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Δραστηριότητες
LINC

« Γονείς και μαθητές
μιλούν για τα
επαγγέλματα»
ΦΥΛΛΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Σχετικά με τη δραστηριότητα
Η δραστηριότητα αυτή έχει προταθεί
από το Γυμνάσιο ORT Daniel Mayer της
Γαλλίας. Δάσκαλοι, γονείς και μαθητές
εξετάζουν διάφορους επαγγελματικούς
ρόλους. Με στόχο τον επαγγελματικό
προσανατολισμό θα οργανωθεί μία
ημερίδα κατά την οποία εθελοντές γονείς
θα μιλήσουν για τα επαγγέλματά τους.
Σκοποί και στόχοι:
Η δραστηριότητα έχει ως στόχο:








Να ενθαρρύνει την συνεργασία
μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και
μαθητών
Να βελτιωθεί η σχέση μεταξύ
γονέων και εκπαιδευτικών και να
γνωριστούν
καλύτερα
οι
εκπαιδευτικοί και οι γονείς
Να τεθεί το ζήτημα του
επαγγελματικού προσανατολισμού
και να γίνουν κάποιες αρχικές
συζητήσεις
Να έρθουν οι γονείς πιο κοντά στην
σχολική πραγματικότητα
Γονείς και μαθητές να έχουν κοινές
εμπειρίες

Αναφορικά
με
την
εκπαιδευτική
προσέγγιση δίνεται έμφαση







Στη συλλογή στοιχείων γύρω από τους
διάφορους επαγγελματικούς ρόλους.
Στον εποικοδομητικό προβληματισμό
των μαθητών γύρω από το θέμα του
επαγγελματικού προσανατολισμού
Στην ενθάρρυνση των μαθητών ώστε
να κατανοήσουν τον ρόλο των
εκπαιδευτικών
Στην ενθάρρυνση μαθητών και γονέων
ώστε
να
μιλήσουν
για
την
καθημερινότητά τους
Στην αναγνώριση της αξίας της
εκπαίδευσης σε σχέση με την
επαγγελματική ζωή

Ποιοί θα συμμετέχουν;
Εκπαιδευτικοί,
Γονείς,

Μαθητές

Τρεις άξονες δράσης
 Μιλήστε με τους γονείς που επιθυμούν
να παρουσιάσουν τη δουλειά τους
 Εξετάστε τα διάφορα επαγγέλματα με
τους μαθητές σας.
 Οργανώστε την σχετική ημερίδα στο
σχολικό χώρο.

Ψηφιακά εργαλεία για εύρεση
εργασίας
Η ιστοσελίδα ‘monorientationenligne.fr’ σε
φέρνει σε επαφή με συμβούλους που
απαντούν όλες τις ερωτήσεις που
σχετίζονται με τα επαγγέλματα.Page 2

Εργαλεία ΤΠΕ & εφαρμογές κινητού
Η τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει τη λήψη
αποφάσεων σχετικά με εκπαιδευτικές
κατευθύνσεις
και
επαγγελματικό
προσανατολισμό.

Δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν
στην κοινότητα LINC
Η κοινότητα LINC θα χρησιμοποιηθεί ως ένα
μέρος για να μοιραστούμε εμπειρίες, ιδέες,
έργα και σκέψεις!
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Τα 5 βασικά βήματα της
δραστηριότητας
1ο βήμα: Οργανώστε ένα workshop με
κεντρικό το ακόλουθο ερώτημα: Τι σχέδια
έχουν οι μαθητές για το μέλλον;
2ο βήμα: Καταγράψτε τα επαγγέλματα των
γονέων
3ο βήμα: Μιλήστε με τους γονείς και
εξασφαλίστε την συμμετοχή τους σε αυτή
την δραστηριότητα. Εξηγήστε τους τον
ρόλο τους και τη σημασία της συμβολής
τους.
4ο βήμα: Προεργασία στο σχολείο: ζητήστε
από τους μαθητές σας να συλλέξουν
πληροφορίες για διάφορα επαγγέλματα, να
μελετήσουν τι σπουδές χρειάζονται για τα
επαγγέλματα αυτά και να ετοιμάσουν
ερωτήσεις που θα απευθύνουν στους
γονείς.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ
Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας δάσκαλοι, γονείς και παιδιά
εμπλέκονται σε διάλογο γύρω από θέματα εκπαίδευσης και
επαγγελματικής ζωής. Ο διάλογος αυτός θα κορυφωθεί κατά την
οργάνωση μίας ημερίδας όπου οι γονείς θα παρουσιάσουν πτυχές της
επαγγελματικής τους ζωής και θα μιλήσουν για τις εκπαιδευτικές τους
κατευθύνσεις. Η ημερίδα θα διεξαχθεί σε φιλικό κλίμα και οι
παρευρισκόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και
εμπειρίες ενώ απολαμβάνουν έν φλιτζάνι καφέ. Σκοπός είναι γονείς,
μαθητές και εκπαιδευτικοί να ενώσουν τις δυνάμεις τους και διεξάγουν
εποικοδομητικό
διάλογο
γύρω
από
θέματα
επαγγελματικού
προσανατολισμού.

5ο βήμα: Οι δάσκαλοι και το προσωπικό
του σχολείου προετοιμάζει και οργανώνει
την
ημερίδα.
Οι
προσκλήσεις
αποστέλλονται στους γονείς και γίνονται οι
τελικές ετοιμασίες για την υποδοχή των
γονέων.

Κεντρίζοντας το
ενδιαφέρον!
Εδώ μπορείτε να βρείτε μια λίστα
ερωτήσεων οι οποίες μπορούν να εγερθούν
πριν την διεξαγωγή της ημερίδας για να
κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών
καθώς
και
να
ενθαρρύνουν
την
αλληλεπίδραση τους με τους γονείς.
Προσθέστε
μια
ανακοίνωση
της
δραστηριότητας στην κοινότητα LINC.
Αξιοποιήστε τις «αρχικές– προς σκέψη»
ερωτήσεις εκεί και ενθαρρύνετε τους γονείς
και τους μαθητές να συνεργαστούν για να
βρουν τις απαντήσεις. Μπορείτε επίσης να
ξεκινήσετε μια σχετική συζήτηση την τάξη.
Προσθέστε στην κοινότητα LINC όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για τους γονείς σε
σχέση με την οργάνωση της ημερίδας.

Ερωτήσεις κλειδιά:
 Τι επάγγελμα θα ήθελα να ακολουθήσω;
 Γνωρίζω πραγματικά το επάγγελμα των
γονιών μου;
 Πώς σχετίζονται οι σπουδές των γονιών
μου με το επάγγελμά τους;
 Ποιος είναι ο πλέον αρμόδιος να
απαντήσει τις ερωτήσεις μου για τα
επαγγέλματα;
 Ποια είναι τα επαγγέλματα του
μέλλοντος;
 Χρειάζομαι πτυχίο και σπουδές για να
βρω δουλειά?
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Με την υποστήριξη της τεχνολογίας
Η εθνική ψηφιακή πλατφόρμα "Mon-orientationenligne.fr" φέρνει κοντά μαθητές,
φοιτητές και νέους ανθρώπους με συμβούλους σε θέματα επαγγελματικού
προσανατολισμού.
26.704 σχολεία, 13.207 εκπαιδευτικά προγράμματα, 554 θέσεις εργασίας... Η
εφαρμογή ONISEP για κινητές συσκευές υποστηρίζει τους μαθητές και τους
φοιτητές να επιλέξουν την κατάλληλη εκπαιδευτική κατεύθυνση με βάση τον
επιστημονικό
κλάδο
που
τους
ενδιαφέρει.
.

Δραστηριότητες που μπορούν να ακολουθήσουν

Το Onisep TV, είναι τμήμα του www.onisep.fr website.
Πρόκειται για μία πλατφόρμα με οπτικοακουστικό
υλικό: με περίπου 600 ταινίες μικρού μήκους, 400
ταινίες και 200 εκπαιδευτικά βίντεο. Υπάρχουν
συνεντεύξεις νέων επαγγελματιών και φοιτητών
αναφορικά με θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικά
ζητήματα.

Η ιστοσελίδα‘lesmetiers.net’ απευθύνεται κυρίως σε
άτομα από 12 έως 15 ετών. Στοχεύει στο να βοηθήσει τον
επαγγελματικό προσανατολισμό τους παρέχοντας
πληροφορίες σχετικές με εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και
επαγγελματικούς ρόλους.

Ενθαρρύνετε την αλληλεπίδραση μεταξύ
των συμμετεχόντων (δηλ.
γονέων,
δασκάλων,
μαθητών,
συμβούλων
επαγγελματικού προσανατολισμού) μέσω
των δραστηριοτήτων που ακολουθούν.
Η ανακάλυψη των επαγγελμάτων
Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να βρουν
πληροφορίες για επαγγέλματα που τους
ενδιαφέρουν, να συλλέξουν πληροφορίες
για τα επαγγέλματα των γονέων σας και να
συζητήσουν με τους ειδικούς για το
για το αντικείμενο της εργασίας τους.

εικόνες ή βίντεο. Το Φόρουμ της κοινότητας
LINC είναι ένα ιδανικό μέρος για online
επικοινωνία.
Σπουδές και επαγγελματική ζωή
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να συλλέξουν
πληροφορίες για τις διάφορες εκπαιδευτικές
κατευθύνσεις και να δουν πως αυτές
σχετίζονται
με
συγκεκριμένους
επαγγελματικούς χώρους/κλάδους.
Ρωτάω τους γονείς μου!
Ποια είναι οι μνήμες σας από το σχολείο;
Τι είναι σχολείο για εσάς;
Γνωρίζατε ότι θα ακολουθήσετε
επάγγελμα που κάνετε τώρα;
Έχετε κάποιο πτυχίο;

το

Οι γονείς σε ρόλο συνεντευξιαζόμενου!
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Δημοσιεύστε τις εμπειρίες σας online

ONISEP: http://www.onisep.fr/
ONISEP TV: http://oniseptv.onisep.fr
For Ile-de-France region: http://www.lesmetiers.net

Ενθαρρύνετε τους μαθητές να μοιραστούν
τις έρευνές τους και τα ερωτήματα που
έθεσαν online. Οι εμπειρίες μπορούν να
καταγραφούν χρησιμοποιώντας κείμενο,

Ενθαρρύνετε τους μαθητές να ετοιμάσουν
ερωτήσεις στα πλαίσια συνέντευξης με τους
γονείς των συμμαθητών τους. Οι μαθητές
μπορούν να δουλέψουν σε ομάδες. Η
καταγραφή της συνέντευξης μπορεί να
αναρτηθεί online στην κοινότητα LINC.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
LINC portal: http://www.linc-project.eu
LINC community: http://community.linc-project.eu/

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the v iews only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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