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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων ανά Οµάδα Προσανατολισµού των 

Επαγγελµατικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2013-2014 

 

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξεις 32/2013 

και 36/2013 του ∆.Σ.), σας αποστέλλουµε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά µε τη διδασκαλία 

των µαθηµάτων των Οµάδων Προσανατολισµού των Επαγγελµατικών Λυκείων. 

Επισηµαίνεται ότι τα µαθήµατα των οµάδων προσανατολισµού είναι θεωρητικά, µπορούν 

ωστόσο να διδάσκονται και στα εργαστήρια χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι χαρακτηρίζονται ως 

εργαστηριακά. Συγκεκριµένα:  

 
 
 
 

Ακολουθεί το σχετικό µε το µάθηµα  
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 
απόσπασµα 

Βαθµός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί µέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας: 
 
Αθήνα,   22-11-2013 
Αρ. Πρωτ. 179071/Γ2  

ΠΡΟΣ: 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ B΄ 

 
      ------ 

Ταχ. ∆/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
Τηλέφωνο:  210-3443240  
                       210-3443278 
Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr 
  

• Γραφεία Σχολικών 
Συµβούλων ∆.Ε.  

• ∆ιευθύνσεις ∆.Ε. της 
χώρας   

• Ηµερήσια και Εσπερινά 
ΕΠΑ.Λ. (µέσω των ∆/νσεων 
∆.Ε.) 

• Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια 
Σχολή 

• Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 
Π.Ε. & ∆.Ε. της χώρας 

• Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ B΄ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 



 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 
 

(ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 
 

2ωρο Μάθηµα ειδικότητας για την κάθε Οµάδα Προσανατολισµού της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ 
 

Βασικός σκοπός του µαθήµατος- ανεξάρτητα από την Οµάδα Προσανατολισµού 
στην οποία εντάσσεται- είναι να εφοδιάσει το/τη µαθητή/τρια µε τις απαραίτητες 
πληροφορίες, γνώσεις και δεξιότητες που θα επιτρέψουν τη σταδιακή ένταξη σε µια 
δυναµικά µεταβαλλόµενη αγορά εργασίας αλλά και στην ενεργό κοινωνική ζωή.  

Ο παραπάνω σκοπός βρίσκεται σε πλήρη αρµονία µε τους γενικότερους σκοπούς 
της εκπαίδευσης  και ειδικότερα µε το ‘... να καλλιεργούν αρµονικά ... τις κλίσεις τους και τα 
διαφέροντά τους ... Να αποκτούν .. κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση ... να 
αντιλαµβάνονται... την κοινωνική αξία και ισοτιµία της πνευµατικής και χειρωνακτικής 
εργασίας ..’ ( εδ. β /παραγρ.1 /άρθρο 1 /κεφ.Α του 1566/85). 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο/η µελλοντικά εργαζόµενος/η οφείλει να έχει βασικές 
γνώσεις σε ζητήµατα απασχόλησης, εργατικής νοµοθεσίας, υγιεινής και ασφάλειας, 
πρακτικών θεµάτων διοίκησης κ.ά για να µπορεί να ελίσσεται αποτελεσµατικά στο  
σύγχρονο ευµετάβλητο εργασιακό περιβάλλον έχοντας παράλληλα συνείδηση των 
ιδιαίτερων ατοµικών χαρακτηριστικών του καθώς και των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων του, οι ειδικότεροι στόχοι του µαθήµατος είναι:  
• να υποστηρίξει το µαθητή να εντοπίσει τα ιδιαίτερα ατοµικά χαρακτηριστικά του που 
διαµορφώνουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές του αποφάσεις  
• να διευκολύνει -υποστηρίξει το µαθητή στην προσπάθειά του να αναζητήσει ενεργά 
έγκυρη και πρόσφατη πληροφόρηση σε θέµατα που αφορούν στην επαγγελµατική του 
σταδιοδροµία, αναπτύσσοντας παράλληλα δεξιότητες συγκέντρωσης, κριτικής ανάγνωσης 
και διαχείρισης της πληροφορίας 
• να ενεργοποιήσει- ευαισθητοποιήσει το µαθητή ώστε ενεργά- συνειδητά και ώριµα 
(ανάλογα µε την ηλικιακή και αναπτυξιακή του πορεία) να πάρει αποφάσεις που αφορούν 
στη σταδιοδροµία του (και ειδικότερα να επιλέξει ειδικότητα αφότου έχει γνωρίσει τις 
ιδιαιτερότητες των ειδικοτήτων που περιλαµβάνει η οµάδα προσανατολισµού του) 
• να ενηµερώσει- ευαισθητοποιήσει το µαθητή σε θέµατα που αφορούν στο περιεχόµενο/ 
αντικείµενο των ειδικοτήτων της οµάδας προσανατολισµού του  
• να συνδέσει τη θεωρητική εκπαίδευση µε τις σύγχρονες συνθήκες/ απαιτήσεις στην 
αγορά  εργασίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
• να αναδείξει τις αρχές, προϋποθέσεις και πρακτικές διασφάλισης της ατοµικής υγείας και 
ασφάλειας του εργαζόµενου στο εργασιακό πλαίσιο  
• να προετοιµάσει το µαθητή σε θέµατα που αφορούν στο µελλοντικό του ρόλο ως 
εργαζόµενο ώστε να ενταχθεί οµαλά στην αγορά εργασίας. 
 
Σε συµφωνία µε το παραπάνω πλαίσιο, το µάθηµα αυτό πρέπει να διαθέτει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

⇒ να είναι µαθητοκεντρικό προσαρµοσµένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του αναπτυξιακού και 
ηλικιακού σταδίου που βρίσκονται οι µαθητές/τριες 

⇒ να είναι ευέλικτο µε δυνατότητα προσαρµογής και ανανέωσης ανάλογα µε τις ιδιαίτερες 
ανάγκες και συνθήκες τόσο σε επίπεδο ατόµου- οµάδας όσο και σε επίπεδο τοπικής 
πραγµατικότητας 



⇒ να είναι σύγχρονο και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας 
(λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοοικονοµικές ανακατατάξεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις σε 
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο δίνοντας παράλληλα την κοινωνική 
ανθρωποκεντρική διάσταση της σταδιοδροµίας - προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη-) 

⇒  να λειτουργεί λιγότερο συµβατικά όσον αφορά το ρόλο του/ης εκπαιδευτικού ο οποίος, 
στην προκειµένη περίπτωση, αναλαµβάνει ρόλο κύρια διευκολυντικό- υποστηρικτικό- 
εµψυχωτικό παρά ηγετικό- καθοδηγητικό- δασκαλοκεντρικό 

⇒ να χρησιµοποιεί µέσα και µεθόδους που ανταποκρίνονται στην ενεργό συµµετοχική 
µάθηση, που διεγείρουν το διαφέρον, που καλλιεργούν την ανάπτυξη κριτικών ατόµων 

⇒ για να µπορούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά να εφαρµοστούν απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η δηµιουργία ενός κλίµατος που διευκολύνει την προσωπική ανάπτυξη και ενεργό 
µάθηση  
 
 Το τελευταίο µπορεί να επιτευχθεί ειδικά όταν ο/η µαθητής/τρια: 
∗ διευκολύνεται να αναπτύξει µια σχέση εµπιστοσύνης µε τον/την εκπαιδευτικό η οποία 
σχέση από µόνη της µπορεί να καταστεί πηγή µάθησης και ανάπτυξης 
∗ εµπλέκεται ενεργά στο σχεδιασµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
∗ γίνεται ικανός να συνδέει τα διαδραµατιζόµενα στην εκπαιδευτική πράξη, µε τις ατοµικές 
του ανάγκες, ανησυχίες, προβληµατισµούς 
∗ αποκτά την δυνατότητα επιλογής και προσαρµογής των όσων λαµβάνουν χώρα στην 
τάξη µε τις ιδιαίτερες ανάγκες- ικανότητες και ενδιαφέροντα 
∗ εµπλέκεται δυναµικά και ενεργά στην υλοποίηση των στόχων που από κοινού µε τον 
εκπαιδευτικό έχουν τεθεί 
∗ αναγνωρίζεται ολιστικά σαν µια προσωπικότητα που σκέπτεται, αισθάνεται, και ενεργεί 
∗ βιώνει ένα σύστηµα αξιολόγησης που σκοπό δεν έχει να τον κατατάξει σε κλίµακα του 
καλού- κακού µαθητή αλλά ένα σύστηµα που υπενθυµίζει τις ευθύνες του/ης, τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις του τα οποία βρίσκονται σε δυναµική διαπραγµάτευση µε το 
περιβάλλον του. 
 
Γίνεται φανερό από τα παραπάνω ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
ανάπτυξη µιας σύγχρονης, ευέλικτης και µαθητοκεντρικής µεθοδολογίας- υλοποίησης των 
εκπαιδευτικών στόχων η οποία συµπεριλαµβάνει τις παρακάτω παιδαγωγικές πρακτικές: 
� οργάνωση ατοµικού φακέλου εξέλιξης (portfolio) 
� προσκλήσεις- επισκέψεις άλλων στην τάξη (π.χ. µεγαλύτερων µαθητών, άλλων 
εκπαιδευτικών, επαγγελµατιών) 
� επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους 
� υλοποίηση µικρών ερευνών πεδίου 
� συνεντεύξεις από επαγγελµατίες 
� οργάνωση, διατήρηση και χρήση αρχείου εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής 
πληροφόρησης στο σχολείο/τάξη ανά οµάδα προσανατολισµού 
� παρακολούθηση ταινιών και βίντεο 
� καταιγισµός ιδεών 
� συµπλήρωση ατοµικών φύλλων ασκήσεων 
� εργασία σε υποοµάδες 
� υλοποίηση ατοµικών- οµαδικών εργασιών 
� παίξιµο ρόλων 
� παιχνίδια προσοµοίωσης 
� συζήτηση σε ζευγάρια  
� αλληλοεκπαίδευση 



� ασκήσεις επίδειξης 
� αξιοποίηση του διαδικτύου για ενεργητική αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών 
� κριτική µελέτη διεθνών/ευρωπαϊκών κανονισµών και συστηµάτων διασφάλισης 
ποιότητας 
 
Το συγκεκριµένο µάθηµα αποτελείται από τρεις θεµατικές περιοχές οι οποίες είναι 
συµπληρωµατικές διαµορφώνοντας µια ολιστική προσέγγιση στη συνδιαλεκτική σχέση 
ατόµου- περιβάλλοντος και οι οποίες διερευνούν διαθεµατικά τις παρακάτω πτυχές προς 
διαπραγµάτευση στο πλαίσιο του µαθήµατος: 
α.  Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός 
∆ιερεύνηση της προσωπικότητάς µου (ατοµικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, αξίες, 
προτιµήσεις, δεξιότητες που έχω ή θέλω να καλλιεργήσω) [βλ. Υποστηρικτικά κεφ. 1 
κεφ.2ο, Σχεδιάζω το µέλλον µου, Βιβλίο µαθητή] 
Λήψη αποφάσεων (οι εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές αποφάσεις, προϋποθέσεις, στάδια 
λήψης µιας απόφασης, σχεδιασµός σταδιοδροµίας) [βλ. Υποστηρικτικά κεφ.8, κεφ. 9, 
Σχεδιάζω το µέλλον µου, Βιβλίο µαθητή].  
∆ιαχείριση της πληροφορίας (πηγές πληροφόρησης, κριτική ανάγνωση και αξιολόγηση των 
πληροφοριών, πηγές εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής πληροφόρησης) 
Προετοιµασία της Μετάβασης: από την εκπαίδευση στην απασχόληση (διερεύνηση 
εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού ρόλου, οργάνωση ατοµικού σχεδίου δράσης, η δια βίου 
ατοµική και επαγγελµατική ανάπτυξη) κεφ. 3, Σχεδιάζω το µέλλον µου, Βιβλίο µαθητή]. 
 
β. Εργασιακό Περιβάλλον της Οµάδας Προσανατολισµού 
Η έννοια της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων [διάκριση αµειβόµενης και µη εργασίας 
σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια (σπίτι, επαγγελµατικό στίβο, ψυχαγωγία, εθελοντισµός), 
µορφές και είδη εργασίας/ απασχόλησης στην Ελλάδα και Ευρώπη, η πρακτική άσκηση, η 
µαθητεία]. [ βλ. Υποστηρικτικά κεφ.7, Σχεδιάζω το µέλλον µου, Βιβλίο µαθητή] 
Κοινωνική Ασφάλιση (έννοια, ρόλος, ασφαλιστικά ταµεία, δικαιώµατα- υποχρεώσεις 
εργαζοµένων & εργοδοτών) 
Εργασία/Ανεργία (εξέταση του φαινοµένου και σύνδεσή του µε ευρύτερες πολιτικές 
κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο, τρόποι 
αποτελεσµατικότερης διαχείρισης της ανεργίας σε επίπεδο ατόµου- οµάδας- κοινωνίας). [ 
βλ. Υποστηρικτικά κεφ. 4, κεφ. 5, Σχεδιάζω το µέλλον µου, Βιβλίο µαθητή] 
Προσέγγιση της αγοράς εργασίας (αρµόδιοι φορείς, τεχνικές προσέγγισης, είδη και µέσα 
πληροφόρησης). [βλ. Υποστηρικτικά κεφ.6, Σχεδιάζω το µέλλον µου, Βιβλίο µαθητή] 
Το προφίλ των επαγγελµάτων που περιλαµβάνει η οµάδα προσανατολισµού (σύνταξη και 
µελέτη σχετικών επαγγελµατικών µονογραφιών που περιλαµβάνουν στοιχεία όπως: τίτλος 
επαγγέλµατος, προϋποθέσεις και ειδικότερες απαιτήσεις άσκησης, αντικείµενα εργασίας, 
χώροι άσκησης επαγγέλµατος, επαγγελµατικά δικαιώµατα, ευκαιρίες επαγγελµατικής 
εξέλιξης, επαγγελµατικοί φορείς/σωµατεία κ.α) 
 
γ. Ασφάλεια και Υγιεινή 
∆οµικά στοιχεία του εργασιακού περιβάλλοντος (φυσικό περιβάλλον, υλικό περιβάλλον, 
αρχιτεκτονική και εργονοµία, κοινωνικό περιβάλλον κ.α) 
Η έννοια της ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων 
Όργανα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας (αρµόδιες επιτροπές, γιατρός εργασίας, 
τεχνικός ασφαλείας, ισχύον θεσµικό πλαίσιο) 
Μέσα Ατοµικής Προστασίας και χρήση τους. 
Η έννοια και τρόποι πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου 
Εργατικά ατυχήµατα – Επαγγελµατικές Ασθένειες 



Βλαπτικοί παράγοντες και τρόποι περιορισµού τους 
Υποχρεώσεις Εργαζοµένων – Εργοδοτών και Πολιτείας για τη διασφάλιση της υγείας και 
ασφάλειας των εργαζοµένων. 

 

Προτεινόµενο Υποστηρικτικό Υλικό: 
• Σχεδιάζω το Μέλλον µου, Βιβλίο Μαθητή 
• Σχεδιάζω το Μέλλον µου, Βιβλίο Καθηγητή 
• Βιβλίο «Εργασιακό Περιβάλλον» του Τοµέα (όπου υπάρχει) 

 
Χρήσιµες Ιστοσελίδες 

• ∆ιαδικτυακή πύλη εφήβων (ΕΟΠΠΕΠ):  http://www.eoppep.gr/teens/ 
• Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού: http://www.oaed.gr  
• Ινστιτούτο Εργασίας ΓΕΣΕΕ: http://www.inegsee.gr/ 
• Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας: http://www.gsevee.gr/ 
• Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρωπίνου ∆υναµικού: http://www.eiead.gr/ 

 
Ειδικά για την Οµάδα Προσανατολισµού Γεωπονίας, Τεχνολογίας τροφίµων και 

∆ιατροφής 
 

∆ιδακτικά Εγχειρίδια:  
 
1.Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός «Σχεδιάζοντας το Επαγγελµατικό µου 
Μέλλον…» Γ΄ Γυµνασίου  
2.Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός «Σχεδιάζω το µέλλον µου» Α΄ τάξη Γεν. 
Λυκείου  
3.«Εργασιακό Περιβάλλον του Τοµέα Γεωπονίας, Τροφίµων και Περιβάλλοντος», 
Παπαγεωργίου Κ., Τσανικλίδης Φ., Α’ Τάξη ΤΕΕ, 1ος Κύκλος  
 
Οδηγίες ∆ιδασκαλίας 
 
Α. Για τον Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό ισχύουν οι ίδιες οδηγίες διδασκαλίας 
για όλες τις οµάδες προσανατολισµού  
 
Β. Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή 
 
 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : « Να φέρει τους µαθητές σε επαφή µε  τη φυσιογνωµία και το 
περιεχόµενο του τοµέα Γεωπονίας-Τροφίµων και Περιβάλλοντος ώστε να γνωρίσουν τα 
χαρακτηριστικά, τις επαγγελµατικές δυνατότητες και τις προοπτικές που προσφέρει στον 
Ελλαδικό χώρο στο πλαίσιο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς». 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 
Να γνωρίσει την αναγκαιότητα 
του τοµέα µέσω των 
παραγοµένων προϊόντων και 
υπηρεσιών.  
Να διακρίνει  τα προϊόντα µε τη 
µεγαλύτερη οικονοµική σηµασία 
για τη χώρα µας. 

∆ιάρθρωση του τοµέα 
Παραγόµενα προϊόντα φυτικής 
και ζωικής προέλευσης. 
Μεταποιηµένα προϊόντα, 
εµπορία και διάθεση. Προϊόντα 
βιολογικής γεωργίας-
Αγροτοτουρισµός. 
Αρχιτεκτονική τοπίου-
κηποτεχνία. 
Οικονοµικά στοιχεία (είδη 
προϊόντων και υπηρεσιών, 
παραγόµενες ποσότητες, 
εισαγωγές και εξαγωγές, 
προοπτικές στα πλαίσια της 
παγκοσµιοποίησης των 
αγορών).   

∆ιάλεξη, συζήτηση 
Slides 
Επιδιασκόπιο 
Φωτογραφίες 
Αναζήτηση στοιχείων για 
την Ελληνική Αγροτική 
παραγωγή και την Ελληνική 
Βιοµηχανία Τροφίµων, από 
υπηρεσίες (πχ Υπουργείο 
Γεωργίας, ΕΟΤ), το Internet 
κ.λ.π. 

-Οµαδικές 
εργασίες για τη 
συλλογή των 
στοιχείων 
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Να γνωρίσουν τους χώρους 
εργασίας. 
Να αναγνωρίσουν τα διάφορα 
επαγγέλµατα και εξειδικεύσεις 
που εµπλέκονται στο χώρο της 
Γεωπονίας-Τροφίµων και 
Περιβάλλοντος.  

Περιγραφή των  διαφόρων 
επαγγελµάτων σχετικά :  
-µε την παραγωγή, 
επεξεργασία-µεταποίηση, 
εµπορία αγροτικών προϊόντων. 
-µε τη µελέτη και υλοποίηση 
έργων αρχιτεκτονικής τοπίου-
κηποτεχνίας. 
-µε τη βιολογική γεωργία και 
τον αγροτοτουρισµό. 

-∆ιάλεξη, συζήτηση 
-Επιδιασκόπιο 
-Slides 
-∆ιαλέξεις από ειδικούς 
διαφόρων επαγγελµάτων 
του τοµέα. 
-Επισκέψεις σε επιχειρήσεις 
του τοµέα. 

-Ανάθεση σε 
οµάδες µαθητών 
εργασιών που θα 
αφορούν τα 
χαρακτηριστικά 
των διαφόρων 
κατηγοριών 
επαγγελµάτων. 
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ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 
Να αναγνωρίζει τις απαιτήσεις 
των επαγγελµάτων του τοµέα. 

-Εκπαιδευτικές και άλλες 
απαιτήσεις (εµπειρία, άδειες, 
εξετάσεις, ιδιαίτερες 
ικανότητες, συνεχή κατάρτιση). 
-Συνθήκες εργασίας. 
-Ιδιαιτερότητες στην άσκηση 
του επαγγέλµατος. 
-Μέγεθος εξειδίκευςης. 
-Νοµοθετικό πλαίσιο. 
-Αναγκαία κεφάλαια –
εκσυγχρονισµός. 

-∆ιάλεξη, συζήτηση 
-Slides 
-Φωτογραφίες 
-Επισκέψεις σε επιχειρήσεις 
του τοµέα µε 
προετοιµασµένο 
ερωτηµατολόγιο. 
-Συνέντευξη µε 
προετοιµασµένο 
ερωτηµατολόγιο, από 
απασχολούµενο σε σχετικό 
µε τον τοµέα επαγγελµατικό 
χώρο. 

Συζήτηση επί των 
αποτελεσµάτων 
του 
ερωτηµατολογίου 
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Να αναγνωρίζει τις δυνατότητες 
και τις προοπτικές των 
επαγγελµάτων του τοµέα. 

-Απασχόληση (δηµόσιοι και 
ιδιωτικοί φορείς- προσωπική 
επιχείρηση). 
-Σχέσεις εργασίας  
-Ανταγωνισµός.  
-Επίδραση της Τεχνολογικής 
και Οικονοµικής ανάπτυξης 
στην εξέλιξη του τοµέα. 
-Επιχορηγήσεις-προγράµµατα 
που ενισχύουν τις 
δραστηριότητες του τοµέα. 

-∆ιάλεξη, συζήτηση 
-Slides 
-Φωτογραφίες 
-∆ιαλέξεις από ειδικούς. 
-Αναζήτηση πηγών 
πληροφόρησης (πχ 
internet). 

Επιλογή 
επαγγελµάτων 
κατά προτίµηση 
και αιτιολόγησή 
τους. 
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ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΡΕΣ 
Να εκτιµά την ανάγκη για τήρηση 
των κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας. 

-Ανάγκη τήρησης κανόνων 
ασφαλείας και υγιεινής στους 
χώρους εργασίας. 
-Σωστή χειρισµός γεωργικών 
µηχανηµάτων και λοιπών 
συσκευών-εργαλείων. 
-Σωστή εφαρµογή γεωργικών 
φαρµάκων και προσθέτων 
ουσιών. Μέτρα προφύλαξης 
και αντιµετώπισης. 
-Ανάγκη τήρησης κανόνων 
προστασίας περιβάλλοντος. 
-Ανάγκη ατοµικής υγιεινής και 
ορθού χειρισµού προϊόντων 
προς κατανάλωση. 

-∆ιάλεξη, συζήτηση 
-Slides 
-Φωτογραφίες 
-Προβολή video 
-Επίδειξη ετικετών 
συσκευασιών διαφόρων 
γεωργικών φαρµάκων. 
-Επίδειξη χειρισµού 
συσκευών, εργαλείων και 
οργάνων. 

-Αναγνώριση 
σειράς 
επικινδυνότητας 
διαφόρων 
γεωργικών 
φαρµάκων. 
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Γενικό Σύνολο Ωρών: 30 
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