαζηεί λα βγσ πάιη έμσ ζην δξόκν. Δπίζεο, ζα μαλαγπξίζσ κόλνο κνπ ζην δξόκν 

αλ δελ κείλσ επραξηζηεκέλνο από ην ζπίηη ζαο.” 

“Αρ, αγαπεηέ κνπ γάηε”, είπε ν γεξάθνο. “Θα θάλσ ηα πάληα γηα λα ζνπ δώζσ ην θαιύηεξν ζπίηη 

πνπ ζα κπνξνύζεο λα έρεηο.” Σνλ ζήθσζε πξνζεθηηθά θαη ηνλ πήξε κέζα. 

Έηζη ν θύξηνο Tibbs απέθηεζε κηα εθιεθηή ζέζε ζηνλ θαλαπέ, ην αγαπεκέλν ηνπ θαγεηό θαη πνιιά 

ράδηα. Αγάπεζε ην γεξάθν, θαη ε αγάπε ηνπ ήηαλ κόληκε, παξόιν πνπ πνηέ δελ μέραζε πσο δελ 

ήηαλ έλαο κόληκνο γάηνο. 

© Michelle Tocher, 1995 

 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε- επεμεξγαζία.  

 Πνην είλαη ην κήλπκα πνπ πήξαηε από ηνλ κύζν κε ηνλ θ. Tibbs; 

 Ση έρεηε λα ζρνιηάζεηε γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο, ηε ζηάζε θαη ηε «ζπκπεξηθνξά» ηνπ κόληκνπ 

γάηνπ, ηνπ θ. Tibbs; 

 Ση έρεηε λα ζρνιηάζεηε γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο, ηε ζηάζε θαη ηε «ζπκπεξηθνξά» ηνπ 
θεξακηδόγαηνπ; 

 Πνηνη ζηνηρείν-α ηεο ηζηνξίαο ζαο έθαλαλ πεξηζζόηεξε εληύπσζε; 

 Πσο θαη ζε ηη ζρεηίδεηαη ε ηζηνξία απηή κε ηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρόιεζεο; 

 Πνηα κελύκαηα ζεσξείηε όηη ππάξρνπλ ζε όηη αθνξά ην ζρεδηαζκό ηεο ζηαδηνδξνκίαο ελόο 
αηόκνπ από ηε ζηάζε ηνπ κόληκνπ γάηνπ θαη από ηε ζηάζε ηνπ θεξακηδόγαηνπ; 

 Πηζηεύεηε όηη ν ηξόπνο δσήο ηεο θαηνηθίδηαο θαη αληίζηνηρα ηνπ θεξακηδόγαηνπ έρνπλ 
επεξεάζεη κε θάπνην ηξόπν ηελ πνξεία θαη εμέιημή ηνπο; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 Τπάξρεη πηζηεύεηε ζπζρέηηζε ηνπ ηξόπνπ δσήο κε ηε ζηαδηνδξνκία ελόο αηόκνπ;  

 ε ηη καο βνεζά ην λα γλσξίδνπκε, λα έρνπκε ππόςε ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

κόληκνπ γάηνπ θαη ηνπ θεξακηδόγαηνπ; 

 Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηνλ ηξόπν δσήο θαη ηε ζηάζε ηεο 
θαηνηθίδηαο γάηαο θαη αληίζηνηρα ηνπ θεξακηδόγαηνπ; 

 Αλ ζαο δεηνύζαηε λα δώζεηε έλα κήλπκα ζηνλ θεξακηδόγαην, ηνλ θ.Tibbs, ηη ζα ηνπ ιέγαηε; 

 Άιια ζρόιηα ή παξαηεξήζεηο πνπ έρεηε λα θάλεηε. 
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Άζθεζε VΙII: Δληνπίδσ ηα δπλαηά κνπ ζεκεία! 
 

Σθνπόο 

 εκαληηθό ξόιν ζηελ επίηεπμε ελόο ζηόρνπ πνπ ζέηεη ν/ε έθεβνο απνηειεί ε γλώζε 

ησλ δπλαηώλ θαη αδύλαησλ ζεκείσλ ηνπ. Ζ παξαθάησ δξαζηεξηόηεηα
6
 βνεζά ηνλ έθεβν λα 

γλσξίδεη θαιύηεξα πηπρέο ηνπ εαπηνύ ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ζηόρν πνπ ζέηεη 

θαη λα εκπιέθεηαη ελεξγά ζηελ αμηνιόγεζή ηνπο αλάινγα κε ην ζηόρν. 

 

Οδεγίεο 

 

ΒΖΜΑ 1
ν
: Καηαγξαθή ησλ δπλαηώλ θαη αδύλαησλ ζεκείσλ ζνπ. 

1. Κάλσ έλα θαηάινγν κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα ζέκαηα πνπ γλσξίδσ (ή θάλσ θαιά) θαη 

πνπ ζπλήζσο ζε νδεγνύλ ζε επηηπρία. 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 

2. Κάλσ έλα θαηάινγν κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα πξάγκαηα πνπ θάλσ ή ζπλήζεηεο πνπ 

έρσ θαη κε εκπνδίδνπλ λα πεηύρσ απηό πνπ ζέισ. 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 

ΒΖΜΑ 2
ν
: Βάδσ ηξεηο ζηόρνπο γηα ηελ πεξίνδν πνπ επηζπκώ  από ______________ έσο 

__________________. Κάζε ζηόρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνο, μεθάζαξνο θαη 

ξεαιηζηηθόο γηα ηηο δπλάκεηο κνπ θαη ηελ πξνζπάζεηά κνπ. Οη ζηόρνη πνπ ζα ζέζσ ζα πξέπεη 

λα είλαη ζεκαληηθνί γηα κέλα θαη λα ζέισ λα εξγαζηείο γηα λα ηνπο θέξσ ζε πέξαο. 
 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

 

ΒΖΜΑ 3
ν
: Ξαλαδηαβάδσ ηα παξαπάλσ, ζθέθηνκαη γηα ιίγε ώξα θαη πξνζπαζώ λα απαληήζσ 

ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο γηα κέλα. 

 

 Γηαηί απηνί νη ζηόρνη είλαη ηόζν ζεκαληηθνί γηα κέλα; 

 

 

 Ση ζα πξέπεη λα θάλσ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν απ’ όηη έθαλα κέρξη ζήκεξα 

γηα λα θαηαθέξσ λα πεηύρσ ηνπο ζηόρνπο κνπ; 

 

                                                 
6
 Μεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή από Eisenberg, Conti D’Antonio & Bertrando (2000). 
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Άζθεζε IX: Γηαθεκίδσ ηνλ εαπηό κνπ – πξνβάιισ ηα δπλαηά κνπ ζεκεία! 
 
 

θνπόο: Να εληνπίζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο (έθεβνη καζεηέο – 

καζήηξηεο) ηα ηδηαίηεξα πξνζόληα, ηδηόηεηεο θαη δπλαηά ηνπο ζεκεία, λα κπνξέζνπλ λα 

κηιήζνπλ γηα απηά κπξνζηά ζε άιινπο θαη λα παξνπζηάζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο, ώζηε λα 

απμήζνπλ ηελ απηναληίιεςε, απηνεθηίκεζε θαη απηναπνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. 
 

 

Οδεγίεο 

Ζ άζθεζε κπνξεί λα γίλεη ζε αηνκηθό επίπεδν αιιά θαη νκαδηθά. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ρσξίδνληαη ζε δύν κηθξόηεξεο νκάδεο. Σν δηαθεκηζηηθό ζπνη δηαξθεί 2-5 

ιεπηά θαη πξέπεη λα είλαη ζύληνκν, πεξηεθηηθό θαη λα πεξηγξάθεη αθξηβώο ηελ ή ηηο ηδηόηεηεο!  

 

Άζθεζε  

ε έλα δηαθεκηζηηθό ζπνη (ζην ξαδηόθσλν, ζηελ ηειεόξαζε θιπ) πξνσζείηαη έλα πξντόλ, κηα 

ηδέα. ε απηή ηελ άζθεζε ζαο δεηείηαη λα πξνσζήζεηε ηνλ εαπηό ζαο! Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό 

λα κπνξέζεηε ρσξίο λα ληώζεηε ληξνπή λα παξνπζηάζεηε ζηελ νκάδα θάπνηα ή θάπνηεο από 

ηηο ηδηόηεηέο ζαο κε ηε κνξθή ελόο δηαθεκηζηηθνύ. 

Σώξα ήξζε ε ώξα λα παξνπζηάζεηε ηνλ εαπηό ζαο κε ηέηνην ηξόπν πνπ νη άιινη κπνξνύλ λα 

κάζνπλ ηελ πην ηζρπξή, κνλαδηθή, μερσξηζηή, αμηνζεκείσηε ηδηόηεηα/εο, ραξαθηεξηζηηθό/ά ή 

ηθαλόηεηα/ηεο πνπ δηαζέηεηε. 

Γνπιέςηε αηνκηθά γηα 15 ιεπηά εηνηκάδνληαο ην δηαθεκηζηηθό ζπνη. Μπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε όηη ζέιεηε όπσο ηξαγνύδη, αθήγεζε, θείκελν, δσγξαθηά, ζεαηξηθό, ζιόγθαλ, 

πνίεκα θιπ. 

Μεηά παξνπζηάζηε ην δηαθεκηζηηθό ζπνη ζηελ νκάδα. Οη ππόινηπνη αθνύλ, κεηά ξσηνύλ 

εξσηήζεηο θαη δίλνπλ αλαηξνθνδόηεζε. Αθνινπζεί ζπδήηεζε. 
 

 
 

Γιαθημιζηικό ηοσ εασηού μοσ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναηροθοδόηηζη  
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Άζθεζε X: Δληνπίδσ παξαδνζηαθνύο ξόινπο ησλ θύισλ ζηηο δηαθεκίζεηο
7
. 

 

 

ηόρνο 
Να ζπλδέζνπλ νη καζεηέο /ηξηεο ηα κελύκαηα ησλ δηαθεκίζεσλ κε παξαδνζηαθνύο ή έκκεζα 

πξνηεηλόκελνπο ξόινπο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο γηα ην θάζε θύιν. ηελ άζθεζε απηή 

ρξεζηκνπνηείηε ηελ ηερληθή ηνπ παημίκαηνο ξόισλ ή ηελ νκαδηθή εξγαζία. 

 

Οδεγίεο  

 

Οκαδηθή εξγαζία: Ζ θάζε ππννκάδα θαηαγξάθεη ηηο πην δεκνθηιείο δηαθεκίζεηο θαη ηα θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

Παίμηκν ξόισλ: Κάπνηα άηνκα από ηελ νκάδα αλαπαξηζηνύλ εζεινληηθά ηηο πην δεκνθηιείο 

δηαθεκίζεηο. 

 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ νκάδα γηα ηα εμήο ζέκαηα: 

 

 Σα δηαθεκηδόκελα πξντόληα θαη ηνλ ηξόπν πνπ δηαθεκίδνληαη από ην θάζε θύιν 

 ύλδεζε ησλ κελπκάησλ ηεο δηαθήκηζεο κε ηνλ ηξόπν δσήο θαη ηελ επαγγεικαηηθή 
ζηαδηνδξνκία ησλ δπν θύισλ 

 ύλδεζε ησλ κελπκάησλ κε ηνπο ξόινπο ησλ δπν θύισλ ζηελ νηθνγέλεηα. 

                                                 
7
 Γειεγηάλλε – Κνπτκηδή, Β. & Εηώγνπ – Καξαζηεξγίνπ, . (1992) Γξόκνη Εσήο, Θεζζαινλίθε: Βάληα. Ζ 

άζθεζε πεξηιακβάλεηαη ζην εγρεηξίδην «ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο κε ηελ νπηηθή ηνπ θύινπ: 

Αζθήζεηο επαηζζεηνπνίεζεο καζεηώλ – καζεηξηώλ» πνπ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ 

«Καιιηξόε», Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 2008.  
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Γ. Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο – κειέηεο πεξίπησζεο γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ σο δηεπθνιπληή ζε ζέκαηα ΔΠ 
 

Άζθεζε Ι: Παξάδεηγκα δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο – ΔΠ θαη ινγνηερλία 

 
ηόρνο  

Να αζθεζνύλ νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζην πσο κπνξεί λα γίλεηαη ε ζύλδεζε κε 

ζέκαηα ΔΠ θαη ζηαδηνδξνκίαο κέζα από δηάθνξα άιια καζήκαηα θαη λα δίλνληαη 

εξεζίζκαηα γηα θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη πξνβιεκαηηζκνύ ζηνπο καζεηέο – ηξηεο. 

 

Οδεγίεο 

Υσξηζηείηε ζε νκάδεο θαη κειεηήζηε ην παξαθάησ πνίεκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν 

ινγνηερλίαο ηεο Β Γπκλαζίνπ. Δληνπίζηε ζέκαηα πνπ ζίγνληαη γηα ηελ απηνγλσζία, ηελ 

πιεξνθόξεζε, ηε ιήςε απόθαζεο, ηε ζηαδηνδξνκία, ηελ επηξξνή ηνπ θύινπ θιπ. πδεηήζηε 

πσο ζα κπνξνύζαηε λα αμηνπνηήζεηε πεξαηηέξσ ην θείκελν γηα ζπδήηεζε ή αλάζεζε 

εξγαζηώλ ζηνπο καζεηέο. 
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Άζθεζε IΙ: Μειέηε πεξίπησζεο - O Ι. κεηαλάζηεο έθεβνο από ηε Γεσξγία 

– καζεηήο ηεο β΄ Λπθείνπ. 
 

θνπόο 

Να πξνβιεκαηηζηνύλ νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα καζεηώλ κε πνιππνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο. 

 

Οδεγίεο  
Υσξίδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζε νκάδεο θαη δηαπξαγκαηεύνληαη ζέκαηα πνπ ζεσξνύλ όηη 

πξνθύπηνπλ από ηε κειέηε ηεο παξαθάησ πεξίπησζεο. ην ηέινο έλαο εθπξόζσπνο από θάζε 

νκάδα παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ζύληνκε ζύλζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο νκάδαο ηνπ.  

 

Μειέηε πεξίπησζεο  

Ο Η. είλαη κεηαλάζηεο έθεβνο από ηε Γεσξγία θαη θνηηά ζηελ β΄ ηάμε ηνπ Λπθείνπ. Οη γνλείο 

πξνζδνθνύλ από απηόλ λα πεξάζεη ζηελ Ννκηθή θαη λα γίλεη δηθεγόξνο. Οη θίινη ηνπ δελ 

επηζπκνύλ λα ζπνπδάζνπλ θαη ηνπ πξνηείλνπλ λα δνπιέςεη καδί ηνπο ζε λπρηεξηλό καγαδί γηα 

λα έρεη ρξήκαηα λα πάξεη απηνθίλεην θαη λα έρεη επηηπρίεο ζηηο γπλαίθεο. Όπσο δειώλεη ν 

ίδηνο δελ ζέιεη λα ηνπ ιέλε νη άιινη ηη λα θάλεη. Οη γνλείο ηνπ αλεζπρνύλ θαζώο ζπρλά 

επηζηξέθεη ζην ζπίηη ηνπ αξγά, έρνληαο θαηαλαιώζεη κεγάιε πνζόηεηα αιθννινύρσλ πνηώλ. 

Σα πεξηζηαηηθά απηά έρνπλ επηδξάζεηο ζηε θνίηεζή ηνπ θαη ζηε βαζκνινγία ηνπ. Όζεο θνξέο 

όκσο πξνζπαζνύλ λα ηνπ κηιήζνπλ ν Η. γίλεηαη επηζεηηθόο ηνπο θσλάδεη, απεηιεί όηη ζα ηα 

παξαηήζεη θαη ζπάεη αληηθείκελα. Δθπαηδεπηηθόο ηνπ ζρνιείνπ δήισζε όηη είλαη καζεηήο πνπ 

κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη. ε ζπλάληεζε καδί ηνπ όκσο αλέθεξε όηη είλαη κπεξδεκέλνο, 

πηζηεύεη πσο δελ ζα ηα θαηαθέξεη -όπσο ζπκβαίλεη θαη ζε άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπ από ηε 

Γεσξγία- θαη όηη δελ θαηαθέξλεη πάληα λα ηειεηώλεη απηό πνπ μεθηλά αξρηθά. 

 

Αθνινπζνύλ ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο: 

1. Πνηεο είλαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν Η..; Πξνζπαζήζηε λα ηηο ηεξαξρήζεηε. 

2. Δκθαλίδεη ν Η. “απηνθαηαζηξνθηθέο πεπνηζήζεηο”; Αλ λαη πνηεο; 

3. Ση ξόινπο παίδνπλ νη ζεκαληηθνί άιινη γηα ηνλ Η.; 

4. Πσο επηδξνύλ ε αληίιεςε απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο πνπ έρεη ν Η. θαη νη 

πξνζδνθίεο ησλ άιισλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ; 

5. Ση ζηάζε ζα επηιέγαηε εζείο σο εθπαηδεπηηθόο; 

6. Πξνηείλεηε έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ησλ δπζθνιηώλ ηνπ 

καζεηή. 
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Άζθεζε III: Η Γηαπνιηηηζκηθή κνπ Ννεκνζύλε
8
 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζεκεηώζηε ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθό δηαπνιηηηζκηθήο λνεκνζύλεο πώο 

αμηνινγείηε ηνλ εαπηό ζαο. 

 

Πώο βαζκνινγείο ηνλ εαπηό 

ζνπ; 

Χξεηάδεηαη  

Βειηίωζε 

Δπλαηό  

ζεκείν 

Εμαηξεηηθά 

δπλαηό ζεκείν 

Αλνηρηό κπαιό    

Δπειημία θαη αλνρή ζε 

δηαθνξεηηθέο απόςεηο θαη 

ζπκπεξηθνξά 

   

Ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζνπ 

   

Άλεζε ζε ζπλζήθεο 

αβεβαηόηεηαο 

   

Ηθαλόηεηα λα εκπηζηεύεζαη 

αθόκε θη όηαλ θάηη δελ είλαη 

ηόζν νηθείν 

   

Σαπεηλόηεηα/Μεηξηνθξνζύλε    

Να ζε έιθεη ε πξόθιεζε ηνπ 

λένπ θαη δηαθνξεηηθνύ 

   

Δμσζηξέθεηα    

Γεκηνπξγηθόηεηα    

Σαθη    

Ηθαλόηεηα γηα ιήςε απόθαζεο 

αθόκε θαη όηαλ δελ ππάξρνπλ ηα 

γλσζηά κέζα  

   

Σάζε λα δέρεζαη σο πξόθιεζε 

όηη νη απόςεηο ζνπ 

ακθηζβεηνύληαη 

   

Τπνκνλή όηαλ ιείπεη ε αίζζεζε 

ηνπ ειέγρνπ 

   

Ηθαλόηεηα δηαρείξηζεο ηνπ 

άγρνπο ζε λέεο θαη άγλσζηεο 

θαηαζηάζεηο 

   

Δπαηζζεζία ζηηο απνρξώζεηο πνπ 

έρεη ην δηαθνξεηηθό 

   

εβαζκόο γηα ηνπο άιινπο    

Πξνζπκία γηα αιιαγή ηνπ 

εαπηνύ ζνπ θαη δίςα γηα λέα 

γλώζε θαζώο κεγαιώλεηο (αληί 

λα επηδηώθεηο λα αιιάμνπλ νη 

άιινη γηα ζέλα) 

   

Δλζπλαίζζεζε    

Αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ    
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 Πεγή: Δπηζηεκνληθό Τιηθό ηνπ εκηλαξίνπ Δθπαηδεπηώλ ηειερώλ ΤΔΠ ζην αληηθείκελν ηεο 

Πνιππνιηηηζκηθήο πκβνπιεπηηθήο, ΔΚΔΠ, Κέληξν Euroguidance ηεο Διιάδαο, 2009. 
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Άζθεζε IV: Η απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ  
 

Σθνπόο 

θνπόο ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο
9
 είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνύ (ή ηνπ/ηεο εθπαηδεπηή/ηξηαο) κε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα, ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνύ πνπ λνηώζεη όηη κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη κε ηνπο εθήβνπο κέζα ζηελ ηάμε. 

εκαληηθόο παξάγνληαο ελίζρπζεο ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ/ηεο εθήβνπ 

απνηειεί ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ (ή ηνπ/ηεο εθπαηδεπηή/ηξηαο). Ο 

ηξόπνο πνπ δηδάζθεη θαη δηαρεηξίδεηαη δηάθνξα ζέκαηα επεξεάδεη ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ/ηεο εθήβνπ, αλάινγα κε ηηο κεζόδνπο πνπ αθνινπζεί θαηά ηε 

δηδαζθαιία θαη ηε ζηάζε ηνπ ζε δηάθνξα δεηήκαηα ηεο ηάμεο.  Δπίζεο, θαζώο απνηειεί θαη ν 

ίδηνο πξόηππν σο ζεκαληηθό άιινο, εληζρύεη ή απνδπλακώλεη ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηά 

ηνπ/ηεο εθήβνπ αλάινγα αλ λνηώζεη θαη δείρλεη ν ίδηνο ζηγνπξηά σο εθπαηδεπηηθόο κέζα ζηελ 

ηάμε. 

 

 

Οδεγίεο 

Παξαθάησ αθνινπζεί έλαο ελδεηθηηθόο θαηάινγνο ζπκπεξηθνξώλ, ζηάζεσλ θαη 

ελεξγεηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ.  

 

1. Καινύληαη νη ζπκκεηέρνληεο λα ζεκεηώζνπλ κε √ απηέο πνπ ζεσξνύλ όηη 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό κε πςειή απηναπνηειεζκαηηθόηεηα.  

 

Δζηηάδεη ζηα ιάζε θαη ζηηο απνηπρίεο θαη αζθεί θξηηηθή.  

Γίλεη ηε κεγαιύηεξε έκθαζε ζηελ ύιε ηνπ καζήκαηνο.  

Πηζηεύεη όηη όινη νη καζεηέο κπνξνύλ λα κάζνπλ από απηόλ/ήλ.  

Γίλεη ηε κεγαιύηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεηώλ ηνπ/ηεο.  

Καιεί ηνπο γνλείο γηα λα ηνπο ελεκεξώζεη γηα ηηο παξαβαηηθέο πξάμεηο ησλ καζεηώλ 

θαη ηνπο αλαθνηλώλεη ηηο πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ ή/θαη ηνπο θαηαινγίδεη επζύλεο. 

 

Δγθαηαιείπεη ηελ πξνζπάζεηα κε απηνύο πνπ δελ κπνξνύλ ή δε ζέινπλ λα κάζνπλ.  

Υξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπ.  

Καιεί ηνπο γνλείο γηα λα ηνπο ελεκεξώζεη γηα ηε ρακειή επίδνζε ησλ καζεηώλ θαη 

αλαδεηά καδί ηνπο ηξόπνπο ζηήξημεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. 

 

Ζ εμνπζία ηνπ πεγάδεη από ην ζεβαζκό πνπ εκπλέεη ε ζηάζε ηνπ.  

Καιεί ηνπο γνλείο γηα λα ηνπο ελεκεξώζεη γηα ηε ρακειή επίδνζε ησλ καζεηώλ θαη 

ηνπο αλαθνηλώλεη ηε βαζκνινγία. 

 

Δζηηάδεη ζηνλ έιεγρν θαη ζηε ξύζκηζε ηεο ηάμεο.  

Καιεί ηνπο γνλείο γηα λα ηνπο ελεκεξώζεη γηα ηηο παξαβαηηθέο πξάμεηο ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ θαη δηεξεπλά καδί ηνπο ηξόπνπο ζηήξημεο ηνπ καζεηή/ηξηαο θαη 

αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Υξεζηκνπνηεί ηελ εμνπζία πνπ ηνπ δίλεη ε ζέζε ηνπ γηα λα επηβάιεη ηελ ηάμε  
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 Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο άζθεζεο ρξεζηκνπνηήζακε ζηνηρεία γηα ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πνπ αλαθέξνπλ νη Eisenberg, Conti D’Antonio & Bertrando (2000). 
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2. Αθνινπζεί ζπδήηεζε γύξσ από ηα ζέκαηα απηά. Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο:   

 

 Πνηεο είλαη νη ζπκπεξηθνξέο, ζηάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ ζεκεηώζαηε όηη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ ζηελ 

πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα; 

 

 

 Τπάξρνπλ θαη θάπνηα άιια πνπ ζεσξείηαη όηη έπξεπε λα αλαθεξζνύλ; 

 

 

 Πνηεο από απηέο ζαο ραξαθηεξίδνπλ; Γηα πνην ιόγν; 

 

 

 

 Έρεηε αλαξσηεζεί γηα πνην ιόγν δελ εκθαλίδεηαη θάπνηεο άιιεο; 
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Άζθεζε V: Η απηναμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ – δηεπθνιπληή ζε ζέκαηα 

ΔΠ
10
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 Ζ άζθεζε πεξηιακβάλεηαη ζην εγρεηξίδην «Βησκαηηθή Δθπαίδεπζε γηα ηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ 

Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό» ηεο Υξπζνύιαο Κνζκίδνπ  – Hardy πνπ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

πκβνπιεπηηθνί Οξίδνληεο γηα ην ρνιηθό Πξνζαλαηνιηζκό - Ο Πξνζαλαηνιηζκόο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 

Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, 2008.»    
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