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ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                                                                                                                                         

Αντί Προλόγου 

Η Αγωγή Σταδιοδρομίας 
 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

 

15ο Γυμνάσιο Αθήνας:     Ανακαλύπτω  τον εαυτό μου  και σχεδιάζω την  

                                           εκπαιδευτική μου πορεία 

40o Γυμνάσιο Αθήνας:      Σεισμοί και Σεισμολόγοι: Έρευνα, πρόληψη και  

                                           επαγγελματικές προοπτικές. 

4ο  Γυμνάσιο  Γαλατσίου: Ονειροπαγίδα: Επαγγελματικές Μονογραφίες. 

5
ο
  Γυμνάσιο Γαλατσίου:   Δημιουργία Εικονικής Επιχείρησης. 

6
ο
  Γυμνάσιο Γαλατσίου:   Εντοπισμός και αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης. 

 

15ο  ΓΕΛ Αθήνας:            Τα επαγγέλματα του Θεάτρου. 

1ο  ΓΕΛ Γαλατσίου:          Σχεδιάζω την εκπαιδευτική και επαγγελματική μου  

                                           πορεία  με πυξίδα την προσωπικότητά μου. 

1
ο
  ΕΠΑΛ  Γαλατσίου:      Τα Γεωπονικά Επαγγέλματα (και συναφή  

                                           επαγγέλματα)  στη σύγχρονη εποχή.      

2ο ΕΠΑΛ  Γαλατσίου:       Εικονική Επιχείρηση, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.    

2
ο
  ΕΠΑΛ  Γαλατσίου:      Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας. 

 

 

Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων. 

 

 

Φωτογραφικό υλικό. 
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός  στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχει στόχο  να 

βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις και να αναπτύξουν τις 

δεξιότητές τους, για  να μπορούν οι ίδιοι να διαχειρίζονται τα θέματα της προσωπικής 

και επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Τα προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας είναι μια 

από τις δράσεις του Επαγγελματικού Προσανατολισμού που υλοποιείται εθελοντικά από 

μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς και δίνει  την ευκαιρία στους μαθητές να εκφράσουν 

τα συναισθήματά τους, να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να διερευνήσουν τομείς των 

ενδιαφερόντων τους, να πάρουν πρωτοβουλίες και να δημιουργήσουν. 

Όραμα όλων μας είναι ένα σχολείο ανοιχτό στη γνώση, την πληροφορία και την 

κοινωνία, ένα σχολείο που θα ακούει «τα θέλω» της ψυχής των μαθητών του, τη 

δημιουργικότητα των δασκάλων του, την επικοινωνία και τη συνεργασία όλων των 

παιδιών, στην αναζήτηση της γνώσης μέσα από την έρευνα και τη δράση. 

Τη συνοπτική παρουσία των  προσπαθειών, των μαθητών και των εκπαιδευτικών που 

υλοποίησαν Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, κατά το σχολικό έτος 2017-2018, στα 

σχολεία αρμοδιότητας της Υπεύθυνης ΣΕΠ του ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου  κας Γεωργίας 

Κωστοπούλου η οποία είχε τη στήριξη και το συντονισμό τους, και παρουσιάστηκαν στη 

Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού «ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ», θέλουμε 

να σας παρουσιάσουμε  με το έντυπο αυτό, και να ευχαριστήσουμε  τους  μαθητές/τριες  

και  τους εκπαιδευτικούς για την πρωτοβουλία, την προσπάθεια και τα αποτελέσματα 

τους. 

                                                                                        Η Διευθύντρια 

                                              της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας 

 

 

                    Ιωάννα Κων. Ψίνα, M. Ed. 

                    Aγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06 
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Η ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

 

Η Αγωγή Σταδιοδρομίας είναι  δράση  του Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού, που έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις 
κλίσεις τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να ερευνήσουν, να επικοινωνήσουν 
με άτομα και φορείς, να αξιολογήσουν πληροφορίες, να δημιουργήσουν υλικό, να 
οργανώσουν εκδηλώσεις, να εκτεθούν στο κοινό με τις παρουσιάσεις της δουλειάς τους 
ώστε να μάθουν βιωματικά να διαχειρίζονται τα θέματα της προσωπικής και 
επαγγελματικής τους ανάπτυξης. 
 

Τα προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας έχουν διάρκεια τουλάχιστον 5 μηνών, 

εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υλοποιούνται εκτός 

ωρολογίου προγράμματος, με την εθελοντική συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών. Τη 

στήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών που συμμετέχουν στην υλοποίηση 

προγραμμάτων, έχει ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το σχολείο 

που υλοποιεί το πρόγραμμα.  

 

Οι βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα προγράμματα  Αγωγής Σταδιοδρομίας,  έχουν  

στόχο τη διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών  και είναι: 

 η μαθητοκεντρική διαδικασία (ενθάρρυνση τους πρωτοβουλίας των μαθητών, 
χρήση 

 συμμετοχικών και ενεργών διδακτικών τεχνικών, δημοκρατικός διάλογος) 

 η συνεργατική μάθηση μέσα από την ανάπτυξη κλίματος ενεργούς συμμετοχής και 
 αλληλοϋποστήριξης των μελών των ομάδων εργασίας, αλλά και των ομάδων μεταξύ 

τους 

 η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση μέσα από την χρήση πρωτογενών πηγών 
(διεξαγωγή έρευνας, μελέτη πεδίου κ.λ.π.) 

 η διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων και η διαθεματικότητα 
 η δημιουργική και ελεύθερη έκφραση 

 

Τα προγράμματα που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο εγκρίθηκαν με την αριθμ. 

Πρωτ: 25588/08-12-2017, Πράξη 1η της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ 

Αθήνας και συντόνισε η Υπεύθυνη ΣΕΠ του Κέντρου Συμβουλευτικής και 

Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Γαλατσίου, κα Γεωργία Κωστοπούλου, στα σχολεία ευθύνης 

της οποίας υλοποιήθηκαν  και τα αποτελέσματα τους  παρουσιάστηκαν  στην Διημερίδα 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  που πραγματοποιήθηκε 

στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΚΑΜΙΝΙ» του Δήμου Γαλατσίου στις  8 και 9  Μαΐου 2018. 

 

 

                                                             Γεωργία Κωστοπούλου 
                                               Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου 
                               Συντονίστρια των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας  

http://myfiles.sch.gr/server/get/de7188fa6af7b46bd8c7711d6b3549e27
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ΣΧΟΛΕΙΟ: 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

Δ/ΝΤΗΣ: ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΧΑΡΙΔΗΣ, κλ. ΠΕ04.02 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΟΥΛΙΝΑ, κλ. ΠΕ07 

 
ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

«ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ  ΚΑΙ  ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ  ΜΕΤΑ ΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ» 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος επιδιώκουμε οι μαθητές/τριες να μάθουν: 

 να γνωρίσουν τον εαυτό τους 

 να εντοπίσουν  τα «δυνατά» τους σημεία για να τα αναπτύξουν. 

 να  εντοπίσουν  τα «αδύνατά» τους σημεία για να τα βελτιώσουν. 

 να μάθει τρόπους έγκυρης πληροφόρησης και αξιοποίησης των σύγχρονων μορφών  

         πληροφορίας και επικοινωνίας. 

  να  κατανοήσουν  τα στάδια λήψης μίας απόφασης και μέσω αυτής της  

          διαδικασίας να  μπορούν  να παίρνουν αποφάσεις. 

 να ανακαλύψουν όσα τους δυσκολεύουν και 

 να μάθουν για τον ενδεδειγμένο και ασφαλή τρόπο πληροφόρησης καθώς και  

 να προσαρμόζονται στα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα. 

 να  μάθουν  τη χρησιμότητα δημιουργίας «ατομικού φακέλου». 

 να βιώσουν  την εμπειρία της συνεργασίας στην ομάδα και  

 να διαχειρίζονται τα συναισθήματα που βιώνουν ως μέλη της ομάδας. 

 να μάθουν για  τις δομές Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού όπου μπορεί να  

         τους  παρασχεθεί ατομική συμβουλευτική και πληροφόρηση 

 να καλλιεργήσουν  δεξιότητες διαχείρισης του άγχους,  του χρόνου και των  

         προκλήσεων της   μαθητικής ζωής. 

 να  καλλιεργήσουν  την αυτοεκτίμησή τους. 

 να  βελτιώσουν  τις δεξιότητες επικοινωνίας. 

 Έχοντας συζητήσει και ανταλλάξει απόψεις για τα «στερεότυπα» και τις  

        «προκαταλήψεις»  θα  σχηματίσουν θετικά πρότυπα στη σύγχρονη κοινωνία έτσι  

        ώστε να γίνουν σύγχρονοι ενεργοί  πολίτες. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Βιωματικές μέθοδοι προσέγγισης των θεμάτων. 

 Μαθητοκεντρική διαδικασία. 
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 Συνεργατική μάθηση. 

 Δημιουργική και ελεύθερη έκφραση. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

Οι μαθητές γνωρίστηκαν μεταξύ τους, λειτούργησαν  ως ομάδα Αγωγής Σταδιοδρομίας  
και διερεύνησαν 
 τα προσωπικά τους χαρακτηριστικών, 

 τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, 

 τις προσωπικές και εργασιακές αξίες τους.  

Στη συνέχεια εντόπισαν   

 τις επιρροές από τους «σημαντικούς άλλους», 

 τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεων που επιδρούν στη διαμόρφωση των  

         επιλογών τους, 

 τις εκπαιδευτικές επιλογές τους μετά το Γυμνάσιο. 

Στη συνέχεια  έμαθαν 

 για τη διαδικασία λήψης απόφασης, 

 για την έγκυρη πληροφόρηση. 

Και τέλος δημιούργησαν το προσωπικό τους σενάριο εκπαιδευτικής πορείας και 

δημιούργησαν επαγγελματικές μονογραφίες που τους ενδιέφεραν. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ: 

Συνεργασία με την Υπεύθυνη ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου κα Κωστοπούλου 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

Τα αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκαν στη διημερίδα που οργάνωσε  η Υπεύθυνη ΣΕΠ του  

ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου, κα Κωστοπούλου, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι», στις  9 Μαΐου 2018. 

Η παρουσίαση έγινε με τη χρήση  power point. 

Για την παρουσίαση του προγράμματος πατήστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://myfiles.sch.gr/server/get/da576e5226eb14c75b42daaa4ddb1f5f8
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ΣΧΟΛΕΙΟ: 40ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΑΘΗΝΑΣ 

Δ/ΝΤΗΣ: ΚΕΚΟΥ  ΡΕΒΕΚΚΑ, ΠΕ17.01/ΠΕ04.01 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΠΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΕ19/04.01 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΟΙ: ΚΕΚΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ, ΠΕ17.01/ΠΕ04.01  

 

ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

«ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΙ: ΕΡΕΥΝΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

1. Βασικός παιδαγωγικός στόχος: ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της 
επαγγελματικής συμπεριφοράς.  

2. Καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής μέσα από τη συνεργασία στην ομάδα:  
ενίσχυση της κοινωνικής μάθησης, ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, 
επίλυσης συγκρούσεων, διαχείρισης έργου και λήψης αποφάσεων.  

3. Καλλιέργεια δεξιοτήτων:  
α) στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών,  
β) στη διοργάνωση εκδηλώσεων και παρουσίαση σε κοινό,  
γ) στο σχεδιασμού και την υλοποίηση επιστημονικής έρευνας στις φυσικές 
επιστήμες. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

Ιδεοκαταιγισμός, Δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων, Παιχνίδια ρόλων, 
Οπτικοποίηση, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις, Συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, 
Παρουσίαση σε κοινό, Επιστημονική έρευνα μικρής κλίμακας και άντληση 
επίκαιρων, έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών μέσα από την ασφαλή χρήση του 
διαδικτύου και εφαρμογών λογισμικού. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

Το ερευνητικό θέμα: «Μελέτη σεισμικότητας με συστηματική συλλογή δεδομένων 

επιταχυνσιογράφου» (φυσικές επιστήμες) εντάσσεται μέσα το Κοινωνικό Πλαίσιο 

που αφορά την αντισεισμική προστασία και πρόληψη κινδύνων σε εργασιακούς 

χώρους (όπως η σχολική μονάδα) και επεκτείνεται σε θέματα Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (το επάγγελμα του σεισμολόγου, προσωπικά χαρακτηριστικά και 

δεξιότητες ατόμων που εργάζονται στην πρόληψη και διαχείριση 
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κρίσεων/καταστροφών,κ.ά.).  

Διαστάσεις του θέματος: 1) καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, 2) εργασιακές σχέσεις 

(Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας) και 3) τομείς επαγγελμάτων). 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: 

1. Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Αθηνών (20-12-2017) 

2. Τριήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο ΚΠΕ Ποροΐων Σερρών. 

3. Εγκατάσταση του σεισμογράφου Quake Catcher Kit 2, JoyWarrior24F14 στο σχολείο 

μας από τον Δρ. Καλογερά Ιωάννη, Σεισμολόγου-Διευθυντή Ερευνών του 

Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και 

παρουσίαση/συζήτηση με τα μέλη της ομάδας (20-4-2018). 

4. Παρουσίαση του προγράμματος στο ΚΑΜΙΝΙ Γαλατσίου: "Επαγγελματικές 

Μονογραφίες: Σεισμολόγος & Πολιτικός Μηχανικός" (9-5-2018). 

5. Παρουσίαση στο σχολείο μας από τον Δρ. Καλογερά Ιωάννη, Σεισμολόγο-Διευθυντή 

Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και 

συζήτηση με τα μέλη της ομάδας και εκπαιδευτικούς για μελλοντικές διαθεματικές 

- διεπιστημονικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών (2-5-2018). 

6. Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Σεισμογράφο του Λόφου της Ακρόπολης Αθηνών (21-

05-2018) και μελέτη καταγραφής δεδομένων του σεισμογράφου. Περισσότερα στο 

https://seismo-edu9.webnode.gr και https://seismo-edu9.webnode.gr/activities/ 

7. Εβδομαδιαίες δραστηριότητες στο πλαίσιο των προγραμματισμένων συναντήσεων 

της ομάδας στο χώρο του σχολείου (εργαστήριο πληροφορικής, αίθουσες με 

διαδραστικούς πίνακες και βιβλιοθήκη-αίθουσα σεισμογράφου με ΗΥ και σύνδεση 

στο διαδίκτυο). 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ: 

Δρ. Καλογεράς Ιωάννης, Σεισμολόγος-Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού 

Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ 

του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και Σχολείων 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

1. Ανάρτηση στη σχολική ιστοσελίδα: http://40gym-

athin.att.sch.gr/joomla/index.php/en/activities/programmata2017-

18/seismografos.html 

2. Παρουσίαση του προγράμματος στην εκδήλωση του ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου 

3. Παρουσίαση του προγράμματος σε σχολική εκδήλωση (25-5-2018). 

 

Για την παρουσίαση του προγράμματος πατήστε εδώ 

 

https://www.codemercs.com/en/joystick/acceleration
https://docs.google.com/presentation/d/1XjIkiqspXx23JjApMych558BQUUVGnLWKtCsEMxHjh0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1XjIkiqspXx23JjApMych558BQUUVGnLWKtCsEMxHjh0/edit?usp=sharing
https://seismo-edu9.webnode.gr/
https://seismo-edu9.webnode.gr/activities/
http://40gym-athin.att.sch.gr/joomla/index.php/en/activities/programmata2017-18/seismografos.html
http://40gym-athin.att.sch.gr/joomla/index.php/en/activities/programmata2017-18/seismografos.html
http://40gym-athin.att.sch.gr/joomla/index.php/en/activities/programmata2017-18/seismografos.html
http://myfiles.sch.gr/server/get/d5250cbb2f8eb4229a6a8a932d42a0aad


[9] 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Δ/ΝΤΗΣ:   ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕ16 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΠΕ16 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΟΙ: ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 «ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ»   

   

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

• Η αυτογνωσία μέσα από τη δημιουργική έκφραση είναι η βασική παιδαγωγική 
αρχή του προγράμματος. Στόχος η ενδυνάμωση της γνώσης των δεξιοτήτων και 
δυνατοτήτων των μαθητών, ώστε να διευρύνουν τις επαγγελματικές προσδοκίες 
τους και να αποκτούν εναλλακτικές. 

• Σημαντικός στόχος που επετεύχθη είναι η δυναμική της ομάδας και η συλλογική 
εργασία που πραγματοποιήθηκε κατά τις συναντήσεις και κατά τις εκπονήσεις 
έρευνας επαγγελμάτων.  

• Ο προβληματισμός για το επάγγελμα του μέλλοντος αποτελεί σημαντικό 
παιδαγωγικό  στόχο του προγράμματος και οι μαθητές ανταποκρίθηκαν ιδιαίτερα 
θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

• Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η ομαδο-συνεργατική βιωματική. Αφού οι 
μαθητές αποκαλύψουν το όνειρό τους, μιλούν ανοικτά γι' αυτό (αρχή της 
ελεύθερης έκφρασης). Ερευνούν, συζητούν, συλλέγουν πληροφορίες, 
προβληματίζονται και εξωτερικεύονται. Στο τέλος αποτυπώνουν την 
προσωπικότητά τους, δημιουργώντας την παρουσίαση που τους εκφράζει. Μιλάνε 
για το δρόμο προς την υλοποίηση του επαγγέλματος και συνδυάζουν την 
ακολουθία των επαγγελματικών μονογραφιών με την αυτογνωσία των ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων τους. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

• Οι μαθητές αποτυπώνουν το επάγγελμα των ονείρων τους. Τα όνειρα συλλέγονται 
και γίνεται ταίριασμα με αντίστοιχα όνειρα. 

• Κατόπιν, οι μαθητές ερευνούν κατά ομάδες κοινών ονείρων (επαγγελμάτων) για τις 
επιλογές τους. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν περιγραφή επαγγέλματος, σπουδές 
που απαιτούνται, ικανότητες / δεξιότητες, ζήτηση στην αγορά εργασίας, 
επαγγελματικά δικαιώματα, και δημιουργούν επαγγελματικές μονογραφίες. 
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• Οι πληροφορίες συγκεντρώνονται και καταγράφονται. Κάθε μαθητής θέτει την 
προσωπική του σφραγίδα στο ύφος καταγραφής. Στο τέλος, δημιουργείται η 
παρουσίαση με τη βοήθεια λογισμικού (PowerPoint) και η ομάδα συμμετέχει στην 
τελική παρουσίαση σε Ημερίδα για την Αγωγή Σταδιοδρομίας. 
 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: 

• Συμμετοχή στα Επιμορφωτικά Σεμινάρια Αγωγής Σταδιοδρομίας το  Νοεμβρίου 
2018 και το Φεβρουάριο 2018, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ/Αγωγής Σταδιοδρομίας κ. 
Γεωργία  Κωστοπούλου του ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου 

• Παρακολούθηση Διημερίδας στο πολιτιστικό χώρο "Καμίνι" του Δήμου Γαλατσίου 
με όλη την ομάδα, στα πλαίσια "open days" για το Σ.Ε.Π., όπου μίλησαν 
διακεκριμένοι επαγγελματίες και καθηγητές από ακαδημαϊκούς και εργασιακούς 
χώρους, στις 8 & 9 Μαΐου 2018. 

• Παρουσίαση τελικής εργασίας του προγράμματος από τους μαθητές στην Ημερίδα 
Αγωγής Σταδιοδρομίας που διοργάνωσε το ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου στον πολιτιστικό 
χώρο "Καμίνι", στις 9 Μαΐου 2018 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ: 

• ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου: Συναντήσεις με την Υπεύθυνη του ΚΕ.ΣΥ.Π. κ. Γεωργία 
Κωστοπούλου 

• Σύλλογος Καθηγητών 4ου Γυμνασίου Γαλατσίου:  Έγκριση, υποστήριξη και 
συνοδεία μαθητών στις εκδηλώσεις που συμμετείχαν οι ομάδες 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

• Έντυπο που περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία αποτύπωσης της εργασίας των 
μαθητών με τις επαγγελματικές μονογραφίες / Δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού 
παρουσιάσεων 

• Φύλλο παρουσίασης "PowerPoint" που περιλαμβάνει το βίντεο με τη μουσική που 
προβλήθηκε στην παρουσίαση 

• Ανάρτηση υλικού στην ιστοσελίδα του σχολείου 
• Παρουσίαση σε Ημερίδα της Αγωγής Σταδιοδρομίας από το ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου την 

Τετάρτη 9 Μαΐου 2018. 
 

Για την παρουσίαση του προγράμματος πατήστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

http://myfiles.sch.gr/server/get/dd7ebb42e79684bf2918bae538accb533
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5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΕΝΗ,  ΠΕ02 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ:  ΒΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   ΠΕ82  

 

ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 «ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»  

 

Παιδαγωγικοί Στόχοι:  

 Να προσεγγίσουν οι μαθητές αντικείμενα και ιδέες  που ακούν και βλέπουν αλλά δεν 

έχουν την δυνατότητα  να έρθουν σε επαφή άμεσα. Να  μάθουν τι είναι επιχείρηση, τι είναι 

εταιρεία, τι είναι το καταστατικό της και πώς λειτουργεί. Να μάθουν τους ρόλους ενός 

Διοικητικού Συμβουλίου, του προσωπικού. Να έρθουν σε επαφή σε πραγματικό περιβάλλον 

με τους ρόλους. Να μάθουν την  πορεία εξέλιξης και τις δυνατές πτυχές που ανοίγει το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

Μεθοδολογία υλοποίησης:  

 Έγιναν αρκετές διαλέξεις -συζητήσεις για τον τρόπο- ους που θα πρέπει ένας νέος να 

ενεργήσει, ώστε εύκολα και σίγουρα να ανοίξει την δική του επιχείρηση. Μέσω διαδικτύου 

εφαρμόσαμε ειδικές πλατφόρμες με επιχειρηματική θεματολογία.   

Περίληψη προγράμματος:  

Κατά την 1η Εβδομάδα γίνεται γνωριμία με την ομάδα. Η ομάδα ανέπτυξε τις 

επαγγελματικές τις φιλοδοξίες και κατέγραψε τις οι πιθανές κατευθύνσεις που θα 

ακολουθήσουν στα επόμενα χρόνια σπουδών τους. Καταγράφηκαν οι πιθανοί στόχοι και με 

τη μορφή μιας επιχείρησης έγινε εφικτό να απορροφηθούν όσο το δυνατό περισσότερες 

επαγγελματικές επιλογές.  

Την 2η εβδομάδα οι μαθητές πρότειναν και στην συνέχεια επέλεξαν μέσα από τη 

σειρά των προτεινόμενων την επιχείρηση που θα «στήσουν».  

Κατά την 3η εβδομάδα έγινε διάλεξη από τον σύμβουλο εκπαιδευτικό για το 

επιχειρηματικό σκηνικό, το τι θα περιλαμβάνει και πώς αυτό θα ξεδιπλωθεί από τους 

μαθητές.  Έγινε  ενημέρωση για τις αρχές που διέπουν μια επιχείρηση -εταιρεία  -το 
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Διοικητικό Συμβούλιο – προσωπικό – κεφάλαιο -καταστατικό λειτουργίας, ολόγραμμα και 

οργανόγραμμα.  

Την 4η εβδομάδα η Διάλεξη έγινε  για την έρευνα (γενικά) και το ότι αυτή 

περιελάμβανε. Τι είναι αγορά εργασίας.  Έγινε έρευνα για τις συνθήκες σχεδίασης 

κατασκευής και λειτουργίας των πτυχών μιας επιχείρησης.  

5η εβδομάδα. Πως θα μπορούσε να γίνει ο σχεδιασμός εμπορεύματος. Ανάλυση 

συνθηκών αγοράς και πώλησης εμπορευμάτων -υπηρεσιών. Στην συνέχεια έγινε 

καταγραφή των προβλημάτων.    

6η εβδομάδα. Μοιράστηκαν οι θέσεις του ΔΣ σε ξεχωριστούς ρόλους. Οι μαθητές 

κατέγραψαν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.  

7η εβδομάδα. Έγιναν  τα εγκαίνια της επιχείρησης. Καταγράφηκαν οι πιθανοί  

πελάτες και στάλθηκαν προσκλήσεις. Αρχίζει το στάδιο της λειτουργίας.   

8η εβδομάδα. Σε μια  συνάντηση, έγινε το συμβούλιο το οποίο διαπίστωσε 

απόκλιση από τον προϋπολογισμό. Έτσι σχεδιάστηκε η διαδικασία της διαφήμισης. 

Ανάλυση προβλήματος, σχεδιασμός -εκτέλεση. Εναλλαγή ρόλων.  

9η εβδομάδα. Ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Έγιναν  γνωστοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση ενός υπαλλήλου και πώς 

μπορεί να γίνει αυτό ωφέλιμο στο πλανόγραμμα.  

10η εβδομάδα. Ακολούθησαν από τους μαθητές επισκέψεις σε δημόσιες ιδιωτικές 

επιχειρήσεις στον ελεύθερο χρόνο τους για να  γνωρίσουν το περιβάλλον λειτουργίας 

11 -12η  εβδομάδα. Η επιχείρηση «έφτασε» σε ένα φυσιολογικό ρυθμό λειτουργίας. 

Οι μαθητές κατέγραψαν  τα συναισθήματα τους. Δημιούργησαν  μια εργασία σε μορφή .ppt 

(powerpoint) όσο το δυνατό πιο περιεκτική των κλιμακούμενων βημάτων τους. 

Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων:  

Η υλοποίηση του προγράμματος έγινε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 

χώρο «Καμίνι» : Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού : Σπουδές και Επαγγέλματα 

που διοργάνωσε το ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας την 8 & 9 ΜΑΪΟΥ 2018. 

Για την παρουσίαση του προγράμματος πατήστε εδώ 

 

http://myfiles.sch.gr/server/get/d858f1bb3b0fc421aa89de982f02d6cc3
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ΣΧΟΛΕΙΟ 6ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                 

Δ/ΝΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΕΤΑ  ΠΑΠΠΑ,ΠΕ02 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΕ13 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΟΙ: ΜΑΡΙΕΤΑ ΠΑΠΠΑ, ΠΕ02 

 

ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

«ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

 Οι μαθητές να μάθουν ποιος θα είναι ο ρόλος τους στη διαδικασία της πληροφόρησης. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

Γνωριμία με τους μαθητές, συγκρότηση της ομάδας, καταιγισμός ιδεών σχετικά με το θέμα. 

Δημιουργία συμβολαίου και καλής επικοινωνίας στην ομάδα. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

Συζήτηση με τους μαθητές για τη διερεύνηση του θέματος. Δημιουργία αρχείου 

πληροφοριών που έχουν συλλέξει. Αξιολόγηση και οργάνωση του υλικού και παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην ημερίδα του ΚΕΣΥΠ. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:  

Πρόσκληση επαγγελματιών στο χώρο του σχολείου. Επισκέψεις  σε επαγγελματικούς 

χώρους και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ:  

Συνεργασία με κ. Κωστοπούλου  υπεύθυνη  ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου. 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:  

Παρουσίαση στη διημερίδα του ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου καθώς και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 

σχολείου μας. 

Για την παρουσίαση πατήστε εδώ 

 

 

http://myfiles.sch.gr/server/get/db86c36f01b9b4533818d886744e05fee
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ΣΧΟΛΕΙΟ: 15 ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

Δ/ΝΤΗΣ: ΠΕΒΕΡΕΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ,ΠΕ06 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΠΕΒΕΡΕΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΠΕ06 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΟΙ: ΣΑΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ , ΠΕ06, ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΕ06 

 

ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

«ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:  

Στόχος του προγράμματος ήταν οι μαθητές  να έρθουν  σε επαφή με τα επαγγέλματα του 

θεάτρου τα οποία άπτονται των ενδιαφερόντων τους. Να συνειδητοποιήσουν τις 

ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες. Να 

αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που μπορούν να συναντήσουν στην επαγγελματική τους 

ζωή και την ανάγκη της συνεργατικότητας  για να αποδώσουν.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

Το πρόγραμμα είχε ως μεθοδολογία τη βιωματική  μάθηση  και την εμπλοκή των ίδιων των 

μαθητών/τριών τόσο στην έρευνα για τη σύνταξη των  μονογραφιών όσο και στην θεατρική 

παρουσίαση με δρώμενο  των  επαγγελμάτων που ενδιέφεραν τους μαθητές/τριες. Κάθε 

μαθητής/τρια ανέλαβε να υποδυθεί το ρόλο του επαγγελματία που ήθελε  και να τον 

παρουσιάσει στο κοινό. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  

Αρχικά τα μέλη του προγράμματος  γνωρίστηκαν μεταξύ τους και μίλησαν για τις 

επαγγελματικές τους προσδοκίες. Αφού αναπτύχθηκε η δυναμική της ομάδας  ξεκινήσαμε 

με την έρευνα για τα επαγγέλματα που σχετίζονται με το θέατρο. Τα παιδιά συνέλεξαν 

πληροφορίες από τη βιβλιογραφία αλλά και από την επικοινωνία τους με ανθρώπους του 

θεάτρου. Κατέγραψαν τις πληροφορίες και   κωδικοποίησαν τις κατηγορίες που τους 

ενδιέφεραν στις ακόλουθες: Περιγραφή επαγγέλματος, ικανότητες και δεξιότητες που 

απαιτούνται, χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει το άτομο που θα ασχοληθεί με τα 

επαγγέλματα του θεάτρου, τις συνθήκες εργασίας και τις σπουδές που απαιτούνται για την 

άσκηση του επαγγέλματος. Κάθε μαθητής/τρια  αναζήτησε στον εαυτό του τα στοιχεία που 

τον κάνουν να επιλέξει το συγκεκριμμένο επάγγελμα. Στο τέλος της όλης διεργασίας κάθε 

μαθητής/τρια ανέλαβε να υποδυθεί και να παρουσιάσει το  θεατρικό επάγγελμα που 

τον/την ενδιέφερε σαν να ήταν ο ίδιος ο επαγγελματίας, π.χ.  σκηνοθέτης, σκηνογράφος, 

ηθοποιός, κ.λ.π. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:  

Η ομάδα του προγράμματος επισκέφτηκε το θέατρο ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ και συζήτησε με 

γνωστούς ηθοποιούς για τις χαρές, τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις των θεατρικών 

επαγγελμάτων. Επίσης επισκέφτηκε το βεστιάριο του θεάτρου. Στο τέλος της χρονιάς 

παρουσίασε το πρόγραμμα στη Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που 

οργάνωσε η  Υπεύθυνη ΣΕΠ/Αγωγής Σταδιοδρομίας του ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου κα Γ. 

Κωστοπούλου στο Πολιτιστικό Κέντρο ΚΑΜΙΝΙ του Δήμου Γαλατσίου. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ:  

Συνεργαστήκαμε με την  Υπεύθυνη ΣΕΠ/Αγωγής Σταδιοδρομίας του ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου κα 

Γ. Κωστοπούλου, που μας στήριξε καθ’ όλη της διάρκεια  υλοποίησης του προγράμματος. 

Με το θέατρο ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ και την Ηθοποιό Τζένη Κόλια που είχε αναλάβει και την 

σκηνοθεσία του θεατρικού του σχολείου μας. 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:   

Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρουσιάστηκαν, με θεατρικό δρώμενο που 

δημιούργησαν οι μαθητές/τριες του προγράμματος,  στη Διημερίδα Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού που οργάνωσε η  Υπεύθυνη ΣΕΠ/Αγωγής Σταδιοδρομίας του ΚΕ.ΣΥ.Π. 

Γαλατσίου κα Γ. Κωστοπούλου στο Πολιτιστικό Κέντρο ΚΑΜΙΝΙ του Δήμου Γαλατσίου στις  

9/5/2018.  

Για την παρουσίαση πατήστε εδώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://myfiles.sch.gr/server/get/d202f07db45ae4f349d1e12d0c0ebd18d
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ΣΧΟΛΕΙΟ: 1ο ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  

Δ/ΝΤΗΣ:  ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ , ΠΕ04.04 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΜΠΟΥΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ , ΠΕ 02 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΧΑΝΤΖΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ, ΠΕ 02 

 

ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 «ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ» 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Στα πλαίσια του προγράμματος  επιδιώκεται οι  μαθητές   

 Να μάθουν να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να προγραμματίζουν ως 
μέλη ομάδας. 

 Να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να κατακτήσουν την  αυτογνωσία   
(χαρακτηριστικά γνωρίσματα, κλίσεις, δεξιότητες, ενδιαφέροντα, ικανότητες, 
επαγγελματικές αξίες) και με βάση τα χαρακτηριστικά τους να σχεδιάσουν 
την  εκπαιδευτική  πορεία  τους. 

 Να ασχοληθούν με την  προσωπική τους ανάπτυξη, την  ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησης,  την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την κατάκτηση νέων γνώσεων 
και  εκπαιδευτικών εμπειριών. 

 Να  εξοικειωθούν με τη διαδικασία λήψης απόφασης και να κάνουν χρήση 
της διαδικασίας αυτής στις εκπαιδευτικές τους επιλογές. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας και να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες 
σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους 
πληροφόρηση.  

 Να αξιολογούν και να επιλέγουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας 
διαφορετικές πηγές πληροφόρησης.  

 Να  αναζητήσουν και να καταγράψουν τις σπουδές  και  τα Επαγγελματικά 
Δικαιώματα των επαγγελμάτων που τους ενδιαφέρουν. 

 Να οργανώνουν και να παρουσιάζουν τη δουλειά τους. 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Μαθητοκεντρική διαδικασία μάθησης (ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των 
μαθητών, χρήση συμμετοχικών και ενεργών διδακτικών τεχνικών, 
δημοκρατικός διάλογος) 
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 Βιωματική προσέγγιση – Ενεργητική-Διερευνητική  μάθηση  

 Δημιουργική και ελεύθερη έκφραση 

 Οι μαθητές λειτουργούν ως μέλη της μεγάλης ομάδας όπου 
συναποφασίζονται οι δράσεις που θα διερευνούν οι επιμέρους ομάδες. Τα 
συμπεράσματα συζητούνται στην ολομέλεια. 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 Η αφόρμηση για  την υλοποίηση του Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας ,με την 
συγκεκριμένη  θεματική ,δόθηκε από τον έντονο προβληματισμό και συχνά την αμηχανία 
που χαρακτηρίζει κάθε χρόνο τους αποφοίτους Λυκείου όταν καλούνται  να συμπληρώσουν 
το μηχανογραφικό με τις Σχολές της επιλογής τους, αμέσως μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις. 
Αυτή η δυσκολία  επιλογής  πανεπιστημιακής σχολής ουσιαστικά συνιστά δυσκολία στην 
επιλογή και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού και επαγγελματικού μέλλοντος και αφορά τόσο 
τους αποφοίτους που έχουν κατακτήσει υψηλή βαθμολογία στις εξετάσεις όσο και αυτούς 
που δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

  Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι οι μαθητές μας  καλούνται να κάνουν μια επιλογή ζωής χωρίς 
να γνωρίζουν ουσιαστικά βασικές πτυχές της προσωπικότητας τους, χωρίς να έχουν 
προσδιορίσει με σαφήνεια τους στόχους τους και να έχουν ιεραρχήσει τις αξίες και τα 
ενδιαφέροντα τους  Συχνά δεν έχουν έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για το 
περιεχόμενο των σπουδών  στις Σχολές της επιλογής τους και τις εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές προοπτικές εξέλιξης  που ανοίγονται στο μέλλον.  

Οι μαθητές με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα  ανέπτυξαν τη δυναμική μιας ομάδας 

που έχει κοινούς προβληματισμούς , κοινούς στόχους και επιδιώξεις . Διατύπωσαν τις 

πεποιθήσεις  και τα συναισθήματα τους για το  σχεδιασμό  του εκπαιδευτικού και 

επαγγελματικού μέλλοντος   αλλά και τις στερεότυπες αντιλήψεις που συχνά 

διαμορφώνουν τις εκπαιδευτικές τους επιλογές και την επαγγελματική σταδιοδρομία τους. 

Συνειδητοποίησαν ότι σημαντικός  παράγοντας στο σχεδιασμό  του εκπαιδευτικού  και 

επαγγελματικού μέλλοντος  είναι η κατάκτηση της αυτογνωσίας. 

Στόχος  των μελών της ομάδας ήταν να σχεδιάσουν και να αξιολογήσουν  πιθανές ή 

εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές που θα συμβαδίζουν με τα  

μοναδικά χαρακτηριστικά του εαυτού τους.Διερεύνησαν  τα ενδιαφέροντα και τις 

δεξιότητες τους καθώς η επιλογή εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής κατεύθυνσης είναι 

επιλογή δραστηριοτήτων άρα και επιλογή τρόπου ζωής. Η γνώση των δεξιοτήτων θα 

βοηθήσει  τους μαθητές να εντοπίσουν  τις επαγγελματικές επιλογές που ταιριάζουν στις 

δεξιότητές τους.Αναζητήθηκε επίσης το προσωπικό  στυλ , που χαρακτηρίζει τον τρόπο 

ενεργειών –δράσεων στην ατομική και επαγγελματική  ζωή. 

Διερευνήθηκαν  με βιωματικές ασκήσεις  α) οι αξίες , δηλ οι πεποιθήσεις  και τα 

συναισθήματα που κατευθύνουν τις πράξεις κάθε ατόμου, β) οι  «σημαντικοί άλλοι»  δηλ. 

τα πρόσωπα  με σημαντικό ρόλο στη ζωή μας (οικογένεια, φίλοι, δάσκαλοι) που 

προσφέρουν γνώσεις και υποστήριξη , γ) οι μαθησιακές εμπειρίες  που αφορούν είτε την 

τυπική εκπαίδευση  είτε οτιδήποτε μπορεί να έχουμε  κάνει ή  μάθει από οποιαδήποτε 

εθελοντική εργασία, χόμπι, αθλήματα. 
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Αναγνώρισαν τις εργασιακές αξίες και  αξιολόγησαν τη σχετική σημασία τους στην επιτυχή 

επιλογή επαγγέλματος για την  κάλυψη των υλικών –πνευματικών και ψυχικών αναγκών. 

Αξιοποιώντας τα στοιχεία από τη διερεύνηση του εαυτού οι μαθητές σύνθεσαν  τον Τροχό 

της Αυτογνωσίας. Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν  τα βήματα για τη  λήψη αποφάσεων  και 

οι μαθητές επέλεξαν  εναλλακτικές λύσεις  ανάλογα με κριτήρια και στόχους τους.   Οι 

μαθητές έκαναν έρευνα στο διαδίκτυο για το περιεχόμενο σπουδών στις Σχολές του 

ενδιαφέροντος τους, τις μεταπτυχιακές σπουδές  και για τα επαγγελματικά δικαιώματα 

που παρέχονται. Επίσης σύνθεσαν τον Τροχό των Επαγγελματικών Επιλογών και τον 

συνέκριναν με τον αντίστοιχο Τροχό της Αυτογνωσίας.   

Συζητήθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που αφορούν τις σπουδές και την 

εργασία στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση  και αξιολογήθηκε η εργασία και η 

επαγγελματική σταδιοδρομία   για τα μέλη του Προγράμματος .Οι μαθητές έκαναν έρευνα 

και για τις  επαγγελματικές επιλογές τους μελετώντας επαγγελματικές μονογραφίες . 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ. Παρουσίαση των προγραμμάτων 

σπουδών των προπτυχιακών τμημάτων του και παρακολούθηση πανεπιστημιακής 

διδασκαλίας . 

Συμμετοχή της  ομάδας του Προγράμματος  σε Διημερίδα Αγωγής Σταδιοδρομίας που 

οργάνωσε το ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου . 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ: 

ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου, κα Κωστοπούλου 

ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο: Παρουσίαση των προγραμμάτων σπουδών των 

προπτυχιακών τμημάτων  

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

Για την διάχυση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

δράσεις : 

-Συμμετοχή της  ομάδας του Προγράμματος  σε Ημερίδα Αγωγής Σταδιοδρομίας που 

οργάνωσε το ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου, με παρουσίαση  της εξελικτικής πορείας του προγράμματος 

και των  κατασκευών των μαθητών .  

-Ανάρτηση της παρουσίασης του Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας στην ιστοσελίδα 

του Σχολείου. 

 

Για την παρουσίαση του προγράμματος πατήστε εδώ 

 

http://myfiles.sch.gr/server/get/d36d7e1bff758485f88f683969ecce22e
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ΣΧΟΛΕΙΟ: 1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,  ΠΕ12 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΕ18.30 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΜΠΟΥΤΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ11, ΤΣΙΑΤΑ  

                          ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΕ17.01 

 
 

ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

«ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ) ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

ΕΠΟΧΗ» 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

 Να γνωριστούν τα μέλη της ομάδας και να κατανοήσουν την σπουδαιότητα της 

ύπαρξης συμβολαίου και της τήρησης αυτού. Να εξασκηθούν στην ενεργητική 

ακρόαση και την εν-συναίσθηση των άλλων. Να μάθουν να συνεργάζονται με κοινό 

στόχο. 

 Να μάθουν τους τρόπους αναζήτησης  επαγγελματιών που σχετίζονται με τα 

γεωπονικά επαγγέλματα. 

 Να γνωρίσουν τα διαθέσιμα προγράμματα εννοιολογικού χάρτη και να κρίνουν 

ποιο θα επιλέξουν. 

 Να κατανοήσουν την δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη. 

 Να παρουσιάσουν σε κοινό την δουλειά τους. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ήταν: 

 Καταιγισμός ιδεών 

 Διαλογική μορφή 

 Ασκήσεις γνωριμίας της ομάδας 

 Επίδειξη εννοιολογικού χάρτη 



[20] 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί. Η ομάδα πραγματοποίησε 

συναντήσεις μία φορά την εβδομάδα στο χώρο του σχολείου και οι περισσότεροι μαθητές 

συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις παρουσιάσεις. Οι πρώτες συναντήσεις έγιναν με σκοπό να  

γνωριστούν τα μέλη της ομάδας και να αποδεχτούν την μοναδικότητα και  διαφορετικότητα 

των άλλων. 

Αναζητήθηκαν προγράμματα δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών  και επιλέχτηκε ένα 

ελεύθερο για να μπορούν να δουλεύουν κάποιοι μαθητές από το σπίτι τους. Κάθε 

εβδομάδα όσοι δούλευαν στο σπίτι τους παρουσίαζαν στους άλλους την δουλειά τους και 

ακολουθούσε θετική κριτική και προτάσεις βελτίωσης. Προβλήθηκαν βίντεο με τομείς της 

φυτικής και  ζωικής παραγωγής και μονάδων επεξεργασίας τροφίμων, με σκοπό να 

επιλεγούν τα κατάλληλα για παρουσίαση. 

Αφού ολοκληρώθηκε ο  εννοιολογικός χάρτης έγιναν οι κατάλληλες πρόβες για την 

παρουσίαση της εργασίας. 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: 

 Ξενάγηση στο εργαστήριο τεχνολογίας τροφίμων και στο θερμοκήπιο του 

σχολείου. 

 Προβολή άλλων εργασιών με εννοιολογικούς χάρτες για την κατανόηση της 

χρησιμότητάς τους. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ: 

Συνεργασία με την Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. του ΚΕ. ΣΥ.Π. Γαλατσίου κα Κωστοπούλου  για την 

οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος. 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

 Δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού παρουσιάσεων 

 Ανάρτηση του υλικού στην ιστοσελίδα του σχολείου 

 Συμμετοχή με παρουσίαση στην Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του 

ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου 

 Παρουσίαση στους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

Για την παρουσίαση του προγράμματος πατήστε εδώ 

http://myfiles.sch.gr/server/get/dd2a8e10c4db64073a10b63b70e3a000b
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ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΕΠΑΛ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Δ/ΝΤΗΣ: ΣΑΒΕΛΩΝΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕ18 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ,  ΠΕ18.08                                                                      

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΟΙ: ΚΑΤΩΠΟΔΗ  ΑΡΓΥΡΩ , ΠΕ18.08   

 

ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:  
Οι μαθητές να εμπλακούν στη έρευνα για πληροφορίες σχετικές με τις ΚΟΙΝΣΕΠ. Στη 

συνέχεια να μελετήσουν κριτικά τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν και αφού τις 

συζητήσουν με την ομάδα να πάρουν αποφάσεις. Τέλος να διερευνήσουν τα βήματα 

υλοποίησης της απόφασής τους. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
Η υλοποίηση του προγράμματος στηρίχθηκε στην αναζήτηση πληροφοριών για τις ΚΟΙΝΣΕΠ 

μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού όπως και σε συνεντεύξεις που πήραν τα μέλη της 

ομάδας από μέλη ΚΟΙΝΣΕΠ εντός και εκτός σχολικής μονάδας. Ακολούθησαν συζητήσεις για 

την καταγραφή συμπερασμάτων και τη λήψη αποφάσεων. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την γνωριμία των μελών της ομάδας με βιωματικές δράσεις. 

Ακολούθησαν συζητήσεις και μοιράστηκαν αρμοδιότητες. Διενεργήθηκε έρευνα για 

πληροφορίες σχετικά με τις ΚΟΙΝΣΕΠ από τα μέλη τις ομάδας. Οι πληροφορίες 

συζητήθηκαν και μπήκε το ερώτημα αν η ομάδα έχει τελικά ενδιαφέρον για αυτό το είδος 

της επιχειρηματικότητας. Η απόφαση ήταν θετική και προχωρήσαμε σε επισκέψεις 

επιχείρησης ΚΟΙΝΣΕΠ. Τέλος οργανώθηκε η παρουσίαση της μελέτης της ομάδας στην 

διημερίδα που αναφέρουμε πιο κάτω.  

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:  

Βιωματικές ασκήσεις για τη γνωριμία των μελών της ομάδας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Δυο επισκέψεις  στο Συνεργατικό Καφενείο «Περιμπανού».   

Συμμετοχή σε ημερίδα διάδοσης των αποτελεσμάτων. 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ:  

Συνεργαστήκαμε με τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ «Περιμπανού» Συνεργατικό Καφενείο. 

Επισκεφθήκαμε δύο φορές το χώρο όπου στεγάζεται και επικοινωνήσαμε με την πρόεδρο η 

οποία έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσε η ομάδα.  

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:  

Συμμετοχή στη Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού «ΣΠΟΥΔΕΣ  ΚΑΙ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» που υλοποιήθηκε από τη Δ.Δ.Ε.  Α΄ Αθήνας, το ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου  με τη 

στήριξη του  Γραφείου Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου, στις 8 & 9 Μαΐου 2018 στο 

Πολιτιστικό Κέντρο «ΚΑΜΙΝΙ» του Δήμου Γαλατσίου.  

 

Για την παρουσίαση του προγράμματος πατήστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://myfiles.sch.gr/server/get/d045105bf5a004c80aedf410d8e7c1757


[23] 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ:  2o ΕΠΑΛ   ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Δ/ΝΤΗΣ: ΣΑΒΕΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕ18 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΜΥΛΩΝΑ ΑΘΗΝΑ, ΤΕ01.13.20 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΟΙ: ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΕ0131 

 

ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

«ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:  

 να μάθουν οι μαθητές να συλλέγουν, να οργανώνουν, να ταξινομούν και να 
παρουσιάζουν τις πληροφορίες 

 να εξασκηθούν στην αξιοποίηση της γνώσης και της πληροφορίας 

 ανάπτυξη δυναμικής της ομάδας  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Ομαδοσυνεργατική.  Δημιουργία ομάδας και  υποομάδων 

 ανάθεση εργασιών στις υποομάδες για συλλογή ψηφιακού και έντυπου υλικού 
σχετικά με το θεσμό της μαθητείας 

 βιωματικές ασκήσεις  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

Οι μαθητές/τριες συνεργάστηκαν στην ολομέλεια και σε υποομάδες για την άντληση 

πληροφοριών σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά το προαιρετικό μεταλυκειακό έτος – 

τάξη μαθητείας.  Κατέγραψαν τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν , έγινε έλεγχος για την 

εγκυρότητά τους και για την αξιοπιστία των ψηφιακών πηγών.  

Οργάνωσαν το υλικό.  

Δημιούργησαν τις διαφάνειες της παρουσίασης με περιεχόμενο που αφορά τις 

προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων στην τάξη μαθητείας, τη χρονική 

της διάρκεια, τα ασφαλιστικά και οικονομικά δικαιώματα των υποψηφίων καθώς και τις 

εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους προοπτικές. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:  

Ενημέρωση των μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου για το προαιρετικό 

μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ:  

 Οι μαθητές/τριες του προγράμματος ήρθαν σε επαφή με τους μαθητευόμενους 

στο πρόγραμμα μαθητείας - μεταλυκειακό έτος που υλοποιείται στο σχολείο 

μας για το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019 και αποκόμισαν χρήσιμες 

πληροφορίες. 

 Συνεργασία με την υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου κ. Γεωργία 

Κωστοπούλου 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

 Παρουσίαση του προγράμματος από την ομάδα των μαθητών  

o στην Διημερίδα Επαγγελματικού προσανατολισμού «Σπουδές & 
Επαγγέλματα» που υλοποιήθηκε στις 8 & 9 Μαΐου στο Πολιτιστικό Κέντρο 
''ΚΑΜΙΝΙ" του Δήμου Γαλατσίου από το ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου 

o στην εκδήλωση  για τον 21ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Κατασκευής 
Ξύλινης Φωλιάς για Πουλιά που υλοποιήθηκε στις 25 Μαΐου στο 
Πολιτιστικό Κέντρο ''ΚΑΜΙΝΙ" του Δήμου Γαλατσίου από το 2ο ΕΠΑΛ 
Γαλατσίου 

 ανάρτηση του παραγόμενου υλικού στην ιστοσελίδα του σχολείου 

 

Για την παρουσίαση του προγράμματος πατήστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://myfiles.sch.gr/server/get/d611d4274415346c4aa1ff7f65a28e019


[25] 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
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