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Διάρθρωση Μαθήματος Σ.Ε.Π. 
Τάξη Περιεχόμενο  Αγωγή 

Σταδιοδρομίας 
Γυμνάσιο (όλων των τύπων) 

Α’ Δραστηριότητες Αυτογνωσίας και Ψυχικής Ενδυνάμωσης  Σχολικές 
Δραστηριότητες 
(Προγράμματα 

Αγωγής 
Σταδιοδρομίας) 

Ομαδικά, ως μέρος 
του μαθήματος 

εντός του 
ωρολογίου 

προγράμματος με 
διευρυμένη 

θεματολογία 

Β΄ 1. Δραστηριότητες Αυτογνωσίας και Ψυχικής Ενδυνάμωσης 
2. Δεξιότητες Ζωής (Soft Skills) 

Γ΄ 

1. Δεξιότητες Ζωής (Soft Skills) 
2. Εκπαιδευτική Πληροφόρηση 
3. Επαγγελματική Πληροφόρηση 
4. Λήψη Απόφασης 
5. Μετάβαση 
6. Αξιολόγηση 
7. Ανατροφοδότηση 

Λύκειο και Λυκειακές Τάξεις (όλων των τύπων) 

Α΄ 

1. Δραστηριότητες Αυτογνωσίας και Ψυχικής Ενδυνάμωσης 
2. Εκπαιδευτική Πληροφόρηση 
3. Επαγγελματική Πληροφόρηση  
4. Λήψη Απόφασης  
5. Μετάβαση 
6. Αξιολόγηση  
7. Ανατροφοδότηση 

Σχολικές 
Δραστηριότητες 
(Προγράμματα 

Αγωγής 
Σταδιοδρομίας) 

Ομαδικά, ως μέρος 
του μαθήματος 

εντός του 
ωρολογίου 

προγράμματος με 
διευρυμένη 

θεματολογία 

Β΄ 

1. Στοιχεία Εργασιακού Περιβάλλοντος  
2. Τεχνικές Εύρεσης Εργασίας (Αναζήτηση, Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή, 

Επαγγελματική Συνέντευξη) 
3.     Εργασία στο εξωτερικό 

Γ΄ 

1. Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας 
2. Στοιχεία Εργατικού Δίκαιου  
3. Στοιχεία Επιχειρηματικότητας 

ΕΠΑ.Λ. 

Α΄ 

1. Δραστηριότητες Αυτογνωσίας και Ψυχικής Ενδυνάμωσης 
2. Εκπαιδευτική Πληροφόρηση 
3. Επαγγελματική Πληροφόρηση 
4. Λήψη Απόφασης 
5.     Μετάβαση 
6. Αξιολόγηση  
7. Ανατροφοδότηση 

Σχολικές 
Δραστηριότητες 
(Προγράμματα 

Αγωγής 
Σταδιοδρομίας) 

Ομαδικά, ως μέρος  
του μαθήματος 

εντός του 
ωρολογίου 

προγράμματος με 
διευρυμένη 

θεματολογία 

Β’ 

1. Στοιχεία Εργασιακού Περιβάλλοντος Τομέα 
2. Τεχνικές Εύρεσης Εργασίας (Αναζήτηση, Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή, 

Επαγγελματική Συνέντευξη) 
3. Εργασία στο εξωτερικό 

Γ’ 

1. Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας 
2. Στοιχεία Εργατικού Δίκαιου  
3. Στοιχεία Επιχειρηματικότητας 
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Ø Βασικές θέσεις – επισημάνσεις  της ΕΤΕ για το θεσμό – μάθημα του ΣΕΠ 

Ø Ιδιαίτερη έμφαση του μαθήματος στην Γ’ Γυμνασίου, την Α’ Λυκείου και την Γ’ Λυκείου όπου οι 
μαθητές-τριες καλούνται να πάρουν την πρώτη εκπαιδευτική απόφαση σχετικά με τον τύπο Λυκείου 
που θα επιλέξουν για να μεταβούν στο Λύκειο, στα ΕΠΑ.Λ τον τομέα που θα παρακολουθήσουν 
καθώς και να μεταβούν στην αγορά εργασίας. Συστήνεται η ενίσχυση του θεσμού Συ.Ε.Π. και του 
μαθήματος Σ.Ε.Π. σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές Ειδικής Αγωγής. 

Ø Συγγραφή νέων σχολικών βοηθημάτων και δημιουργία ανοικτών και διαρκώς επικαιροποιούμενων 
και συμπληρούμενων φακέλων του κάθε μαθήματος, για τον καθηγητή-τρια. 

Ø Διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος σ.σ. συνεργασία με άλλα μαθήματα. 

Ø Ευελιξία κατά τη διδασκαλία του μαθήματος όπως συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς 
εκπαιδευτικούς και εργασιακούς φορείς, συνεντεύξεις σε επαγγελματίες και επισκέψεις σε 
εργασιακούς χώρους. 

Ø Υποχρεωτική ανάθεση του μαθήματος σε επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς με τη σειρά που 
αναφέρονται στις αναθέσεις του μαθήματος. 

Ø Κίνητρα για επιμόρφωση ή και επιπλέον εμβάθυνση στο θεσμό της Συμβουλευτικής – 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.). 

Ø Υποχρεωτικότητα και διεύρυνση των χορηγούμενων ψυχομετρικών εργαλείων (Τεστ Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού) και από ιδιώτες δημιουργούς από το τέλος της Γ’ Γυμνασίου έως και το τέλος της 
Α’ Λυκείου με ταυτόχρονη σχετική επιμόρφωση των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 
Επικαιροποίηση των υπαρχόντων ψυχομετρικών εργαλείων (του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και δημιουργία νέων 
για την Ειδική Αγωγή. 

Ø Υποστηρικτικές δομές σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με την παρακάτω σύνθεση:                                                   
1 Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τουλάχιστον μεταπτυχιακή 
ειδίκευση στη Συ.Ε.Π. και ελλείψει αυτών απόφοιτοι του Σ.Υ.Π. και Π.Ε.Σ.Υ.Π. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ανά 30 σχολικές μονάδες. Ένας Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού επιλέγεται κατόπιν μεταξύ τους ψηφοφορίας ως διοικητικός υπεύθυνος. Στις 
περιφερειακές δομές πρέπει να παρέχεται πλήρης γραμματειακή υποστήριξη.   

Ø Υποστηρικτικές δομές σε επίπεδο σχολικών συγκροτημάτων ή ομάδων σχολείων με σύνθεση:     1  
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Προσανατολισμού (τουλάχιστον απόφοιτος Σ.Υ.Π. ή Π.Ε.ΣΥ.Π. της 
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) / 150 μαθητές-τριες για τα Γυμνάσια και όλους τους τύπους Λυκείων και 
Λυκειακών Τάξεων πλην των ΕΠΑ.Λ. όπου η αναλογία θα είναι ανά 100 μαθητές (λόγω 
Μεταλυκειακού Έτους – Μαθητείας). 

Ø Όλες οι δομές εκτός από την υποστήριξη και κατά προτεραιότητα διδασκαλία του μαθήματος Σ.Ε.Π. 
σε όλες τις τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (κατά το 1/3 του διδακτικού ωραρίου του κάθε 
Συμβούλου Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) θα αναλαμβάνουν τη διενέργεια 
και ερμηνεία των χορηγούμενων ψυχομετρικών εργαλείων (Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού) 
και συνεργάζονται οριζόντια με άλλες υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης (όπως ΚΕ.ΣΥ.) αλλά και 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης. 
Συνεργάζονται με τους Ψυχολόγους των σχολείων, τους Συμβούλους Καθηγητές για την Α’ Λυκείου 
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των ΕΠΑ.Λ. και τους Καθηγητές Εμπιστοσύνης για θέματα που αφορούν τον εκπαιδευτικό και 
επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών -τριών. 

Ø Υιοθέτηση καλών – βέλτιστων πρακτικών Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας και Δράσεων 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού που υλοποιούνται από τα ΚΕ.ΣΥ. και στο παρελθόν από δομές 
Συ.Ε.Π. (ΚΕ.ΣΥ.Π., Γρα.Σ.Ε.Π. και  Γρα.Συ.). 

Ø Προσοχή θέλει η ανάθεση του θεσμού ΣΥ-Π να γίνει με την σειρά του πίνακα που είχε περάσει στο 
νόμο που υπήρχε στα Γυμνάσια και Λύκεια για τον ΣΕΠ. 

Ø Η διενέργεια των τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στην Γ΄ Γυμνασίου και σε μεταβάσεις 
(επιλογές) σε μαθητές στο Λύκειο που το επιλέγουν (το θέλουν οι ίδιοι) είναι σημαντική και πρέπει να 
διενεργείται σε Γραφείο και ατομική συμβουλευτική. Τα αποτελέσματα μπορούν να παρουσιάζονται 
και στους γονείς του μαθητή (συμβουλευόμενου) με την συναίνεσή του. 

Ø Επίσης η σύνταξη επαγγελματικής μονογραφίας με ταυτόχρονη παρατήρηση ημερολογιακή στο πεδίο 
εργασίας του επαγγέλματος που θέλει να ακολουθήσει ο μαθητής είναι σημαντική στο Λύκειο. 

Ø Οι διαλέξεις από επαγγελματίες (διοργάνωση ημερών σταδιοδρομίας), οι ημερίδες επαγγελματικής 
ενημέρωσης με τη συμμετοχή σωματείων εργαζομένων, οι εκθέσεις των Εργαστηριακών Κέντρων των 
ΕΠΑΛ και οι επισκέψεις των Γυμνασίων και ΣΔΕ στα Εργαστηριακά Κέντρα και χώρους εργασίας είναι 
επίσης σημαντική. 

Ø Στα Γραφεία Σταδιοδρομίας και τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας θα μπορούν να προσφύγουν επίσης και 
συνάδελφοι για επαναπροσανατολισμό ή ενήλικες μαθητές, ιδίως στα εσπερινά ΕΠΑΛ & ΓΕΛ. 

Ø Θα μπορούσαν επίσης οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας να παρέχουν συμβουλές στις εγγραφές και να 
βοηθούν στην σύνταξη μηχανογραφικού τους μαθητές, να βγάζουν στατιστικά στοιχεία επιλογών των 
μαθητών αλλά να παρακολουθούν και τις τάσεις του μαθητικού δυναμικού σε ότι αφορά την επιλογή 
ειδικοτήτων. Επίσης μπορούν να κάνουν και την λεγόμενη μεταπαρακολούθηση. Τι επέλεξαν τελικά 
οι μαθητές και πόσοι εργάζονται στο αντικείμενό τους μετά από μερικά χρόνια. Θα μπορούσαν μετά 
από όλα αυτά συνεργαζόμενοι και με τα Επιμελητήρια να έχουν έγκυρη άποψη και για την πρόταση 
νέων ειδικοτήτων ή την αλλαγή τους. 

Ø Στα Γραφεία Σταδιοδρομίας θα μπορούσε να συνυπάρχει ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ με τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ  

Στα Γραφεία Σταδιοδρομίας θεωρούμε απαραίτητη από τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας την τήρηση 
καθηκοντολογίου και καθημερινού ημερολογίου καθώς και κώδικα δεοντολογίας. 


