Tύπος προγράμματος: Αγωγής Σταδιοδρομίας
Τίτλος προγράμματος: Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα

Σχολείο: 39ο Γυμνάσιο Αθηνών
Διευθύντρια: Δρ. Αναστασία Μελιτζάνη, ΠΕ 17.08
Εκπαιδευτικός που υλοποιεί το πρόγραμμα: Καλογεροπούλου Μαρία ΠΕ16.01
Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:Μελιτζάνη Αναστασία,ΠΕ17.08,
Αγιοπετρίτη Ευαγγελία, ΠΕ05
Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα: 25

Περίληψη προγράμματος:
Το πρόγραμμα προσπάθησε να ενθαρρύνει τους μαθητές να εντοπίσουν τις ικανότητές
τους και τις δεξιότητές τους και αφού αναζητήσουν έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες
να κάνουν σωστή επιλογή του τύπου Λυκείου που θα ακολουθήσουν στην επόμενη
εκπαιδευτική βαθμίδα. Η οικοδόμηση και διατήρηση θετικής αυτοαντίληψης, οι
αλλαγές και αυτοβελτίωση στην ομάδα, ήταν σημαντικός στόχος της ομάδας. Επίσης ο
εντοπισμός και η αποτελεσματική χρήση έγκυρων πληροφοριών για το εκπαιδευτικό
σύστημα (ΕΠΑΛ και ΓΕΛ) και η κατανόηση των σχέσεων εργασίας – κοινωνίας –
οικονομίας, οι τρόποι λήψης απόφασης και η κατανόηση και διαχείριση της
διαδικασίας εκπαιδευτικών επιλογών, αποτέλεσαν την εργασία των μαθητών στις
ομάδες και στην ολομέλεια.

Παιδαγωγικοί στόχοι:






Να μάθουν οι μαθητές να αναζητούν έγκυρες πληροφορίες.
Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να κάνουν κριτική ανάγνωση των
πληροφοριών.
Να διαχειρίζονται δυσκολίες και τη συνεργασία στην ομάδα.
Να δημιουργήσουν το δικό τους portofolio.
Να εργάζονται ομαδικά και να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας και
επικοινωνίας.

Μεθοδολογία υλοποίησης:



Μέθοδος «PEER EDUCATION»
Βιωματική μάθηση

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν:




Προβολές ταινιών, βιωματικές ασκήσεις, επίσκεψη της ομάδας στο «Θωρηκτό
Αβέρωφ» για να γνωρίσουν τα επαγγέλματα του Πολεμικού Ναυτικού και των
επαγγελμάτων της θάλασσας.
Ενημέρωση των μαθητών για τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ από
τον Δ/ντή του 1ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου κο Αλεξανδρή και για τη δομή και
λειτουργία του Γενικού Λυκείου από το Δ/ντή του 39ου ΓΕΛ κο Αργύρη.
Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στους μαθητές και
γονείς του σχολείου μας.

Συνεργασίες με άτομα και φορείς:






Με την Υπεύθυνη ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου κα Κωστοπούλου
Με το Δ/ντή του 39ου ΓΕΛ Αθήνας , κ. Αργύρη.
Με το Δ/ντή του 1ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου κο Αλεξανδρή.
Με τους υπευθύνους αξιωματικούς του Θωρηκτού ΑΒΕΡΩΦ.
Με τον καθηγητή πληροφορικής του σχολείου μας κο Κοκκινόπουλο και την
εκπαιδευτικό του ΕΠΑΛ Ασπροπύργου κα Γιωτοπούλου.

Αποτελέσματα:
Δημιουργία ατομικού και ομαδικού «PORTFOLIO» από τους μαθητές. Παραγωγή
ενημερωτικού υλικού σε έντυπη μορφή που μοιράστηκε στην σχολική μονάδα.
Δημιουργία CD με θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

