
Σχεδιασμός προγράμματος 

αγωγής σταδιοδρομίας
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Σκοπός προγράμμαηος αγωγής ζηαδιοδρομίας

H αγσγή ζηαδηνδξνκίαο νξγαλψλεηαη κέζα ζην
επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηα πιαίζηα 
πξνγξακκάησλ θαη έρεη ζθνπφ ηελ 
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ καζεηή ζην ζέκα ηεο: 

αστογνωσίας και πληρουόρησης.
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Στόχοι προγράμματος αγωγής σταδιοδρομίας 

Απηφ ην πξφγξακκα Αγσγήο Πηαδηνδξνκίαο έρεη 

ως ζηότο:

λα ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή, αιιά θαη ζηελ 
νιηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ

ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ καζεηή ζηε λήψη αποφάσεων 
θαηά ηε κεηάβαζε ηνπ απφ έλα εμειηθηηθφ ζηάδην ζε 

άιιν

Πηελ αλαδήηεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πιεξνθφξεζεο 
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Μεθξδξλξγία 

Νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο

Αλαθαιππηηθή κάζεζε

Σξήζε εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο 

Γξακαηνπνίεζε

Δξγαζηήξην πξνβνιψλ 

Αμηνπνίεζε ηέρλεο (δσγξαθηθή, κνπζηθή)

Βησκαηηθή κέζνδνο

Κηθξφ project
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Tίηινο πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Πηαδηνδξνκίαο
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Παράδειγμα προγράμματος αγωγής 

σταδιοδρομίας ως project

• Tίηλος: «Ρν ηαμίδη ηνπ Νδπζζέα ζηε ρψξα ησλ 
επαγγεικάησλ

• Ππλδεζείηε κε ηελ πχιε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αξρατθή επνρή

• http://www.greek-language.gr/greekLang/search/index.html

• Σηότος : ε ιήςε απφθαζεο

• Μεθοδολογία: 
βησκαηηθή κέζνδνο,
 εξεπλεηηθή- αλαθαιππηηθή, 

νκαδηθνζπλεξγαηηθή.
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Προγραμματισμός δραστηριοτήτων 

ρςξμ άνξμα ςξσ υοόμξσ [1]
• Α. Βησκαηηθέο αζθήζεηο απηνγλσζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο
• Γέζηκν νκάδαο
• Β. Προεηοιμαζία δρώμενοσ κε ζθνπφ ηελ απφθαζε 

ηνπ Νδπζζέα λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ηνπ ζενχ ή 
φρη, λα γπξίζεη ζηελ Ηζάθε ή φρη, λα πξνρσξήζεη ζην 
λεζί ηνπ Ξνιχθεκνπ ή φρη, λα θχγεη απφ ην λεζί ηεο 
Θαιπςνχο ή φρη, 

• Ξαξαθνινχζεζε απνζπαζκάησλ ηαηλίαο
• Εσγξαθηθή ζε εηθφλεο απφ Νδχζζεηα
• Σσζήηηζη –αναζηοταζμός σο πξνο ηηο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο.
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Προγραμματισμός δραστηριοτήτων 

ρςξμ άνξμα ςξσ υοόμξσ [2]
Γ. γραπτή εργασία

• Επικένηρωζη ζηα επαγγέλμαηα π.ρ. πξάζηλα 
επαγγέικαηα (αγξνηηθά, ελεξγεηαθά, λαπηηθά 
θιπ). 

• Σσζήηηζη και ερωηήμαηα (ηα επαγγέικαηα ζηνλ 
άμνλα ηνπ ρξφλνπ)πξψηνο πξνζαλαηνιηζκφο 
ηάμεο
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Ποάριμα επαγγέλμαςα

π.υ. επαγγέλμαςα ςηπ θάλαρραπ, αλιεία, 

ςξσοιρςικά, ρςοαςιωςικά, μηυαμικξί, 

πληοξτξοική κλπ 
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Εοωςημαςξλόγιξ

αιιαγέο πνπ ρξεηάζηεθαλ λα γίλνπλ ζηα παξαπάλσ 
επαγγέικαηα εμαηηίαο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ

πνηεο ζπνπδέο ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ; 

(αλαθαιππηηθή κέζνδνο- ρξήζε εξγαζηεξίνπ 
πιεξνθνξηθήο)

Κπνξνχκε λα νκαδνπνηήζνπκε ηηο ζρνιέο;

Αλάζεζε ζε νκάδεο κηαο εξγαζίαο γηα αλαδήηεζε 
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε κηα επαγγεικαηηθή θαηεγνξία 
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Παοξσρίαρη εογαριώμ

Πχλζεζε  επηιεγκέλσλ απνζπαζκάησλ 
απφ ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ 

(γξαπηέο, ppt), αλά νκάδα 

Φσηνγξαθίεο, εηθφλεο απφ ρψξνπο 
εξγαζίαο

δεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο εθδήισζεο.
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Ενδεικηικά έργα από ηη  ζύγτρονη λογοηετνία για ηην 

Γ΄ Γσμναζίοσ για πρόγραμμα Α.Σ.

«Ζ ηειεπηαία αξθνχδα ηεο Ξίλδνπ» (γηα ηελ έλλνηα ηνπ μέλνπ , ηνπ Γ. Σαηδή ,

«Εεηείηαη ειπίο» ηνπ Α. Πακαξάθε (γηα ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ)

«Ζ κεηακθίεζε» ηεο Ο. Γαιαλάθε (ζρέζεηο ησλ δπν θχισλ, ε απφθαζε θαη νη δπζθνιίεο), 

«Βίνο θαη πνιηηεία ηνπ Αιέμε Ενξκπά» ηνπ Λ. Θαδαληδάθε (παιηά επαγγέικαηα- πξνυπνζέζεηο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο), 

«Ρν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμίδηνλ» ηνπ Γ. Βηδπελνχ (αγσληζηηθφ πλεχκα ηνπ αλζξψπνπ)

απηνβηνγξαθία Διηζάβεη Κνπηδάλ- Καξηηλέγθνπ (ζρέζεηο ησλ δπν θχισλ- ιήςε απφθαζεο)

«Εεηηάλνο» ηνπ Θαξθαβίηζα (εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ- πξνθαηαιήςεηο- ζηεξεφηππα).
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Ενδεικηικά έργα από ηη  ζύγτρονη λογοηετνία 

για ηο Λύκειο για πρόγραμμα Α.Σ.

ηα ζεαηξηθά έξγα ηνπ Γ. Μελφπνπινπ :

«Πηέιια Βηνιάληε»,

«Ρν κπζηηθφ ηεο θνληέζαο Βαιέξαηλαο»

ζηνρνζεζία:

ζε ζρέζε κε ηα δπν θχια θαη ηελ ηζφηεηα ή ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο 
πξνθαηαιήςεηο, ή ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο. 
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Eμδεικςική βιβλιξγοατία

• Πρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ (Αγσγήο Πηαδηνδξνκίαο, Αγσγήο γείαο, 
Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Ξνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ, Comenius-
Leonardo da Vinci θαη eTwinning) γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013 
(Αξ.Ξξση.121118/Γ7/08-10-2012/ΞΑΗΘΞΑ).

• «Νξγάλσζε Δθδειψζεσλ κε ζέκα “Ζκέξεο Πηαδηνδξνκίαο”» ζηηο 
ζρνιηθέο κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γ2/5088/1-10-01 
.Α

• Ρξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο κε αξ. πξση. 47143/Γ2/27-04-
2012 εγθπθιίνπ ηνπ .ΞΑΗ.Θ.Ξ.Α κε ζέκα «Νδεγίεο γηα ηε 
δηδαζθαιία ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο Γεληθνχ 
Ιπθείνπ γηα ην ζρ. έηνο 2012-2013»( 13-09-2012 Αξ. Ξξση. 
105847/Γ2)
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βιβλιξγοατία

• Νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ηεο Α΄ ηάμεο 
Γεληθνχ Ιπθείνπ γηα ην ζρ. έηνο 2011-2012 (Αξηζ. Ξξση . 97364/Γ2  
30-08-2011).         

• Γηδαθηηθά βηβιία ηνπ ζρνιείνπ (Θείκελα Λενειιεληθήο Ινγνηερλίαο, 
Πρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Ξξνζαλαηνιηζκφο). 

• Νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Λέαο Διιεληθήο 
Ινγνηερλίαο ηεο Α ηάμεο Γεληθνχ Ιπθείνπ θαη Δζπεξηλνχ Γεληθνχ 
Ιπθείνπ γηα ην ζρ. Έηνο 2012 (.Α.115376/Γ2/28-09-2012).
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βιβλιξγοατία

• Νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο Α΄ θαη Β΄
ηάμεο Γεληθνχ Ιπθείνπ γηα ην ζρ. Έηνο 2012-13,  (.Α. 47143/Γ2/27-
4-2012).

• Γεκεηξφπνπινο, Δ., 1999.Ππκβνπιεπηηθή πξνζαλαηνιηζκφο η. Β. 
εθδφζεηο Γξεγφξε

• Καηζαγγνχξαο, Ζ., 2007. Πηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο, 5ε εθδ. 
Gutenberg

• Θνζκίδνπ-Hardy, Σ., 2008. Θεσξεηηθά δεηήκαηα γηα ηε 
ζπκβνπιεπηηθή θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, Ξάληεην.
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