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ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ;
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ηηλικίατωνδεκαέξισηματοδοτείένασημαντικόστάδιοστηνζωήτωννέων,
αφούπρόκειταιουσιαστικάγιααντίστροφημέτρησηγιατηναναγνώρισήτουςωςε
νήλικεςστηνκοινωνίαπουζούμε.
Ηείσοδοςστονκόσμοτωνενηλίκωνείναιστενάσυνδεδεμένημετηνπρόσβασητων
πολιτώνστηνπροσωπικήανεξαρτησία.
Ανάμεσαστιςδιάφορεςανεξαρτησίεςβρίσκεταικαιηοικονομική.
Αυτήηανεξαρτησίαεξαρτάται,
σεμεγάλοβαθμόαπότονακερδίσειςαλλάκαινακρατήσειςμιαθέσηεργασίας.
Απόαυτήτηνάποψη,
ηεπιλογήπουκαλούνταινακάνουνοινέοισταδεκαέξιτουςείναιζωτικής
σημασίας, αφού η εκπαίδευση που θα επιλέξουν θα τους/τις οδηγήσει σε
συγκεκριμένες επαγγελματικές πρακτικές, κάτι το οποίο συχνά ξεχνούν αφού
κάνουν την επιλογή τους με βάση παράγοντες λιγότερης σημασίας: πού θα
σπουδάσουν οι φίλοι τους, εάν η επιλογή προϋποθέτει το ότι θα φύγουν από
το σπίτι τους και θα ζήσουν σε μια άλλη πόλη ή όχι, αν πρόκειται για
γυναικείο ή ανδρικό επάγγελμα και ούτω καθεξής.
Αυτήηενότηταπροσπαθείνατονίσειτιςκρίσιμεςπτυχέςτων αποφάσεων της
μετά-υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να τιςαναδείξει ως επαγγελματικές
επιλογές.

2. ΣΤΟΧΟΙ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Ογενικόςστόχοςαυτήςτηςενότηταςείναιναδώσειστουςνέους
από
τα
αναμορφωτήρια, την γνώση και τα εργαλεία που χρειάζονται για να κάνουν
την επιλογή τους για την συνέχιση της εκπαίδευσής τους (ρυθμιζόμενης ή
όχι)με βάση κριτικές και σχετικές πληροφορίες με το επάγγελμα που θέλουν
να ακολουθήσουν αλλά και τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

Ναεξηγήσετε
στουςνέους
που
βρίσκονται
στα
αναμορφωτήριατιςπροοπτικές
και
πιθανότητες
πουπροσφέρειτοεκπαιδευτικόσύστημαμετοπουθατελειώσουντηνυποχρε
ωτικήδευτεροβάθμια εκπαίδευση, είτε πάρουν τον Απολυτήριο Τίτλο είτε
όχι.

•

Νακαταλάβουνοινέοιτοβοηθητικόχαρακτήραπουέχειημετά-υποχρεωτική
εκπαίδευσηστηναγοράεργασίας, καιτηνανάγκηοιεπιλογές που κάνουν να
είναι προϊόντα των αξιών, επιθυμιών, συμπεριφοράς και δεξιοτήτων
τους.

•

Να εισηγηθούνστουςνέους όλες οι διάφορες επαγγελματικές ευκαιρίες
που συνδέονται με την εκπαίδευση και τις οποίες προσφέρει η κοινωνία
μας σήμερα, και να επεξηγηθεί το πώς οι ευκαιρίες αυτές δεν
περιορίζονται σε αυτά που πιθανόν να έχουν δει στο περιβάλλον τους.

•

Ναανιχνευτούνκαινατεθούνυπόαμφισβήτησησεξιστικάστερεότυπακαιάλλ
ες πτυχές που επηρεάζουν την επιλογή των νέων για το επάγγελμα που
θέλουν να ασκήσουν.

3. ΛΙΣΤΑ ΚΑΙΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.
Εκτιμώμενηδιάρκειατης ενότητας: 2ώρες και 45 λεπτά.
Δραστηριότητα 1: Είμαι σίγουρος/η ότι αυτή η δουλειά κάνει για μένα;(20
λεπτά).
Δραστηριότητα 2: Σε τι είμαι καλός/η; (60 λεπτά).
Δραστηριότητα3: Ποιος είναι ποιος (30 λεπτά).
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4. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ.

1.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαφάνειες 1-5:
Αυτέςοιδιαφάνειες αποτελούν την εισαγωγή
αιτιολογώντας τη σχέση που έχουν με τους μαθητές.

της

παρουσίασης,

Έννοιες για μετάδοση:
-

-

-

Στην ηλικία των 16, δημιουργείται ένα νέο φάσμα ενδεχομένων και
δυνατοτήτων.
Τοάτομοέχει τη δυνατότητα να απολαύσειτααυθόρμητα στοιχεία της
ζωής με ένα διαφορετικό τρόπο.
Αποτελείόμωςκαιμιαχρονικήπερίοδοκατάτηνοποίαηεκπαίδευσηκαιοι
σπουδέςπαύουνναείναι υποχρεωτικές και αποτελούν πλέον
προσωπική επιλογή.
Η πορεία/εξέλιξη της ζωής μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
επιλογή επαγγέλματος που θα κάνουμε. Τα επαγγέλματα είναι
πάντοτε συνδεδεμένα με την εκπαίδευση.
Είναισημαντικόνακάνειςμιακαλήεπιλογήόσοναφοράτηνεκπαίδευσησο
υ, καικατάσυνέπεια, όσοναφοράτοεπάγγελμά σου.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΤΑ 1

ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ
ΜΕΝΑ;

Αποδέκτες: ΝέοισεΕκπαιδευτικάΚέντρα.

Χρονοδιάγραμμα: 20-25 λεπτά.

Υλικά, πηγέςκαιεξοπλισμός: πίνακας,
μαρκαδόρος/κιμωλίακαιΦύλλοΕργασίας 4.

Οστόχοςτηςδραστηριότηταςαυτήςείναιναανακαλύψουνοινέοιτοκίνητροκαιτις
αξίεςπουυπάρχουν πίσω από τις επαγγελματικές και εκπαιδευτικές τους
επιλογές.

Αυτήηδραστηριότηταέχειεπίσης αυτούς τους στόχους:
1. Ναπροσδιοριστείκατάπόσονοιμαθητέςεξιδανικεύουν τον κόσμο της
εργασίας.
2. Να διαφοροποιήσει την αλλαγή της δυναμικής του κίνητρου που έχει
μια
ελεύθερη
δραστηριότητα
όταν
γίνει
επαγγελματική
δραστηριότητα.
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Ανάπτυξη της δραστηριότητας:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4

ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να διαλέξεις ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Μέσα
από αυτή την δραστηριότητα θα δούμε ποια είναι τα αγαπημένα σου
επαγγέλματα και γιατί τα βρίσκεις ελκυστικά.

Αυτό που έχεις να κάνεις είναι πολύ εύκολο:
1. Γράψε στην στήλη “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ” τις δουλειές που σε ενδιαφέρουν.
2. Γράψε στην στήλη “ΚΙΝΗΤΡΟ” τον ακριβή λόγο για τον οποίο σε
ενδιαφέρουν, τον λόγο για τον οποίο τα επέλεξες.
3. Στην στήλη “Α”, γράψε ένα αριθμό για το κάθε επάγγελμα, δίνοντας
τον αριθμό 1 σε αυτό που σου αρέσει περισσότερο και τον τελευταίο
αριθμό σε αυτό που σου αρέσει λιγότερο, παρά το ότι πρόκειται για
επαγγέλματα της επιλογής σου.
4. Μόλις τελειώσετε, μαζί με τους/τις συμμαθητές/τριες σου
παρουσιάστε τα αποτελέσματα και ο εκπαιδευτικός σας θα σας κάνει
μερικές ερωτήσεις, μετά από τις οποίες θα μπορείτε να προσθέσετε,
εάν θέλετε, στην λίστα σας κάποιο επάγγελμα αλλά και τον αριθμό
τους.
5. Εάν θέλεις να αλλάξεις τους αριθμούς κάνε το στην στήλη “Β”.
Να θυμάσαι ότι δεν υπάρχουν σωστά ή λάθος αποτελέσματα. Καλούμαστε
να λάβουμε υπ’ όψιν όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε έτσι ώστε
να αυξάνουμε τις πιθανότητες μιας καλής επιλογής.

Αν δεν χρειάστηκε να αλλάξεις κάτι, μπορείς να συγχαρείς τον εαυτό σου,
αφού όπως φαίνεται ξέρεις τι θέλεις. Αν έχεις κάνει αλλαγές, σημαίνει ότι η
Innovative Learning Approaches in Staff Training and Young Offenders'
Employability Support - ILA Employability
2014-1-RO01-KA200-002856
Any communication or publication related to the Project made by the beneficiaries
jointly orindividually in any form and using any means reflects only the author's
Funded view
by the
Union
and European
the NA and the
Commission are not responsible for any use that may be

Iara... QUÈ?

8

δραστηριότητα αυτή σε βοήθησε με κάποιο τρόπο να πάρεις νέες
αποφάσεις.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΚΙΝΗΤΡΟ

Α

Β

Μόλιςηλίσταμεταεπαγγέλματα (σημείο 4) ολοκληρωθεί,
τοάτομοπουσυντονίζει τη
συνεδρίαπρέπειναπροάγειτονδιάλογοχρησιμοποιώνταςτιςπαρακάτωερωτήσε
ις:
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Οι λόγοι για να διαλέξει κάποιος τα επαγγέλματα που αναφέραμε
αναλύονται πιο κάτω:
•

Κοινωνικό Γόητρο.

•

Δόξα.

•

Ευκολία.

•

Λόγω χρημάτων.

•

Για να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου.

•

Επειδήδεμουαρέσειναδέχομαιεντολές από κάποιο ανώτερό μου.

•

Για να κάνω καινούρια πράγματα.

•

Επειδή έχω χάρισμα στη συγκεκριμένη δουλειά.

•

Επειδή το κάνω στον ελεύθερομουχρόνο και το απολαμβάνω.

•

Επειδή το επέλεξε και ο φίλος μου.

•

Επειδή δε χρειάζεται πολύ κόπο.

-

-

Μερικέςαπαντήσειςθαγραφτούν στον πίνακα και θα αναλυθούν
ανάλογα με το αν η απάντηση χαρακτηρίζεται από κοινή λογική ή όχι.
Πόσεςώρεςκάθε μέρα δουλεύει κάποιο άτομο σε αυτού του είδους το
επάγγελμα, σε καθημερινή βάση;
Πόσεςώρεςτονμήνα;
Πόσεςώρεςθαέχειδουλέψειέναάτομομετάαπόδέκαχρόνια;
Τιεικόναθαέχειςσχηματίσειγιααυτότοεπάγγελμαότανθαέχεις
αφιερώσει όλες αυτές τις ώρες για αυτό; Το βρίσκεις ακόμη
ελκυστικό;
Τώραπουτοέχειςσκεφτεί,
θαάφηνεςτοφύλλοεργασίαςόπωςτοσυμπλήρωσεςήθαέκανεςκάποιααλ
λαγήστηναρχικήσουσειρά;

Οστόχοςαυτούτουδιαλόγουείναιναρίξειπερισσότεροφωςστηνεπιλογήπουέχο
υννακάνουνοιμαθητές/τριες, οιοποίοι/εςσυχνάδενλαμβάνουνυπ’
όψινσημαντικούςπαράγοντεςότανκάνουντιςεπιλογές τους.
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Διαφάνειες 6 μέχρι 21:
Οιδιαφάνειεςαυτέςπεριέχουνόλεςτιςπληροφορίεςπουσχετίζονταιμετιςεπιλογ
ές που έχουν οι μαθητές/τριες που δεν έχουν τον υποχρεωτικό Απολυτήριο
Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο σκοπός της παρουσίασης είναι να
προσφέρει ακριβείς αλλά σύντομες πληροφορίες έτσι ώστε να μην
κουραστούν οι μαθητές/τριες. Η παροχή περαιτέρω πληροφοριών ανάλογα
με τις αμφιβολίες που εξέφρασε κάποια ομάδα ή μαθητές/τριες υπόκειται
στους εκπαιδευτικούς.

• Διαφάνειες 7 και 8:
ΕξηγήστετιςδιάφορεςεπιλογέςπουέχουνοινέοιχωρίςΑπολυτήριο:
την
πιθανότητα απόκτησης υποχρεωτικού Απολυτήριου Τίτλου Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, την είσοδο στο Επαγγελματική Εκπαίδευση ή άλλα.
Κάθεμιααπόαυτέςτιςεναλλακτικέςσυμβάλλει στις διαφορετικές επιλογές που
σχετίζονται με την επιλογή για δουλειά ή σπουδές, είτε άμεσα είτε
έμμεσα.Αν δεν σχετίζονται, εξηγήστε τους όρους και τις προϋποθέσεις για
την επίτευξη κάθε ενός από αυτούς τους στόχους.

• Διαφάνεια 9:
Δείχνειτιςδιάφορεςευκαιρίεςγιαναμάθουνκάποιοεμπόριο ή επάγγελμα.

• Διαφάνειες 10 μέχρι 16:
ΠεριέχουνπληροφορίεςγιαταΠρογράμματα
Ανάπτυξης
των
νέωνστηνΕυρώπη:
χρονοδιαγράμματα,
δομή,
πλεονεκτήματα,
δείγματαειδικοτήτωνσεαυτότοπρόγραμμαπουεφαρμόζονταιστηνπεριοχήκαι,
τέλος, ένα σύνδεσμο όπου υπάρχουν πληροφορίες για ταΠρογράμματα
Ανάπτυξης των νέων.
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• Διαφάνειες 16 μέχρι 17:
Περιέχουνπληροφορίεςσχετικάμεταπρογράμματαδιαμόρφωσης
επαγγελματικής αποκατάστασης: χρονοδιαγράμματα, δομή, πλεονεκτήματα,
μιαηλεκτρονικήσελίδαμέσωτηςοποίαςμπορούνναέχουνπρόσβασησεόλαόσασ
χετίζονταιμεαυτότομέσωεκπαίδευσης.

• Διαφάνεια 20:
Πρόκειταιγιατελικήαξιολόγησητωνδιάφορωνεπιλογώνπουαφορούντηνεκπαί
δευσηκαιταοποίαείναιπροσβάσιμαγιααυτούς/εςπουδενέχουνΑπολυτήριοΤίτ
λοΥποχρεωτικήςΕκπαίδευσης.

• Διαφάνειες 28 μέχρι 31:
Αυτέςοιδιαφάνειεςπεριέχουνόλεςτιςπληροφορίεςπουαφορούντιςεπιλογέςπο
υέχουνοινέοιπουέχουναποκτήσειτονΑπολυτήριοΤίτλοΥποχρεωτικήςΕκπαίδευ
σης.

• Διαφάνειες 19 και 24:
Παρουσιάζονται τρείς διαφορετικές επιλογές εκπαίδευσης: Μη-υποχρεωτική
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευσηκαι άλλες
επαγγελματικές επιλογές.
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ΔΡΑΣΤΗΡ
ΙΟΤΗΤΑ 2

ΣΕ ΤΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΟΣ/Η;

Αποδέκτες: ΝέοισεΕκπαιδευτικάΚέντρα.
ΝέοισεΕκπαιδευτικάΚέντρα

Χρονοδιάγραμμα: 60 λεπτά.
λεπτά

καιεξοπλισμός: πίνακας, μαρκαδόρος/κιμωλία, ΦύλλοΕργασίας
Υλικό, πηγέςκαιεξοπλισμός
5
καιηλεκτρονικοίυπολογιστέςσυνδεδεμένοιστοΔιαδίκτυο
(έναγιακάθεδύομαθητές//τριες).
Οσκοπόςαυτήςτηςδραστηριότηταςείναιναεπιτρέψειστουςνέουςναξεκινήσουν
την αξιολόγηση πιθανών επαγγελματικών
επαγγελματικών επιλογών, έχοντας υπ’ όψιν όχι
μόνο τα επαγγέλματα τα οποία ασκούν οι άνθρωποι γύρω τους, αλλά και
κάποιες άλλες επιλογές τις οποίες μπορεί και να μην έχουν σκεφτεί αλλά στις
οποίες να πιθανόν να είναι καλοί/ες.

Ηδραστηριότηταέχειεπίσηςτους εξής στόχους:
1. Οεκπαιδευτικός,ναμάθειποιοιείναι
μάθειποιοιείναιαυτοίαπό
αυτοίαπό τους οποίους σκοπεύουν
οι νέοι να ζητήσουν συστατική επιστολή για μια δουλειά.
2. Νακάνουνοινέοιμιαάσκησηαυτογνωσίαςέτσιώστεναεκτιμήσουντιςδυνα
τότητέςτουςαπαντώντας
απαντώντας ένα ερωτηματολόγιο μαζί με κάποιο άτομο
που τους ξέρει.
3. Ναανακαλύψουνοινέοιεπαγγέλματαταοποίαταιριάζουν
στις
δυνατότητές τους.
4. Ναδιερευνηθούνέρευνεςπουσχετίζονταιμετηνάσκησησχετικάμεταεπαγ
Ναδιερευνηθούνέρευνεςπουσχετίζονταιμετηνάσκησ σχετικάμεταεπαγ
γέλματαπουοινέοιέδειξανναέχουνταλέντοκαι
γέλματαπουοινέοιέδειξανναέχουνταλέντοκαι,
τασυγχρόνως,
νατουςδοθούνκίνητραγιανααποκτήσουν
τονΑπολυτήριοΤίτλο
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
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5. Ναπροβληθούνεπαγγέλματαουδέτερουφύλουμέσω
Ναπροβληθούνεπαγγέλματαουδέτερουφύλουμέσωτηςαπαρίθμησης
τηςαπαρίθμησηςγυ
ναικών που γνωρίζουν,οιοποίεςασκούνεπαγγέλματαπου
γνωρίζουν,οιοποίεςασκούνεπαγγέλματαπουπαραδοσιακά
θεωρούνται ανδρικά.
6. Την προώθηση μιας πιο θετικής προσέγγισης των συμμαθητών τους.
τους
7. Την απόκτηση γνώσης για τη γλώσσα που απαιτείται στη δουλειά, τη
γλώσσα της χώρας, αλλά και τις γλώσσες που ομιλούνται στην Ευρώπη.

Ανάπτυξητηςδραστηριότητας
Ανάπτυξητηςδραστηριότητας:
Τοάτομοτοοποίοείναιυπεύθυνογιατη συνεδρία θαδώσειτοΦύλλοΕργασίας 5
Τοάτομοτοοποίοείναιυπεύθυνογια
στουςνέουςκαιθατουςζητήσεινασημειώσουνταεπαγγέλματαταοποίαασκείήά
στουςνέουςκαιθατουςζητήσεινασημειώσουνταεπαγγέλματαταοποίαασκείήά
σκησετοάτομοπουαναγράφεταιστονπίνακα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5

ΣΕ ΤΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΟΣ/Η;
Η πλειοψηφία των ανθρώπων, μόλις ενηλικιωθεί, έχει την ανάγκη να
δουλέψει για να επιβιώσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιθανόν να γνωρίζεις
ήδη, αφού πολλοί ενήλικες στο περιβάλλον σου ασκούν διάφορα
επαγγέλματα. Υπάρχει κάποιο που σου αρέσει;
Μέσω αυτήςς της άσκησης θα δούμε:
-

Τα επαγγέλματα τα οποία ασκούν οι ενήλικες στην οικογένεια σου.
Τα επαγγέλματα που ασκούν οι ενήλικες που γνωρίζεις, εκτός της
οικογένειας σου.
Τα επαγγέλματα τα οποία σου αρέσουν και τα οποία είναι διαφορετικά
από αυτά που ασκούν οι ενήλικες που αναφέραμε πιο πάνω.
Τα επαγγέλματα που δεν γνωρίζεις αλλά θα μπορούσαν να σου
ταιριάζουν:
• Επειδή σου αρέσουν.
• Επειδή έχεις τις δεξιότητες που απαιτούν.
• Επειδή θέλεις να σπουδάσεις κάτι σχετικό με αυτά.
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Μόλις έχεις όλες αυτές τις πληροφορίες, μπορείς να σκεφτείς το επάγγελμα
το οποίο θα σου άρεσε να εξασκήσεις ή το οποίο θα σου ταίριαζε.

Μέρος αυτής της δραστηριότητας θα γίνει με ένα άτομο που θα σε βοηθήσει
να δεις όλα τα θετικά που σε χαρακτηρίζουν και που συνήθως βρίσκεις
δύσκολο να δεις. Μπορείς βέβαια να ζητήσεις βοήθεια και από τον
εκπαιδευτικό σου.

ΑΤΟΜΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(Καθήκοντα και εκπαίδευση
που απαιτείται)

Πατέρας
Μητέρα
Αδέλφια
Αδελφές
Θείοι
Θείες
Παππούδες
Γιαγιάδες
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Μόλιςτελειώσουνμετογράψιμο,
οεκπαιδευτικόςθαπρέπειναρωτήσειτουςνέουςεάνγνωρίζουνπερί
τίνος
πρόκειται το κάθεεπάγγελμακαιανθαενδιαφέροντανναασκήσουν κάποιο από
αυτά.
Εάντοεπάγγελμαπουτους/τιςενδιαφέρειδενσυμπεριλαμβάνεταιστηνλίστα,
θαπρέπειναγράψουνποιοείναιαυτότοεπάγγελμα και αν γνωρίζουν κάποιο ο
οποίος το ασκεί.
Σανεισαγωγήστοδεύτερομέρος, μοιραστείτε τη σκέψη ότι το ιδανικό
επάγγελμα του κάθε ατόμου πρέπει να επιλέγεται με βάση κάποιες
προϋποθέσεις και ρωτήστε τους/τις ποιες νομίζουν ότι είναι αυτές. Οι
απαντήσεις θα γραφτούν στον πίνακα.
Εάν
δεν
απαντηθεί
αυθόρμητα
ηερώτηση,
είναιαπαραίτητοο/ηυπεύθυνος/ηεκπαιδευτικόςναεισηγηθεί τις πιο κάτω
απαντήσεις:
− Πρέπειναείναικάτιτοοποίο αρέσει καιευχαριστεί αυτόν/η που το ασκεί.
− Πρέπει να έχεις τις δεξιότητες που χρειάζονται.
− Πρέπει να είναι κάτι για το οποίο έχεις την απαραίτητη εκπαίδευση.

Στη συνέχεια, οι νέοι θα σχηματίσουν ομάδες των δύο για να κάνουν ένα
τεστ.
Γι’αυτότομέροςτηςδραστηριότητας, χωρίστετην ομάδα σευποομάδες των
δυο. Κάθεζευγάριθαέχειέναυπολογιστήμεπρόσβασηστοδιαδίκτυο.
Ολόγοςπουοινέοι πρέπει να συμπληρώσουν το τεστ σεζευγάριαείναι για να
σχηματίσουν μια πιο ολοκληρωμένη και ρεαλιστική άποψη των δυνατοτήτων
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τους. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, η πλειοψηφία των νέων αντιμετωπίζει
συνήθως δυσκολίες στον εντοπισμό θετικών στοιχείων στους ίδιους/ες και να
δουν
τον
εαυτό
τους
με
ένα
πιο
σφαιρικό
τρόπο.
Ολόγοςείναιότιυπάρχουνσυχνάπολλάστοιχεία, τα οποία οι νέοι πολλές φορές
θεωρούν αρνητικά ενώ στην πραγματικότητα αποτελούν θετικά στοιχεία.
Από εδώ πηγάζει η ανάγκη και η σημασία του να κάνουντο τεστ μαζί με
κάποιο/α που γνωρίζει και έχει καλή σχέση με τον έφηβο. Σε αυτό το άτομο
θα δοθεί ο ρόλος του “μέντορα”. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την δυσκολία του να
υπάρχει ένας ενήλικας για κάθε έφηβο, καταφεύγουμε στην λύση των
ζευγαριών, όπου το κάθε άτομο θα πάρει τον ρόλο του μέντορα εναλλάξ.
Ηλέξημέντοραςδενέχειεπιλεγείτυχαίακαιθαήτανενδιαφέρονναεξηγήσετεστην
ομάδαποιοςήταν ο Μέντωρ στην Οδύσσεια του Ομήρου. Μια σύντομη
περιγραφή μπορείτε να δείτε και στο Wikipedia.
Είναιεξαιρετικά σημαντικό το άτομο που έχει τον ρόλο του μέντορα να δώσει
μια θετική εικόνα στο πρόσωπο με το οποίοκάνει το τεστ.
Σεαυτή την δραστηριότητα, ο ρόλος του υπευθύνου είναι να δίνει
απαντήσεις στις διάφορες ερωτήσεις που πιθανόν να έχουν οι μαθητές
καθώς συμπληρώνουν το τεστκαι οι οποίες αφορούν τον εαυτό τους.
Στην Ισπανία, για να κάνετε το τεστ (μπορείς να ζητήσεις από το Google να
μεταφράσει την σελίδα σε άλλες γλώσσες, ή να κάνετε αυτή τη
δραστηριότητα μέσω παρόμοιων ιστοσελίδων της χώρας σας) ακολουθήστε
τον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1
ΠατήστεINTROκαι τότε θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα:
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Ότανεμφανιστείηεικόνα, πατήστε στην τέταρτη επιλογή “EligeProfesion”
(Επιλογή Επαγγέλματος). Η ακόλουθη εικόνα θα εμφανιστεί.

Στην πιο πάνω εικόνα πατήστε:“Κάντε κλικ εδώ για δοκιμή”. Θα εμφανιστεί
η πιο κάτω εικόνα.

Σεαυτήτησελίδαθαδείτετοτεστπουπρέπεινασυμπληρώσειο/ηκάθεμαθητής/
τριαμετηβοήθειατου/τηςσυμμαθητή/τριας,
πουθαπάρειτορόλοτου/τηςμέντορα. Υπάρχουν 24 ερωτήσεις που πρέπει να
απαντηθούν επιλέγοντας μία από τις τρείς επιλογές που υπάρχουν:
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•

Διαφωνώ,

•

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ,

•

Συμφωνώαπόλυτα.

Ότανοιερωτήσειςαπαντηθούν, πατήστεστο “Ανάλυση”, στο τέλος του
ερωτηματολογίου.

Μεαυτόντοντρόπο,
θαεισηγηθούντρείςκατηγορίεςεπαγγελμάτων:
αυτάμεπολύψηλή
(HIGH)
συμβατότητα,
ταοποίαταιριάζουναπόλυταστοπροφίλτους,
αυτάμεμέτρια
(MEDIUM)
συμβατότητα, και αυτάμεχαμηλή (LOW) συμβατότητα.
Ότανπατήσετεσεκάθεεπάγγελμα, μιανέαεικόναθαεμφανιστεί, όπως αυτή
που μπορείτε να δείτε πιο κάτω, στο παράδειγμα. Σεαυτήτηνοθόνη,
δίνονταιοιακόλουθεςπληροφορίεςγιατοεπιλεγμένοεπάγγελμα:
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- Όνομα.
- Sectorofactivity.
- Περιγραφή.
- Βασικές Δεξιότητες.
- Τι μπορώ να σπουδάσω.
- ΕυκαιρίεςΔουλειάς.
-

ΕνδιαφέρονΠληροφορίες.

Αυτότοσημείοπεριέχειπληροφορίεςγιατησχέσηεπαγγέλματοςκαιφύλου,
καικυρίωςγιατηνθέσητωνγυναικώνστοσυγκεκριμένοεπάγγελμα.

Θαήτανβολικόοκάθενέοςνατυπώσειταεπαγγέλματασταοποίαείχεψηλή
(HIGH)
συμβατότητα.
Σεπερίπτωσηπουαυτόδεμπορείναγίνει,
τοόνομακαιοιπεριγραφήτωνεπαγγελμάτωναυτών θα πρέπει να γραφτούν
στο Φύλλο Εργασίας 5.
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Ότανόλοιοιμαθητέςκάνουντοτεστκαιέχουνόλεςτιςπληροφορίεςπουχρειάζ
ονται,
ζητήστετουςναδιαλέξουναπόταεπαγγέλματαπουέχουνστοΦύλλοΕργασία
ςτους (αυτάπουασκούν οι συγγενείς τους, αυτά που τους αρέσουν, αυτά
που ασκούν άτομα τα οποία γνωρίζουν, ή όχι, ή αυτά που βρήκαν από το
τεστ) αυτό που τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις ή που να είναι κοντά
στο να τις τηρεί:
- Είναι κάτι που μου αρέσει.
- Είναι κάτι για το οποίο έχω τις δεξιότητες να κάνω.
- Είναι κάτι για το οποίο μπορώ να εκπαιδευτώ.
Τελειώνουμελέγονταςότι, συνήθως κάθε άτομο έχει ταλέντα και
δεξιότητες τα οποία τους επιτρέπουν να εξασκούν το επάγγελμα που
τηρεί τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Αυτά είναι τα επαγγέλματα στα οποία
πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορούν να προσφέρουν
τη μεγαλύτερη επιβράβευση.
ΜπορούμεεπίσηςνατουςθυμίσουμετιςΤοπικέςΥπηρεσίεςΑπασχόλησης,
όπουμπορούνναλάβουντηβοήθειαπουχρειάζονταιγιατηλήψητέτοιωναπο
φάσεων.
• Διαφάνειες 24 μέχρι 26:
ΑυτέςοιδιαφάνειεςαφορούντηνμηυποχρεωτικήΔευτεροβάθμιαΕκπαίδευσ
η,τηνοποίασυνδέουνμε τις διάφορες επιλογές που προσφέρουν την
ευκαιρία να διεκδικήσεις ένα πτυχίο.
• Διαφάνειες 28 και 29:
Αναφέρουνσυνοπτικάγια
την
Επαγγελματική
Εκπαίδευση:
χρονοδιάγραμμα, δομή, πλεονεκτήματα, παρουσίαση των ειδικών
προγραμμάτων ταοποίαείναιδιαθέσιμαστηνπεριοχή.
• Διαφάνεια 30:
Παρέχειμιαιστοσελίδαστηνοποίαοινέοιμπορούνναβρουνπληροφορίες,
εάνθέλουν, γιατηνμηυποχρεωτικήΔευτεροβάθμιαΕκπαίδευση.
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• Διαφάνεια 31:
Προσφέρειδυοεπιλογέςτηςδημόσιαςεκπαίδευσηςγιανέους,
τιςοποίεςμπορούνναθεωρήσουνενθαρρυντικέςκαιστιςοποίεςμπορούνναέ
χουνπρόσβαση, ότανγίνουν 18.

Δραστηριότητα
3ΠΟΙΟΣΕΙΝΑΙΠΟΙΟΣ
Αποδέκτες: Νέοι σε Εκπαιδευτικά Κέντρα.
Χρονοδιάγραμμα: 30 λεπτά.
Υλικά,
πηγέςκαιεξοπλισμός:
μαρκαδόρος/κιμωλίακαιΦύλλοΕργασίας 6 γιατουςμαθητές.

πίνακας,

Οκύριοςστόχοςαυτήςτηςδραστηριότηταςείναιναεπιτρέψειστουςνέουςναα
νιχνεύσουνκάποιααπότακοινωνικάστερεότυπασχετικάμετηνκαταλληλότη
ταδιάφορωνεπαγγελμάτων,
θέτονταςσανβάσηάσχετουςπαράγοντεςόπωςείναι η φυλή, το φύλο, η
οικογενειακή κατάσταση, η εξωτερική εμφάνιση, η ηλικία, ή η φυσική
κατάσταση ενός ατόμου δείχνοντας έτσι μια έλλειψη βάσης στους
ισχυρισμούς που προέρχονταιαπό τα στερεότυπα.

Αυτήηδραστηριότηταέχειεπίσης τους εξής στόχους:
1. Να συνειδητοποιήσουν οι νέοι ότι οι λειτουργίες στον εργασιακό
χώρο καθορίζουν το ιδανικό προφίλ που απαιτεί να έχει κάποιος για
να τις κάνει.
2. Από αυτές τις προϋποθέσεις, κάποιες είναι απαραίτητες, κάποιες
επιθυμητές ενώ κάποιες άλλες, όπως αυτές που αναφέραμε πιο
πάνω, είναι, στην πλειοψηφία τους, εντελώς άσχετες.
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Οιπροϋποθέσειςαντικατοπτρίζουν
αντικατοπτρίζουν τιςαπόψειςκαιπροκαταλήψεις του
ατόμου που τις αναγάγει σε κάτι σημαντικό στην διαδικασία επιλογής,
ή του ατόμου που
ου επιβάλλει περιορισμούς στον εαυτό του (Δεν
μπορώ να δουλέψω σαν υπάλληλος ενός καταστήματος επειδή είμαι
χοντρός/η).
Ανάπτυξητηςδραστηριότητας
Ανάπτυξητηςδραστηριότητας:
Τοάτομοτοοποίοείναιυπεύθυνογιατη
Τοάτομοτοοποίοείναιυπεύθυνογια
τη
συνεδρία
θαμοιράσειτοΦύλλοΕργασίας
6
στουςμαθητές.
Στηνσυνέχειαθαεξηγήσειό
ΣτηνσυνέχειαθαεξηγήσειότιστοΦύλλοΕργασίαςμπορούν
μπορούν να δουν δύο
λίστες: την λίστα 1, όπου υπάρχει μια γενική περιγραφή ορισμένων
ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του φύλου, και, προαιρετικά,
προαιρετικά της
φυλής, της εθνικότητας, ή της εξωτερικής εμφάνισης και τη
η λίστα 2, όπου
θα δουν ταονόματαδιαφόρωνεπαγγελμάτων
διαφόρωνεπαγγελμάτων.
Οστόχοςείναινασχηματίσουνζευγάριαανθρώπωνκαιεπαγγελμάτων,
Οστόχοςείναινασχηματίσουνζευγάριαανθρώπωνκαιεπαγγελμάτων
όπωςεξηγείταιπιοκάτω
όπωςεξηγείταιπιοκάτω:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3–
3 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6

ΠΟΙΟΣΕΙΝΑΙΠΟΙΟΣ
Διαφορετικά επαγγέλματα, για να εξασκηθούν, έχουν διαφορετικές
απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν: την εκπαίδευση, την
εμπειρία, γνώση και κάποιους άλλους παράγοντες τους οποίους τα
άτομα που φιλοδοξούν να εξασφαλίσουν μια δουλειά πρέπει να έχουν
ούτωςς ώστε να την φέρουν εις πέρας.

Απόόλεςαυτέςτιςαπαιτήσεις,
Απόόλεςαυτέςτιςαπαιτήσεις
κάποιεςείναιαπαραίτητες
κάποιεςείναιαπαραίτητες,
κάποιεςεπιθυμητές,
επιθυμητές, ενώ άλλες δεν θεωρούνται απαιτήσεις αλλά
καπρίτσια ή ακόμα και μανίες των ανθρώπων που αποφασίζουν
ποιος/ποια θα πάρει την δουλειά.
δουλειά
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Σεαυτότοφύλλοεργασίαςθαβρεις,
αφενόςμιασύντομηκαιγενικήπεριγραφήενός αριθμού ατόμων.Αφετέρου,
θαδειςταονόματαδιάφορωνεπαγγελμάτων.

Θασουζητηθείνασχηματίσειςζευγάριααπόταστοιχεία που θα βρεις
στιςδύοπλευρές. Όταντελειώσεις, συζήτησεταμετηνυπόλοιπη ομάδα
εξηγώντας τα αποτελέσματα και τους λόγους για τους οποίους διαλέξατε
να σχηματίσετε αυτά τα ζευγάρια.

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός σας θα σας δώσει επιπρόσθετες
πληροφορίες για τους εργασιακούς χώρους που θα βρείτε στην
δραστηριότητα και θα σας ζητηθεί να αναθεωρήσετε τις πληροφορίες.

Ακολούθως,
ηομάδαθασχολιάσεικατάπόσοντοαποτέλεσμαείναιτοίδιοήόχικαι γιατί.
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Νταντά

Μια τσιγγάνα
Ένακορίτσι

Χειριστής
Τηλεφωνικού
Κέντρου

Ένας άντρας
Ένα κορίτσι

Υδραυλικός

Ένα χοντρό κορίτσι
Ένας μαύρος άντρας

Φύλακας

Ένας νεαρός με
τατουάζ
Ένα κορίτσι με
σκουλαρίκια στο
σώμα
Ένας άντρας
Ένα κορίτσι
Ένας/Μια
Ρουμάνος/α

Στυλίστας/Στυλίστρια
Μασέρ

Πωλητής /Πωλήτρια
καταστήματος

Αεροσυνοδός

Κοινωνικός/η
Λειτουργός

Διαιτητής

Innovative Learning Approaches in Staff Training and Young Offenders'
Employability Support - ILA Employability
2014-1-RO01-KA200-002856
Any communication or publication related to the Project made by the beneficiaries
jointly orindividually in any form and using any means reflects only the author's
Funded view
by the
Union
and European
the NA and the
Commission are not responsible for any use that may be

Iara... QUÈ?

Οπιοκάτωπίνακαςπεριέχειπληροφορίεςμαζίμετηνπεριγραφήεπαγγελματικών
προφίλ. Οι νέοι – άντρες και γυναίκες – πρέπει να αξιολογήσουν κατά πόσον
τα ζευγάρια που σχημάτισαν είναι απολύτως λογικά.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Νταντά

Φροντίδαπαιδιώνότανλείπειηοικογένειά
τους.
Ανάλογααπότηνηλικία,
πρέπειναμπορούννακάνουνδιάφορες δουλειές όπως το
συγύρισμα, καθάρισμα, ντύσιμο των παιδιών και
μαγείρεμα.Πρέπει επίσης να δίνουν πνευματικά
ερεθίσματα
στα παιδιά.
Επαγγελματίεςπουδιευκολύνουντηντηλεφωνικήσύνδεσ

καλωσορίζουν
επισκέπτεςκαι
Τηλεφωνητής/Τ ηκαιεπικοινωνία,
βοηθούν στις διάφορεςβασικές διοικητικές διεργασίες
ηλεφωνήτρια
πληροφοριών και επικοινωνίας.
Υπεύθυνος/ηγιατηνπαροχήνερούσεοικιακέςκαιβιομηχα
νικέςεγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένου και των
συστημάτων
άρδευσης).
Μπορείναεγκαταστήσειτόσοτοσύστημαθέρμανσηςσεέν
ασπίτιήκτίριο, όσοκαιτους κεντρικούς σωλήνες σε
κτίρια,
μπάνια
ή
τουαλέτες.
Επίσης,
τοάτομοαυτόσυναρμολογεί,
Υδραυλικός
επισκευάζεικαισυντηρείεγκαταστάσειςκρύουκαιζεστού
νερού, συστήματα αποχέτευσης και είναι υπεύθυνο για
τη
συναρμολόγηση
εξαρτημάτων
μπάνιου,
εφαρμόζοντας πάντα τα κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας
και ποιότητας, σύμφωνα με τους κανονισμούς που
Υπεύθυνος/ηγιατηδημόσιατάξη, ασφάλειακαιείναι σε
εγρήγορσησεδημόσιακαι/ήιδιωτικάκέντρα. Τα άτομα
αυτά εκπαιδεύονται για να μπορούν να ενεργήσουν
Φύλακας
σωστά σε πιθανές διαμάχες διαφόρων καταστάσεων
για τις οποίες και προσλαμβάνονται.
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Στυλίστας/
Στυλίστρια

Μασέρ

Ενισχύειτην εξωτερική εικόνατωνπελατώντου/της,
αξιολογεί
τις
αισθητικές
τους
ανάγκεςκαιεφαρμόζειτιςπιοκατάλληλεςθεραπείεςομ
ορφιάς,
προσώπουκαισώματος.Πρέπειναακολουθείκάποιους
κανόνεςυγιεινήςέτσιώστενααποφύγειπιθανέςμολύνσ
εις του δέρματοςαφούηδουλειά του/της έχει να
κάνει με πολύ ευαίσθητα μέρη του σώματος.
Πρέπειναδιαγνώσεικαιναθεραπεύσει τις ασθένειες
εκείνες που βελτιώνονται με το θεραπευτικό μασάζ,
τόσο τις φυσιολογικές όσο και τις ψυχολογικές.
Πρέπειναδείξειμεγάληδεξιότηταστην πρακτική του
μασάζ ανάλογαμετιςδιάφορες τεχνικές και κινήσεις.
Πρέπειναξέρειτηνανθρώπινηανατομίακαιφυσιολογία
έτσιώστενα γνωρίζει το αποτέλεσμα της όποιας
παρέμβασης στο σώμα.

Πρέπειναεκτελέσειταδιαδικαστικάσχέδιαπουκαθορίσ
τηκανγιατηνεμπορευματοποίηση των προϊόντων
Πωλητής/Πωλήτρια και/ή υπηρεσιών με τις καλύτερες συνθήκες
ποιότητας, χρόνου, μέρους και τιμής.Αντίστοιχα,
θαπρέπειναείναιικανός/ηναείναι διαχειρίζεται και
μια μικρή επιχείρηση.

Αεροσυνοδός

Ναανακοινώνειτους κανόνες του αεροσκάφους.
Αυτότοάτομοχτίζεικαλέςσχέσειςκαιφροντίζειγιαμιακα
λήμεταχείρισητωνεπιβατών, ενεργώνταςως
μεσολαβητής μεταξύ του επιβάτη και του υπόλοιπου
πληρώματος.Ελέγχειτηνπεριοχήπρώτωνβοηθειώνκαι
πρέπειναπαραμείνειήρεμος/η και να δείξει
ψυχραιμία σε περίπτωση σύγκρουσης ή άμεσου
κινδύνου.
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Κοινωνικός/η
Λειτουργός

Διαιτητής

Επισκέπτεταισυγκεκριμένασπίτιαγιαναβοηθήσειανθρ
ώπουςμεσωματικάκαι/ήψυχικά προβλήματα υγείας
(ηλικιωμένους, ανθρώπους που αναρρώνουν,
ανθρώπους με χρόνιες αναπηρίες ή ασθένειες
κ.λπ.).Εφαρμόζει τις καταλληλότερες μεθόδους και
στρατηγικές για κάθε περίπτωση: ασκήσεις
αυτοβοήθειας, αποκατάστασης, προγράμματα
εισαγωγής, κ.λπ.).
Ελέγχειδιάφορουςαθλητικούςαγώνεςήδιαγωνισμούς,
υποδεικνύειτηναρχήκαιτοτέλοςτουαγώνα, παίρνει
αποφάσεις σε δύσκολες και αντικρουόμενες
καταστάσεις τιμωρώντας τις παραβάσεις.

Ότανσυμπληρωθείοπίνακας,
ταστοιχείατηςκάθεστήληςθαγραφτούνστονπίνακακαιθαμοιραστούνμεόλη
την ομάδα.
Στησυνέχεια, θα υπάρξει μια περιγραφή των εργασιακών θέσεων και οι
μαθητές θα ερωτηθούν εάν, βάση του εργασιακού χώρου, είναι πιθανόν να
καθιερωθεί μια αποκλειστική σχέση μεταξύ των δυο χαρακτηριστικών που
είδαμε στις δυο λίστες.
Σανσυμπέρασμα,
τοάτομοπουδιδάσκειθαπεράσειτομήνυμαότιόποιασχέσηκαθιερωθείανάμεσα
στιςδύολίστες,
ακολουθείουσιαστικάμιασυγκεκριμένηόψη
της
πραγματικότητας και όχι μια απόλυτη αλήθεια, ενώ αντικατοπτρίζει
περισσότερο τους περιορισμούς του ατόμου που σκέφτηκε την συσχέτιση
των δύο παρά αυτούς του ατόμου στη λίστα.
Διαφάνειες 32 μέχρι 35:
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Οιδιαφάνειεςαυτέςαποτελούντονεπίλογοαυτής
της
παρουσίασης.
Ότανοιδραστηριότητεςπουσχετίζονται με αυτή την ενότητα ολοκληρωθούν
και οι παρουσιάσεις στο PowerPoint έχουν προβληθεί, τότε καταληκτικά θα
πρέπει να επαναληφθεί η εξέχουσα σημασία της στιγμής στην οποία
βρίσκονται οι μαθητές.
Έννοιες για μετάδοση:
− Τομεγάλοπλήθοςδυνατοτήτωνπουυπάρχουν.
− Ησημασίατουναεκμεταλλευτούντονχρόνοπουτουςαπομένειστοσχολείοστο
έπακρον.
− Είναιπολύσημαντικόναξεπεράσουντηνβρεφικήνοοτροπίααφούότανείσαι
16
έχειςτοδικαίωμαναεργαστείς.
Γιαναβρειςόμωςμιαδουλειάκαινατηνκρατήσειςθαπρέπειαυτούτουείδουςοι
συμπεριφορέςνααποτελέσουνπαρελθόν.
− Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και οργανισμοί γύρω τους, έτοιμοι να τους
παρέχουν την αναγκαία υποστήριξη σε αυτή τη διαδικασία. Δεν έχουν
όμως αυτοί το κλειδί για το μέλλον των μαθητών.
− Οιεγκαταστάσεις αλλά και το προσωπικό στις Τοπικές Υπηρεσίες
Απασχόλησης είναι στη διάθεση τους, όπως ακριβώς είναι στη διάθεση
των πολιτών γενικότερα.
− Το προσωπικό στα Κέντρα είναι επαγγελματίες που θα δουλέψουν για να
παρέχουν στους νέους στα εκπαιδευτικά κέντρα όλα τα εφόδια που
χρειάζονται για να διευκολυνθούν και να βρουν τις δεξιότητες και τα μέσα
που χρειάζονται για την είσοδο τους στην αγορά εργασίας.
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