
Project Β’Λυκείου: 

«ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» 

ΟΜΑΔΕΣ: 
• KEEP EDUCATING 

YOURSELF (K.E.Y): 
     ΕΛΕΝΗ Π. 
     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
     ΡΕΝΙΑ 
     ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
 
• ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: 
     ΦΑΝΗ 
     ΓΙΩΡΓΟΣ 
     ΛΙΝΑ 
    ΦΟΙΒΟΣ 
 

• FUTURE RESEARCHERS: 
     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. 
     ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
     ΕΥΗ 
     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. 
 
•  ΟΙ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ:  
      ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
      ΕΛΕΝΗ Κ. 
      ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:  

Β. ΛΕΒΕΝΤΗ 



Σκετς:«Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ?!?» 

CONCEPT: ΦΟΙΒΟΣ  ΜΑΤ 

FEATURING: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ 

                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡ 

                       ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

                       ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

                       ΡΕΝΙΑ 

                      ΦΑΝΗ 

                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

MUSIC: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡ  



ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ, ΚΛΙΣΕΙΣ, 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 

 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΘΕΛΗΣΗ 

 ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 



ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 
Αυτογνωσία είναι η συνειδητοποίηση των ιδιαιτεροτήτων, των 

προσωπικών στόχων, των επαγγελματικών αξιών και των 
ενδιαφερόντων μας. Η σαφής γνώση του εαυτού μας οδηγεί 
στη σωστή λήψη απόφασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι: 

•  η ρεαλιστική γνώση του εαυτού μας πρέπει να γίνεται 
αποδεκτή χωρίς αρνητικά συναισθήματα ή άλλου είδους 
ψυχολογικές αναστολές ή υπερβολές. 

 
4 βασικά στοιχεία αυτογνωσίας:  

• Της προσωπικότητας (μας ταιριάζει αυτό που θα 

κάνουμε;) 

• Των ενδιαφερόντων (μας αρέσει η δουλειά που θα 

κάνουμε;) 

• Των ικανοτήτων και δεξιοτήτων (μπορούμε να 

κάνουμε τη δουλειά αυτή καλύτερα από άλλους;) 

• Των αξιών (πόσο σημαντική είναι για μας η δουλειά 

που θέλουμε να κάνουμε;) 



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 



Αξιολόγηση μαθητών= η συνεχής παιδαγωγική 
διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η 
πορεία της μάθησης, προσδιορίζονται τα τελικά 
αποτελέσματά της και εκτιμώνται άλλα 
χαρακτηριστικά των μαθητών, τα οποία 
σχετίζονται με το ποικίλο έργο του σχολείου. 

Δυστυχώς, και το σημερινό σύστημα αξιολόγησης 
στα ελληνικά σχολεία παρουσιάζει αρκετά 
προβλήματα που «κλονίζουν» τους μαθητές! 

 



Αδυναμίες του συστήματος 

αξιολόγησης: 

Οι εκπαιδευτικοί : 
→ Επηρεάζονται αρκετές φορές μόνο από την 

προσωπικότητα του μαθητή. 
→ Διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα την 

ίδια βαθμολογία σ’ έναν μαθητή ανεξάρτητα από 
την επίδοση του. 

→ Παραβλέπουν λάθη των καλών μαθητών και 
ταυτόχρονα δεν βοηθούν τους μέτριους και 
αδύναμους μαθητές. 

 



ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

H σωστή αξιολόγηση των μαθητών πρέπει να: 
   Χρησιμοποιεί δείγματα μαθητικών εργασιών που συλλέγονται 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
  Αξιολογεί απευθείας σχέδια εργασίας (project) με ολιστική 
προσέγγιση. 
  Έχει άμεση σχέση με τη διαδικασία μάθησης εντός της 
αίθουσας της συγκεκριμένης σχολικής τάξης. 
 Απορρέει από σαφή κριτήρια τα οποία οι μαθητές γνωρίζουν εκ 
των προτέρων. 
  Διδάσκει τους μαθητές να αξιολογούν και οι ίδιοι την πορεία 
τους. 
 Λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα αποτελέσματα ανατροφοδότησης 
και αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. 
 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Ποια σχολή να ακολουθήσω; Ποιο επάγγελμα μου 
ταιριάζει; Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας; 
Αυτά είναι καίρια ερωτήματα στα οποία δίνει απαντήσεις ο 
επαγγελματικός προσανατολισμός που κύριο στόχο έχει να βοηθήσει 
τους νέους να επιλέξουν την εκπαιδευτική και επαγγελματική 
κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν. Όταν οι επιλογές στηρίζονται στις 
κλίσεις και την προσωπικότητα των νέων, στην επαρκή πληροφόρησή 
τους για την αγορά εργασίας, το σημαντικότερο βήμα για 
επαγγελματική επιτυχία έχει επιτευχθεί. Αντίθετα, όταν οι επιλογές 
στηρίζονται σε τυχαία στοιχεία, αποτέλεσμα είναι η απογοήτευση, η 
χαμηλή αυτοεκτίμηση και η αίσθηση της μάταιης απώλειας χρόνου.  
 



Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί αναγκαιότητα στην 
εποχή μας γιατί: 
O αριθμός των δημόσιων Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Σχολών 
είναι μεγάλος 
Υπάρχει αύξηση του αριθμού των ιδιωτικών κολλεγίων/πανεπιστημίων 
στη χώρα μας 
Η ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών των προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι ελλιπής 
Η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση γύρω από τα επαγγελματικά 
δικαιώματα είναι σχεδόν ανύπαρκτη 
 



ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΓΙΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & Ε.Π.: 

ΕΟΠΠΕΠ 

www.eoppep.gr 



ΚΕΣΥΠ  

http://1kesyp-peiraia.att.sch.gr/index.htm 



sep4u.gr 



ΟΑΕΔ 

http://www.oaed.gr/index.php?lang=el 



Επαγγέλματα του 
μέλλοντος 



Επαγγέλματα με μέλλον στην 

Ελλάδα 



Ναυτιλία 

Στέλεχος ναυτιλιακών επιχειρήσεων               Σχεδιαστής μηχανών πλοίων. 

Οικονομικά 

Φοροτεχνικοί Οικονομολόγοι ενέργειας  



Πράσινη Ενέργεια 

Τεχνικός αυτοματισμών και φωτοβολταϊκών 

συστημάτων 

Σύμβουλος ενεργειακών επενδύσεων 

Τουρισμός 

Στέλεχος διαδικτυακού τουριστικού marketing. 
Υπεύθυνος οργάνωσης δραστηριοτήτων στις 
διάφορες μορφές τουρισμού 



Επαγγέλματα με μέλλον στο 

εξωτερικό 



ΑΜΕΡΙΚΗ 

Αναλογιστής 

Μαθηματικός 



ΑΓΓΛΙΑ 

Διευθυντής marketing και 
πωλήσεων 

Διαχειριστές χρηματοπιστωτικού συστήματος 



ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Οικονομολόγοι 

 

Αναλυτές και προγραμματιστές software 



Γαλλία 
Προσωπικός ψηφιακός επιμελητής 

Κερδοσκόπος του εναλλακτικού νομίσματος 



ΔΡΑΣΕΙΣ 
•ΚΕΣΥΠ ΠΕΙΡΑΙΑ 
•ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΜΕΝΤΟΡΕΣ 

•ΟΜΑΔΑ F/B  



"ΦΟΙΤΗΤΕΣ-
ΜΕΝΤΟΡΕΣ" 





ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!! 



ΠΗΓΕΣ: 
• Κατσανέβας Θ. (2009) Ο χρυσός κανόνας για επιλογές 

σταδιοδρομίας, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη 

• NathanR., HillL. (2006) μετάφραση-επιστημονική 

επιμέλεια Σιδηροπούλου-Δημακάκου Δ., Επαγγελματική 

Συμβουλευτική, Αθήνα, Μεταίχμιο 2015  

• Κότιος Κων/νος-Ταουσάνης Χρήστος (2015), Επιλέγω 

σπουδές και επάγγελμα, Εκδόσεις Πατάκη 

• http://www.eoppep.gr/index.php/el/ 

• http://1kesyp-peiraia.att.sch.gr/ 

• http://sep4u.gr/ 

• http://www.oaed.gr/index.php?lang=el 

• http://ebooks.edu.gr/new/course-

main.php?course=DSGYM-C111 
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● http://www.elinyae.gr/el/index.jsp 

● http://www.fortunegreece.com 

● http://www.nextdeal.gr 

● http://www.look4studies.com/default.asp?pid=19&langID
=1&nwid=3 

• http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=520216 
• http://theodore-katsanevas.blogspot.gr/2014/07/blog-

post_14.html 
• http://www.careercast.com/jobs-rated/best-jobs-2015 
• www.pierce.gr 
 

 

 

 

 

 

 

              www.pierce.gr 
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