Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στο σχολείο μας εκπονήθηκε πρόγραμμα
σταδιοδρομίας για τους μαθητές της Γ΄τάξης με θέμα: «Μέριμνα για τη μετάβαση
εκπαιδευτικών βαθμίδων και προς την αγορά εργασίας».
Εκπαιδευτική ομάδα: Ε. Χοπτήρη, Αικ. Ταρατζίκη
1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ-ΣΤΟΧΟΙ
Αναγκαιότητα: Η σημερινή εποχή με τις ιλιγγιώδεις ταχύτητες ανάπτυξης σε όλους
τους τομείς είναι η μεγάλη πρόκληση για τους μικρούς μαθητές που θα μεταβούν
από το Γυμνάσιο στο Λύκειο και θα βρεθούν αντιμέτωποι με αποφάσεις που θα
καθορίσουν τις σπουδές τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Παράλληλα η
οικονομική και η υγειονομική κρίση δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας μέσα στο
οποίο οι νέοι δυσκολεύονται να εντοπίσουν ένα αντικείμενο σπουδών, που να
ταιριάζει στην προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά τους, αλλά ταυτόχρονα να τους
προσφέρει και θετικές επαγγελματικές προοπτικές.
Στόχοι:
 Να οδηγήσει τους μαθητές στην αυτογνωσία.
 Να παρακινήσει τους μαθητές να κινούνται στον κόσμο της πληροφόρησης
μέσω Η/Υ.
 Να μάθουν να παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους συνυπολογίζοντας όλες τις
παραμέτρους (προσωπικά χαρακτηριστικά, ικανότητες, δεξιότητες,
ενδιαφέροντα, αξίες, κ.α.)
 Προσπαθεί να υποστηρίξει τις μαθήτριες και τους μαθητές της Γ΄ τάξης , οι
οποίοι τη σχολική χρονιά ολοκληρώνουν τη φοίτηση τους στο Γυμνάσιο,
ώστε να λάβουν τις κατάλληλες για αυτούς αποφάσεις για τη συνέχεια των
σπουδών τους αλλά και για την εμψύχωση πάνω στον προβληματισμό τους
σχετικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία..
 Τέλος να μπορέσουν οι μαθητές να οδηγηθούν ομαλά με
προσαρμοστικότητα και ικανοποίηση στο νέο περιβάλλον του Λυκείου , των
σπουδών και τελικά στο εργασιακό περιβάλλον του επαγγέλματος που
επέλεξαν.
2.ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Περιγραφή
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 : Ενημερωτικό σημείωμα στους γονείς και κηδεμόνες των
μαθητών για την πρωτοβουλία της δράσης σταδιοδρομίας με τους στόχους της και
τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021:
 1η Ενδοσχολική ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου (ανά τμήμα λόγω
των υγειονομικών μέτρων) από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό Κ. Αικ.
Ταρατζίκη με θέμα «Το γενικό Λύκειο και οι Πανελλήνιες Εξετάσεις».
 Πρόσκληση από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό για συμμετοχή μαθητών της Γ΄
Γυμνασίου στο εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘ πρόγραμμα Project Future Junior
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της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνεργασία με το Junior Achievement Greece 1.
Στόχος του online academy προγράμματος ήταν να δώσει την ευκαιρία σε
νέους ηλικίας 14-17 ετών να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες του αύριο,
ανεξαρτήτως των μελλοντικών επιλογών τους. Το πρόγραμμα προσέφερε
εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές και μαθήτριες, σε τρεις
θεματικούς πυλώνες: Project Management, Digital Marketing, E-Commerce.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022:
 Άνοιγμα της πλατφόρμας του προγράμματος Project Future Junior Powered.
 Συμμετοχή στο πρόγραμμα 18 μαθητών του σχολείου οι όποιοι παρέλαβαν
βεβαιώσεις συμμετοχής. Παρακολούθηση από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό
του
προγράμματος
“Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικών”.
Στόχος
αυτού του προγράμματος του JA Greece που δημιουργήθηκε αποκλειστικά
για τους Εκπαιδευτικούς που υλοποιούν το πρόγραμμα Project Future Junior
Powered by ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για
να συντονίσουν και να κατευθύνουν τους μαθητές τους.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022:
 16/2/2022 Δίωρη ενημέρωση ανά δύο τμήματα για το επαγγελματικό Λύκειο
από τον υποδιευθυντή του ΕΠΑΛ Κρυονερίου «ΖΗΝΩΝ», κύριο Γεώργιο
Βενιέρη.
 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους μαθητές σχετικά με την
ενημέρωσή τους για το επαγγελματικό Λύκειο .
ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022:
 Πρόσκληση από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό κ. Αικ. Ταρατζίκη για
συμμετοχή μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου οι οποίοι ολοκλήρωσαν το
πρόγραμμα Project Future Junior , στον Μαθητικό Διαγωνισμό eCommerce. Στόχος του διαγωνισμού ήταν οι μαθητές αξιοποιώντας τις
γνώσεις που απέκτησαν στους τρεις θεματικούς πυλώνες: Project
Management, Digital Marketing, E-Commerce να εργαστούν ομαδικά και
παρουσιάσουν ένα έργο ηλεκτρονικού εμπορίου της επιλογής τους ,το οποίο
θα αποτελείται από 5 επιμέρους ενότητες.
 Συμμετοχή στον Διαγωνισμό 5 μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου οι οποίοι
προκειμένου να υποβάλουν τις 5 ενότητες για ένα έργο ηλεκτρονικού
εμπορίου της επιλογής τους καθοδηγήθηκαν από μέντορα που όρισε το JA
Greece και την υπεύθυνη εκπαιδευτικό Πραγματοποίηση εκτός διδακτικού
ωραρίου : α) 9 διαδικτυακών συναντήσεων των μαθητών και της
εκπαιδευτικού με τον μέντορα (Senior Advisor Innovation Department του
1

Πρόκειται για μια online academy που προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά σχεδιασμένο για
μαθητές και μαθήτριες, σε τρεις θεματικούς πυλώνες: https://www.projectfuture.gr/project-futurejunior . Το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece, (ΣΕΝ/JA Greece) είναι
ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός και ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2005. Είναι μέλος του
παγκόσμιου οργανισμού εκπαίδευσης & επιχειρηματικότητας Junior Achievement Worldwide και
υλοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού στην Ελλάδα. Σκοπός του ΣΕΝ/JA Greece
είναι η στήριξη της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας στην υλοποίηση προγραμμάτων που
προάγουν την καινοτόμο σκέψη, την επιχειρηματικότητα και την πρακτική εφαρμογή των βασικών
εννοιών των οικονομικών, με δημιουργικό και βιωματικό για τους μαθητές τρόπο.
https://jagreece.org/








ΣΕΒ και β)10 (δια ζώσης και διαδικτυακών) συναντήσεων των μαθητών με
την εκπαιδευτικό . Στο διαγωνισμό αυτό οι μαθητές μας βαθμολογήθηκαν με
την εξαιρετική βαθμολογία 82,5/100 και πήραν την 10η θέση ανάμεσα σε 50
σχολεία που συμμετείχαν!!
ΜΑΙΟΣ 2022 :
10/5/2022 Διδακτική επίσκεψη ενός τμήματος της Γ΄τάξης στο οινοποιείο
Τσιμπίδη στη Μονεμβασιά, όπου οι μαθητές γνώρισαν τη επιστήμη της
οινολογίας καθώς και το επιχειρείν της οινοποιίας με σύγχρονα τεχνικά μέσα
σε κάθετη μονάδα παραγωγής κρασιών. Έγιναν επίσης δέκτες του
μηνύματος πως η οινοποιία είναι ένα χώρος πολλά υποσχόμενος σήμερα.
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου με
θέμα «Η δουλειά των ονείρων μου» ακολουθώντας το μοντέλο των
χαρακτηριστικών της εργασίας (Hackman & Oldham).
2η Ενδοσχολική ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου από την
υπεύθυνη εκπαιδευτικό με θέμα «Μετά το Γυμνάσιο» σχετικά με την
επαγγελματική απόφαση στις νέες συνθήκες της 4ης Βιομηχανικής
Επανάστασης.

