ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ
ΥΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠ
«ΓΙΝΟΜΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΗ»








ΚΟΠΟ:
Πξόιεςε ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο/ ηόλσζε κειέηεο
ΣΟΧΟΙ
θαιιηέξγεηα θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ
πξνζσπηθή ελδπλάκσζε – ηόλσζε απηνεθηίκεζεο,
πηνζέηεζε πγηώλ πξνηύπσλ ζπκπεξηθνξάο ,
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο,
εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο
θαη ηξόπνη αζθαινύο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ
ΠΟΡΟΙ
Απαηηνύκελν εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο- αμηνπνίεζε ΣΠΕ
ζεσξεηηθό κέξνο

πλαληήζεηο κε ηνπο καζεηέο κε ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ζεκάησλ, όπσο :
εαπηόο θαη νη άιινη,
αλεθηηθόηεηα απέλαληη ζην δηαθνξεηηθό ,
δηεξεύλεζε πξνθαηαιήςεσλ
αλαγλώξηζε θαη έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ,
έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο κε εζηίαζε ζην ζηόρν
ηερληθέο γηα ην ζπκό θιπ,
επίιπζε ζπγθξνύζεσλ αλάινγα κε ην επηθνηλσληαθό πιαίζην , αληίζηαζε
ζηηο πηέζεηο ησλ ζπλνκειίθσλ ,
αλζξώπηλεο ζρέζεηο.
1ν κάζεκα:
παξνπζίαζε ζηόρσλ πξνγξάκκαηνο από εθπαηδεπηηθό
γλσξηκία καζεηώλ – θαλόλεο - ηήξεζε εκεξνινγίνπ
βησκαηηθά παηρλίδηα απηνγλσζίαο
ςζήηηζη : «ο πόλορ ηων πποηύπων ζηη ζύγσπονη εποσή»
2ν κάζεκα
παξαθνινύζεζε εθπαηδεπηηθήο ηειεόξαζεο : video γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα
βησκαηηθά παηρλίδηα καζεηώλ γηα ηηο ζπγθξνύζεηο- δηαθνξεηηθνί ηξόπνη επίιπζεο
δηαθσληώλ
ςζήηηζη για ηη διαθοπεηικόηηηα, ηην εξέλιξη και ηην ανεκηικόηηηα
3ν κάζεκα
παξνπζίαζε από εθπαηδεπηηθό ζε powerpoint θεηκέλνπ γηα ηελ αγάπε
βησκαηηθά παηρλίδηα καζεηώλ: αλαγλώξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ
ςζήηηζη : ο πόλορ ηων ζςναιζθημάηων – η αξία ηηρ αποδοσήρ ηος άλλος
4ν κάζεκα
ν ξόινο ησλ ζεκαληηθώλ άιισλ / ν έθεβνο – εηζήγεζε
βησκαηηθά παηρλίδηα – δξακαηνπνίεζε – role playing- αληηζηξνθή ξόισλ
ςζήηηζη για ηιρ κοινωνικέρ ζσέζειρ – μοπθέρ επικοινωνίαρ : διάλογορ
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ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΕΡΟ
ην πξαθηηθό κέξνο αλαηίζεληαη εξγαζίεο ζηνπο καζεηέο κε ζηόρν ηελ αλαδήηεζε
πιεξνθνξηώλ θαη ηελ παξαγσγή θεηκέλνπ ζρεηηθά κε ηα επαγγέικαηα- ηηο ζπνπδέο
θαη ηελ αμία ηεο ζπλεξγαζίαο.
ΦΤΛΛΑ ΕΡΓΑΙΑ
1ε νκάδα
Αλάζεζε παηρληδηνύ : «Αλαδεηώληαο ην ζεζαπξό ηνπ Καπηαηλ Υνπθ»
http://eclass.sch.gr/modules/document/document.php?course=EL490126
&openDir=/530c43e5b2dk
πδήηεζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο.
2ε νκάδα
Αλάζεζε αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ γηα επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ ελδηαθέξνπλ
ηνπο καζεηέο: (Παξαθνινπζνύλ ζπλέληεπμε -video)
Γηα καζεηέο ΓΤΜΝΑΙΩΝ
http://2kesyp-g-athin.att.sch.gr/deigma-gymnasio.htm
Γηα καζεηέο ΓΕΛ- ΕΠΑΛ
http://2kesyp-g-athin.att.sch.gr/deigma-lykeio.htm
γηα ηνλ ππνςήθην
http://2kesyp-g-athin.att.sch.gr/ypopsifios.htm
παξάδεηγκα 1
Αθνύ επηιέμνπλ κηα από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα: δηέμνδνη θαη δξόκνη
Παξάδεηγκα 2
Αθνύ επηιέμνπλ κηα από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζρνιέο πιεξνθνξηθήο: θαηεπζύλζεηο θαη κεηαπηπρηαθά.
παξάδεηγκα 3
ζπλεληεύμεηο κε επαγγεικαηίεο πγείαο
http://www.careervideos.gr/course/index.php/
Σώξα κε ηηο ίδηεο εξσηήζεηο κπνξνύλ λα πάξνπλ ζπλέληεπμε από άηνκα πνπ
γλσξίδνπλ.
3Η ΟΜΑΔΑ
Αθνύ αλαδεηήζσ κηθξή αγγειία (έληππα θαη ειεθηξνληθά)
Φηηάρλσ ην βηνγξαθηθό κνπ: ρνιηάδσ θαη παξαηεξώ.
http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae
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ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ
4ε ΟΜΑΔΑ
Aλαπαξηζηώ ηε ζπλέληεπμε πξόζιεςεο ζε role-playing
Εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη ηελ πξνεγνύκελε εκπεηξία ηνπ
 Ση γλσξίδεηε γηα ηελ εηαηξεία καο;
 Γλσξίδεηε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο;
 Πηζηεύεηε όηη ζα ηα θαηαθέξεηε;
 Πόζν ρξόλν πξνζαξκνγήο-ελεκέξσζεο λνκίδεηε όηη ζα ρξεηαζηείηε;
 Πνηα ήηαλ ηα θαζήθνληά ζαο ζηελ πξνεγνύκελε εξγαζία ζαο
 Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ πξνζθνξά ζαο ζηελ πξνεγνύκελε εξγαζία ζαο;
 Πνην είλαη ην ύςνο ακνηβήο πνπ ζα ζαο ηθαλνπνηνύζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο;
 Ση απαηηήζεηο έρεηε από ηελ ζέζε εξγαζίαο ζαο;
Εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο ζπνπδέο :
 Με πνηα θξηηήξηα επηιέμαηε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδώλ ζαο;
 Πνην είλαη ην επίπεδν ησλ γλώζεσλ πνπ απνθηήζαηε;
 Ιθαλνπνηνύλ νη γλώζεηο ζαο ηηο απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο;
 Πνηα αληηθείκελα ζαο ελδηέθεξαλ πεξηζζόηεξν από ην πξόγξακκα ησλ ζπνπδώλ ζαο;
Εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ ππνςήθηνπ.
 Ση είδνπο εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ζα πξνηηκνύζαηε;
 Αλ ρξεηαζηεί είζαζηε δηαηεζεηκέλνο λα αιιάμεηε πόιε;
 Θα δερόζαζηε λα εξγαζηείηε σο καζεηεπόκελνο;
 Πνηα είλαη ηα θπξηόηεξα πξνηεξήκαηά ζαο;
 Πνηα λνκίδεηε όηη είλαη ηα θπξηόηεξα κεηνλεθηήκαηά ζαο;
 Πνηνη είλαη νη καθξνπξόζεζκνη ζηόρνη ζαο ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνκέα;
 Πώο ζθνπεύεηε λα ηνπο πεηύρεηε;
 Πνην είλαη ζεκαληηθόηεξν γηα ζαο ην είδνο ηεο δνπιεηάο ή ε ακνηβή;
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