Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ) Γ Γυμνασίου

Φύλο και εργασία / ενδεικτικό διάγραμμα
Κατσιούλα Παναγιώτα Σιάνου Χατζηκαμάρη Παναγιώτα
Διδακτική ενότητα
Διδακτικές ώρες

Προσδοκώμενα
μαθησιακά
αποτελέσματα

Βασικά θέματα
Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό
υλικό
Τεχνικές

1η Δ.Ε. Εισαγωγή
στον ΣΕΠ
Εκπαιδευτικό
σύστημα
Συσχέτιση της
εκπαίδευσης με
την εργασία
Εισαγωγή στην
ομαδοσυνεργατική

Διερεύνηση των
θεματικών που
αποτελούν τον ΣΕΠ
Άσκηση στην
εργασία σε ομάδες

Εισαγωγική συζήτηση
για τον ΣΕΠ
-Συζήτηση για το
Ελληνικό
Εκπαιδευτικό σύστημα
-Συσχέτιση
επαγγέλματος –
εργασίας με την
εκπαίδευση
- Συγκρότηση
επιμέρους ομάδων
εργασίας των μαθητών
και των
μαθητριών.
-Διερεύνηση και
καθορισμός των
θεμάτων τα οποία θα
μελετήσουν οι ομάδες
εργασίας των μαθητών
και των μαθητριών.
- Συζήτηση και
ενδεικτική
παρουσίαση του
εκπαιδευτικού
υλικού που θα
μπορούσε να
αξιοποιηθεί για τη
μελέτη του
κάθε συγκεκριμένου
θέματος.

Καταιγισμός
Ιδεών και
συζήτηση

4 ώρες

2η Δ.Ε.
Αναζήτηση
πληροφοριών
2 ώρες

Εξοικείωση με τις
διάφορες πηγές
πληροφόρησης
Ατομική άσκηση
Ομαδική άσκηση

Μορφές πληροφορίας
Πηγές πληροφοριών

Διαφημίσεις και
αγγελίες

3η Δ.Ε.
Ανακαλύπτω τον
εαυτό μου
2ώρες

Εντοπισμός των
χαρακτηριστικών μου
Πως αντιλαμβάνομαι
εγώ τον εαυτό μου
και πως με
αντιλαμβάνονται οι
άλλοι

-αυτογνωσία
αυτοεκτίμηση με
οπτική του φύλου
-ενδιαφέροντα με
οπτική του φύλου
-επαγγελματικές αξίες
με οπτική του φύλου

Διαφορές ανάμεσα
μας. Υλικό
Καλλιρόη

3η Δ.Ε.
Αντιλήψεις για
τους
συνανθρώπους
3 ώρες

Κατανόηση των
εννοιών στερεότυπα,
διαπολιτισμικότητα,
φύλο

Εισαγωγή των εννοιών
στερεότυπα,
προκαταλήψεις,
διαπολιτισμική
συμπεριφορά,
δικαίωμα στο
διαφορετικό, φύλο,
ρόλοι των δύο φύλων,

Debate
Θέματα: π.χ.
-Οι άνδρες πρέπει
να προηγούνται
στις
προσφερόμενες
θέσεις εργασίας
-Οι γυναίκες είναι
ικανές για
ιερατικά αξιώματα

4η Δ.Ε.
Ο κόσμος της
εργασίας
Φύλο και εργασία

Η σημασία της
εργασίας στην
καθημερινή ζωή
Επιρροή του στις
επιλογές του
επαγγέλματος, της
απασχόλησης και της
ανέλιξης στην
ιεραρχία της
εργασίας

-Εξελίξεις της εποχής
Συνεντεύξεις και
που επηρεάζουν την
αναζήτηση
αγορά εργασίας
πληροφοριών
-Το σύγχρονο
εργασιακό περιβάλλον
(e-εμπόριο,
τηλεργασία κ.ά)
-Η διεθνοποίηση της
εργασίας και της
οικονομίας και οι
επιδράσεις
-Φύλο και εργασία
-Τι µας επηρεάζει όταν
διαλέγουμε επάγγελμα
-Το φύλο επηρεάζει
την επιλογή
εκπαίδευσης και

7 ώρες

Το παιχνίδι με τα
επαγγέλματα
Υλικό Καλλιρόη

5η Δ.Ε.
Προετοιμασία της
παρουσίασης
1 ώρα
Παρουσίαση της
δράσης
1 ώρα

Τρόποι
προετοιμασίας
Τρόποι προβολής

εργασίας;
-Σχέσεις των δύο
φύλων στην εργασία.
-Εξέλιξη μέσα στην
εργασία των δύο
φύλων. Υπάρχουν
διαφορές στην εξέλιξη
ανάμεσα στους άνδρες
και στις γυναίκες;
-Η περιγραφή του
Επαγγέλματος
Παρουσίαση της
δράσης

Προετοιμασία
αφίσας,
ανακοίνωσης,
power point
Παρουσίαση

