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Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμμα-
τος G-Guidance είναι η εκπαίδευση και υποστήριξη 
σχολικών ψυχολόγων και δασκάλων, σε διαφορετικά 
επίπεδα και με διαφορετικούς ρόλους, στη χρήση 
μιας ψηφιακής διαδικτυακής πλατφόρμας ως εργα-
λείου ενεργού συμμετοχής και συμβολής στον επαγ-
γελματικό προσανατολισμό, την επαγγελματική και 
προσωπική ανάπτυξη των νέων. Συνεπώς, ο γενικός 
στόχος του Εγχειριδίου Εκπαίδευσης και Χρήστη εί-
ναι να διασφαλίσει τη σωστή και συνεπή εφαρμογή 
της διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού 
G-Guidance, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση μιας 
ψηφιακής πλατφόρμας σε όλες τις συνεδρίες.

Η συμπερίληψη όλων των παραγόντων οποιουδή-
ποτε σχολικού πλαισίου, δηλαδή ψυχολόγων, δα-
σκάλων, νέων και γονέων/φροντιστών, ως παικτών 
ρόλων στη διαδικασία επαγγελματικού προσανατο-
λισμού είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της με-
θοδολογίας μας. Με βάση θεωρητικά και εμπειρικά 
στοιχεία, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για κάθε 
επαγγελματικό προσανατολισμό να είναι αποτε-
λεσματικός και σημαντικός να περιλαμβάνει ενερ-
γά όλους στη διαδικασία. Αυτό το γεγονός είναι 
ένα ξεχωριστό και καινοτόμο χαρακτηριστικό του 
G-Guidance σε σύγκριση με άλλες μεθόδους επαγ-
γελματικού προσανατολισμού. Το εκπαιδευτικό εγ-
χειρίδιο, που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί παράλλη-
λα με το «Εγχειρίδιο μεθοδολογίας επαγγελματικού 
προσανατολισμού G-Guidance», περιγράφει λεπτο-
μερώς τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας επαγ-
γελματικού προσανατολισμού, από τα σημαντικά θέ-
ματα που σχετίζονται με την προετοιμασία έως την 
αποτελεσματική χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας 
της G-Guidance.

Ώς αποτέλεσμα, το εγχειρίδιο περιέχει μια λεπτο-
μερή περιγραφή του τρόπου εκπαίδευσης ψυχολό-
γων, δασκάλων, γονέων/φροντιστών και μαθητών, 
ανάλογα με το ρόλο κάθε πράκτορα στη διαδικασία 
επαγγελματικού προσανατολισμού, στη χρήση της 
πλατφόρμας και στους στόχους, τις προσδοκίες και 
τους στόχους. του ρόλου τους στη γενική διαδικα-
σία, καθώς και σε κάθε συνεδρία . Αναμένουμε ότι 
αυτό το καινοτόμο χαρακτηριστικό του G-Guidance 
θα έχει θετικό αντίκτυπο σε όλους τους αναφερόμε-
νους πράκτορες, όσον αφορά τα υψηλότερα επίπεδα 
δέσμευσης σε δραστηριότητες συμβουλευτικής στα-
διοδρομίας, που θα προάγουν τη συνέχεια μεταξύ 

των δραστηριοτήτων συμβουλευτικής σταδιοδρομί-
ας που εκτελούνται στο σχολείο σε οικογενειακά και 
κοινοτικά πλαίσια. Μια άλλη διάσταση του αναμε-
νόμενου αντίκτυπου του εκπαιδευτικού εγχειριδίου 
είναι ότι επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες στο 
G-Guidance, ιδίως τους ψυχολόγους των σχολείων, 
να ακολουθούν τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές εκ-
παίδευσης, οι οποίες, με τη σειρά τους, αναμένεται 
να έχουν θετικό αντίκτυπο στη συνέπεια της εφαρ-
μογής και αξιολόγηση του έργου σε όλα τα σχολεία 
σε κάθε χώρα και πολιτισμό.

Γνωριζοντας τις θεωρητικές ρίζες της μεθόδου επαγ-
γελματικού προσανατολισμού G-Guidance, κατανο-
ώντας τη λογική σύνδεση  μεταξύ μεθοδολογικού 
πλαισίου και τεχνικής (π.χ. συνεδρίες και δραστηρι-
ότητες επαγγελματικού προσανατολισμού), μαθαί-
νοντας και εκπαίδευοντας στη χρήση της ψηφιακής 
πλατφόρμας, καθώς και εξοικείωση με όλα τα υλικά 
και περιεχόμενα που αναπτύχθηκαν από και για το 
έργο, είναι απαραίτητο για τους επαγγελματίες να 
γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν, να προσαρμόζουν 
και να ενσωματώνουν όλους αυτούς τους πόρους 
στις δικές τους πρακτικές επαγγελματικού προσα-
νατολισμού και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Έτσι, το 
G-Guidance παρέχει εκπαίδευση σχετικά με τη μέθο-
δο επαγγελματικού προσανατολισμού (απευθύνεται 
σε ψυχολόγους) και πώς να χρησιμοποιείτε την πλατ-
φόρμα για επαγγελματικό προσανατολισμό (που 
απευθύνεται σε ψυχολόγους, δασκάλους και νέους), 
χρησιμοποιώντας το παρόν εγχειρίδιο και το «Εγχει-
ρίδιο μεθοδολογίας επαγγελματικού προσανατολι-
σμού G-Guidance «. Αυτό το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο 
έχει αναπτυχθεί για να χρησιμοποιηθεί σε εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν ως 
μέρος της φάσης υλοποίησης του έργου, αλλά και 
για να χρησιμεύσει ως εργαλείο για την περαιτέρω 
εκπαίδευση σε επαγγελματίες επαγγελματικού προ-
σανατολισμού, μετά το τέλος του έργου.

Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στον επαγγελμα-
τικό προσανατολισμό θα πρέπει να πραγματοποι-
είται πριν από το πρόγραμμα υλοποίησης, ώστε να 
δοθεί χρόνος για την αντιμετώπιση τυχόν φραγμών, 
δυσκολιών και ανεπάρκειων που εντοπίστηκαν κατά 
τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Ένα σημαντικό σημείο 
που πρέπει να θυμάστε είναι ότι αυτό το εγχειρίδιο 
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θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το 
Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας Επαγγελματικής Καθο-
δήγησης, καθώς πολλά περιεχόμενα αυτού του εγ-
χειριδίου σχετίζονται με τη διαδικασία της μεθόδου 
G-guidance, τις θεωρητικές και, ιδιαίτερα, τις μεθο-
δολογικές βάσεις της.

Αυτό το εγχειρίδιο οργανώνεται σε δύο μέρη: (1) 
εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και (2) εγχειρίδιο χρήστη. 
Το πρώτο μέρος του εγχειριδίου εστιάζει στη δη-
μιουργία μιας γέφυρας μεταξύ της μεθοδολογίας 
και των πρακτικών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 
G-guidance ή, με άλλα λόγια, στο πώς οι έννοιες του 
επαγγελματικού προσανατολισμού υλοποιούνται σε 
συνεδρίες, δραστηριότητες, περιεχόμενα και πρακτι-
κές. Το δεύτερο μέρος του εγχειριδίου εστιάζει στη 
χρήση και τις λειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας 
G-Guidance, για να βοηθήσει τους επαγγελματίες να 
μάθουν πώς να χρησιμοποιούν και να έχουν τα καλύ-
τερα αποτελέσματα από τα ψηφιακά εργαλεία που 
δημιουργήθηκαν για το έργο.

Όσον αφορά το πρώτο μέρος του εγχειριδίου, περι-
λαμβάνονται διάφορες ενότητες που καλύπτουν τους 
στόχους της εκπαίδευσης, μια επισκόπηση της μεθό-
δου της διαδικασίας σταδιοδρομίας (π.χ. σύντομη πε-
ριγραφή των θεωρητικών και μεθοδολογικών βάσε-
ων), μια αναφορά στα βασικά στοιχεία του σχολικού 
πλαισίου, με τα υψηλότερα σημασία για την υλοποί-
ηση, συμπεριλαμβανομένων οργανωτικών θεμάτων 
(π.χ. συναινέσεις, τόποι, υποδομές) και καθορισμός 
των ρόλων και των λειτουργιών κάθε συμμετέχο-
ντα. Στο πρώτο μέρος αυτού του εγχειριδίου περι-
λαμβάνεται επίσης μια λεπτομερής περιγραφή του 
προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού 
G-Guidance, συνεδρία προς συνεδρία, με όλες τις 
δραστηριότητες, τους πόρους που απαιτούνται και 
τον ρόλο κάθε συμμετέχοντα σε κάθε δραστηριότητα.

Το δεύτερο μέρος, επικεντρωμένο στην ψηφιακή 
πλατφόρμα, περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και αλληλεπίδρα-
σης των συμμετεχόντων στην πλατφόρμα, ανταλλα-
γής πληροφοριών, λειτουργίας της πλατφόρμας (π.χ. 
λειτουργίες και χαρακτηριστικά σχεδιασμένα για 
κάθε συμμετέχοντα, ανάλογα με τους ρόλους του) . 
Οι ψυχολόγοι και οι δάσκαλοι, που είναι οι πιο ση-
μαντικοί παράγοντες στην εφαρμογή της διαδικασί-

ας επαγγελματικού προσανατολισμού G-Guidance, 
συνιστάται να διαβάσουν και να μελετήσουν αυτό το 
εγχειρίδιο, εξερευνώντας ταυτόχρονα την ψηφιακή 
πλατφόρμα και δοκιμάζοντας τις λειτουργίες της, δο-
κιμάζοντας δραστηριότητες και αξιολογώντας την κα-
ταλληλότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού 
υλικά και περιεχόμενο.

 Αυτό θα τους επιτρέψει να προσαρμόσουν αποτελε-
σματικά τη μέθοδο και τα υλικά στο δικό τους οικολο-
γικό περιβάλλον, έχοντας κατά νου τα χαρακτηριστικά 
των σχολείων, των μαθητών, των οικογενειών και των 
κοινοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένης της δημι-
ουργίας και της ενσωμάτωσης νέων υλικών, περιεχο-
μένων και δραστηριοτήτων. Η ψηφιακή πλατφόρμα 
έχει παρασχεθεί με πολλούς πόρους, που σχετίζονται 
με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, που θα πρέ-
πει να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τον Οδηγό 
Επαγγελμάτων καθώς και με το Εγχειρίδιο Μεθοδο-
λογίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αλλά επι-
τρέπει επίσης στους επαγγελματίες να δημιουργούν 
νέο υλικό και δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας μια 
ειδική δυνατότητα της ψηφιακής πλατφόρμας. Κατά 
την άποψή μας, ο επαγγελματικός προσανατολισμός 
θα πρέπει πάντα να προσαρμόζεται στις ανάγκες των 
συμμετεχόντων του, ιδιαίτερα των νέων/μαθητών, 
και στο κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο, επομένως 
η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας είχε πάντα 
υπόψη τη δυνατότητα των επαγγελματιών, δηλαδή 
των ψυχολόγων, να προσαρμοστούν και να επεκτα-
θούν. τους πόρους του για να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες.

Το παρόν εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους, επομένως μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για να καθοδηγήσει και να εκπαιδεύσει ψυχο-
λόγους, δασκάλους, γονείς/φροντιστές και νέους σε 
κάθε σχολικό και εθνικό πλαίσιο. Επιπλέον, και με 
στόχο την επέκταση της εφαρμογής του G-Guidance 
σε άλλα σχολεία και χώρες στο μέλλον, η αγγλική έκ-
δοση του εγχειριδίου, εκτός από τις εθνικές εκδόσεις, 
θα είναι διαθέσιμη, σε μορφή ανοιχτού κώδικα, και 
στην πλατφόρμα όπως στην ιστοσελίδα του έργου.
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Εκπαίδευση και Στόχοι του Εγχειριδίου Χρηστών
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Αυτό το εγχειρίδιο έχει έναν κύριο στόχο που μπορεί 
να χωριστεί σε τρεις δευτερεύοντες στόχους (βλ. Πί-
νακας 1). Ο κύριος στόχος αυτού του εγχειριδίου εί-
ναι να διασφαλίσει τη σωστή και συνεπή εφαρμογή 
της διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού 
της G-Guidance, βασισμένη σε μεγάλο βαθμό στη 
χρήση του υλικού και του περιεχομένου που είναι 
διαθέσιμο στον Οδηγό Επαγγελμάτων G-Guidance 
και στην ψηφιακή μας πλατφόρμα. Η εφαρμογή του 
επαγγελματικού προσανατολισμού συνεπάγεται την 
εκπαίδευση ψυχολόγων, δασκάλων, μαθητών και 
γονέων/φροντιστών, ανάλογα με το ρόλο κάθε πα-
ράγοντα στη διαδικασία, συγκεκριμένα στη χρήση 
της πλατφόρμας, πώς να συμμετέχουν στις δραστη-
ριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού και πώς 
μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του καθενός 
τους στόχους της συνεδρίας (και γενικούς). Αυτή η 
εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν σαφή 
ορισμό του ρόλου τους, συμπεριλαμβανομένων των 
στόχων, των προσδοκιών, των επενδύσεων (π.χ., 
προσωπικού χρόνου και οικονομικών), των φραγ-
μών/περιορισμών και του συμβιβασμού στη γενική 
διαδικασία.

Προερχόμενο από τον κύριο στόχο, αυτό το εγχει-
ρίδιο έχει τρεις δευτερεύοντες στόχους. Το πρώτο 
είναι να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την 
εκπαίδευση στη μεθοδολογία/διαδικασία συμβου-
λευτικής σταδιοδρομίας, ανάλογα με το ρόλο του 
κάθε συμμετέχοντα. Για το σκοπό αυτό, το έργο ανέ-
πτυξε το Εγχειρίδιο μεθοδολογίας επαγγελματικού 
προσανατολισμού G-Guidance (αυτό το εγχειρίδιο 
είναι διαθέσιμο σε έντυπη και ψηφιακή έκδοση, 
στον ιστότοπο του έργου G-Guidance στη διεύθυνση 
https://g-guidance.eu/language/en/), το οποίο είναι, 
ουσιαστικά, ένα εργαλείο που βοηθά στη βελτιστο-
ποίηση των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατο-
λισμού στα σχολεία, ωφελώντας την επαγγελματική 
ανάπτυξη και τις δεξιότητες διαχείρισης της σταδιο-
δρομίας των μαθητών.

Περιέχει τα πιο αποδεκτά και επιστημονικά επικυ-
ρωμένα μοντέλα και πρακτικές συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας και θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ως πλαίσιο για να καθοδηγήσει τους επαγγελματί-
ες να κατανοήσουν τη βάση και τις κύριες έννοιες 
της διαδικασίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 

G-Guidance. Έτσι, συνδυάζοντας τη χρήση του εγ-
χειριδίου μεθοδολογίας επαγγελματικού προσανα-
τολισμού G-Guidance με το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης 
και Χρήστη, είναι δυνατό να παρέχουμε στους επαγ-
γελματίες την κατανόηση, το σύνολο δεξιοτήτων και 
τις προσεκτικά επιλεγμένες δραστηριότητες επαγ-
γελματικού προσανατολισμού που θα υλοποιήσουν 
μεθοδολογικές έννοιες σε πραγματικές δραστηριό-
τητες που μπορούν να εκτελέσουν. με νέους/φοιτη-
τές. Από αυτή την άποψη, είναι σημαντικό να υπο-
γραμμιστεί ότι οι σχολικοί ψυχολόγοι, οι δάσκαλοι, 
οι νέοι/μαθητές και οι γονείς/φροντιστές έχουν δι-
αφορετικούς ρόλους, ευθύνες και λειτουργίες. Ενώ 
ο σχολικός ψυχολόγος και οι δάσκαλοι είναι υπεύ-
θυνοι για την εφαρμογή και τη διαχείριση δραστη-
ριοτήτων και πληροφοριών, οι νέοι/μαθητές θα πρέ-
πει να επικεντρωθούν στην ενεργό ενασχόληση με 
δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού, 
περιεχόμενο και υλικό, και τα πιο σημαντικά καθή-
κοντα των γονέων/φροντιστών σχετίζονται με την 
ενεργή παροχή υποστήριξης και ανατροφοδότησης 
για δραστηριότητες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 
στις οποίες ασχολούνται τα παιδιά τους. Όλοι αυτοί 
οι πράκτορες είναι σημαντικοί για την επιτυχία και 
τη σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού 
και θα πρέπει να συμμετέχουν στις δραστηριότητες 
επαγγελματικού προσανατολισμού, ο καθένας με 
τον δικό του τρόπο.

Αυτοί οι διαφορετικοί ρόλοι είναι συμπληρωματι-
κοί και η συντονισμένη εκτέλεσή τους συμβάλλει 
σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχία της εφαρμογής της 
διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού και 
κατά συνέπεια στα (καλά) αποτελέσματά της. Οι 
συγκεκριμένοι ρόλοι και οι λειτουργίες κάθε συμμε-
τέχοντα στον επαγγελματικό προσανατολισμό του 
G-Guidance εξετάζονται, λεπτομερέστερα, στο τρίτο 
κεφάλαιο αυτού του εγχειριδίου και ο επαγγελματι-
κός προσανατολισμός παρουσιάζεται διεξοδικά στο 
τέταρτο κεφάλαιο αυτού του εγχειριδίου.

 Ένας άλλος δευτερεύων στόχος είναι η παροχή εκ-
παίδευσης για τη χρήση της ψηφιακής, διαδικτυ-
ακής πλατφόρμας (G-Guidance), σύμφωνα με τον 
ρόλο κάθε συμμετέχοντα στον επαγγελματικό προ-
σανατολισμό. Η ψηφιακή μας πλατφόρμα είναι ένα 
από τα πιο καινοτόμα και σημαντικά εργαλεία που 
ανέπτυξε η ομάδα της G-Guidance για τη βελτίωση 
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και την επέκταση του επαγγελματικού προσανατολι-
σμού. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που υποστηρίζουν 
αυτή τη δήλωση, και συγκεκριμένα:

(a) Όλα τα περιεχόμενα που σχετίζονται με την κα-
ριέρα που δημιουργούνται και συγκεντρώνονται 
από την ομάδα/τους συνεργάτες του έργου είναι δι-
αθέσιμα στην πλατφόρμα, εύκολα προσβάσιμα για 
νέους/μαθητές, είτε εντός είτε εκτός σχολείου και σε 
συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού. Κάθε 
υλικό, από δραστηριότητες (π.χ. άρθρα, αναζητήσεις 
και ερωτήσεις), έως πληροφορίες σταδιοδρομίας 
(π.χ. Οδηγός επαγγελμάτων) ή πόροι που σχετίζο-
νται με τη σταδιοδρομία που βασίζονται στον ιστό 
(π.χ. σύνδεσμοι σε χρήσιμους ιστότοπους σχετικά με 
τις διαδρομές σταδιοδρομίας), είναι συνεχώς δια-
θέσιμο για οποιονδήποτε συμμετέχων που έχει εγ-
γραφεί στην πλατφόρμα G-Guidance, μέσω υπολο-
γιστή, τραπεζιού ή smartphone. Επιπλέον, και λόγω 
του σχεδιασμού της ψηφιακής πλατφόρμας, αυτές 
οι πληροφορίες παρέχονται σε νέους/μαθητές ορ-
γανωμένους ανάλογα με το συγκεκριμένο επαγγελ-
ματικό τους προφίλ, καθιστώντας τους πιο χρήσιμες 
και ενδιαφέρουσες για αυτούς.

 (β) Ο ψηφιακός προσανατολισμός και ο προσανα-
τολισμός και οι δυνατότητες του σε παιχνίδια που 
κάνουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό πιο 
ελκυστικό, παρακινητικό και χρήσιμο για νέους/
μαθητές. Χρησιμοποιώντας τα προτιμώμενα μέσα 
συλλογής πληροφοριών, αλληλεπίδρασης και μά-
θησης, η ψηφιακή πλατφόρμα τους ενδυναμώνει 
και τους εμπλέκει στην εξερεύνηση και εξέλιξη του 
εαυτού τους και της σταδιοδρομίας τους, και έτσι με 
μεγαλύτερες πιθανότητες να προκαλέσουν θετικό 
αντίκτυπο βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μα-
κροπρόθεσμα. Επίσης, λόγω του σχεδιασμού της, η 
πλατφόρμα είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει σε ει-
δικούς και εκπαιδευτικούς στον επαγγελματικό προ-
σανατολισμό να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο φάσμα 
νέων, ειδικά αυτούς που είναι λιγότερο αφοσιωμέ-
νοι, πιο απόντες και κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν 
το σχολείο, επειδή χρησιμοποιεί την εξοικείωση που 
έχουν οι ψηφιακές ιθαγενείς έχουν με πολυμέσα, 
gamification και ψηφιακά εργαλεία.

(γ) Επιτρέπει σε νέους/μαθητές, ψυχολόγους και 
δασκάλους να αλληλεπιδρούν άμεσα και εύκολα σε 

όλες τις δραστηριότητες και τη διαδικασία επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού, συμβάλλοντας έτσι στο 
να γίνει ο επαγγελματικός προσανατολισμός πιο δυ-
ναμικός, διαδραστικός, συμμετοχικός και παρακινη-
τικός. Αυτό το δίκτυο γύρω από τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό προωθεί υψηλότερα επίπεδα επι-
κοινωνίας σχετικά με τα επαγγελματικά μονοπάτια, 
τη συμμετοχή, την ανατροφοδότηση και την υποστή-
ριξη από ψυχολόγους και δασκάλους σχετικά με την 
εξέλιξη της σταδιοδρομίας των μαθητών, κάτι που 
τελικά θα συμβάλει σημαντικά στην ποιότητα και 
την επιτυχία του επαγγελματικού προσανατολισμού 
στα σχολεία.

Για όλους αυτούς τους λόγους, ένας από τους δευ-
τερεύοντες στόχους του εκπαιδευτικού εγχειριδίου 
είναι να παράσχει τις πληροφορίες που θα δώσουν 
στον σχολικό ψυχολόγο πρώτον, και δεύτερον στους 
εκπαιδευτικούς, την απαραίτητη κατανόηση των 
δυνατοτήτων και των δυνατοτήτων της ψηφιακής 
πλατφόρμας, ώστε να τους βοηθήσει να τη χρησιμο-
ποιήσουν και να τη διαχειρίζονται. με τον πιο απο-
τελεσματικό τρόπο και να έχετε τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα από τη χρήση του στον επαγγελματι-
κό προσανατολισμό.

 Ο τρίτος δευτερεύων στόχος είναι να εξοικειωθούν 
οι επαγγελματίες με όλα τα υλικά και το περιεχόμε-
νο που έχουν αναπτυχθεί για το έργο. Παρέχοντας 
στους επαγγελματίες την ευκαιρία να κατανοήσουν 
σε βάθος όχι μόνο τα υλικά από μόνα τους, αλλά και 
το γιατί και πώς περιλαμβάνονται στη διαδικασία 
επαγγελματικού προσανατολισμού, είναι σημαντικό 
γιατί θα αυξήσει σημαντικά την ικανότητά τους να τα 
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Τα υλικά και τα πε-
ριεχόμενα του G-Guidance είναι τα δομικά στοιχεία 
μέσω των οποίων υλοποιούμε την υλοποίηση του 
προγράμματος. Περιλαμβάνει εργαλεία (π.χ. μέθο-
δος επαγγελματικού προσανατολισμού, διαδικτυα-
κή πλατφόρμα, οδηγός επαγγελμάτων), τα οποία με 
τη σειρά τους περιλαμβάνουν επίσης δραστηριότη-
τες, πληροφορίες σχετικά με τη σταδιοδρομία, γνώ-
σεις σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας, τεχνολογι-
κές λύσεις για την εκπαίδευση, τα κοινωνικά δίκτυα 
και τα παιχνίδια και τη γνώση ουσιαστικές θεωρίες 
μάθησης, καθώς και εκπαίδευση και πόροι που ανα-
πτύχθηκαν από κοινού και δοκιμάστηκαν από τους 
επαγγελματίες για τους οποίους δημιουργούνται 
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 Πίνακας 1. Γενικοί και ειδικοί στόχοι του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου

Γενικός στόχος του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου
• να διασφαλίσει τη σωστή και συνεπή εφαρμογή της διαδικασίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας της 

G-Guidance, βασισμένη σε μεγάλο βαθμό στη χρήση του υλικού και του περιεχομένου που διατίθενται 
στον Οδηγό Επαγγελμάτων G-Guidance και στην ψηφιακή μας πλατφόρμα

Ειδικοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου 
• να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την εκπαίδευση στη μεθοδολογία/διαδικασία συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας, σύμφωνα με το ρόλο του κάθε συμμετέχοντα 
• να παρέχει εκπαίδευση για τη χρήση της ψηφιακής, διαδικτυακής πλατφόρμας (G-Guidance), σύμφωνα 

με τον ρόλο κάθε συμμετέχοντα στον επαγγελματικό προσανατολισμό
• να εξοικειώσει τους επαγγελματίες με όλα τα υλικά και το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε για το έργο

(π.χ. δάσκαλοι, ψυχολόγοι).

Συνοψίζοντας, το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο προσπα-
θεί να εξοικειώσει τους διάφορους ηθοποιούς ανά-
λογα με το ρόλο και τις λειτουργίες τους. Ειδικό υλι-
κό και περιεχόμενο απευθύνεται σε ψυχολόγους, 
εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. Κάθε ένα από 
αυτά θα πρέπει να έχει πρόσβαση και γνώση για το 
υλικό και το περιεχόμενό του. Διευκολύνει επίσης 
τον συντονισμό όλης της διαδικασίας επαγγελματι-
κού προσανατολισμού μεταξύ των παραγόντων.
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Σύντομη Επισκόπηση των Θεωρητικών Βάσεων του 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού G-Guidance
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Βασικές αρχές  

Το G-Guidance προτείνει μια καινοτόμο 
μεθοδολογία επαγγελματικού προσανατολισμού 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα σχολεία, 
κυρίως μέσω του σχολικού τους ψυχολόγου, 
για να βοηθήσουν τους μαθητές να χτίσουν τη 
σταδιοδρομία τους. Η μέθοδός μας επικεντρώνεται 
στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση 
της καθοδήγησης σταδιοδρομίας. Το κύριο εργαλείο 
αυτού του προγράμματος είναι μια διαδικτυακή, 
παιχνιδοποιημένη, ψηφιακή πλατφόρμα που κάνει 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό πιο ελκυστικό, 
παρακινητικό και ελκυστικό για μαθητές ηλικίας 
μεταξύ 13 και 17 ετών. Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε 
για να είναι ένα ψηφιακό εργαλείο για τους 
σχολικούς ψυχολόγους, μαζί με τους δασκάλους 
και τους γονείς/φροντιστές, για την προώθηση της 
αυτο-ανάπτυξης και της επαγγελματικής εξέλιξης 
και διαχείρισης των μαθητών. Η μεθοδολογική 
προσέγγιση αυτού του προγράμματος προορίζεται 
επίσης να είναι περιεκτική, χρησιμοποιώντας το 
ενδιαφέρον και την εξοικείωση των μαθητών με την 
τεχνολογία και τα παιχνίδια, για να εμπλέξει τους 
πιο χωρίς κίνητρα από αυτούς στην οικοδόμηση μιας 
επαγγελματικής διαδρομής. 

 Ψυχολόγοι, δάσκαλοι και γονείς, 
επίσης δικαιούχοι του G-Guidance, θα λάβουν 
εξειδικευμένη εκπαίδευση με τη βοήθεια 
αυτού του εγχειριδίου, εργαλείων και πόρων 
που παρέχονται από το πρόγραμμα, ώστε να 
μπορούν να υποστηρίζουν ενεργά τους νέους στη 
διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού τους, 
χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα. συμμετέχοντας 
ενεργά στην όλη διαδικασία. Το κέρδος τους 
επικεντρώνεται τόσο στο να προσφέρουν κάποια 
επιπλέον βοήθεια στους μαθητές στη διαδικασία 
επαγγελματικού προσανατολισμού τους, όσο και στο 
να έχουν περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη 
της σταδιοδρομίας τους και πώς να βοηθήσουν 
καλύτερα τους εφήβους να επιτύχουν τους στόχους 
τους.

Έτσι, οι σχολικοί ψυχολόγοι και οι δάσκαλοι 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ψηφιακή 

πλατφόρμα και τον ιστότοπο G-Guidance, καθώς 
και όλα τα άλλα υλικά που δημιουργούνται για το 
έργο (π.χ. Εγχειρίδιο μεθοδολογίας επαγγελματικού 
προσανατολισμού G-Guidance), που πρόκειται 
να προετοιμαστεί να υλοποιήσουμε τις δώδεκα 
συνεδρίες που προβλέπονται στο πρόγραμμά μας, 
με τους ακόλουθους στόχους:

• Προωθήστε τις δεξιότητες κατασκευής 
καριέρας των μαθητών, εστιάζοντας στην 
αυτοεξερεύνηση, τον προβληματισμό και την 
(αυτο)αξιολόγησή τους.

• Επιτρέψτε στους μαθητές να εργαστούν σε 
πέντε βασικές διαστάσεις για την επαγγελματική 
ανάπτυξη, σε όλη τη διαδικασία επαγγελματικού 
προσανατολισμού: (1) αυτογνωσία, (2) 
επαγγελματικό προφίλ, (3) εξερεύνηση 
σταδιοδρομίας, (4) δημιουργία έργου και λήψη 
αποφάσεων και (5 ) επαγγελματική ωριμότητα 
και προσαρμοστικότητα.

• Αύξηση της επαγγελματικής επιτυχίας και 
ικανοποίησης των μαθητών.

• Ενθαρρύνετε τους μαθητές να αναπτύξουν 
τον εαυτό τους και να υιοθετήσουν ορισμένες 
συμπεριφορές για να χτίσουν τη δική τους 
επαγγελματική σταδιοδρομία (κίνητρο για 
οικοδόμηση σταδιοδρομίας), προσαρμόζοντας 
τις επαγγελματικές τους αποφάσεις στις ζωές, τα 
ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητές τους.

• Δημιουργήστε και αναπτύξτε δραστηριότητες, 
εργασίες και πόρους που επιτρέπουν στους 
μαθητές να κατασκευάσουν τον εαυτό τους 
και το επαγγελματικό τους προφίλ ως ενεργοί 
μαθητές και συγγραφείς της ζωής τους.

• Αύξηση της ενεργού συμμετοχής και 
δέσμευσης των γονέων/φροντιστών και των 
οικογενειών γενικότερα στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό των μαθητών.

• Αύξηση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής 
γνώσεων, εμπειριών και σχολίων σχετικά με τις 
δραστηριότητες κατασκευής σταδιοδρομίας, με 
στόχο την ενδυνάμωση των μαθητών και την 
επικύρωση της επαγγελματικής καθοδήγησης, 
των επιλογών και των διαδρομών τους. 
Η ομάδα έργου G-Guidance σχεδίασε τέσσερα 
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διαφορετικά συμπληρωματικά μεθοδολογικά 
εργαλεία, για να βοηθήσει τους επαγγελματίες 
να επιτύχουν αυτούς τους στόχους, 
συγκεκριμένα, τον Οδηγό Επαγγελμάτων 
G-Guidance, το Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας 
Επαγγελματικής Καθοδήγησης G-Guidance, την 
ψηφιακή, διαδικτυακή και παιχνιδοποιημένη 
πλατφόρμα G-Guidance και το Εγχειρίδιο 
Εκπαίδευσης και Χρήστη. Όλα αυτά τα 
εργαλεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 
την προετοιμασία των επαγγελματιών για την 
εφαρμογή του προγράμματος επαγγελματικού 
προσανατολισμού.

• Η ακόλουθη ενότητα αυτού του εγχειριδίου 
παρουσιάζει μια σύνοψη των πιο σημαντικών 
θεωρητικών εννοιών και μεθοδολογικών 
διαδικασιών και πώς αυτές έχουν υλοποιηθεί στο 
πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού, 
συγκεκριμένα με τη μορφή δραστηριοτήτων 
εξερεύνησης σταδιοδρομίας. Αυτές οι 
έννοιες και διαδικασίες αντιπροσωπεύουν το 
πλαίσιο του προγράμματος επαγγελματικού 
προσανατολισμού και επιλέχθηκαν προσεκτικά, 
συντέθηκαν και συνδυάστηκαν, από τα πιο καλά 
αποδεκτά και επικυρωμένα μοντέλα για την 
εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την εκπαίδευση, 
για τη δημιουργία και αποτελεσματικό 
πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού. 
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα 
θεωρητικά και μεθοδολογικά μοντέλα στη βάση 
του επαγγελματικού προσανατολισμού G-Gui-
dance, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο μεθοδολογίας 
επαγγελματικού προσανατολισμού G-Guidance.

Θεωρητικές βάσεις: από τις έννοιες στις 
πράξεις

Οι θεωρητικές βάσεις του G-Guidan-
ce περιλαμβάνουν τρία κύρια μοντέλα που 
συνδυάζονται από μια συνολική προοπτική:

Οικολογικά Συστήματα Θεωρία Ανάπτυξης του Bron-
fenbrenner (Bronffenbrenner 2005)

Αυτό το θεωρητικό πλαίσιο βοηθά στη διαμόρφωση 
του επαγγελματικού προσανατολισμού όσον 
αφορά τον αντίκτυπο που είχαν, έχουν ή θα έχουν 

οι συμφραζόμενοι παράγοντες (π.χ. οικογένεια) 
στο προφίλ, τα ενδιαφέροντα και τις επιλογές ενός 
ατόμου. Φαίνεται σημαντικό να ενσωματωθεί ο 
επαγγελματικός προσανατολισμός στα διάφορα 
συστήματα ή περιβάλλοντα (π.χ. πολιτισμός, 
οικογένεια, γειτονιά) που επηρεάζουν το προφίλ, 
τα ενδιαφέροντα και τις επιλογές ενός ατόμου. Από 
αυτή την προσέγγιση, η επαγγελματική ανάπτυξη 
είναι προϊόν πολλαπλών επιπέδων επιρροής 
που χαρακτηρίζεται από ένα διαπροσωπικό και 
πολυεπικοινωνιακό, πολυδιαδραστικό και πολλαπλά 
συμφραζόμενα σύστημα. Αυτό το οικολογικό 
μοντέλο αντικατοπτρίζεται στην επαγγελματική 
ανάπτυξη με τις ακόλουθες αρχές: (α) όσο 
περισσότερο επικοινωνείτε τόσο το καλύτερο. 
(β) όσο περισσότερο αλληλεπιδράτε τόσο το 
καλύτερο. (γ) όσο περισσότερα περιβάλλοντα 
ζωής αλληλεπιδράτε, τόσο το καλύτερο. (δ) όσο 
περισσότερη ποιότητα έχετε στη σχέση σας με τους 
άλλους, τόσο το καλύτερο. (ε) η (επαγγελματική) 
ανάπτυξή μας είναι προϊόν πολλών επιπέδων 
επιρροής αφού κάθε άτομο και κάθε πλαίσιο 
μετράει.

Θεωρία Επιλογής Σταδιοδρομίας του Holland– 
RIASEC Model (Holland, 1996) 

Αυτό το μοντέλο παρέχει ένα ευρέως γνωστό, 
αποδεκτό και ευρέως χρησιμοποιούμενο 
πλαίσιο για τη δημιουργία του προκαταρκτικού 
επαγγελματικού προφίλ των μαθητών, από το 
οποίο ένα έργο σταδιοδρομίας ή μια διαδρομή 
αρχίζει να συν-κατασκευάζεται μεταξύ ψυχολόγου 
και μαθητή. Το προφίλ της προσωπικότητας (π.χ. 
γνωρίσματα, δεξιότητες, αξίες) επηρεάζει την 
επιλογή ενός επαγγέλματος. Η ικανοποίηση και η 
σταθερότητα από την εργασία θα εξαρτηθούν από 
τον βαθμό αντιστοιχίας μεταξύ προσωπικών και 
επαγγελματικών προφίλ. Με βάση την υπόθεση ότι 
οι παράγοντες της προσωπικότητας αποτελούν τη 
βάση των επιλογών σταδιοδρομίας, η θεωρία του 
Holland προτείνει ότι οι άνθρωποι προβάλλουν 
τον εαυτό τους, καθώς και τις απόψεις τους για τον 
κόσμο της εργασίας σε μαθήματα, σταδιοδρομίες, 
θέσεις εργασίας κ.λπ., και να λαμβάνουν 
αποφάσεις σταδιοδρομίας που ικανοποιούν τους 
προτιμώμενους προσωπικούς προσανατολισμούς 
τους. . Οι άνθρωποι αναζητούν περιβάλλοντα που 
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τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες 
και τις ικανότητές τους, να εκφράζουν τις στάσεις 
και τις αξίες τους και να αναλαμβάνουν ευχάριστες 
συνθήκες και ρόλους.

Λαμβάνοντας υπόψη το Μοντέλο Επαγγελματικής 
Επιλογής της Ολλανδίας, η G-Guidance έχει 
σχεδιάσει έξι βασικά επαγγελματικά προφίλ: 
Δημιουργός (σχετιζόμενος με τον “Ρεαλιστικό τύπο” 
του Χόλινγκσεντ, R), Ερευνητής (σχετιζόμενος με τον 
“Ερευνητικό τύπο” του Χόλινγκσεντ, Ι), Δημιουργός 
(σχετιζόμενος με το “Καλλιτεχνικό” του Χόλινγκσεντ 
type”, A), Helper (σχετιζόμενο με τον “Social type” 
του Hollingshead, S), Leader (σχετικό με τον “En-
terprising type” του Hollingshead, E) και Organi-
zer (σχετιζόμενο με τον “Conventional type”, C του 
Hollingshead). Αυτοί οι έξι επαγγελματικοί τομείς 
είναι η αρχή της διαδικασίας επαγγελματικού 
προσανατολισμού G-Guidance, από την οποία 
οι μαθητές ξεκινούν την αποστολή τους για την 
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα τους 
επιτρέψουν να χτίσουν την επαγγελματική τους 
πορεία ή το έργο τους, εκτελώντας δραστηριότητες 
που προτείνονται από την πλατφόρμα και τον 
σχολικό ψυχολόγο. G-Guidance Questionnaire 
στοχεύει στην πρόσβαση στα επαγγελματικά πεδία 
των σπουδαστών με τη μεγαλύτερη βαθμολογία 
και είναι η πρώτη δραστηριότητα πλατφόρμας 
που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές. Μια 
λεπτομερέστερη περιγραφή των διαφορετικών 
επαγγελματικών προφίλ περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα 1. καλύπτονται επίσης με περισσότερες 
πληροφορίες και λεπτομέρειες στο Εγχειρίδιο 
Μεθοδολογίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Θεωρία Σχεδιασμού Ζωής του Savickas(Savickas et 
al., 2009)

Προσφέρει μια προσέγγιση στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό που βασίζεται στην αυτο-ανάπτυξη 
και στο σχεδιασμό μιας επαγγελματικής πορείας 
που ταιριάζει στο προφίλ κάποιου, ιδανική για να 
προετοιμάσει τους μαθητές να αντιμετωπίσουν 
τα σύγχρονα εμπόδια σταδιοδρομίας. Βασίζεται 
στην αυτο-ανάπτυξη και στην κατασκευή της δικής 
του επαγγελματικής σταδιοδρομίας που ταιριάζει 
καλύτερα στο προφίλ του καθενός και στις δυσκολίες 
και τις προκλήσεις του πλαισίου. Σύμφωνα με 
αυτήν την προσέγγιση: (α) ο πιο αποτελεσματικός 

τρόπος για να βοηθηθούν οι μαθητές να χτίσουν 
τη σταδιοδρομία τους, από την προσχολική ηλικία 
στο πανεπιστήμιο και πέρα, είναι να προωθηθεί 
η ευαισθητοποίηση και η χρήση διαδικασιών και 
εργαλείων που θα τους επιτρέψουν να κάνουν 
επιλογές που εκφράζουν τις αντιλήψεις του εαυτού 
και έτσι οικοδόμηση ουσιαστικών μονοπατιών 
σταδιοδρομίας. (β) οι δεξιότητες και οι γνώσεις 
(σχετικά με τη σταδιοδρομία και τον εαυτό τους) 
που μπορούν να αποκτήσουν οι μαθητές μέσω του 
επαγγελματικού προσανατολισμού θα τους δώσει 
προσαρμοστικότητα σταδιοδρομίας, η οποία θα 
τους επιτρέψει να οικοδομήσουν την καριέρα τους 
προσαρμόζοντας πάντα τα γεγονότα της ζωής, τα 
εμπόδια στο πλαίσιο και την αυτοανάπτυξη, μεταξύ 
άλλων μεταβλητές.

Οι κύριοι στόχοι του:   

1. H  προσαρμοστικότητα, επομένως, βοηθά τους 
μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητές τους 
να προβλέπουν τις αλλαγές και το δικό τους 
μέλλον σε μεταβαλλόμενα πλαίσια. Επίσης, 
βοηθήστε τα να βρουν τρόπους να επιτύχουν 
τις προσδοκίες τους μέσω της εμπλοκής τους 
σε διάφορες δραστηριότητες. Πρέπει να 
αναπτυχθούν διαφορετικές ικανότητες για 
να επιτευχθεί αυτή η προσαρμοστικότητα: 
ανησυχία – ενίσχυση αισιοδοξίας, έλεγχος – 
αυτορρύθμιση για προσαρμογή στις αλλαγές του 
περιβάλλοντος, περιέργεια – για τις δεξιότητές 
μου, πού να τις εφαρμόσω και πώς μπορώ 
να φτάσω εκεί, αυτοπεποίθηση – μάθω πώς 
να αντιμετωπίζω με εμπόδια με στρατηγικές,  
δέσμευση – χτίστηκε ένα έργο ζωής και ΟΧΙ μια 
συγκεκριμένη δουλειά.

2. Ανάπτυξη της φωνής των μαθητών. Βοηθήστε 
τους μαθητές να ορίσουν την επαγγελματική τους 
ταυτότητα με δικά τους λόγια ή, με άλλα λόγια, 
βοηθήστε τους να εκφράσουν πώς βλέπουν 
τον εαυτό τους, τους άλλους ανθρώπους, τα 
πλαίσια της ζωής τους και τους ρόλους που 
παίζουν σε αυτά (π.χ. μαθητής, αθλητής, φίλος 
κ.λπ.) . Μόλις οι μαθητές προσδιορίσουν τους 
ρόλους τους, μπορούν να σκεφτούν ποιος 
είναι πιο σημαντικός για αυτούς. Διαφορετικές 
προσαρμοστικές συμπεριφορές και ενέργειες 
μπορούν να προωθηθούν για να αναπτύξουν τη 
δική τους φωνή, όπως δραστηριότητα (π.χ., να 
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παρακινήσουν τους μαθητές να συμμετάσχουν 
σε διάφορες δραστηριότητες, επειδή τα άτομα 
μαθαίνουν ποιες ικανότητες και ενδιαφέροντα, 
προτιμούν να ασκούν, να αλληλεπιδρούν με τους 
ανθρώπους, να λαμβάνουν ανατροφοδότηση και 
κατά συνέπεια να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό 
τους) και την πρόθεση (π.χ. να προβλέψουν τι 
θα συμβεί στο μέλλον, στη σταδιοδρομία των 
μαθητών, με βάση το επαγγελματικό παρελθόν 
και το μέλλον τους). Αυτές οι ενέργειες θα 
επιτρέψουν στους μαθητές να προβλέψουν 
ποιες θα είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις 
σταδιοδρομίας τους και να σχεδιάσουν ανάλογα.

Ο παρακάτω Πίνακας 2 δείχνει τις πρακτικές 
επιπτώσεις του Οικολογικού Μοντέλου, του 
Μοντέλου του Holland και της Σχεδιαστικής 
Προσέγγισης Ζωής του Savickas, για τον σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη και την εφαρμογή του επαγγελματικού 
προσανατολισμού. Οι θεωρητικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών δράσεων, 
έχουν μεταφραστεί σε συνεδρίες επαγγελματικού 

προσανατολισμού και δραστηριότητες στο 
πρόγραμμα G-Guidance. Αυτό σημαίνει ότι όλη η 
οργάνωση των συνεδριών και όλες οι δραστηριότητες 
που δημιουργήθηκαν για το πρόγραμμα 
επαγγελματικού προσανατολισμού G-Guidan-
ce ορίστηκαν και βασίστηκαν στις πιο σημαντικές 
έννοιες και καλές πρακτικές που περιλαμβάνονται σε 
καθένα από τα θεωρητικά μοντέλα που επιλέχθηκαν 
να αποτελέσουν τη βάση της δουλειάς μας.
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 Πίνακας 2. Από τις θεωρητικές βάσεις στην πρακτική του επαγγελματικού προσανατολισμού 

Bronfenbrenner’s Ecological Model Holland´s Model Savickas’ Life Design 

Συλλογή οικολογικά σχετικών πληροφοριών 
από τους μαθητές, το οικογενειακό περιβάλλον, 
το κοινωνικό περιβάλλον (π. χ. προσδιορισμός 
φιλοδοξιών, επαγγελματικό ιστορικό, 
ενδιαφέροντα) 

Συμπερίληψη της συμμετοχής των γονέων, των 
συνομηλίκων και άλλων σχετικών προσώπων 
για την αύξηση των κινήτρων των μαθητών στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό όσο το δυνατόν 
περισσότερο (μέσω της πλατφόρμας μας ή μέσω 
των ιδιωτικών λογαριασμών των σχολείων στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 

Προώθηση δραστηριοτήτων που κάνουν τους 
μαθητές να εξερευνούν διαφορετικά πλαίσια (π. 
χ. μουσεία, πανεπιστήμια, αθλητικά σωματεία, 
μεταξύ άλλων) 

Προώθηση της αλληλεπίδρασης με άτομα που 
σχετίζονται με το επάγγελμα (π. χ. πρότυπα). 

Προσοχή στις μεταβλητές του μακροσυστήματος, 
όπως τα επαγγελματικά στερεότυπα και οι 
πολιτισμικές ή κοινωνικές προκαταλήψεις, η 
οικονομική και επαγγελματική πραγματικότητα 

Προώθηση των κινήτρων (για τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό) με τη διευκόλυνση μιας 
υποστηρικτικής στάσης από βασικά στοιχεία του 
πλαισίου ζωής των μαθητών (π. χ. γονείς) 

Τα επαγγελματικά προφίλ του Holland εμπνέουν το 
περιεχόμενο και τη δομή του προγράμματος

 

Oι επαγγελματικοί τομείς του Holland´s αποτελούν 
την αρχή της διαδικασίας επαγγελματικού 
προσανατολισμού G-Guidance

 

Οι μαθητές προσδιορίζουν τους επαγγελματικούς 
τομείς που προτιμούν, λαμβάνοντας υπόψη τη 
θεωρία του Holland (Maker, Researcher, Creator, 
Helper, Leader, Organizer) 

Το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες 
οργανώνονται με βάση διάφορα επαγγέλματα και 
επαγγελματικά προφίλ 

Το πρόγραμμα προτείνει τη διερεύνηση 
των δεξιοτήτων, των χαρακτηριστικών, των 
ενδιαφερόντων (αυτογνωσία) σε σχέση με τα 
επαγγελματικά προφίλ

 

Το πρόγραμμα οργανώνει δραστηριότητες 
σε 5 φάσεις για το σχεδιασμό του σχεδίου 
σταδιοδρομίας των μαθητών: αυτογνωσία, 
επαγγελματικό προφίλ, εξερεύνηση 
σταδιοδρομίας, δημιουργία σχεδίου και λήψη 
αποφάσεων, ωριμότητα σταδιοδρομίας και 
προσαρμοστικότητα 

Επικέντρωση σε προσωπικά έργα και όχι σε 
δουλειές. 

Προώθηση της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης 
και της επικοινωνίας για την ανάπτυξη των 
σκέψεων και των ιδεών των νέων (π. χ. ομαδικές 
συζητήσεις, αντιπαραθέσεις) 

Προώθηση δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται 
στην αυτογνωσία και την αυτοανάπτυξη 

Δημιουργία περιβάλλοντος ασφάλειας, άνεσης 
και σεβασμού στις συνεδρίες συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας 

Προώθηση δραστηριοτήτων που θα επιτρέψουν 
στους μαθητές να προβάλλουν τον εαυτό τους στο 
μέλλον 

Παρακίνηση των μαθητών να κάνουν 
δραστηριότητες εξερεύνησης σταδιοδρομίας εκτός 
σχολικού πλαισίου 

Συζήτηση για εξωσχολικές δραστηριότητες με 
τους μαθητές, παρακίνηση τους να συμμετάσχουν 
σε κάποιες από αυτές και σύνδεσή τους με 
επαγγελματικά μονοπάτια 

Δημιουργία δυναμικών ερευνητικών εργασιών, 
σχεδιασμένων για να ανακαλύψουν οι μαθητές 
πού ταιριάζουν καλύτερα τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά (ή το επαγγελματικό προφίλ)
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Μεθοδολογικές βάσεις: Μέθοδος και εργαλεία



Θεσμικές και οργανωτικές 
προϋποθέσεις για μια επιτυχή 
εφαρμογή 

Από την αρχή, είναι σημαντικό να υπάρχει 
υψηλό επίπεδο υποστήριξης και δέσμευσης από 
ολόκληρη τη σχολική/εκπαιδευτική κοινότητα. Από 
τη διευθυντική ομάδα του σχολείου μέχρι τους 
σχολικούς ψυχολόγους/συμβούλους, υπεύθυνους 
για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, και χωρίς 
να ξεχνάμε τους εκπαιδευτικούς, είναι εξαιρετικά 
σημαντικό κάθε εκπαιδευτικός παράγοντας 
να είναι ενήμερος, να δεσμεύεται και να έχει 
κίνητρα για να διευκολύνει ή/και να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού. 
Για το σκοπό αυτό, ο εκπαιδευτικός οργανισμός 
θα πρέπει να προσπαθήσει να ενημερώσει και να 
βοηθήσει να διευκρινιστούν και να ξεπεραστούν 
τυχόν εμπόδια, αμφιβολίες ή δυσκολίες που 
μπορεί να έχει κάθε εκπαιδευτικός παράγοντας 
πριν από την εφαρμογή του προγράμματος 
επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και 
να τον παρακινήσει να συμμετάσχει ενεργά στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό. Αυτό σημαίνει 
ότι πρέπει να εξηγηθούν η σημασία και οι στόχοι 
του προγράμματος, η επιλεγμένη μεθοδολογία 
και τα εργαλεία, οι διαφορετικοί ρόλοι που πρέπει 
να διαδραματίσει κάθε παράγοντας, τι μπορεί να 
αναμένεται από την εφαρμογή του προγράμματος 
(και από κάθε παράγοντα) και ποιο είναι το (π. χ. 
χρονικό) κόστος της συμμετοχής στο πρόγραμμα

Μια άλλη απαραίτητη προϋπόθεση για να 
αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχούς εφαρμογής των 
καινοτόμων μεθόδων που προτείνει το πρόγραμμα 
επαγγελματικού προσανατολισμού G-Guidance 
είναι το θετικό οργανωτικό κλίμα. Αυτό σημαίνει 
την προώθηση ενός υγιούς σχολικού κλίματος, 
όπου οι μαθητές μπορούν να εξερευνήσουν 
και να οικοδομήσουν τη σταδιοδρομία τους, 
κάνοντας συνεπείς επαγγελματικές επιλογές, 
παρέχοντας ατομική ελευθερία, σεβασμό και 
ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πρακτικές 
πρέπει να συμμορφώνονται με ηθικά πρότυπα 
και ορθές πρακτικές, που θα επιτρέπουν στους 
μαθητές να εργάζονται με ασφάλεια, σεβασμό 
και υποστήριξη. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών 
δεδομένων των σπουδαστών και να ληφθούν οι 
ενημερωμένες συναινέσεις από τις οικογένειες/

τους νόμιμους κηδεμόνες, εάν είναι απαραίτητο, και 
συγκεκριμένα επειδή οι σπουδαστές θα κληθούν να 
συμπληρώσουν διάφορα ερωτηματολόγια καθ’ όλη 
τη διάρκεια του προγράμματος, τα οποία μαζί με τις 
πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους 
που αποθηκεύονται στην πλατφόρμα αποτελούν 
ευαίσθητες και ιδιωτικές πληροφορίες.

 Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των 
ερωτηματολογίων και των δραστηριοτήτων 
πλατφόρμας θα χρησιμοποιηθούν για τη 
δημιουργία (προσωπικών) επαγγελματικών προφίλ 
των μαθητών, από τον σχολικό ψυχολόγο και για την 
παροχή σχετικής ανατροφοδότησης σε αυτούς και 
στις οικογένειές τους, σχετικά με τις επαγγελματικές 
τους διαδρομές και τις αποφάσεις τους. Σε αυτό 
το θέμα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 
πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού 
G-Guidance έχει ρυθμιστεί να διαχειρίζεται/
συντονίζεται από τον σχολικό ψυχολόγο/
σύμβουλο, ως το μόνο άτομο με πρόσβαση στα 
προσωπικά στοιχεία των μαθητών, ακριβώς επειδή 
αυτοί οι επαγγελματίες έχουν επαγγελματικές 
εντολές/ οργανισμοί που έχουν δεοντολογικές 
και δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές, που 
επιβλέπουν τις καλές πρακτικές και επιβλέπουν την 
εφαρμογή τους από όλους τους εγγεγραμμένους 
επαγγελματίες. Εκτός από το ότι είναι οι μόνοι 
επαγγελματίες σε σχολικά/εκπαιδευτικά πλαίσια, 
τεχνικά καταρτισμένοι και ικανοί να εφαρμόζουν 
και να επιβλέπουν προγράμματα επαγγελματικού 
προσανατολισμού. Διασφαλίζοντας ότι ένας 
σχολικός ψυχολόγος/σύμβουλος είναι ο κύριος 
συντονιστής/διαχειριστής του προγράμματος 
επαγγελματικού προσανατολισμού, διασφαλίζουμε 
ότι η όλη διαδικασία θα εφαρμοστεί επαρκώς με 
σεβασμό στους ηθικούς και δεοντολογικούς κανόνες.

 Όσον αφορά την οργανωτική ικανότητα, 
είναι σημαντικό να υπάρχει ένας ελάχιστος 
διαθέσιμος αριθμός ανθρώπινων πόρων για τη 
συμμετοχή στην εφαρμογή του προγράμματος 
επαγγελματικού προσανατολισμού. Πρώτος από 
αυτούς, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι ο 
σχολικός ψυχολόγος/σύμβουλος, μαζί με μια ομάδα 
δασκάλων (που αναφέρονται επίσης ως δάσκαλοι 
στο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού 
G-Guidance). Αφού διαβάσετε προσεκτικά 
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το Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού, θα είναι σημαντικό να 
αξιολογήσετε εάν ο σχολικός ψυχολόγος και 
οι δάσκαλοι χρειάζονται κάποια ελάχιστη 
προηγούμενη εκπαίδευση στον Επαγγελματικό 
ή Επαγγελματικό Προσανατολισμό πριν από την 
έναρξη της εφαρμογής. Είναι σημαντικό όμως 
να υπογραμμιστεί ότι ο σχολικός ψυχολόγος 
και οι δάσκαλοι θα έχουν διαφορετικούς, αλλά 
συμπληρωματικούς, ρόλους στην εφαρμογή του 
επαγγελματικού προσανατολισμού, λόγω της 
επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης και των 
προσόντων τους. Συνιστούμε κάθε τάξη/ομάδα 
μαθητών να έχει τουλάχιστον δύο δασκάλους που 
εργάζονται μαζί με τον σχολικό ψυχολόγο για την 
εφαρμογή του επαγγελματικού προσανατολισμού. 
Αυτό θα βελτιώσει τη δυναμική εργασίας και τον 
ρυθμό των συνεδριών, καθώς θα είναι ευκολότερο 
να υποστηρίξουμε τους μαθητές σε οποιοδήποτε 
εμπόδιο ή δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν 
κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων 
επαγγελματικού προσανατολισμού. Επίσης, η 
συμμετοχή των δασκάλων (καθηγητών) στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό θα επικυρώσει 
τη συνάφεια και τη σημασία του για τους μαθητές, 
καθώς οι εκπαιδευτικοί αποτελούν πρότυπα και 
σημαντικές σημαντικές προσωπικότητες για αυτούς, 
καθώς και τα αποτελέσματα και την πρόοδο που 
σημειώθηκε σε όλο το πρόγραμμα.

 Φυσικά, και ακολουθώντας την οικολογική 
φύση του προγράμματος, θα είναι επίσης 
απαραίτητο να καλλιεργηθεί και να διασφαλιστεί 
η στενή συνεργασία με τις οικογένειες, καθώς 
αποτελούν σημαντικό μέρος για να γίνει ο 
επαγγελματικός προσανατολισμός πιο σημαντικός 
και χρήσιμος για τους μαθητές. Επομένως, θα 
πρέπει να ενημερώνονται πριν από την έναρξη της 
εφαρμογής του επαγγελματικού προσανατολισμού, 
όχι μόνο για να παρέχουν σχόλια και να λάβουν 
την ενημερωμένη συγκατάθεσή τους, αλλά και 
για να προωθήσουν την ενεργό εμπλοκή τους, 
εξηγώντας πώς μπορούν να συμμετάσχουν και με 
ποιον σκοπό. Συνιστούμε να προγραμματίσετε μια 
εισαγωγική συνεδρία πριν από την εφαρμογή και 
στη συνέχεια να συνεχίσετε να αλληλεπιδράτε στενά 
και να επικοινωνείτε με τους γονείς/φροντιστές 

χρησιμοποιώντας ψηφιακές πηγές που βασίζονται 
στο διαδίκτυο, που χρησιμοποιούν ήδη οι γονείς, 
συγκεκριμένα WhatsApp, Instagram ή Facebook, για 
να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή τους στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών χωρίς 
καμία σημαντική προσπάθεια ή δυσκολία.

 Δεύτερον, πρέπει να διασφαλιστεί ένας ελάχιστος 
αριθμός υλικών πόρων και υποδομών. Πρώτον, τα 
σχολεία που θέλουν να εφαρμόσουν πρόγραμμα 
επαγγελματικού προσανατολισμού G-Guidance 
πρέπει να διαθέτουν έναν τοπικό διακομιστή για 
τη φιλοξενία της ψηφιακής πλατφόρμας G-Guidan-
ce, καθώς και έναν εξειδικευμένο τεχνικό (ή έναν 
δάσκαλο) για να εγκαταστήσει την πλατφόρμα και 
να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή 
δυσκολία που μπορεί να συμβεί με την πλατφόρμα. 
Σημαντική είναι επίσης η επιλογή της τάξης 
όπου θα χρησιμοποιηθεί η παιχνιδοποιημένη 
πλατφόρμα του Προγράμματος G-Guidance. Αυτή 
η τάξη μπορεί να είναι μια αίθουσα υπολογιστών 
ή απλά μια συνηθισμένη τάξη όπου κάθε μαθητής 
μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπολογιστή ή tablet 
με σύνδεση στο διαδίκτυο. Είναι επίσης δυνατό για 
τους μαθητές να χρησιμοποιούν τα smartphone 
τους για να εκτελέσουν ορισμένες δραστηριότητες 
επαγγελματικού προσανατολισμού, που 
περιλαμβάνουν την πλατφόρμα G-Guidance, αν και 
ορισμένες λειτουργίες της πλατφόρμας ενδέχεται να 
μην λειτουργούν το ίδιο καλά σε κινητές συσκευές, 
για λόγους τεχνικής ανάπτυξης.

Τρίτον, για να διασφαλιστεί η σκοπιμότητα της 
υλοποίησης, είναι απαραίτητο ο σχολικός ψυχολόγος 
και η σχολική διευθυντική ομάδα να μελετήσουν τη 
ρητή ένταξη του προγράμματος στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα (πρόγραμμα και ετήσιο πρόγραμμα) 
του σχολείου, διασφαλίζοντας το απαραίτητο 
χρονοδιάγραμμα. Για το σκοπό αυτό, είναι επίσης 
βολικό να εξετάζεται εάν είναι απαραίτητη 
οποιαδήποτε προσαρμογή του προγράμματος 
για την επιτυχή υλοποίησή του σύμφωνα με τις 
ιδιαιτερότητες κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος 
και ανάλογα με κάθε εθνικό ή τοπικό ακαδημαϊκό 
ημερολόγιο. Τέλος, για να είμαστε προσεκτικοί, 
το σχολείο θα πρέπει να λάβει προσεκτικές και 
στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με το ποια ομάδα 
μαθητών θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα κατά 



την πρώτη εφαρμογή, καθώς και ποια εποχή του 
σχολικού έτους θα πρέπει να είναι η καταλληλότερη 
για έναρξη. Την πρώτη φορά που εφαρμόζεται 
ένα νέο πρόγραμμα παρέμβασης στο σχολείο, 
όπως στην περίπτωση του Προγράμματος G-Gui-
dance, συνιστάται να γίνεται σε συνθήκες όσο το 
δυνατόν πιο ελεγχόμενες και διαχειρίσιμες, ώστε 
να διασφαλίζεται η επιτυχία και η κατανόηση των 
δυνατών σημείων. και τις αδυναμίες της εμπειρίας 
πριν από την παρέκταση της εφαρμογής σε όλες 
τις πιθανές τάξεις. Προαιρετικά, συνιστάται να 
προγραμματίσετε μερικές εξωσχολικές εκδρομές 
(συμπληρωματικές του Προγράμματος G-Gui-
dance) σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα 
όπου οι μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν και 
να συνεντεύξουν διαφορετικά παραδείγματα 
επαγγελματιών από διαφορετικές περιστάσεις και 
εκπαιδευτικά υπόβαθρα

Ποιότητα υλοποίησης

Αφού διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι ελάχιστες 
απαιτήσεις που περιγράφονται παραπάνω, είναι 
σκόπιμο να εξεταστεί, με συλλογικό τρόπο, σε 
ποιο βαθμό μπορεί να διασφαλιστεί η ποιοτική 
εφαρμογή. Για το σκοπό αυτό, στους Πίνακες 3 έως 6 
παρουσιάζεται μια σειρά από προτεινόμενες λίστες 
ελέγχου 15 κρίσιμων βημάτων που σχετίζονται με 
την εφαρμογή του Προγράμματος Καθοδήγησης 
G, μαζί με σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να 
απαντηθούν σε κάθε βήμα στο πλαίσιο του Πλαισίου 
Υλοποίησης Ποιότητας. Αυτοί οι πίνακες έχουν 
προσαρμοστεί από τους Meyers et al. (2012)[1] Αυτά 
τα 15 κρίσιμα βήματα οργανώνονται σε τέσσερις 
κύριες φάσεις υλοποίησης:

1. Αρχικές σκέψεις σχετικά με το περιβάλλον υπο-
δοχής (το σχολείο μας) (ΦΑΣΗ 1)

2. Δημιουργία δομής για υλοποίηση (ΦΑΣΗ 2)

3. Συνεχής δομή μόλις ξεκινήσει η εφαρμογή 
(ΦΑΣΗ 3)

4. Βελτίωση μελλοντικής εφαρμογής (ΦΑΣΗ 4)

Ο σχολικός ψυχολόγος/σύμβουλος, μαζί και με τη 
συνεργασία της διευθυντικής ομάδας, θα πρέπει:

a. ένα. Διαβάστε τις πλήρεις λίστες ελέγχου (από 
Φάση 1 έως Φάση 4)

b. σι. Συζητήστε για την απάντησή τους σε κάθε 
ερώτηση στις φάσεις 1 και 2, πριν ξεκινήσετε 
τη διαδικασία εφαρμογής του Προγράμματος 
G-Guidance στο σχολείο τους.

c. ντο. Αργότερα, κατά την υλοποίηση, θα πρέπει 
να κάνουν το ίδιο με τη λίστα ελέγχου της φάσης 
3, μαζί με τους καθηγητές.

d. ρε. Και, τέλος, μετά την πλήρη εφαρμογή, όλοι 
οι συμμετέχοντες, μαζί με κάποια εκπροσώπηση 
μαθητών και οικογενειών, θα πρέπει να συζη-
τήσουν την απάντηση σε ερωτήσεις της φάσης 
4 και να λάβουν αποφάσεις για τις επόμενες 
εφαρμογές του Προγράμματος G-Guidance.
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 Πίνακας 3. Λίστα ελέγχου Φάσης 1: Αρχικές εκτιμήσεις σχετικά με τη ρύθμιση του κεντρικού υπολογιστή.  

ΦΑΣΗ 1: ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ κεντρικού υπολογιστή Υπάρχει σαφής 
συναινετική απάντηση Σημειώσεις

Βήμα 1. Αξιολόγηση αναγκών και πόρων:

1. Είσαστε σύμφωνοι με την υλοποίηση του προγράμματος; Nαι Όχι ----

2. Συναντήσατε προβλήματα στην υλοποίηση του προγράμματος? Nαι Όχι ----

3.Ώφελούνται κάποιοι από τον οργανισμό σας από την υλοποίηση του προγράμματος; (Αναφέρετε 
ονομαστικά) Nαι Όχι ----

Βήμα 2. Διεξαγωγή αξιολόγησης καταλληλότητας: 

4. Το πρόγραμμα πέτυχε τους στόχους του; Nαι Όχι ----

5. Πόσο καλά το G-Guidance : 
a. Αναγνώρισε τις ανάγκες που υπάρχουν στον οργανισμό; 
b. Βοήθησε στο να αναπτυχθούν τεχνικές ανάπτυξης του επαγγελματικού προσανατολισμού; 
c. Αναγνώρισε τις προτιμήσεις ομάδων του οργανισμού που συμμετέχουν στο πρόγραμμα; 

Nαι

Nαι

Nαι

Όχι

Όχι

Όχι
----

Βήμα 3. Διεξαγωγή αξιολόγησης ικανότητας / ετοιμότητας: 

6. Είμαστε έτοιμοι για το πρόγραμμα; Nαι Όχι ----

7.Ο οργανισμός έχει τη βούληση και τα μέσα για την υλοποίηση του G-Guidance;  Nαι Όχι ----

8. Είναι ο οργανισμός έτοιμος για αλλαγές;  Nαι Όχι ----

Βήμα 4. Δυνατότητα προσαρμογής 

9. Υπάρχει η δυνατότητα  αλλαγών που θα ενσωματώσουν νέες προτάσεις/ προκλήσεις; Nαι Όχι ----

10. Μπορεί η ομάδα εργασίας του προγράμματος  να έχει ανατροφοδότηση; Nαι Όχι ----

11. Θα τεκμηριώνονται και θα παρακολουθούνται οι αλλαγές κατά τη διάρκεια του προγράμματος; Nαι Όχι ----

Βήμα 5. Λήψη σαφούς ανταπόκρισης από κρίσιμα ενδιαφερόμενα μέρη και ενίσχυση ενός υποστηρικτικού κλίματος κοινότητας/οργανισμού

12.Έχουμε γνήσιο και ξεκάθαρο buy-in για αυτήν την καινοτομία από:
a. Ηγεσία με εξουσία λήψης αποφάσεων στον οργανισμό/κοινότητα;
β. Από την ομάδα εργασίας ποιος θα παραδώσει το πρόγραμμα G-Guidance;
γ. Την τοπική κοινωνία ποιος θα οφεληθεί΄; 

Nαι Όχι ----

13. Αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά ανησυχίες κατά τη διάρκεια του προγράμματος; Nαι Όχι ----

14. Υπήρχαν  πιθανά εμπόδια στην εφαρμογή που ξεπεράστηκαν ; Nαι Όχι ----

15.Υπάρχουν άτομα που να μπορούν να εμπνεύσουν άλλους  για να εφαρμόσουν το πρόγραμμα; Nαι Όχι ----

16. Μπορεί ο οργανισμός να βοηθήσει τον διευθυντή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
προγράμματος; Nαι Όχι ----

Βήμα 6. Αναπτυξη γενικών οργανωτικών ικανοτήτων 

17.Υπάρχουν υποδομές που χρειάζονται βελτίωση για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα πρακτικά; Nαι Όχι ----

Βήμα 7. Προσλήψεις προσωπικού: 

18. Θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα από κάποιον; Nαι Όχι ----

19.Θα έχουν υποστήριξη / βοήθεια οι εμπλεκόμενοι; Nαι Όχι ----

20. Χρειάζονται αναπροσαρμογή οι  ρόλοι του προσωπικού; Nαι Όχι ----

Βήμα 8. Αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού: 

21. Υπάρχει ικανοποιητική εκπαίδευση  του προσωπικού;  Nαι Όχι ----

22.Η εκπαίδευση καλύπτει τη θεωρία, τη φιλοσοφία και τις αξίες του προγράμματος; Nαι Όχι ----
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 Πίνακας 4. Φάση  2 Δημιουργία δομής για υλοποίηση  

ΦΑΣΗ  2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Υπάρχει σαφής 
συναινετική απάντηση Σημειώσεις

Βήμα 9. Δημιουργία ομάδας υλοποίησης 

23.Υπάρχει υπεύθυνος για την υλοποίηση Nαι Όχι ----

24. Δημιουργία εξειδικευμένης ομάδας για την υλοποίηση του προγράμματος; Nαι Όχι ----

25. Υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι και αρμοδιότητες μεταξύ των μελών της ομάδας; Nαι Όχι ----

Βήμα 10. Ανάπτυξη σχεδίου υλοποίησης

26. Δημιουργία σαφούς σχεδίου για την υλοποίηση του προγράμματος ; Nαι Όχι ----

27.Προκλήσεις για την πρακτική εφαρμογή του προγράμματος; Nαι Όχι ----

Βήμα 11. Ανάπτυξη σχεδίου αξιολόγησης 

28. Υπάρχει σχέδιο για τη συστηματική αξιολόγηση πριν και μετά την παρέμβαση; Nαι Όχι ----

29. Υπάρχει ικανοποιητική συλλογή δεδομένων; Nαι Όχι ----

 Πίνακας 5. Φάση 3  Συνεχής δομή μόλις ξεκινήσει η εφαρμογή  

FASE 3: ESTRUCTURA EN MARCHA UNA VEZ INICIADA LA IMPLEMENTACIÓN Υπάρχει σαφής 
συναινετική απάντηση Σημειώσεις

Βήμα 12. Τεχνική βοήθεια/καθοδήγηση και επίβλεψη: 

30.Υπάρχει η απαραίτητη τεχνική υποστήριξη; Nαι Όχι ----

Βήμα 13. Αξιολόγηση διαδικασίας 

31. Υπάρχει πλάνο αξιολόγησης της εργασίας; Nαι Όχι ----

Βήμα 14. Υποστήριξη μηχανισμού ανατροφοδότησης 

32. Υπάρχει σαφή διαδικασία στην οποία να  συζητιούνται τα βασικά δεδομένα από την υλοποίηση; Nαι Όχι ----

33. Θα  κοινοποιηθούν τα δεδομένα επεξεργασίας σχετικά με την εφαρμογή σε όλους όσους εμπλέκονται 
στο Πρόγραμμα G-Guidance (π.χ. ενδιαφερόμενα μέρη, διαχειριστές, προσωπικό υποστήριξης 
υλοποίησης και επαγγελματίες πρώτης γραμμής;

Nαι Όχι ----

 Πίνακας 6. Φάση 4 Εφαρμογή του προγράμματος στο μέλλον   

ΦΑΣΗ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟς ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Υπάρχει συναινετική 
απάντηση  Σημειώσεις 

Βήμα 15. Μαθαίνω εμπειρικά 

34.Έχουμε αντλήσει μαθήματα σχετικά με την εφαρμογή αυτής της καινοτομίας, τα οποία μπορούμε να 
μοιραστούμε με άλλους που ενδιαφέρονται για τη χρήση της; Nαι Όχι ----

35.Είναι βιώσιμη η εφαρμογή G-Guidance για τα επόμενα χρόνια; Nαι Όχι ----

[1] Meyers, D. C., Durlak, J. A., & Wandersman, A. (2012). The quality implementation framework: a synthesis of critical steps in the implementation process. American jour-
nal of community psychology, 50(3), 462-480.
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Διαδικασία G-Guidance 

Η διαδικασία του  G-Guidance παρουσιάζεται ως ένα 
ταξίδι μέσω του οποίου οι μαθητές θα περάσουν από 
πέντε σταθμούς (βλ. Σχήμα 1) που υποστηρίζονται από 
τον ψυχολόγο, τους συνομηλίκους, τους δασκάλους 
και την οικογένεια, ως εξής: (1) αυτογνωσία/γνώση, (2) 
επαγγελματικό προφίλ, (3) εξερεύνηση σταδιοδρομίας, 
(4) δημιουργία έργου και λήψη αποφάσεων, (5) 
ωριμότητα και προσαρμοστικότητα σταδιοδρομίας. Η 
πλατφόρμα G-Guidance θα παρέχει τον οδικό χάρτη 
για αυτό το ταξίδι, θέτοντας τις δραστηριότητες και τις 
εργασίες και παρέχοντας τους απαραίτητους πόρους, 
μέσω των οποίων οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν 
τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την επίτευξη του τελικού 
στόχου. Μια πλήρης περιγραφή κάθε σταθμού αυτού 
του ταξιδιού καλύπτεται στο Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Η διαδικασία παρουσιάζεται ως ένα ταξίδι μέσω του 

οποίου οι μαθητές θα περάσουν από πέντε σταθμούς 
(βλ. Σχήμα 1) που υποστηρίζονται από τον ψυχολόγο, 
τους συνομηλίκους, τους δασκάλους και την οικογένεια, 
ως εξής: (1) αυτογνωσία/γνώση, (2) επαγγελματικό 
προφίλ, ( 3) εξερεύνηση σταδιοδρομίας, (4) δημιουργία 
έργου και λήψη αποφάσεων, (5) ωριμότητα και 
προσαρμοστικότητα σταδιοδρομίας. Η πλατφόρμα 
G-Guidance θα παρέχει τον οδικό χάρτη για αυτό το 
ταξίδι, θέτοντας τις δραστηριότητες και τις εργασίες 
και παρέχοντας τους απαραίτητους πόρους, μέσω 
των οποίων οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες για την επίτευξη του τελικού 

στόχου. Μια πλήρης περιγραφή κάθε σταθμού αυτού 
του ταξιδιού καλύπτεται στο Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Μεθοδολογικά εργαλεία 

G-Guidance διαθέτει τέσσερα κύρια μεθοδολογικά 
εργαλεία για να βοηθήσει τους πράκτορες κατά 
την εφαρμογή του προγράμματος επαγγελματικού 
προσανατολισμού (Πίνακας 7):

1) Οδηγός Επαγγελμάτων. Αυτός ο οδηγός είναι ένας 
οδηγός επαγγελμάτων πολυμέσων, με πληροφορίες 
για επαγγέλματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους 
μαθητές, συγκεκριμένα για τα κύρια χαρακτηριστικά, τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τα απαραίτητα 
μαθήματα ή κατάρτιση, μεταξύ άλλων χρήσιμων 
πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες έχουν οργανωθεί 
σε μορφή πολυμέσων για να γίνουν πιο ελκυστικές 
και ενδιαφέρουσες, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε 
επάγγελμα στον οδηγό έχει μια συνέντευξη βίντεο, 

προσβάσιμη μέσω κωδικού QR, με έναν επαγγελματία 
να μιλά για την επαγγελματική του εμπειρία, εκτός από 
βασικές πληροφορίες. . Αυτός ο οδηγός είναι διαθέσιμος 
στον ιστότοπο της G-guidance https://g-guidance.eu/ 
, καθώς και στην ψηφιακή πλατφόρμα G-Guidance, και 
όλες οι συνεντεύξεις αποθηκεύονται στο κανάλι μας στο 
YouTube, διαθέσιμο για όποιον ενδιαφέρεται να τις δει, 
στο https://www.youtube.com/channel/UCJeM7AHsHt-
Q9ZX7LevUVKMQ 

2) Ψηφιακή, Web Based Platform. Η πλατφόρμα 
περιέχει τις πιο σχετικές πληροφορίες για τον οδηγό 
επαγγελμάτων που είναι διαθέσιμος για μαθητές, 

Σχήμα 1. Γενιά η διαδικασία του Career Guidance 
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ψυχολόγους και δασκάλους, καθώς και μεγάλη 
ποικιλία παιχνιδιοποιημένων δραστηριοτήτων για να 
εξερευνήσουν και να παίξουν οι μαθητές. Η πλατφόρμα 
επιτρέπει επίσης στους ψυχολόγους να συλλέγουν 
χρήσιμες πληροφορίες από τους μαθητές, σχετικά με το 
επαγγελματικό τους προφίλ και να τις χρησιμοποιούν για 
να τους βοηθήσουν να κάνουν επιλογές σταδιοδρομίας, 
αποφάσεις και τελικά να χτίσουν μια επαγγελματική 
πορεία. Η πλατφόρμα προσπαθεί να χρησιμεύσει 
ταυτόχρονα ως κέντρο πληροφόρησης σταδιοδρομίας 
και πόρων, καθώς και ως εργαλείο για τους 
εκπαιδευτικούς (δηλαδή ψυχολόγους και δασκάλους) να 
συμμετέχουν και να συνεργάζονται στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό των νέων. Το δεύτερο μέρος αυτού του 
εγχειριδίου παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τη 
χρήση της πλατφόρμας.

3) Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. Για να μεγιστοποιηθεί το 
δυναμικό όλων των επαγγελματικών πληροφοριών 
και της πλατφόρμας, έχει αναπτυχθεί μια ολιστική, 
ολοκληρωμένη και υποστηριζόμενη από τεχνολογία 
μέθοδος επαγγελματικού προσανατολισμού. Αυτή η 
μέθοδος επαγγελματικού προσανατολισμού βασίζεται 
στα πιο επικυρωμένα και καλά αποδεκτά μοντέλα 
επαγγελματικού προσανατολισμού από Ψυχολόγους και 
ερευνητές. Ο προσανατολισμός του στο gamification θα 
κάνει τον επαγγελματικό προσανατολισμό πιο ελκυστικό 
για να προσεγγίσει ένα ευρύτερο φάσμα παιδιών, 

ειδικά εκείνων που είναι λιγότερο αφοσιωμένοι, πιο 
απόντες και κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο. 
Οι θεωρητικές και μεθοδολογικές βάσεις αυτής της 
μεθόδου έχουν περιγραφεί προηγουμένως. Η μέθοδος 
επαγγελματικού προσανατολισμού και η πλατφόρμα 
έχουν σχεδιαστεί ως εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί 
κυρίως από τους σχολικούς ψυχολόγους για να 
ενισχύσουν και να συμπληρώσουν το έργο τους στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό. Αυτός ο Οδηγός είναι 
επίσης διαθέσιμος στον ιστότοπο της G-guidance ht-
tps://g-guidance.eu/

4) Εγχειρίδιο εκπαίδευσης και χρηστών. Αυτό το 
εγχειρίδιο προσπαθεί να έχει μεγάλη αξία για να 
διασφαλίσει τη σωστή και συνεπή εφαρμογή της 
διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού (η 
οποία περιλαμβάνει τη χρήση της πλατφόρμας στο 
δεύτερο μέρος) σε όλη τη συμμετοχή, καθώς περιέχει 

μια λεπτομερή περιγραφή του τρόπου εκπαίδευσης 
ψυχολόγων, δασκάλων , γονείς/φροντιστές και μαθητές, 
ανάλογα με τον ρόλο κάθε ηθοποιού στη διαδικασία 
επαγγελματικού προσανατολισμού. Αυτή η εκπαίδευση 
και το εγχειρίδιο χρήστη είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο 
της G-guidance https://g-guidance.eu/

Σχήμα 2. Career Guidance Μοντέλο Αξιολόγησης Μεθοδολογίας



23

 Πίνακας 7. Περιγραφή, σκοποί και διαδικασία για τα εργαλεία του προγράμματος G-Guidance
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΏΝ 

Τι μπορούμε να βρούμε σε αυτό το εργαλείο? 
(Περιγραφή) 

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο? 
(Σκοποί/στόχοι) 

Πως χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο;
(μεθοδος/διαδικασία) 

- Πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά 
των επαγγελμάτων, πώς να φτάσετε εκεί (πτυχίο και 
εκπαίδευση) και τι να περιμένετε όταν σχεδιάζετε μια 
καριέρα που οδηγεί σε ένα επάγγελμα. 

- Παρέχονται πληροφορίες σε διάφορες μορφές 
με συνεντεύξεις βίντεο και φωτογραφίες με 
επαγγελματίες στο περιβάλλον τους, δείγματα 
ήχου που σχετίζονται με επαγγέλματα, κύριες 
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην 
καθημερινή πρακτική, περιβάλλον εργασίας, φόρτο 
εργασίας και τυπικά χρονοδιαγράμματα, μέσο μισθό 
και επίσης χαρακτηριστικά που τους αρέσουν και δεν 
τους αρέσουν. επάγγελμα

- Για μια βάση δεδομένων πολυμέσων με 
επαγγελματικές και επαγγελματικές πληροφορίες 
σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των 
επαγγελμάτων

- Για εμφάνιση και χρήση παιχνιδιοποιημένων 
δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα G-Guidance

- Για ένα σημείο εκκίνησης για επαγγελματική 
εξερεύνηση και σταδιοδρομία για νέους, που 
θα χρησιμοποιηθεί ως αρχική αναφορά από την 
οποία μπορεί να αναζητηθεί και να χτιστεί μια 
επαγγελματική πορεία.

-  Ώς γενική κοινή πηγή για όποιον ενδιαφέρεται για 
πληροφορίες που σχετίζονται με την καριέρα

- Για σύνδεση πληροφοριών με υλικό πολυμέσων που 
διατίθεται στην πλατφόρμα G-Guidance

- Να παρακινήσει τους μαθητές να ψάξουν για 
πιο λεπτομερείς πληροφορίες που μπορούν να 
ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες, την περιέργεια 
και τις προσδοκίες τους

- Να προσθέσετε νέες πληροφορίες σε όλες 
τις ενότητες που παρουσιάζονται στον οδηγό, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποστολής 
φωτογραφιών, βίντεο, κειμένου κ.λπ.

ΨΗΦΙΑΚΗ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Τι μπορούμε να βρούμε σε αυτό το εργαλείο? 
(Περιγραφή) 

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο? 
(Σκοποί/στόχοι) 

Πως χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο;
(μεθοδος/διαδικασία) 

-Σχετικές πληροφορίες για τον οδηγό επαγγελμάτων 
και το επαγγελματικό προφίλ των Σπουδαστών

-Ποικιλία παιχνιδιοποιημένων δραστηριοτήτων και 
υλικών.

-Οι δραστηριότητες σχετίζονται με το τι πρόκειται 
να εφαρμοστεί στις συνεδρίες επαγγελματικού 
προσανατολισμού.

-Ενημέρωση σχετικά με τη συμμετοχή, την πρόοδο 
και τα αποτελέσματα της επαγγελματικής πορείας 
των Φοιτητών. 

- Ώς κέντρο πληροφόρησης σταδιοδρομίας και πόρων

- Ώς εργαλείο για εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους για 
τη συμμετοχή και τη συνεργασία στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό των νέων.

- Επιτρέπει στους ψυχολόγους να συλλέγουν 
χρήσιμες πληροφορίες από τους μαθητές και τους 
δασκάλους, σχετικά με το επαγγελματικό προφίλ 
κάθε μαθητή

- Να βοηθήσει τους μαθητές να κάνουν επιλογές 
σταδιοδρομίας, αποφάσεις και τελικά να 
δημιουργήσουν μονοπάτια σταδιοδρομίας.

Να δουλέψουν με μαθητές, να εξερευνήσουν και 
να παίξουν χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στον 
οδηγό επαγγελμάτων

-Να υλοποιήσει όλες τις δραστηριότητες στο 
πρόγραμμα Καριέρα

-Να ενημερώνονται και να ελέγχουν την πρόοδο και 
τη συμμετοχή των μαθητών.

-Να δίνουν σχόλια στους μαθητές για την πρόοδό 
τους.

CAREER GUIDANCE ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Τι μπορούμε να βρούμε σε αυτό το εργαλείο? 
(Περιγραφή) 

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο? 
(Σκοποί/στόχοι) 

Πως χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο;
(μεθοδος/διαδικασία) 

- Βασικά θεωρητικά μοντέλα της μεθοδολογίας μας

- Ο προγραμματισμός, η οργάνωση, οι ενότητες 
και οι δραστηριότητες του επαγγελματικού 
προσανατολισμού

- Η χρήση της πλατφόρμας G-Guidance

- Γεφύρωση μεταξύ της δομής της διαδικασίας 
και της ακολουθίας των φάσεων που πρέπει να 
ακολουθήσουν στην παρέμβαση και την αξιολόγηση, 
η οποία αντιπροσωπεύει τη διαδρομή που περνούν 
οι μαθητές σε όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού 
προσανατολισμού

- Τεχνικές επαγγελματικού προσανατολισμού, με 
τεχνολογική ανατροπή

- Συνιστώμενα μέτρα ψυχολογικής αξιολόγησης 
για την υποστήριξη της προσέγγισής μας στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 
επαγγελματικού προσανατολισμού.

- Μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές και 
προτάσεις για σχολικούς ψυχολόγους για να 
εργαστούν με την εργαλειοθήκη που αναπτύχθηκε 
από την πλατφόρμα G-Guidance.

Να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για την υποστήριξη 
της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας και του 
επαγγελματικού προσανατολισμού με συνεπή και 
χρήσιμο τρόπο.

- Να παρέχει στους σχολικούς ψυχολόγους 
ενημερωμένα και χρήσιμα εργαλεία για την εκτέλεση, 
τη βελτίωση και τη συμπλήρωση της επαγγελματικής 
καθοδήγησης με τους σημερινούς μαθητές.

- Ώς ολιστική, ολοκληρωμένη και υποστηριζόμενη 
από την τεχνολογία μέθοδο

-Να γνωρίζουν τις θεωρητικές και μεθοδολογικές 
βάσεις του προγράμματος

- Να γνωρίζουν τη διαδικασία του επαγγελματικού 
προσανατολισμού

-Να αποκτήσετε τεχνικές και μέτρα επαγγελματικού 
προσανατολισμού για την υποστήριξη της 
διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού
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TRAINING AND USERS’ MANUAL 

Τι μπορούμε να βρούμε σε αυτό το εργαλείο? 
(Περιγραφή) 

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο? 
(Σκοποί/στόχοι) 

Πως χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο;
(μεθοδος/διαδικασία) 

- Λεπτομερής περιγραφή του τρόπου εκπαίδευσης 
ψυχολόγων, δασκάλων, γονέων/φροντιστών και 
μαθητών, ανάλογα με το ρόλο κάθε συμμετέχοντα 
στη διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού.

- Περιγραφή του προγράμματος G-guidance συνεδρία 
ανά περίοδο λειτουργίας.

-Περιγραφή της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων 
χαρακτηριστικών, λειτουργιών, εργαλείων, 
δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων λεπτομερειών.

-Να διασφαλίζει τη σωστή και συνεπή εφαρμογή της 
διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού και 
τη χρήση της πλατφόρμας

- Λήψη πληροφοριών και εκπαίδευσης σχετικά με τη 
δομή των συνεδριών, συγκεκριμένα τους στόχους, 
τις διαδικασίες, τις δραστηριότητες και τους πόρους 
τους

- Λήψη πληροφοριών και εκπαίδευση σχετικά με την 
πλατφόρμα και τον τρόπο χρήσης της.

Λειτουργίες και ρόλοι

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα είναι 
οι ηθοποιοί (ψυχολόγος, δάσκαλοι, νέοι και 
γονείς/φροντιστές) που συμμετέχουν στη 
ζωή της σχολικής κοινότητας. Όλοι αυτοί και 
ειδικά οι μαθητές θα πρέπει να επιλέγονται 
από μια προοπτική χωρίς αποκλεισμούς και 
σύμφωνα με ηθικά πρότυπα χωρίς διακρίσεις, 
συναίνεση και πληροφορίες συναίνεσης. Σε 
αυτή την ενότητα, κάθε ρόλος των παικτών στη 
διαδικασία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας θα 
καθοριστεί με σαφήνεια, με στόχο τη δημιουργία 
ενός θετικού περιβάλλοντος, που βασίζεται 
στην εμπιστοσύνη, την καλή επικοινωνία, τη 
συνεργασία και την ενσυναίσθηση μεταξύ όλων 
των εμπλεκόμενων ατόμων, τα οποία πιστεύουμε 
ότι θα προωθήσουν υψηλότερα επίπεδα της 
δέσμευσης σε δραστηριότητες συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας, καθώς και της συνέχειας 
μεταξύ των δραστηριοτήτων συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας που εκτελούνται στο σχολείο σε 
οικογενειακά και κοινοτικά πλαίσια. Επιπλέον, 
αυτό το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και ο ορισμός 
των ρόλων και των λειτουργιών (ειδικά για 
τους ψυχολόγους των σχολείων) θα πρέπει να 
ακολουθούν τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές 
κατάρτισης σε όλα τα σχολεία, κάτι που με τη 
σειρά του αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο 
στη συνοχή της υλοποίησης και της αξιολόγησης 
του προγράμματος σε όλες τις κοινότητες και 
χώρες.

Ο ρόλος και οι λειτουργίες των ψυχολόγων

1. Κατά προτίμηση, ο σχολικός ψυχολόγος θα 
πρέπει να είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα, 
ακολουθώντας τους λόγους που εξηγήθηκαν 
προηγουμένως σε αυτό το εγχειρίδιο, 
δηλαδή, για να διασφαλίσει την ηθική 
διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών. 
Εάν το σχολείο όπου πρόκειται να 
εφαρμοστεί το πρόγραμμα επαγγελματικού 
προσανατολισμού δεν διαθέτει ψυχολόγο, 
θα πρέπει να προσληφθεί ειδικά για το 
πρόγραμμα σύμφωνα με ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα κριτήρια: (α) εκπαίδευση 
στη σχολική και εκπαιδευτική ψυχολογία. 
(β) εργασιακή εμπειρία σε σχολικό/
εκπαιδευτικό περιβάλλον· (γ) κατάρτιση ή/
και επάρκεια στην επαγγελματική ψυχολογία 
και στον επαγγελματικό προσανατολισμό· (δ) 
εις βάθος γνώση και ελάχιστη επάρκεια στη 
μάθηση βάσει έργου και στις ουσιαστικές 
θεωρίες μάθησης. (ε) προηγμένες γνώσεις 
και επάρκεια χρήση της τεχνολογίας, 
τεχνολογικών λύσεων για την εκπαίδευση, 
τα κοινωνικά δίκτυα και τα παιχνίδια ή την 
αξιολόγηση επιπτώσεων της τεχνολογίας 
στην εκπαίδευση.

2. Η μέθοδος επαγγελματικού 
προσανατολισμού και η πλατφόρμα έχουν 
σχεδιαστεί ως εργαλείο που χρησιμοποιείται 
κυρίως από σχολικούς ψυχολόγους για να 
ενισχύσει και να συμπληρώσει το έργο τους 
στον επαγγελματικό προσανατολισμό και 
δεν πρέπει να θεωρηθεί ως υποκατάστατο 
αυτής της εργασίας. Είναι σημαντικό να 
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σημειωθεί ότι η πλατφόρμα θα είναι 
πιο αποτελεσματική και χρήσιμη εάν 
χρησιμοποιηθεί, συντονιστεί και ελέγχεται 
από πιστοποιημένο ή ειδικά εκπαιδευμένο 
ψυχολόγο στη μέθοδο G-Guidance. Με 
τη σειρά τους, οι σχολικοί ψυχολόγοι θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη της ενημέρωσης/
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, γονέων/
φροντιστών και μαθητών.

3. Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα 
ζητήματα, οι ψυχολόγοι που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα επαγγελματικού 
προσανατολισμού G-Guidance έχουν τις 
ακόλουθες λειτουργίες και στόχους:

 1. Συντονισμός και συνεργασία με τη διοίκηση 
και το τεχνικό προσωπικό του σχολείου 
για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες 
οι απαραίτητες οργανωτικές και τεχνικές 
προϋποθέσεις για την έναρξη εφαρμογής.

2. Χρήση, διαχείριση και επίβλεψη της 
σωστής και αποτελεσματικότερης χρήσης της 
ψηφιακής πλατφόρμας G-Guidance.

3. Δημιουργία, επίβλεψη και διαχείριση 
των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης του 
προγράμματος, με τη στενή συνεργασία 
των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην 
υλοποίηση.

4. Απόκτηση εις βάθος γνώσης όλου του υλικού 
και του περιεχομένου που αναπτύχθηκε 
για το έργο, με στόχο τον συντονισμό όλων 
των δραστηριοτήτων και της διαδικασίας 
επαγγελματικού προσανατολισμού.

5. Συντονίζουν και συμμετέχουν στην 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
επαγγελματικού προσανατολισμού, ανάλογα 
με τον συγκεκριμένο ρόλο τους σε κάθε μία 
από αυτές.

6. Ώς ειδικός στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό, συνεισφέρετε για την 
ανάπτυξη, τη διόρθωση ή/και την ενημέρωση 
του Οδηγού Επαγγελμάτων και της 
Πλατφόρμας που βασίζεται στον ψηφιακό 
ιστό,

7. Παρέχετε σχόλια για μελλοντική ενημέρωση 
και ανάπτυξη του Εγχειριδίου Μεθοδολογίας 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και του 
Οδηγού Εκπαίδευσης και Χρηστών

8. Παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με τα 
εμπόδια και τις απαραίτητες προσαρμογές 
για την εφαρμογή της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας στην πραγματικότητα κάθε 
συγκεκριμένου σχολικού πλαισίου.

9. Διασφάλιση της ποιότητας εφαρμογής 
του προγράμματος επαγγελματικού 
προσανατολισμού, τεχνικά και ηθικά, καθώς 
και της πλήρους εκτέλεσής του κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

10. Παρέχετε σχόλια σχετικά με την 
πρόοδο των μαθητών στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό σε όλους τους σχετικούς 
παράγοντες, δηλαδή τους ίδιους τους μαθητές 
και τους γονείς/φροντιστές, καθώς και σχόλια 
σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης του 
προγράμματος, σε όλους τους συμμετέχοντες, 
ώστε να επιτρέπονται ενδεχόμενες διορθώσεις 
ή προσαρμογές στο αρχικά προγραμματισμένο 
πρόγραμμα.Participate in on-line and/or fa-
ce-to-face meetings and training activities to 
inform, manage, supervise, follow-up, and pro-
vide feedback to all participants, namely: 

α) Εξηγήστε το πρόγραμμα επαγγελματικού 
προσανατολισμού («ταξίδι») σε μαθητές, 
δασκάλους και γονείς, διευκρινίστε ιδέες 
και προσδοκίες σχετικά με τα αποτελέσματα 
του επαγγελματικού προσανατολισμού, 
προωθήστε στάσεις απέναντι στην επιλογή 
σταδιοδρομίας, καθορίστε τις εργασιακές 
ρυθμίσεις και τη δυναμική.

β) Δώστε πληροφορίες σχετικά με την 
πλατφόρμα και τον τρόπο λειτουργίας της 
(π.χ. εγγραφή, τεχνικά θέματα, μεταξύ άλλων).

γ) Παρακολούθηση με τους μαθητές 
τουλάχιστον μία φορά το μήνα, συνάντηση 
με ολόκληρη την ομάδα, σε μικρές ομάδες ή 
μεμονωμένα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και 
τις ανάγκες των μαθητών, για την αξιολόγηση 
της προόδου, την εδραίωση της μάθησης 
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και την επίλυση πιθανών προβλημάτων 
που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι μαθητές 
συμμετοχή τους.

δ) Διαχειρίζεται, επιβλέπει και τελικά παρέχει 
πρόσθετη κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς 
σχετικά με δραστηριότητες εξερεύνησης 
σταδιοδρομίας, το ρόλο τους σε αυτές και την 
πρόοδο της εργασίας τους, τουλάχιστον μία 
φορά το μήνα.

ε) Παροχή ανατροφοδότησης για τα 
καθήκοντα επαγγελματικού προσανατολισμού 
και την πρόοδο των δραστηριοτήτων στους 
μαθητές.

στ) Παροχή ανατροφοδότησης για 
τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες 
επαγγελματικού προσανατολισμού στους 
γονείς ως συνέχεια, τουλάχιστον στη μέση 
και στο τέλος του προγράμματος, καθώς και 
συλλογή σχολίων από τους γονείς σχετικά με 
την άποψή τους σχετικά με την πρόοδο του 
επαγγελματικού προσανατολισμού και τις 
πιθανές δυσκολίες. μπορεί να αντιμετωπίζουν 
τη συμμετοχή.

ζ) Συνοψίστε, ενοποιήστε και επικυρώστε 
τα αποτελέσματα του επαγγελματικού 
προσανατολισμού μέσω μιας τελικής 
εκδήλωσης/συνάντησης/συνεδρίου, με τη 
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων ατόμων, 
δηλαδή των μαθητών, των δασκάλων και των 
γονέων.

Ο ρόλος και οι λειτουργίες των εκπαιδευτικών 

Ο ρόλος του δασκάλου είναι ένα μεγάλο μέρος της 
επιτυχίας του επαγγελματικού προσανατολισμού, 
καθώς είναι σημαντικές προσωπικότητες για τους 
μαθητές τους. Η υποστήριξή τους και η εμπλοκή τους 
σε δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού 
θα βοηθήσει στην επικύρωση της διαδικασίας από 
μόνη της, καθώς και των ίδιων των μαθητών, όσον 
αφορά την επαγγελματική και επαγγελματική εξέλιξη. 
Ενισχυμένοι από τη δέσμευση των δασκάλων τους, θα 
αισθάνονται μεγαλύτερη δύναμη, αυτοπεποίθηση, 
αφοσίωση και κίνητρο για να εργαστούν σκληρότερα 
στα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά τους καθήκοντα.

Οι δάσκαλοι που έχουν ανατεθεί να εργαστούν με 

μαθητές για τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους 
θα πρέπει να είναι δάσκαλοι που εργάζονται ήδη ή 
θα συνεργάζονται μαζί τους ακαδημαϊκά καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Και κατά προτίμηση 
δασκάλους με τους οποίους οι νέοι έχουν ήδη εργαστεί 
στο παρελθόν, και έτσι έχουν προσωπική σχέση, καθώς 
και προθυμία να συμμετάσχουν σε προγράμματα 
μάθησης που βασίζονται σε έργα όπως το G-Gui-
dance. Αυτή η προσωπική σύνδεση και η αμοιβαία 
γνώση μπορούν να ωφελήσουν σημαντικά την 
επιτυχή εφαρμογή της διαδικασίας επαγγελματικού 
προσανατολισμού. Για να αυξηθεί η πιθανότητα 
επιτυχούς εφαρμογής, το σχολείο πρέπει να επιλέξει 
δασκάλους που να δείχνουν καλά επίπεδα κινήτρων 
και διαθεσιμότητας μακροπρόθεσμα, καθώς το 
πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού G-Gui-
dance πρόκειται να διαρκέσει ένα πλήρες ακαδημαϊκό 
έτος.

Οι δάσκαλοι, κατά προτίμηση, θα πρέπει να 
προσλαμβάνονται σύμφωνα με ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα δευτερεύοντα κριτήρια:

(α) γνώση και ελάχιστη επάρκεια στη χρήση 
τεχνολογίας, τεχνολογικών λύσεων για την εκπαίδευση, 
τα κοινωνικά δίκτυα και τα παιχνίδια.

(β) γνώση και ελάχιστη επάρκεια στη μάθηση βάσει 
έργου και με ουσιαστικές θεωρίες μάθησης.

Αντίστοιχα, με τα θεωρητικά μοντέλα του έργου 
μας (καθώς και την επιστημονική έρευνα για τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό), οι δάσκαλοι είναι 
σημαντικοί συν-κατασκευαστές της σταδιοδρομίας 
των μαθητών, σε τρεις σημαντικές διαστάσεις:

• Ενεργοποίηση (βοηθήστε να διευκολύνουν τη 
συμμετοχή των μαθητών).

• Κίνητρα (Κρατήστε τους μαθητές ενεργούς και 
αφοσιωμένους σε εργασίες).

• Παροχή ανατροφοδότησης (ενίσχυση της 
εργασίας του μαθητή, επιδοκιμασία προσπάθειας 
και παροχή απόψεων)

• Επίλυση προβλημάτων (βοηθήστε τους μαθητές 
να ξεπεράσουν τα εμπόδια, λύσεις καταιγισμού 
ιδεών)

Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στο πρόγραμμα υλοποίησης του G-Guidance, 
καθώς θα βοηθήσουν τους σχολικούς ψυχολόγους 
να καθοδηγήσουν τους μαθητές στη διαδικασία 
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επαγγελματικού προσανατολισμού και, όχι μόνο 
ως προς τη χρήση της πλατφόρμας, αλλά και στις 
δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού. 
Πιο συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι θα επιβλέπουν και 
θα βοηθούν όταν και εάν είναι απαραίτητο, την 
εργασία των μαθητών σε καθήκοντα επαγγελματικού 
προσανατολισμού, είτε εκτελούνται εντός σχολείων 
είτε εκτός, στην κοινότητα. Κάθε μία από αυτές τις 
διαστάσεις είναι ουσιαστικής σημασίας για τους 
μαθητές να είναι πιο ενεργοί και παρακινημένοι προς 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό, να έχουν πιο 
έγκυρες πληροφορίες, να αισθάνονται περισσότερη 
υποστήριξη ενώ αγωνίζονται με εμπόδια και, πολύ 
σημαντικό, να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά 
με τις προσδοκίες, την εργασία, τις προσδοκίες 
τους και απόψεις. Αυτή η τελευταία λειτουργία έχει 
μεγάλη σημασία όσον αφορά τα κίνητρα και την 
επικύρωση των αποτελεσμάτων του επαγγελματικού 
προσανατολισμού.

Πιο συγκεκριμένα, και με βάση όσα εξηγήθηκαν 
παραπάνω, τα καθήκοντα που σχετίζονται με 
τον αναμενόμενο ρόλο του εκπαιδευτικού στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό G-Guidance είναι τα 
ακόλουθα:

1. Συμμετέχετε σε συνεδρίες επαγγελματικού 
προσανατολισμού, βοηθώντας τους μαθητές 
σε δραστηριότητες και χρησιμοποιώντας την 
πλατφόρμα, μεταφράζοντας οποιοδήποτε υλικό, 
εάν χρειάζεται, καθώς και επιλύοντας οποιοδήποτε 
τεχνικό πρόβλημα προκύψει.

2. Βοηθήστε τους ψυχολόγους να σχεδιάσουν, να 
οργανώσουν και να εφαρμόσουν δραστηριότητες 
επαγγελματικού προσανατολισμού.

3. Βοηθήστε τους μαθητές και τους ψυχολόγους να 
διαδώσουν τις δραστηριότητες επαγγελματικού 
προσανατολισμού των μαθητών στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης του έργου, παρέχοντας 
έτσι πληροφορίες στους γονείς για να 
παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν.

4. Βοηθήστε τον σχολικό ψυχολόγο στη διαχείριση 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στη 
διάδοση των δραστηριοτήτων επαγγελματικού 
προσανατολισμού.

5. Λήψη εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση της 
διαδικτυακής πλατφόρμας, καθώς και εξοικείωση 
με όλο το υλικό και το περιεχόμενο που 
αναπτύχθηκε για το έργο, καθώς και για τον τρόπο 

προσαρμογής και ενσωμάτωσης πληροφοριών 
που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία και τη 
χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας στο τακτικά 
μαθήματα, με τελικό στόχο να συμβάλλουν 
ενεργά στον επαγγελματικό προσανατολισμό των 
μαθητών τους.

6. Παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες και 
συνεισφέρετε στην ανάπτυξη του Οδηγού 
Επαγγελμάτων, της Ψηφιακής Πλατφόρμας 
Βασισμένης στον Ιστό και του Οδηγού Εκπαίδευσης 
και Χρηστών.

7. Σχεδιάστε υλικά για το έργο και δοκιμάστε, 
εμπλουτίστε και ενημερώνετε συνεχώς, 
συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων, 
παρουσιάσεων, φύλλων εργασίας, διαδραστικών 
ασκήσεων και εφαρμογών πολυμέσων, όπως 
εκπαιδευτικά βίντεο και προσομοιώσεις.

8. Δημοσίευση άρθρων και ανταλλαγή πόρων 
σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό 
των μαθητών, σε στενή συνεργασία με σχολικούς 
ψυχολόγους και γονείς/φροντιστές.

9. Σύμφωνα με τις δραστηριότητες που σχεδιάζονται 
και εκτελούνται στις συνεδρίες, οι δάσκαλοι 
μπορούν να εργαστούν ως διαμεσολαβητές (π.χ. 
βοηθώντας τους μαθητές να λάβουν πληροφορίες 
για να ολοκληρώσουν μια εργασία), διευκολυντές 
(π.χ. βοηθώντας τους μαθητές να ταξιδέψουν 
σε έναν συγκεκριμένο χώρο εργασίας, ώστε να 
μπορούν να κάνουν συνεντεύξεις συγκεκριμένος 
επαγγελματίας) ή/και πράκτορες (π.χ. εθελοντής 
για συνέντευξη ως επαγγελματίας).

Ο ρόλος και οι λειτουργίες των γονέων / κηδεμόνων

Ο ρόλος των γονέων (οικογενειών) στο Πρόγραμμα 
G-Guidance είναι πρωτίστως ρόλος υποστήριξης, 
ανατροφοδότησης και διαμεσολάβησης. Πολλές 
από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο 
G-Guidance προγραμματίζονται να εκτελεστούν 
εκτός σχολείου, ως ένα είδος εργασίας για το 
σπίτι, και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα 
βολικό και σημαντικό οι μαθητές να μπορούν να 
συζητούν την εκτέλεση και τα αποτελέσματα τέτοιων 
δραστηριοτήτων με την οικογένειά τους . Με αυτόν τον 
τρόπο μπορεί να εμβαθύνει την κατανόησή του/της για 
την (επαγγελματική) πραγματικότητα, λαμβάνοντας, 
για παράδειγμα, διαφορετικές απόψεις, καθημερινά 
παραδείγματα ή ιστορίες ζωής, που επιτρέπουν την 
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αναπληρωματική μάθηση από τα ταξίδια και τις 
σταδιοδρομίες διαφορετικών ανθρώπων, περισσότερο 
ή λιγότερο γνωστών. από την οικογένεια και τον 
μαθητή.

Είναι ζωτικής σημασίας να σημειωθεί ότι η εργασία 
των γονέων δεν είναι κατευθυντική, αυτό σημαίνει 
ότι είναι περισσότερο μια αντίδραση στις ανάγκες 
των μαθητών για προσοχή και κοινή χρήση, παρά η 
κατεύθυνση των μαθητών προς ένα συγκεκριμένο 
σημείο ή αποτέλεσμα. Το πιο σημαντικό, οι γονείς θα 
πρέπει να επιτρέπουν στα παιδιά τους να εξερευνούν 
χωρίς εξαναγκασμό, διάφορες επαγγελματικές και 
επαγγελματικές επιλογές που μπορεί να επιλέξουν 
στο εγγύς ή μακρινό μέλλον. Είναι σημαντικό να τους 
βοηθήσουμε να μάθουν, πρώτα, για τη μεγαλύτερη 
ποικιλομορφία σταδιοδρομίας και στη συνέχεια να 
εξετάσουν τα διάφορα προσωπικά και επαγγελματικά 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών των 
σταδιοδρομιών. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας οι 
γονείς να βοηθούν τα παιδιά τους στη διαδικασία 
αυτογνωσίας, ενθαρρύνοντάς τα να εμπιστεύονται τις 
δυνατότητές τους, με τη μεσολάβηση πάντα όχι μόνο 
από το ταλέντο και τις τρέχουσες δεξιότητές τους, αλλά 
κυρίως από τις προσπάθειές τους να βελτιωθούν, να 
σπουδάσουν και να εργαστούν.

Μεταξύ των βασικών λειτουργιών των γονέων, 
μπορούμε να επισημάνουμε την ευκολία της τακτικής 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων G-Guidan-
ce, μέσω ερωτήσεων που κάνουν τα παιδιά τους να 
δουν ότι ενδιαφέρονται, τις σκέψεις και τα κίνητρά 
τους σχετικά με τις διάφορες επαγγελματικές επιλογές 
που έχουν στη διάθεσή τους. Προσέξτε να μην τους 
κατακλύσετε με ερωτήσεις. Το θέμα είναι να είστε 
διαθέσιμοι να μιλήσετε για το θέμα όποτε χρειάζεται, 
ακόμη και να τους βοηθήσετε να βρουν πληροφορίες 
όταν είναι απαραίτητο ή όταν οι περιστάσεις είναι 
ευνοϊκές. Για παράδειγμα, παρακολουθώντας μαζί 
μια ταινία που παρουσιάζει ορισμένες σταδιοδρομίες 
που τους ενδιαφέρουν ή επισκέπτονται έναν χώρο 
εργασίας για τον οποίο είναι περίεργοι.

Οι γονείς πρέπει να κατανοήσουν ότι οι 
επαγγελματικές αποφάσεις των παιδιών τους δεν θα 
είναι οριστικές, ότι μπορούν συνεχώς να αλλάζουν 
και να προσαρμόζονται, αλλά το σημαντικό είναι ότι 
αυτές οι προσαρμογές αποφασίζονται ελεύθερα από 
τους ίδιους τους εφήβους, υπό το πρίσμα αξιόπιστων, 
ρεαλιστικών πληροφοριών για τον εαυτό τους και για 
την τρέχουσα κατάσταση. και μελλοντικό ακαδημαϊκό 
και επαγγελματικό περιβάλλον.

Για να βοηθηθούν οι γονείς να εκπληρώσουν το 
ρόλο τους στον επαγγελματικό προσανατολισμό, το 
πρόγραμμα G-Guidance συνιστά να δημιουργηθούν 
κλειστά και πλήρως εποπτευόμενα και διαχειριζόμενα 
κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης (προτείνουμε 
το Instagram, το Facebook και το WhatsApp), δηλαδή 
από τον σχολικό ψυχολόγο και τους δασκάλους, να 
δημιουργηθούν στην αρχή του υλοποίηση, με τη 
συμμετοχή όλων των γονέων των μαθητών. Μέσω 
αυτών των καναλιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
οι γονείς μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στο να 
παρακινήσουν τα παιδιά τους να (συνεχίσουν) να 
συμμετέχουν στην καθοδήγηση σταδιοδρομίας, καθώς 
και να επικυρώσουν τη δουλειά και τα αποτελέσματά 
τους, βλέποντας την εργασία των μαθητών, την οποία 
κοινοποιούν οι διαχειριστές (σχολική ψυχολόγος και 
καθηγητές) και δίνοντας άμεση ανατροφοδότηση μέσω 
likes και θετικών σχολίων. Απλώς χρησιμοποιώντας τα 
smartphone τους και τα συνήθη εργαλεία κοινωνικών 
δικτύων τους, οι γονείς μπορούν να συμβάλουν ενεργά 
στο σχεδιασμό της επαγγελματικής πορείας των 
παιδιών τους.

Ο ρόλος και οι λειτουργίες των μαθητών

Οι κύριοι πρωταγωνιστές του Προγράμματος 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού G-Guidance είναι 
οι μαθητές και η αυτόνομη εργασία τους με τους 
πόρους μέσα και γύρω από την ψηφιακή πλατφόρμα 
εκμάθησης. Ώς εκ τούτου, ο ρόλος τους ως ενεργών 
μαθητών πρέπει να ενισχυθεί, όχι μόνο ώστε να 
εκτελούν κάθε μαθησιακή εργασία με την απαραίτητη 
συγκέντρωση και συμμετοχή, αλλά και έτσι ώστε 
να συνεχίσουν να περιηγούνται και να εξερευνούν 
και να στοχάζονται, μόνοι και με την κοινωνική τους 
υποστήριξη. δίκτυο (γονείς, φίλοι, δάσκαλοι), σχετικά 
με τις διάφορες επαγγελματικές και επαγγελματικές 
επιλογές.

Είναι σημαντικό οι μαθητές να αισθάνονται ότι οι 
επαγγελματικές και μελλοντικές επαγγελματικές 
αποφάσεις είναι και θα είναι πάντα ευθύνη τους, 
καθώς οι επαγγελματικές επιλογές είναι και θα είναι 
μέρος του σχεδιασμού της ζωής τους, του είδους 
της ζωής που θέλουν να χτίσουν. Για το λόγο αυτό, 
πρέπει να ενισχυθεί η αίσθηση του πρακτορείου, η 
αυτοπεποίθηση και η πεποίθησή τους ότι είναι οι 
δημιουργοί της δικής τους επαγγελματικής διαδρομής, 
σχεδιαστές της δικής τους καριέρας και της ζωής τους 
προς την ενηλικίωση.

Το Πρόγραμμα G-Guidance όχι μόνο τους παρέχει 
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πληροφορίες και πόρους για να γνωρίσουν καλύτερα 
τον εαυτό τους και το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό 
τους περιβάλλον, αλλά επίσης τους ενθαρρύνει να 
σκεφτούν πώς τα δυνατά τους σημεία, οι αδυναμίες 
και τα κίνητρά τους ταιριάζουν με τις ευκαιρίες που 
έχουν στη διάθεσή τους. Μεταξύ των καθηκόντων τους, 
οι μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά 
ερωτηματολόγια σχετικά με τα ενδιαφέροντά 
τους, τα κίνητρα και τις γνώσεις τους για τον εαυτό 
τους και τον κόσμο της εργασίας, και στη συνέχεια 
να λάβουν ανατροφοδότηση για τις απαντήσεις 
τους, συμπεριλαμβανομένου ενός εκτιμώμενου 
επαγγελματικού προφίλ, το οποίο πρέπει πάντα να 
ερμηνεύεται κατά προσέγγιση και να υπόκειται στην 
τροποποίηση καθώς αλλάζουν και ωριμάζουν.

Ώς τελικός στόχος του προγράμματος, κάθε μαθητής 
θα πρέπει να επιλέξει έναν επαγγελματικό τομέα 
στον οποίο πρέπει να εμβαθύνει λίγο περισσότερο τις 
γνώσεις του, καθώς και να χτίσει ένα προσωπικό πλάνο 
για να συνεχίσει να εκπαιδεύεται και να ωριμάσει την 
επαγγελματική του επιλογή στον συγκεκριμένο τομέα.

Προκειμένου να αποκομίσουν το μεγαλύτερο όφελος 
από το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
G-Guidance, οι μαθητές, εκτός από την ολοκλήρωση 
των εργασιών που έχουν προγραμματιστεί στην τάξη 
και στο σπίτι, πρέπει να περιηγηθούν στην πλατφόρμα 
και τους πόρους G-Guidance για να ελέγξουν τους 
πολλαπλούς πόρους τεκμηρίωσης (κειμενικό , 
πολυμέσα και οπτικοακουστικά) με πλούσιες 
πληροφορίες για την προσέγγιση των χαρακτηριστικών 
των διαφορετικών επαγγελμάτων της τρέχουσας 
αγοράς εργασίας. Για παράδειγμα, ένας εξαιρετικός 
πόρος είναι η τράπεζα 10 λεπτών βίντεο συνεντεύξεων 
επαγγελματιών, οι οποίοι μπορεί να ξεκαθαρίσουν 
κάποιες αμφιβολίες ή ακόμη και να αποτελέσουν 
πιθανά πρότυπα για τους μαθητές.

Στο σπίτι, οι μαθητές θα μοιραστούν τη μαθησιακή 
τους διαδικασία με τις οικογένειές τους, ενισχυμένη 
από την κοινή χρήση των αποτελεσμάτων εργασίας των 
μαθητών από τη σχολική ψυχολόγο και τους δάσκαλους 
μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. μια 
συνέντευξη από έναν μαθητή, μια φωτογραφία 
κ.λπ.). Οι μαθητές ενθαρρύνονται από το σχολείο 
να συμβουλεύονται τους γονείς τους για διάφορες 
πτυχές που θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος, καθώς και να τους δείξουν κάποιες 
από τις δραστηριότητές τους, να τους ζητήσουν 
βοήθεια κατά καιρούς και να τους μιλήσουν για τα 
ενδιαφέροντά τους και τα επαγγελματικά τους κίνητρα 

σε διαφορετικούς χρόνους.
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ROLE FUNCTIONS SKILLS 

STUDENTS Active learner (agent) 

• Exploration 
• Introspection 
(self-knowledge) 
• Critical reflection 
• Expressing and sharing 
concerns, doubts, hopes 
and expectations 
• Constructing life design 

• Search in Internet (e.g.,    
Google and YouTube) 
• Curiosity 
• Proactivity 

PARENTS 

Support
Feedback

Motivation  

• Support, mediation, mo-
tivation 
• Asking for each day 
activities 
• Commenting video inter-
views from the G-Guid-
ance YouTube channel 
• Point out role models 
• Extending information 
and providing new exam-
ples and experiences in 
real life settings 

• Non-directive dialogue 
• Active listening 
• Empathy 

TEACHERS 

Mediation 
Support

Motivation
Coaching
Feedback

• Assisting in G-Guidance 
Program career guidance 
activities 
• Assisting in managing the 
programs social media
• Showing and explaining 
the platform 
• Encouraging exploration 
and reflection 
• Following the work pro-
cess of each student 
• Assisting in the vocation-
al choice process 

• Digital competence 
• Interpersonal motivation 

PSYCHOLOGIST 

Coordination Counseling
Support

Motivation
Feedback

Overall Coaching

• Directing the G-Guidance 
Program career guidance 
activities 
• Leading the teachers 
• Interpreting the voca-
tional profiles 
• Personal interviews with 
students
• Feedback to administra-
tion, teachers, students 
and parents
• Provide support for 
career choices and career 
path definition
• Conduct the psychologi-
cal assessment and provid-
ing feedback to students
• Creating and managing 
the programs social media 

• Digital competence 
• Communication skills 

 Πίνακας 8. Περίληψη συμμετοχής κάθε πράκτορα στο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού G-Guidance.
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Εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού συνεδρία κατά συνεδρία
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Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη 
διαδικασία υλοποίησης και επισκόπηση 
συνεδρίας  

Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού 
μας έχουν διαφορετικούς στόχους, λαμβάνοντας 
υπόψη το μοντέλο κατασκευής καριέρας του Sa-
vicka, το οποίο μπορεί να είναι ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΥΤΟΓΝΏΣΙΑΣ, στην περίπτωση δραστηριοτήτων που 
έχουν ως κύριο στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές 
να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και έτσι 
να είναι πιο έτοιμοι να κάνουν επαρκείς επιλογές 
σταδιοδρομίας, που είναι αυτές που ταιριάζουν 
καλύτερα στα πραγματικά μου χαρακτηριστικά. 
Υπάρχουν επίσης ΔΙΑΠΡΟΣΏΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 
οι οποίες στοχεύουν στη λήψη ανατροφοδότησης, 
σχετικών πληροφοριών και επικύρωσης από άλλα 
άτομα για τον εαυτό μου, τα χαρακτηριστικά 
μου και τι μπορώ να τους κατευθύνω καλύτερα 
επαγγελματικά. Οι ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 
ΚΑΡΙΕΡΑΣ έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν τις 
γνώσεις των μαθητών σχετικά με τις επαγγελματικές 
διαδρομές, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων, 
επαγγελμάτων, επαγγελματικών πλαισίων, μεταξύ 
άλλων χρήσιμων επαγγελματικών πληροφοριών. 
Η διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού 
περιλαμβάνει επίσης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΕΡΓΏΝ, οι οποίες στοχεύουν να προετοιμάσουν τους 
μαθητές να συνδέσουν προσωπικά χαρακτηριστικά 
και επαγγελματικές διαδρομές, καθώς και να 
γνωρίζουν τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, 
τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν και τους 
πόρους που θα χρησιμοποιήσουν.

Οι δραστηριότητες επαγγελματικού 
προσανατολισμού έχουν επίσης διαφορετικούς 
τύπους, δηλαδή εκτελούνται σε διαφορετικές 
μορφές, που απαιτούν διαφορετικά είδη 
δεξιοτήτων από τους μαθητές για να τις επιτύχουν, 
παρέχοντας διαφορετικά κίνητρα, γεγονός που 
κάνει τον επαγγελματικό προσανατολισμό πιο 
ενδιαφέρον, δυναμικό και ελκυστικό. Διαθέτουμε 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, οι οποίες 
επιτρέπουν στους μαθητές να λαμβάνουν 
ανατροφοδότηση και ανταμοιβές για την 
εργασία τους στις δραστηριότητες, καθώς και 
εύκολη πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες 
σταδιοδρομίας και σε όσα κάνουν οι συμμαθητές 

τους με τον ίδιο τρόπο. Οι δραστηριότητες 
πλατφόρμας παρέχουν επίσης στον ψυχολόγο 
όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εργασία του 
μαθητή και πληροφορίες για χρήση σε μελλοντικές 
συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού και 
έναν εύκολο τρόπο παρακίνησης, επικύρωσης και 
απάντησης σε ερωτήσεις των μαθητών σχετικά 
με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Οι 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΏΝ, είναι αυτές που 
θα ωθήσουν τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν 
τον αγαπημένο τους τρόπο επικοινωνίας, 
αλληλεπίδρασης και μάθησης (λήψη πληροφοριών), 
κάνοντας τις δραστηριότητες επαγγελματικού 
προσανατολισμού πιο ενδιαφέρουσες και 
ενημερωμένες για αυτούς. Στην περίπτωση 
των ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ, αυτές οι 
δραστηριότητες έχουν δύο σημαντικούς στόχους, 
ο ένας από τους οποίους είναι η συμμετοχή των 
γονέων στον επαγγελματικό προσανατολισμό των 
παιδιών τους και ο άλλος να λάβουν επαγγελματικό 
προσανατολισμό εκτός σχολείου και στην κοινότητα 
ή, με άλλα λόγια, στην πραγματική ζωή. . Αυτό 
σημαίνει ότι οι δραστηριότητες επέκτασης θα 
ζητήσουν από τους μαθητές να αποκτήσουν μια 
πιο ρεαλιστική άποψη για τη σταδιοδρομία, τα 
επαγγέλματα και τις επαγγελματικές διαδρομές, με 
τη βοήθεια, την επίβλεψη και τη συμμετοχή των 
γονέων τους.

Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει τη γενική οργάνωση των 
12 συνεδριών που έχουν προγραμματιστεί για τη 
διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού 
G-Guidance, με μια σύντομη περιγραφή των 
δραστηριοτήτων που έχουν προγραμματιστεί για 
κάθε συνεδρία. Παρέχεται αναφορά στον στόχο 
και το είδος της δραστηριότητας για καλύτερη 
προοπτική και κατανόηση του προτεινόμενου 
σχεδίου εργασίας. Όπως και πριν, είναι σημαντικό 
να σημειωθεί, για μελλοντικές εφαρμογές αυτής της 
διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού, ότι 
αυτές οι συνεδρίες και δραστηριότητες αποτελούν 
ένα πλαίσιο αναφοράς που επιτρέπει (και συνιστά) 
στους σχολικούς ψυχολόγους να προσαρμόζονται 
και να προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών και 
σχολικά πλαίσια όπου πρόκειται να εφαρμοστεί. 
Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή των συνεδριών, 
των εργαλείων, των υλικών και των οδηγιών 
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υλοποίησης, ανατρέξτε στο “Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης 
και Χρηστών” της G-GUIDANCE που περιέχει όλες 
τις τεχνικές πληροφορίες που απαιτούνται για 
να αποκτήσετε μια εις βάθος προοπτική και να 
μάθετε πώς να εφαρμόσετε την καριέρα διαδικασία 
καθοδήγησης χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και το 
περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από το έργο μας.



35

 Πίνακας 9. Επισκόπηση των συνεδριών του Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού G-Guidance.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΟΧΟΙ Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας συνεδρίας 

1  

Εμφάνιση του προγράμματος G-Guidance για να λάβετε 
μια επισκόπηση της διαδικασίας της μεθόδου G-Guidance: 
ώρες, ώρες, δραστηριότητες.
Καθορίστε τους κανόνες και διερευνήστε τις προσδοκίες 
για το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού.
Επίτευξη συμφωνίας και συγκατάθεσης για αποδοχή και 
συναίνεση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Δημιουργήστε το κανάλι (για παράδειγμα, ομάδα, 
κοινωνικό δίκτυο ...) για να είστε σε επαφή μεταξύ 
μαθητών, γονέων / φροντιστών, ψυχολόγων και δασκάλων 
για να μοιραστείτε και να διαδώσετε τις δραστηριότητες 
του προγράμματος.

Παρουσίαση του έργου επαγγελματικού προσανατολισμού στους μαθητές

Παρουσίαση και συζήτηση κανόνων και προσδοκιών για επαγγελματικό 
προσανατολισμό

Παρουσίαση της πλατφόρμας G-Guidance (χωρίς αλληλεπίδραση)

Υπογραφή των ενημερωμένων συναινέσεις (για φοιτητές)

Δημιουργήστε λογαριασμό τάξης Instagram, Facebook και WhatsApp για να 
διαδώσετε αποτελέσματα για τους γονείς. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΏΝ]

2  

Εξερευνήστε και μάθετε για τους κύριους τομείς και τα 
επαγγελματικά προφίλ.
Αυξήστε την αυτογνωσία κάποιου για το επαγγελματικό 
προφίλ και τις προσδοκίες του.
Συζητήστε και αναλύστε τις προσδοκίες σταδιοδρομίας 
στον επαγγελματικό σας τομέα.

 Ξεκινήστε την αλληλεπίδραση με την πλατφόρμα, απαντώντας στο 
ερωτηματολόγιο επαγγελματικού προσανατολισμού G-Guidance. 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ]

Παρουσίαση και συζήτηση των επαγγελματικών περιοχών G- Guidance: 
Δημιουργός, Ερευνητής, Δημιουργός, Βοηθός, Ηγέτης, Διοργανωτής

Αναλύστε και συζητήστε τα επαγγελματικά προφίλ και ζητήστε από τους μαθητές 
να αναλογιστούν το προφίλ τους (αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο), 
μιλώντας για το πόσο σχετίζονται με το προφίλ τους [ΔΙΑΠΡΟΣΏΠΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΓΝΏΣΗΣ]

Δημιουργήστε ομάδες σύμφωνα με το επαγγελματικό προφίλ, συζητήστε και 
μοιραστείτε τις προσδοκίες και το τι πιστεύουν ότι θα επιτύχουν σταδιοδρομικά 
σε αυτόν τον επαγγελματικό τομέα. Ώς αποτέλεσμα, κάθε ομάδα θα πρέπει 
να κάνει ένα βίντεο με το smartphone της (ή με την κάμερα του υπολογιστή) 
για να το ανεβάσει στην πλατφόρμα και να το μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΏΝ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ]

3  

Aumentare la conoscenza di sé degli studenti. 
Diventare consapevoli dei propri obiettivi, bisogni, interessi, 
priorità, qualità e caratteristiche personali. 
Avere una maggiore conoscenza dei propri punti di forza e 
di debolezza in termini professionali. 
Riflettere sulle cose che sappiamo fare bene. 
Riflettere su come superare i propri punti deboli e 

trasformarli in punti di forza. 

Δραστηριότητα αυτογνωσίας: Ποιος είμαι; Ποια είναι τα (επαγγελματικά) δυνατά 
και αδύνατα σημεία; Για ποιο πράγμα νομίζω ότι είναι καλό; Συμπληρώστε 
αυτές τις πληροφορίες στο ερωτηματολόγιο της πλατφόρμας, κάντε μια 
πρόταση στην τάξη και λάβετε σχόλια από συμμαθητές, δασκάλους και 
ψυχολόγους. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] [ΔΙΑΠΡΟΣΏΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΓΕΙΏΣΗΣ]

[ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ] (στο σπίτι, μεταξύ των συνεδριών): κάντε μια 
περιγραφή του εαυτού σας ως επαγγελματία 10-15 χρόνια στο μέλλον και 
εκφράστε την όπως προτιμάτε, μέσα από ένα σχέδιο, σύνθεση φωτογραφίας, 
κολάζ, ένα δοκίμιο, ένα βίντεο και ανεβάστε το στην πλατφόρμα G-Guidance. 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΏΝ]

 4  

Σκεφτείτε και σκεφτείτε τον εαυτό σας ως επαγγελματία 
στο μέλλον, μεταξύ 10 - 15 ετών.
Εξερευνήστε τις επαγγελματικές αξίες των μαθητών και 
συνδέστε τις με αποφάσεις σταδιοδρομίας.
Εξερευνήστε τα προσωπικά ενδιαφέροντα των μαθητών, 
παρελθόν και παρόν, και συνδέστε τα με αποφάσεις 
σταδιοδρομίας.

Προβολή και συζήτηση σχετικά με τη δραστηριότητα επέκτασης της 
προηγούμενης συνεδρίας, με συντονιστή τη σχολική ψυχολόγο και τους 
εκπαιδευτικούς. [ΔΙΑΠΡΟΣΏΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΑΥΤΟΓΝΏΣΗΣ]

Διερεύνηση των επαγγελματικών αξιών των μαθητών και σύνδεση τους 
με τη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΓΕΙΏΣΗΣ] 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ]

Διερεύνηση των προσωπικών ενδιαφερόντων του μαθητή, παρελθόντος 
και παρόντος και σύνδεση τους με τη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας. 
Κάθε μαθητής επιλέγει ένα βίντεο, έναν ιστότοπο, μια φωτογραφία ή 
άλλες πληροφορίες που πιστεύει ότι αντιπροσωπεύουν τα προσωπικά του 
ενδιαφέροντα. Ανεβάζει τις πληροφορίες στην πλατφόρμα και αφού τελειώσει, 
το αποτέλεσμα παρουσιάζεται στην τάξη και συζητείται, με συντονιστή 
σχολική ψυχολόγο και καθηγητές. Ο ψυχολόγος και οι δάσκαλοι θα πρέπει να 
συμβάλλουν στη σύνδεση μεταξύ των ενδιαφερόντων, των δεξιοτήτων και της 
επαγγελματικής ανάπτυξης και των περιοχών [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΏΝ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ]

5  

• Δείξτε μια περιγραφή του εθνικού σχολείου/
εκπαιδευτικού συστήματος με τα κύρια χαρακτηριστικά 
του και τις διδακτικές και επαγγελματικές του διαδρομές.
• Συνδέστε τα κύρια μαθήματα κατάρτισης με τους 
επαγγελματικούς τομείς του G-Guidance (Maker, 
Researcher, Creator, Helper, Leader, Organizer).
• Συνδέστε το επαγγελματικό σας προφίλ που προκύπτει 
από το ερωτηματολόγιο G-Guidance και την αντιστοιχία 
του με τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δρομολόγια.
• Εξερευνήστε επαγγελματικούς μύθους και στερεότυπα, 
σκεφτείτε και συζητήστε.

Σχολικός ψυχολόγος κάνει μια παρουσίαση με μια περιγραφή του εθνικού 
σχολικού συστήματος, των κύριων χαρακτηριστικών και των διαδρομών του, 
συνδέοντάς τα με επαγγελματικούς τομείς του G-Guidance (διαφορετικός για 
κάθε χώρα) [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ]

Διερεύνηση επαγγελματικών μύθων και στερεοτύπων απαντώντας σε ένα 
αληθινό ή ψευδές ερωτηματολόγιο στην πλατφόρμα και συζητώντας τα 
αποτελέσματα στη συνεδρία. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ]

[ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ] (στο σπίτι, μεταξύ των συνεδριών): ζητήστε από 
τους μαθητές να ολοκληρώσουν 3 WebQuest στην πλατφόρμα, ανάλογα με το 
επαγγελματικό τους προφίλ. Ένα WebQuest για κάθε έναν από τους 3 τομείς με 
την υψηλότερη βαθμολογία του επαγγελματικού τους προφίλ. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ]

6  

Εξερευνήστε τα διάφορα επαγγέλματα για να 
λάβετε περισσότερες πληροφορίες για αυτά και να 
προσδιορίσετε τις επαγγελματικές προτιμήσεις με βάση 
το επαγγελματικό προφίλ του μαθητή.
Διεύρυνση των ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης και 
επιλογής σταδιοδρομίας για τους μαθητές.

Εξερευνώντας τον κόσμο της καριέρας. Ξεκινήστε να εργάζεστε με τον Οδηγό 
Επαγγελμάτων. Ζητήστε από τους μαθητές να περάσουν από τα επαγγέλματα 
που αναφέρονται στον οδηγό και, ανάλογα με το επαγγελματικό τους προφίλ, 
την περιοχή με την υψηλότερη βαθμολογία (όπως εμφανίζεται στην πλατφόρμα) 
και ζητήστε τους να επιλέξουν τα κορυφαία 5 επαγγέλματα με τα οποία ένιωθαν 
ότι ταυτίζονται περισσότερο, αφού διαβάσουν για αυτά και παρακολουθήσουν 
το Βίντεο. Η λίστα θα πρέπει να μεταφορτωθεί στην πλατφόρμα στο τέλος της 
εργασίας. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΏΝ] 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ]

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες από τον οδηγό επαγγελμάτων και την έρευνα 
στο διαδίκτυο, οι μαθητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα 
«Δίκτυο Επαγγελμάτων». Αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να υποστηρίζεται 
από τον ψυχολόγο και τους δασκάλους. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ] 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ]
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7  

Γνωρίστε έναν επαγγελματία του επιλεγμένου 
επαγγέλματος.
Γνωρίστε τις ανάγκες, τις προτεραιότητες, τις ιδιότητες 
και τα προσωπικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για το 
επιλεγμένο επάγγελμα.

Ο Σχολικός Ψυχολόγος συνεργάζεται με μαθητές για να δημιουργήσει ένα 
σενάριο συνέντευξης με 5 σχετικές ερωτήσεις που θα ήθελαν να κάνουν σε 
έναν επαγγελματία από ένα από τα κορυφαία 5 επαγγέλματα που επέλεξαν σε 
προηγούμενη συνεδρία. Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης, οι μαθητές θα 
πρέπει να εργαστούν ατομικά ή σε μικρές ομάδες, ανάλογα με τον επαγγελματία 
που επέλεξαν, και με τη βοήθεια δασκάλων, συναδέλφων, ψυχολόγου και 
γονέων, να βρουν τρόπο να επικοινωνήσουν με έναν επαγγελματία για να 
πραγματοποιήσουν τη συνέντευξη. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ] 
[ΔΙΑΠΡΟΣΏΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ]

[ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ] (στο σπίτι, μεταξύ των συνεδριών): οι μαθητές, 
που εργάζονται μεμονωμένα ή σε ομάδες, θα πρέπει να κάνουν ένα βίντεο 
με τη συνέντευξη με τον επαγγελματία που επέλεξαν. Όταν το βίντεο της 
συνέντευξης είναι έτοιμο, οι μαθητές πρέπει να το ανεβάσουν στην πλατφόρμα. 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ]

8  

Εκτιμήστε τον βαθμό διαφορετικότητας ή κοινής χρήσης 
των εργασιακών περιβαλλόντων στο επιλεγμένο 
επάγγελμα.
Προσδιορίστε το στυλ ένδυσης, τα κύρια χαρακτηριστικά 
του περιβάλλοντος και τα κοινά και συχνά εργαλεία 
εργασίας που χρησιμοποιούνται στο επιλεγμένο 
επάγγελμα.

Εκτέλεση δραστηριότητας «Εξερευνώντας Επαγγελματικά Περιβάλλοντα», μια 
δραστηριότητα που στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν περισσότερα 
για τα επαγγέλματα περιγράφοντας τον ενδυματολογικό τους κώδικα, το φυσικό 
περιβάλλον και τα εργαλεία εργασίας των επαγγελμάτων που προτιμούν. 
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει με άλμπουμ φωτογραφιών ή βίντεο, τα 
οποία πρόκειται να ανέβουν στην πλατφόρμα και να κοινοποιηθούν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης της τάξης. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να εκτελεστεί 
χρησιμοποιώντας διαδικτυακή έρευνα μόνο σε συνεδρία ή σε συνδυασμένη 
μορφή μεταξύ δραστηριότητας εντός συνεδρίας και δραστηριότητας επέκτασης. 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ] 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΏΝ]

Ζητήστε από τους μαθητές να ολοκληρώσουν 3 WebQuest στην πλατφόρμα, 
ανάλογα με το επαγγελματικό τους προφίλ. Ένα WebQuest για κάθε έναν από 
τους 3 τομείς με την υψηλότερη βαθμολογία του επαγγελματικού τους προφίλ. 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ]

[ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ] (στο σπίτι, μεταξύ των συνεδριών): ζητήστε 
από τους μαθητές να εργαστούν ατομικά ή ομαδικά και με τη βοήθεια 
ψυχολόγων, δασκάλων και γονέων, συλλέξτε φωτογραφίες (για παράδειγμα: 
χρησιμοποιώντας τα τηλέφωνά τους) με στολές, όργανα και χώρους εργασίας , 
απευθείας στην κοινότητά τους.
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Κατανοήστε τους λόγους που ωθούν διαφορετικούς 
επαγγελματίες να επιλέξουν και να συνεχίσουν την 
εργασία τους.
Αναλογιστείτε τον βαθμό μετάδοσης παραδόσεων και 
αξιών που σχετίζονται με την εργασία μεταξύ των μελών 
της οικογένειας.

Όλη η τάξη παρακολουθεί τα βίντεο συνεντεύξεων που έγιναν από τους 
μαθητές (δραστηριότητα συνεδρίας 7) με τη συνέντευξη σε επαγγελματίες και 
συζητούν τις πληροφορίες σχετικά με την πραγματικότητα της εργασίας σε κάθε 
επάγγελμα. Στο τέλος, όλη η τάξη θα πρέπει να επιλέξει τα καλύτερα βίντεο και 
να τα μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της τάξης. [ΔΙΑΠΡΟΣΏΠΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ]

[ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ] (στο σπίτι, μεταξύ των συνεδριών): χτίστε ένα 
οικογενειακό δέντρο επαγγελμάτων. Φτιάξτε μια σύνθεση με πληροφορίες για τα 
μέλη της οικογένειας και τα επαγγέλματά τους, χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητες 
σημειώσεις, σχέδια, φωτογραφίες, ό,τι υλικό προτιμούν οι μαθητές. Στο τέλος, 
πρέπει να τραβήξουν μια φωτογραφία της δουλειάς τους και να την ανεβάσουν 
στην πλατφόρμα ή/και να κάνουν μια παρουσίαση βίντεο της δουλειάς τους, 
εξηγώντας το γενεαλογικό δέντρο των επαγγελμάτων τους. Αυτές οι πληροφορίες 
θα πρέπει να έχουν τη στενή συνεργασία γονέων και οικογένειας, για πιο 
ακριβείς πληροφορίες και να προκαλέσουν γονική συνεργασία. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ]
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Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει 
τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν το μονοπάτι που 
θα τους οδηγήσει να γίνουν επαγγελματίες, συνδέοντας 
προσωπικά χαρακτηριστικά και επαγγελματικές 
διαδρομές, καθώς και να γνωρίζουν τα εμπόδια που 
πρέπει να ξεπεραστούν, τις δεξιότητες που πρέπει να 
αναπτυχθούν και τους πόρους που πρέπει να χρήση.

Χρησιμοποιώντας τον οδηγό επαγγελμάτων στην πλατφόρμα, διαδικτυακή 
έρευνα και υποστήριξη από τον ψυχολόγο και τους δασκάλους, οι μαθητές 
ολοκληρώνουν τη δραστηριότητα «Επαγγελματικός Ντετέκτιβ». Αυτή η 
δραστηριότητα στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές για το μονοπάτι που 
θα πρέπει να περπατήσουν από την παρούσα στιγμή μέχρι την επαγγελματική 
τους κατάσταση. Η δραστηριότητα θα πρέπει να καθοδηγείται και να 
υποστηρίζεται από ψυχολόγο και εκπαιδευτικούς σε συνεδρία [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΟΥ]

[ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ] (στο σπίτι, μεταξύ των συνεδριών): ζητήστε από 
τους μαθητές να ολοκληρώσουν 3 WebQuest στην πλατφόρμα, ανάλογα με το 
επαγγελματικό τους προφίλ. Ένα WebQuest για κάθε έναν από τους 3 τομείς με 
την υψηλότερη βαθμολογία του επαγγελματικού τους προφίλ. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑ]
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Οραματιστείτε ένα πιθανό επιθυμητό μέλλον.
Αναγνωρίστε την αίσθηση αυτονομίας που έχει κάθε 
μαθητής στο σχεδιασμό της ζωής και της επαγγελματικής 
του σταδιοδρομίας.

Δώστε στους μαθητές μια στιγμή προβληματισμού σχετικά με την επαγγελματική 
εξερεύνηση που έγινε σε όλες τις συνεδρίες

Δημιουργήστε έναν ατομικό πίνακα διάθεσης σταδιοδρομίας για κάθε μαθητή. 
Ζητήστε από τους μαθητές να εξαγάγουν τις πιο σημαντικές γνώσεις από κάθε 
συνεδρία και να δημιουργήσουν έναν πίνακα διάθεσης με σύντομα κείμενα, 
αποσπάσματα, εικόνες και άλλα στοιχεία που βρίσκουν ενδιαφέροντα. Η ιδέα 
είναι να διατηρηθεί ένα προϊόν των συνεδριών ικανό να τους δείξει την εξέλιξή 
τους καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεδριών, καθώς και πιθανές επαγγελματικές 
διαδρομές. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΓΝΏΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ]
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Ελέγξτε τις μαθησιακές σας εμπειρίες και αξιολογήστε την 
πρόοδό σας στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων.
Δημιουργήστε ένα είδος προσωπικού χαρτοφυλακίου που 
αντικατοπτρίζει τα πιο σημαντικά βήματα που έγιναν σε 
κάθε μία από τις συνεδρίες G-Guidance.

Οργανώστε μια τελική συνεδρία όπου οι οικογένειες των μαθητών και σημαντικοί 
άλλοι μπορούν να δουν το προϊόν της δουλειάς που έγινε κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής εξερεύνησης. Θα μπορούσε να είναι μια στιγμή για ανταλλαγή 
ιδεών ή/και αποσαφήνιση αμφιβολιών, καθώς και για την προώθηση της 
σχέσης μεταξύ σχολείου και οικογένειας σε μια πιθανή επαγγελματική απόφαση 
[ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ]

* Αυτές οι δύο τελευταίες συνεδρίες μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα για λόγους εξοικονόμησης χρόνου και πόρων.
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ENOTHTA 1 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1  

Γενική περιγραφή 

Αυτή η συνεδρία εστιάζει στην παρουσίαση του προγράμματος G-Guidance, εισάγοντας τον επαγγελματικό προσανατολισμό στους μαθητές, τους 
κανόνες και τις προσδοκίες του, την πλατφόρμα, τον τρόπο χρήσης του και τον τρόπο κοινής χρήσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων σε αυτό.  

Αντικείμενο μελέτης 
• Εμφάνιση του προγράμματος G-Guidance για μια επισκόπηση της διαδικασίας της μεθόδου G-Guidance: χρόνος, χρονοδιάγραμμα, 
δραστηριότητες. 
• Θέσπιση κανόνων και διερεύνηση των προσδοκιών για το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού. 
• Καταλήξτε σε συμφωνία και συγκατάθεση για αποδοχή και συγκατάθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα. 
• Δημιουργία καναλιού (π.χ. ομάδες, κοινωνικό δίκτυο…) για την επαφή μεταξύ των μαθητών, των γονέων/φροντιστών, των ψυχολόγων και των 
δασκάλων για κοινή χρήση και διάδοση των δραστηριοτήτων του προγράμματος.  

Δραστηριότητες 

1. Παρουσίαση του έργου επαγγελματικού προσανατολισμού στους μαθητές 
2. Παρουσίαση και συζήτηση κανόνων και προσδοκιών για επαγγελματικό προσανατολισμό 
3. Παρουσίαση της πλατφόρμας G-Guidance (χωρίς αλληλεπίδραση) 
4. Υπογραφή των ενημερωμένων συναινέσεις (για φοιτητές) 
5. Δημιουργήστε λογαριασμό τάξης στο Instagram, το Facebook και το WhatsApp για να διαδώσετε αποτελέσματα για τους γονείς. 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ] 

Πηγές 
Υπολογιστής με πρόσβαση στο Διαδίκτυο στην πλατφόρμα. power-point ή άλλη παρουσίαση-εφαρμογή; Μορφή ενημερωμένης συναίνεσης. 
Χρόνος: από 1 ώρα έως 1:30 λεπτά.  

Ο ρόλος και οι λειτουργίες των ψυχολόγων  

• Προετοιμάστε τις ενημερωμένες συναινέσεις των μαθητών. 
• Ελέγξτε εάν η πρόσβαση και οι δυνατότητες της πλατφόρμας είναι έτοιμες. 
• Δημιουργήστε έναν λογαριασμό τάξης σε κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Instagram, Facebook, WhatsApp).  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών  
Οργανώστε δραστηριότητες και ενθαρρύνετε τους μαθητές να το κάνουν. Επίβλεψη όλων των δραστηριοτήτων του μαθητή. 
• Κάντε μια παρουσίαση σχετικά με το έργο G-Guidance, συμπεριλαμβανομένων στόχων, λειτουργιών, δραστηριοτήτων και σχετικών 
πληροφοριών. 
• Κάντε μια παρουσίαση σχετικά με την πλατφόρμα G-Guidance, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών, των δραστηριοτήτων και της 
αξιολόγησης/ανατροφοδότησης. 
• Ετοιμάστε μια λίστα κανόνων σχετικά με τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας και τον τρόπο συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
• Ετοιμάστε ένα σενάριο ερωτήσεων για να εξερευνήσετε και να αναλύσετε τις προσδοκίες των μαθητών σχετικά με τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό.  

Ο ρόλος των γονέων/κηδεμόνων  

• Ελέγξτε και μοιραστείτε με τα παιδιά τους τον λογαριασμό της τάξης στα κοινωνικά δίκτυα. 
• Λάβετε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τα εργαλεία του, όπως Profession Guide, Digital Platform, Career Methodology Manual και 
Training and User's Manual. 

•  

Ο ρόλος των μαθητών  

• Ακούγοντας την παρουσίαση του δασκάλου σχετικά με το έργο G- Guidance. 

• Υπογραφή της ενημερωμένης συγκατάθεσής τους. 
• Συμμετοχή στην εξερεύνηση των προσδοκιών. 
• Έλεγχος της πρόσβασής του/της στον λογαριασμό της τάξης στο κοινωνικό δίκτυο ή εναλλακτικό κανάλι.  

Συμβουλές και συστάσεις 
(Προτάσεις/πιθανές δυσκολίες)  

Προτάσεις 
Προετοιμάστε όλο το απαραίτητο υλικό για την παρουσίαση του προγράμματος (π.χ. ένα σενάριο με ερωτήσεις για συζήτηση και τις 
ενημερωμένες συναινέσεις των μαθητών). 
• Ετοιμάστε μια παρουσίαση σε μορφή power-point/ήχου/βίντεο. Μπορεί να παρέχεται στην ψηφιακή πλατφόρμα που συνδέεται στο κανάλι G-
Guidance YouTube. Οι μαθητές και οι γονείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στο βίντεο και να ακούσουν την παρουσίαση ανά πάσα στιγμή. 

ENOTHTA 1
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• Να γνωρίζετε εάν οι μαθητές ελέγχουν την πρόσβασή τους στον λογαριασμό της τάξης στα κοινωνικά δίκτυα. 
• Προσπαθήστε να εντοπίσετε μαθητές με χαμηλές προσδοκίες ή χαμηλά κίνητρα για συμμετοχή στο πρόγραμμα. 
• Ορίστε προηγουμένως συνέπειες για το πότε οι μαθητές παραβιάζουν τους κανόνες στο πρόγραμμα. 

  
Πιθανές δυσκολίες 
• Οι γονείς δεν θέλουν οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμό κοινωνικού δικτύου. 
• Οι μαθητές δεν τραγουδούν την ενημερωμένη συγκατάθεση. 
• Οι μαθητές παρουσιάζουν χαμηλό κίνητρο/προσδοκία συμμετοχής στο πρόγραμμα.  

 

Αναλυτική περιγραφή 

1. Συστήνοντας το G-Guidance στους μαθητές 

Κύριο αντικείμενο 

Για να αποκτήσετε πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με τους στόχους, τη διαδικασία της μεθόδου, τις 
δραστηριότητες και την αξιολόγηση του προγράμματος G-Guidance. Ενθάρρυνση και παρακίνηση των 
μαθητών να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό. 
 

Πηγές 

Αίθουσα διδασκαλίας. 
Υπολογιστή. 
Πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
Παρουσίαση για το έργο και την πλατφόρμα G-Guidance. 
15 λεπτά 
 

Τρόπος εργασίας  Ομαδικός 
Τόπος εργασίας Σχολική αίθουσα με Η/Υ και πρόσβαση στο διαδίκτυο  

Οδηγίες δραστηριότητας 
Κάντε μια παρουσίαση σχετικά με το power-point (ή άλλη εφαρμογή), συμπεριλαμβανομένων των στόχων 
της καθοδήγησης G, της διαδικασίας-μεθόδου, των συνεδριών, των δραστηριοτήτων και της αξιολόγησης. 
 

Παραδοτέα 
Οι μαθητές ακούν την παρουσίαση και θέτουν στους δασκάλους ερωτήσεις σχετικά με αυτήν. 
 

G-Guidance σύνδεσμος 
Σε περίπτωση που οι δάσκαλοι προετοιμάσουν μια παρουσίαση βίντεο, μπορεί να παρέχεται στην 
πλατφόρμα που συνδέεται με το κανάλι G-Guidance στο YouTube. 
 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στους μαθητές να έχουν μια επισκόπηση και μια πρώτη εικόνα του 
προγράμματος G-Guidance. Θα παρέχει στους μαθητές βασικές γνώσεις σχετικά με το πρόγραμμα, τη 
διαδικασία της μεθόδου, τις συνεδρίες, τις δραστηριότητες, το χρονοδιάγραμμα, τα εργαλεία, την 
αξιολόγηση-ανατροφοδότηση κ.λπ. 
Για αυτό, οι μαθητές θα πρέπει να ακούσουν τις παρουσιάσεις και να ρωτήσουν τους καθηγητές για 
αμφιβολίες και οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα. Οι δάσκαλοι μετά από αυτή τη 
δραστηριότητα μπορούν να ρωτήσουν τους μαθητές για όποιες ερωτήσεις έχουν. 
 

Σημειώσεις για τους μαθητές  

Θα πρέπει να προετοιμάσετε και να κάνετε μια παρουσίαση. 
Θα πρέπει να ενθαρρύνετε και να παρακινείτε τους μαθητές να αναγνωρίσουν τα οφέλη (π.χ., gaming 
δραστηριότητες, γνώσεις για την επαγγελματική σταδιοδρομία και τα επαγγέλματα, βοήθεια στη λήψη 
αποφάσεων…) και θετικές προσδοκίες σχετικά με το πρόγραμμα G-Guidance. 
 

2. Παρουσίαση και συζήτηση κανόνων και προσδοκιών για επαγγελματικό προσανατολισμό 

Κύριο αντικείμενο 

Αφήστε τους μαθητές να ορίσουν σωστά τις συμπεριφορές που θα υιοθετήσουν κατά τη διάρκεια των 
συνεδριών G-Guidance και του πλήρους προγράμματος (οι δάσκαλοι θα πρέπει να εργάζονται ως 
διαμεσολαβητές). 
Εξερευνήστε τις θετικές και αρνητικές προσδοκίες σχετικά με το πρόγραμμα και 
βαθμονομήστε/προσαρμόστε τις στην πραγματικότητα και προωθήστε τα κίνητρα των μαθητών. 
 

Πηγές 

15 λεπτά 
Προαιρετικά: οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν μια αφίσα ή να γράψουν ένα έγγραφο και να το 
υπογράψουν. Αυτό θα τους κάνει υπεύθυνους και πιο συνειδητούς για τη συμπεριφορά τους. 
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G-Guidance σύνδεσμος 
Σε περίπτωση που οι δάσκαλοι προετοιμάσουν μια παρουσίαση βίντεο, μπορεί να παρέχεται σε 
πλατφόρμα που συνδέεται με το κανάλι G-Guidance στο YouTube. 
 

Περιγραφή  

Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στους μαθητές να έχουν μια επισκόπηση και μια πρώτη εικόνα της 
ψηφιακής πλατφόρμας. Θα παρέχει στους μαθητές βασικές γνώσεις σχετικά με την πλατφόρμα, τις 
διάφορες ενότητες, τις λειτουργίες, τις χρήσεις, τα χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές της. Οι μαθητές 
μπορούν να δουν πώς να το χρησιμοποιούν και πώς να το δουλέψουν (πρόσβαση σε δραστηριότητες, 
κοινή χρήση πληροφοριών, περιήγηση στις διάφορες ενότητες, πώς ανταμείβονται και αξιολογούνται…). 
Για αυτό, οι μαθητές θα πρέπει να ακούσουν τις παρουσιάσεις του δασκάλου και να του/της ρωτήσουν 
για αμφιβολίες και οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με την πλατφόρμα. Οι δάσκαλοι μετά από 
αυτή τη δραστηριότητα μπορούν να ρωτήσουν τους μαθητές για όποιες ερωτήσεις έχουν. 
 

Σημειώσεις 

Θα πρέπει να προετοιμάσετε και να κάνετε την παρουσίαση. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να 
διαχειρίζεστε και να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα. 
Θα πρέπει να ενθαρρύνετε και να παρακινείτε τους μαθητές να προσδιορίσουν τα οφέλη (π.χ., 
δραστηριότητες με παιχνίδια, γνώσεις σχετικά με την επαγγελματική σταδιοδρομία και τα επαγγέλματα, 
βοήθεια στη λήψη αποφάσεων…) και τις θετικές προσδοκίες της πλατφόρμας. 
 

4. Υπογραφή για συνανίνεση (για μαθητές) 

Κύριο αντικείμενο 

Ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να έχει τη συναίνεση και τη σύμφωνη γνώμη των 
μαθητών σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και να μοιράζονται τις πληροφορίες τους με 
δάσκαλο, ψυχολόγους, γονείς και συμμαθητές (σε ορισμένες περιπτώσεις) στην πλατφόρμα σχετικά με 
τον εαυτό τους και τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους με τον δάσκαλο , ψυχολόγους, γονείς 
και συμμαθητές (σε ορισμένες περιπτώσεις). 
 

Πηγές 
10 λεπτά 
Δήλωση συναίνεσης 
Στηλό 

Τρόπος παρουσίασης Ατομικός 

Τόπος εργασίας 
Τάξη ή μπορείτε να το συλλέξετε στέλνοντας προηγουμένως τη συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης στο 
σπίτι. 
 

Οδηγίες δραστηριότητας 

Οι δάσκαλοι εξηγούν τους λόγους μιας ενημερωμένης συγκατάθεσης, τη διαβάζουν δυνατά και ρωτούν 
τους μαθητές για τυχόν αμφιβολίες ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν. Στη συνέχεια, μοιράζει τις 
συγκαταθέσεις σε χαρτί για κάθε μαθητή και τους ζητά να τις επιστρέψουν υπογεγραμμένες με το όνομα 
και το επώνυμό τους. 
 

Παραδοτέα 

Ενημερωμένη συγκατάθεση υπογεγραμμένη από κάθε σπουδαστή με όλα τα απαιτούμενα δεδομένα, 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές δεοντολογίας της Διακήρυξης του Ελσίνκι (Παγκόσμια Ιατρική Ένωση), 
καθώς και με άλλους ευρωπαϊκούς και εθνικούς ηθικούς και δεοντολογικούς κώδικες συμπεριφοράς, 
καθώς και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων του η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενημερωμένη 
συγκατάθεση θα πρέπει να αναφέρει, τουλάχιστον, τους στόχους του προγράμματος, τον ρόλο που 
υποτίθεται ότι θα διαδραματίσουν οι μαθητές, τον χρόνο και την προσπάθεια που θα χρειαστεί, κάθε 
ενδεχόμενο κόστος που συνεπάγεται η συμμετοχή, πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα τερματισμού 
τους συμμετοχή εάν το επιθυμούν, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της συμμετοχής τους. 

 
G-Guidance σύνδεσμος - 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στους μαθητές να συναινέσουν και να συναινέσουν στη συμμετοχή 
τους στο πρόγραμμα. Για αυτό, οι δάσκαλοι θα πρέπει να εξηγήσουν τους λόγους μιας ενημερωμένης 
συγκατάθεσης, να τη διαβάσουν δυνατά και να ρωτήσουν τους μαθητές για τυχόν αμφιβολίες ή 
ερωτήσεις σχετικά με αυτό. Στη συνέχεια, μοιράζει τις συγκαταθέσεις σε χαρτί για κάθε μαθητή και τους 
ζητά να τις επιστρέψουν υπογεγραμμένες με το όνομα, το επίθετο και τον νόμιμο αριθμό ταυτότητάς 
τους. 
Στο τέλος, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ενημερωμένη συγκατάθεση υπογεγραμμένη από κάθε μαθητή 
με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. 

Τρόπος παρουσίασης Ομαδικός 
Τόπος εργασίας Τάξη 

Οδηγίες δραστηριότητας 
Οι δάσκαλοι συζητούν και διαπραγματεύονται με τους μαθητές τους, τους κανόνες συμμετοχής. Οι 
δάσκαλοι ζητούν επίσης από τους μαθητές τις προσδοκίες και τα κίνητρά τους. 
 

Παραδοτέα 

Μια λίστα κανόνων και προϋποθέσεων αποδεκτή από όλους. 
Συζήτηση και προβληματισμός σχετικά με τις προσδοκίες: πιθανά οφέλη και δυσκολίες, πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα. 
 

G-Guidance σύνδεσμος 
Προαιρετικά: Οι δάσκαλοι και οι ψυχολόγοι μπορούν να κάνουν μια ανάρτηση στο προφίλ τους με τους 
καθιερωμένους κανόνες. 
 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει συζήτηση και διαπραγμάτευση κανόνων συμμετοχής, προκειμένου 
να επιτευχθεί συναίνεση που να παρακινεί τους μαθητές να τους ακολουθήσουν και να συμμορφωθούν 
με αυτούς. Αυτό θα διευκολύνει την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Οι δάσκαλοι θα 
διερευνήσουν τις προσδοκίες των μαθητών ενθαρρύνοντάς τους να εκφράσουν τι περιμένουν από αυτό 
το πρόγραμμα και τα πιθανά οφέλη, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του. Η ανάδειξη των 
πλεονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων μπορεί να συμβάλει στην παρακίνηση και τη συμμετοχή των 
μαθητών στις δραστηριότητες. 
• Μια λίστα κανόνων προϋποθέσεων συμμετοχής στους μαθητές μπορεί να είναι: ακρίβεια, ενεργός 
ρόλος, εκτέλεση και ολοκλήρωση δραστηριοτήτων, συνεργασία στην ομάδα, διατήρηση της ιδιωτικής 
ζωής, διατήρηση του χρήστη και του κωδικού πρόσβασης για πρόσβαση στην πλατφόρμα... 
• Ένα σενάριο πιθανών ερωτήσεων για τη διερεύνηση των προσδοκιών/κινήτρων είναι: 
Τι περιμένουν από το πρόγραμμα; 
Ποια οφέλη αναμένουν να αποκομίσουν; 
Είναι οι μαθητές πρόθυμοι να αναλάβουν αυτήν την πρόκληση; 
Είναι οι μαθητές πρόθυμοι να συμμετάσχουν; Πόσο σκληρά θα δουλέψουν; 

o  

Σημειώσεις για τους καθηγητές 

Θα πρέπει να έχετε υπόψη ορισμένους κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών (π.χ. ακρίβεια, 
ενεργό ρόλο, εκτέλεση και ολοκλήρωση δραστηριοτήτων, συνεργασία στην ομάδα, διατήρηση του 
απορρήτου, διατήρηση χρήστη και κωδικού πρόσβασης...) 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σενάριο δύο/τριών ερωτήσεων για να εξερευνήσετε τις προσδοκίες. 
 

3. Παρουσίαση για την πλατφόρμα G-Guidance (χωρίς διάδραση) 

Κύριο αντικείμενο 

Για να αποκτήσετε πληροφορίες και γνώσεις για την πλατφόρμα και πρώτη εικόνα για τον τρόπο χρήσης 
της: λειτουργίες-ρόλος, εργαλεία, ενότητες, δραστηριότητες. Ενθάρρυνση και παρακίνηση των μαθητών 
να είναι ενεργό μέρος της πλατφόρμας ανεβάζοντας τα αποτελέσματα, συμμετέχοντας και μοιράζοντας 
πληροφορίες. 
 

Πηγές 

Αίθουσα διδασκαλίας 
Υπολογιστή 
Διαδίκτυο 
Σύντομη παρουσίαση (ή παρουσίαση βίντεο που έχει εγγραφεί προηγουμένως) ή άμεση πρόσβαση στην 
πλατφόρμα 
Χρόνος: 10 – 15 λεπτά 
 

Τρόπος παρουσίασης Ομαδικός 
Τόπος παρουσίασης Σχολική αίθουσα με Η/Υ και διαδίκτυο  

Οδηγίες δραστηριότητας 

Κάντε μια παρουσίαση σχετικά με το power-point (ή άλλη εφαρμογή) που περιλαμβάνει λειτουργίες-
ρόλος, εργαλεία, ενότητες, δραστηριότητες… Οι δάσκαλοι μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση στην 
πλατφόρμα στην τάξη και να την δείξουν στους μαθητές περιηγώντας και αναθεωρώντας τις διάφορες 
ενότητες. 
 

Παραδοτέα 
Οι μαθητές ακούν την παρουσίαση και θέτουν στους δασκάλους αμφιβολίες και ερωτήσεις σχετικά με 
αυτήν. 
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G-Guidance σύνδεσμος 
Σε περίπτωση που οι δάσκαλοι προετοιμάσουν μια παρουσίαση βίντεο, μπορεί να παρέχεται σε 
πλατφόρμα που συνδέεται με το κανάλι G-Guidance στο YouTube. 
 

Περιγραφή  

Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στους μαθητές να έχουν μια επισκόπηση και μια πρώτη εικόνα της 
ψηφιακής πλατφόρμας. Θα παρέχει στους μαθητές βασικές γνώσεις σχετικά με την πλατφόρμα, τις 
διάφορες ενότητες, τις λειτουργίες, τις χρήσεις, τα χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές της. Οι μαθητές 
μπορούν να δουν πώς να το χρησιμοποιούν και πώς να το δουλέψουν (πρόσβαση σε δραστηριότητες, 
κοινή χρήση πληροφοριών, περιήγηση στις διάφορες ενότητες, πώς ανταμείβονται και αξιολογούνται…). 
Για αυτό, οι μαθητές θα πρέπει να ακούσουν τις παρουσιάσεις του δασκάλου και να του/της ρωτήσουν 
για αμφιβολίες και οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με την πλατφόρμα. Οι δάσκαλοι μετά από 
αυτή τη δραστηριότητα μπορούν να ρωτήσουν τους μαθητές για όποιες ερωτήσεις έχουν. 
 

Σημειώσεις 

Θα πρέπει να προετοιμάσετε και να κάνετε την παρουσίαση. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να 
διαχειρίζεστε και να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα. 
Θα πρέπει να ενθαρρύνετε και να παρακινείτε τους μαθητές να προσδιορίσουν τα οφέλη (π.χ., 
δραστηριότητες με παιχνίδια, γνώσεις σχετικά με την επαγγελματική σταδιοδρομία και τα επαγγέλματα, 
βοήθεια στη λήψη αποφάσεων…) και τις θετικές προσδοκίες της πλατφόρμας. 
 

4. Υπογραφή για συνανίνεση (για μαθητές) 

Κύριο αντικείμενο 

Ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να έχει τη συναίνεση και τη σύμφωνη γνώμη των 
μαθητών σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και να μοιράζονται τις πληροφορίες τους με 
δάσκαλο, ψυχολόγους, γονείς και συμμαθητές (σε ορισμένες περιπτώσεις) στην πλατφόρμα σχετικά με 
τον εαυτό τους και τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους με τον δάσκαλο , ψυχολόγους, γονείς 
και συμμαθητές (σε ορισμένες περιπτώσεις). 
 

Πηγές 
10 λεπτά 
Δήλωση συναίνεσης 
Στηλό 

Τρόπος παρουσίασης Ατομικός 

Τόπος εργασίας 
Τάξη ή μπορείτε να το συλλέξετε στέλνοντας προηγουμένως τη συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης στο 
σπίτι. 
 

Οδηγίες δραστηριότητας 

Οι δάσκαλοι εξηγούν τους λόγους μιας ενημερωμένης συγκατάθεσης, τη διαβάζουν δυνατά και ρωτούν 
τους μαθητές για τυχόν αμφιβολίες ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν. Στη συνέχεια, μοιράζει τις 
συγκαταθέσεις σε χαρτί για κάθε μαθητή και τους ζητά να τις επιστρέψουν υπογεγραμμένες με το όνομα 
και το επώνυμό τους. 
 

Παραδοτέα 

Ενημερωμένη συγκατάθεση υπογεγραμμένη από κάθε σπουδαστή με όλα τα απαιτούμενα δεδομένα, 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές δεοντολογίας της Διακήρυξης του Ελσίνκι (Παγκόσμια Ιατρική Ένωση), 
καθώς και με άλλους ευρωπαϊκούς και εθνικούς ηθικούς και δεοντολογικούς κώδικες συμπεριφοράς, 
καθώς και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων του η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενημερωμένη 
συγκατάθεση θα πρέπει να αναφέρει, τουλάχιστον, τους στόχους του προγράμματος, τον ρόλο που 
υποτίθεται ότι θα διαδραματίσουν οι μαθητές, τον χρόνο και την προσπάθεια που θα χρειαστεί, κάθε 
ενδεχόμενο κόστος που συνεπάγεται η συμμετοχή, πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα τερματισμού 
τους συμμετοχή εάν το επιθυμούν, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της συμμετοχής τους. 

 
G-Guidance σύνδεσμος - 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στους μαθητές να συναινέσουν και να συναινέσουν στη συμμετοχή 
τους στο πρόγραμμα. Για αυτό, οι δάσκαλοι θα πρέπει να εξηγήσουν τους λόγους μιας ενημερωμένης 
συγκατάθεσης, να τη διαβάσουν δυνατά και να ρωτήσουν τους μαθητές για τυχόν αμφιβολίες ή 
ερωτήσεις σχετικά με αυτό. Στη συνέχεια, μοιράζει τις συγκαταθέσεις σε χαρτί για κάθε μαθητή και τους 
ζητά να τις επιστρέψουν υπογεγραμμένες με το όνομα, το επίθετο και τον νόμιμο αριθμό ταυτότητάς 
τους. 
Στο τέλος, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ενημερωμένη συγκατάθεση υπογεγραμμένη από κάθε μαθητή 
με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  2 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ 2  

Γενικές οδηγίες  

Αυτή η συνεδρία επικεντρώνεται σε επαγγελματικούς τομείς του G-Guidance (δηλαδή, Δημιουργός, Ερευνητής, Δημιουργός, Βοηθός, Ηγέτης, 
Διοργανωτής) και έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει μια ανάλυση και συζήτηση των διαφορετικών επαγγελματικών προφίλ και της σχέσης του με 
το προφίλ των μαθητών.  

Αντικείμενα  

• Διερεύνηση και γνώση των κύριων επαγγελματικών περιοχών και προφίλ. 
• Αύξηση της αυτογνωσίας σχετικά με τα επαγγελματικά προφίλ των μαθητών. 
• Συζητήστε και αναλύστε τα πολλαπλά μονοπάτια σταδιοδρομίας και τους στόχους που σχετίζονται με κάθε έναν από τους επαγγελματικούς 
τομείς του G-Guidance, καθώς και τι να περιμένετε, όσον αφορά τα επιτεύγματα σταδιοδρομίας, από την επιδίωξη του καθενός. 

Δραστηριότητες   

1. Ξεκινήστε την αλληλεπίδραση με την πλατφόρμα, απαντώντας στο ερωτηματολόγιο επαγγελματικού προσανατολισμού G-Guidance. 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] 
2. Παρουσίαση και συζήτηση των επαγγελματικών περιοχών G- Guidance: Δημιουργός, Ερευνητής, Δημιουργός, Βοηθός, Ηγέτης, Διοργανωτής 
3. Αναλύστε και συζητήστε τα επαγγελματικά προφίλ και ζητήστε από τους μαθητές να αναλογιστούν το προφίλ τους (αποτελέσματα από το 
ερωτηματολόγιο), μιλώντας για το πόσο σχετίζονται με το προφίλ τους [ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΓΕΙΩΣΗΣ] 
4. Δημιουργήστε ομάδες σύμφωνα με το επαγγελματικό προφίλ, συζητήστε και μοιραστείτε τις προσδοκίες και το τι πιστεύουν ότι θα επιτύχουν 
σταδιοδρομικά σε αυτόν τον επαγγελματικό τομέα. Ως αποτέλεσμα, κάθε ομάδα θα πρέπει να κάνει ένα βίντεο με το smartphone της (ή με την 
κάμερα του υπολογιστή) για να το ανεβάσει στην πλατφόρμα και να το μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] 

Πηγές  

Υπολογιστής με internet για πρόσβαση στην πλατφόρμα. Χρόνος: από 1 ώρα έως 1:30 λεπτά  

Ο ρόλος και οι λειτουργίες των ψυχολόγων  

• Μετατρέψτε τις διαθέσιμες δραστηριότητες στην πλατφόρμα. 
• Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα G-Guidance, δημιουργώντας νέους λογαριασμούς χρηστών. 
Ετοιμάστε ένα σενάριο ερωτήσεων για να αναλύσετε και να συζητήσετε τα επαγγελματικά προφίλ των μαθητών, κάντε έναν προβληματισμό 
σχετικά με το προφίλ τους (αποτελέσματα ερωτηματολογίου) και συζητήστε πόσο σχετίζονται με το προφίλ τους.  

Ο ρόλος των δασκάλων   

• Οργανώστε τις δραστηριότητες και ενθαρρύνετε τους μαθητές να το κάνουν. 
• Επιβλέπει τις δραστηριότητες του μαθητή. 
• Κάντε μια παρουσίαση σχετικά με τους έξι επαγγελματικούς τομείς: Δημιουργός, Ερευνητής, Δημιουργός, Βοηθός, Ηγέτης και Διοργανωτής. 
• Οργανώστε και δημιουργήστε ομάδες μαθητών σύμφωνα με το επαγγελματικό τους προφίλ για να συζητήσουν και να μοιραστούν απόψεις. 
• Βοηθήστε τις ομάδες μαθητών να δημιουργήσουν βίντεο και να τα ανεβάσουν στην πλατφόρμα G-Guidance. 
• Προωθήστε τη διαφοροποίηση κάθε επαγγελματικού προφίλ, συζητώντας και μοιράζοντας με την ομάδα των συμμαθητών τις προσδοκίες τους.  

Ο ρόλος των γονέων  

• Οι γονείς θα ελέγξουν και θα μοιραστούν με τα παιδιά τους τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου G-Guidance, το επαγγελματικό τους 
προφίλ και μαζί θα πρέπει να το σκεφτούν. 
• Οι γονείς και το παιδί τους μαζί θα παρακολουθήσουν το βίντεο που ανέβασαν οι μαθητές στην πλατφόρμα ή το οποίο κοινοποιήθηκε στον 
λογαριασμό κοινωνικού δικτύου G-Guidance.  

Ο ρόλος των μαθητών  
• Αλληλεπίδραση με την πλατφόρμα, απάντηση στο ερωτηματολόγιο G-Guidance. 
• Ακούγοντας τον καθηγητή να εξηγεί σχετικά με το G- Guidance Επαγγελματικές περιοχές/προφίλ και να συμμετάσχετε στην ομαδική συζήτηση. 
• Συμμετοχή στην ανάλυση και συζήτηση, απαντώντας σε ερωτήσεις καθηγητών σχετικά με το επαγγελματικό προφίλ που αποκτήθηκε στην 
πλατφόρμα. 
• Φτιάχνουν βίντεο με τα smartphone τους και ανεβάζουν στην πλατφόρμα.  

Συμβουλές και οδηγίες 
(Προτάσεις/Πιθανές δυσκολίες)  

 

Σημειώσεις 

Οι γονείς (ή ο νόμιμος κηδεμόνας ή ο νόμιμος κηδεμόνας) πρέπει να εγκρίνουν εκ των προτέρων τη 
συμμετοχή του μαθητή και να υπογράψουν τη συγκατάθεση ενημερωμένης γονέα για να επιτρέψουν στον 
μαθητή να συμμετάσχει. 
 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προετοιμάσουν τη συγκατάθεση μετά από ενημέρωση σύμφωνα με τους 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς νομικούς κανονισμούς καθώς και τους κανόνες του σχολικού ιδρύματος. 
 
Οι ψυχολόγοι πρέπει να γνωρίζουν τους γονείς που έχουν απορρίψει τη συμμετοχή των παιδιών τους στο 
πρόγραμμα. Επίσης, αυτός ο παράγοντας πρέπει να ενημερώνει τους καθηγητές για τους μαθητές που 
δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί. 
 

5. Δημιουργία  λογαριασμού 

Κύριο αντικείμενο 

Ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να υπάρχει ένα κοινό κανάλι για να μοιράζονται 
πληροφορίες, να ενημερώνονται, να λαμβάνουν σχόλια, να διαδίδουν δραστηριότητες και τα 
αποτελέσματά τους με συμμαθητές, ψυχολόγο, γονείς και δασκάλους. 
 

Πηγές 

Η/Υ 
Κινητό (προαιρετικό)  
Διαδίκτυο 
10 λεπτά  

Τρόπος παρουσίασης Ομαδικός 
Τόπος παρουσίασης Τάξη  

Οδηγίες δραστηριότητας 

Ο ψυχολόγος ή ο δάσκαλος δημιουργεί τον λογαριασμό τάξης του κοινωνικού δικτύου ή άλλου 
εναλλακτικού κοινού καναλιού (π.χ. Ομάδες). Σε περίπτωση που έχει δημιουργηθεί προηγουμένως, ο 
δάσκαλος δείχνει τον λογαριασμό της τάξης στην τάξη σε όλους τους μαθητές, πώς να συμμετέχουν σε 
αυτόν, να αποκτήσουν πρόσβαση και πώς πρέπει να τον εξατομικεύσουν. 
 

Παραδοτέα 
Λογαριασμός τάξης σε κοινωνικό δίκτυο, WhatsApp ή άλλο εναλλακτικό κοινό κανάλι. 
 

G-Guidance σύνδεσμος 
Teachers and psychologists can post on their profiles a link for students access to their class 
account. Other option is to create an article in the platform. 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Αυτή η δραστηριότητα συνίσταται στη δημιουργία ενός λογαριασμού τάξης ή ενός κοινού καναλιού όπως 
το Instagram, το Facebook, το WhatsApp ή/και οι ομάδες για τη διάδοση αποτελεσμάτων για γονείς, 
σχολείο και συμμαθητές. 
Έτσι, ψυχολόγοι ή δάσκαλοι θα πρέπει να δημιουργήσουν αυτόν τον λογαριασμό. Μόλις δημιουργηθεί ο 
λογαριασμός της τάξης, οι δάσκαλοι μπορούν να τον δείξουν στους μαθητές και να εξηγήσουν πώς 
μπορούν να έχουν πρόσβαση και να τον χρησιμοποιούν. 
Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στους μαθητές να μοιράζονται πληροφορίες, να διαδίδουν 
δραστηριότητες και αποτελέσματα με τους συμμαθητές τους, τον ψυχολόγο, τους γονείς, τους δασκάλους 
και ακόμη και με την σχολική τους κοινότητα. Είναι ένας τρόπος παροχής ανατροφοδότησης στους 
μαθητές από όλους τους συμμετέχοντες και αύξησης των κινήτρων και της συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
Οι επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για τον λογαριασμό της τάξης θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους 
μαθητές και τους γονείς να δίνουν σχόλια και να συμμετέχουν ενεργά. Θα πρέπει να δυναμιτίζουν και να 
προτείνουν ενέργειες στους μαθητές και τους γονείς ώστε να μοιράζονται πληροφορίες και να ανεβάζουν 
δραστηριότητες και αποτελέσματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα. 
 

Σημειώσεις 

Συνιστάται να δημιουργήσετε τον λογαριασμό της τάξης με τους μαθητές, ώστε να αισθάνονται ότι 
συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία και σχετίζονται με το περιεχόμενό της. Επιτρέποντάς τους να 
δημιουργήσουν και να εξατομικεύσουν τον λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα αυξήσουμε 
την πιθανότητα οι μαθητές να ταυτιστούν με τον λογαριασμό, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να τον 
χρησιμοποιήσουν και να αλληλεπιδράσουν σχετικά με δραστηριότητες επαγγελματικού 
προσανατολισμού, καθώς και να μοιράζονται σχετικές πληροφορίες. 
Ενθαρρύνετε τους μαθητές και τους γονείς να το χρησιμοποιούν μόνο για τους σκοπούς του 
προγράμματος. 
Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να τηρούν καλές πρακτικές όσον αφορά το σεβασμό και το απόρρητο. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  2 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ 2  

Γενικές οδηγίες  

Αυτή η συνεδρία επικεντρώνεται σε επαγγελματικούς τομείς του G-Guidance (δηλαδή, Δημιουργός, Ερευνητής, Δημιουργός, Βοηθός, Ηγέτης, 
Διοργανωτής) και έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει μια ανάλυση και συζήτηση των διαφορετικών επαγγελματικών προφίλ και της σχέσης του με 
το προφίλ των μαθητών.  

Αντικείμενα  

• Διερεύνηση και γνώση των κύριων επαγγελματικών περιοχών και προφίλ. 
• Αύξηση της αυτογνωσίας σχετικά με τα επαγγελματικά προφίλ των μαθητών. 
• Συζητήστε και αναλύστε τα πολλαπλά μονοπάτια σταδιοδρομίας και τους στόχους που σχετίζονται με κάθε έναν από τους επαγγελματικούς 
τομείς του G-Guidance, καθώς και τι να περιμένετε, όσον αφορά τα επιτεύγματα σταδιοδρομίας, από την επιδίωξη του καθενός. 

Δραστηριότητες   

1. Ξεκινήστε την αλληλεπίδραση με την πλατφόρμα, απαντώντας στο ερωτηματολόγιο επαγγελματικού προσανατολισμού G-Guidance. 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] 
2. Παρουσίαση και συζήτηση των επαγγελματικών περιοχών G- Guidance: Δημιουργός, Ερευνητής, Δημιουργός, Βοηθός, Ηγέτης, Διοργανωτής 
3. Αναλύστε και συζητήστε τα επαγγελματικά προφίλ και ζητήστε από τους μαθητές να αναλογιστούν το προφίλ τους (αποτελέσματα από το 
ερωτηματολόγιο), μιλώντας για το πόσο σχετίζονται με το προφίλ τους [ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΓΕΙΩΣΗΣ] 
4. Δημιουργήστε ομάδες σύμφωνα με το επαγγελματικό προφίλ, συζητήστε και μοιραστείτε τις προσδοκίες και το τι πιστεύουν ότι θα επιτύχουν 
σταδιοδρομικά σε αυτόν τον επαγγελματικό τομέα. Ως αποτέλεσμα, κάθε ομάδα θα πρέπει να κάνει ένα βίντεο με το smartphone της (ή με την 
κάμερα του υπολογιστή) για να το ανεβάσει στην πλατφόρμα και να το μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] 

Πηγές  

Υπολογιστής με internet για πρόσβαση στην πλατφόρμα. Χρόνος: από 1 ώρα έως 1:30 λεπτά  

Ο ρόλος και οι λειτουργίες των ψυχολόγων  

• Μετατρέψτε τις διαθέσιμες δραστηριότητες στην πλατφόρμα. 
• Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα G-Guidance, δημιουργώντας νέους λογαριασμούς χρηστών. 
Ετοιμάστε ένα σενάριο ερωτήσεων για να αναλύσετε και να συζητήσετε τα επαγγελματικά προφίλ των μαθητών, κάντε έναν προβληματισμό 
σχετικά με το προφίλ τους (αποτελέσματα ερωτηματολογίου) και συζητήστε πόσο σχετίζονται με το προφίλ τους.  

Ο ρόλος των δασκάλων   

• Οργανώστε τις δραστηριότητες και ενθαρρύνετε τους μαθητές να το κάνουν. 
• Επιβλέπει τις δραστηριότητες του μαθητή. 
• Κάντε μια παρουσίαση σχετικά με τους έξι επαγγελματικούς τομείς: Δημιουργός, Ερευνητής, Δημιουργός, Βοηθός, Ηγέτης και Διοργανωτής. 
• Οργανώστε και δημιουργήστε ομάδες μαθητών σύμφωνα με το επαγγελματικό τους προφίλ για να συζητήσουν και να μοιραστούν απόψεις. 
• Βοηθήστε τις ομάδες μαθητών να δημιουργήσουν βίντεο και να τα ανεβάσουν στην πλατφόρμα G-Guidance. 
• Προωθήστε τη διαφοροποίηση κάθε επαγγελματικού προφίλ, συζητώντας και μοιράζοντας με την ομάδα των συμμαθητών τις προσδοκίες τους.  

Ο ρόλος των γονέων  

• Οι γονείς θα ελέγξουν και θα μοιραστούν με τα παιδιά τους τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου G-Guidance, το επαγγελματικό τους 
προφίλ και μαζί θα πρέπει να το σκεφτούν. 
• Οι γονείς και το παιδί τους μαζί θα παρακολουθήσουν το βίντεο που ανέβασαν οι μαθητές στην πλατφόρμα ή το οποίο κοινοποιήθηκε στον 
λογαριασμό κοινωνικού δικτύου G-Guidance.  

Ο ρόλος των μαθητών  
• Αλληλεπίδραση με την πλατφόρμα, απάντηση στο ερωτηματολόγιο G-Guidance. 
• Ακούγοντας τον καθηγητή να εξηγεί σχετικά με το G- Guidance Επαγγελματικές περιοχές/προφίλ και να συμμετάσχετε στην ομαδική συζήτηση. 
• Συμμετοχή στην ανάλυση και συζήτηση, απαντώντας σε ερωτήσεις καθηγητών σχετικά με το επαγγελματικό προφίλ που αποκτήθηκε στην 
πλατφόρμα. 
• Φτιάχνουν βίντεο με τα smartphone τους και ανεβάζουν στην πλατφόρμα.  

Συμβουλές και οδηγίες 
(Προτάσεις/Πιθανές δυσκολίες)  

ENOTHTA  2
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Πηγές  
Η/Υ 
Διαδίκτυο 
15 λεπτά 

Τρόπος παρουσίασης Ομαδικός 

Τόπος παρουσίασης Σχολική αίθουσα 

Περιγραφή  

Οι μαθητές διαβάζουν και σχολιάζουν τις περιγραφές κάθε επαγγελματικού προφίλ που είναι διαθέσιμες 
στην πλατφόρμα. Οι δάσκαλοι θέτουν ερωτήσεις και αμφιβολίες στους μαθητές σχετικά με το 
περιεχόμενο των επαγγελματικών προφίλ. 
 

Παραδοτέα 
Ανάγνωση και κατανόηση διαφορετικών επαγγελματικών προφίλ. Λύστε αμφιβολίες και σχόλια. 

 

G-Guidance σύνδεσμος G-Guidance άρθρα εντός της πλατφόρμας 

Περιγραφή  

Αυτή η δραστηριότητα εστιάζει στην περιγραφή των επαγγελματικών προφίλ και επιτρέπει στους 
μαθητές να γνωρίζουν και να κατανοούν τα διαφορετικά προφίλ και να μιλάνε για αυτά. Για να γίνει 
αυτό, οι μαθητές πρέπει να διαβάσουν και να σχολιάσουν κάθε μια από τις περιγραφές των 
επαγγελματικών προφίλ που παρέχονται στην πλατφόρμα. Οι επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για 
αυτή τη δραστηριότητα πρέπει να θέτουν ερωτήσεις και αμφιβολίες στους μαθητές σχετικά με το 
περιεχόμενο των επαγγελματικών προφίλ. Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές πρέπει να 
γνωρίζουν και να κατανοούν τα διαφορετικά επαγγελματικά προφίλ, να απαντούν σε ερωτήσεις και να 
κάνουν σχόλια 

 

Σημειώσεις   

Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν το υλικό (Πίνακας-περιγραφή ή Ηχητική/βίντεο-παρουσίαση με επαγγελματικά 
προφίλ) στην πλατφόρμα. 
Οι μαθητές μπορούν να δείξουν και να μιλήσουν με τους γονείς τους για τα διαφορετικά επαγγελματικά 
προφίλ. 
 

3. Ανάλυση και συζήτηση 

Κύριο αντικείμενο 
Συζητήστε και αναλύστε τα διαφορετικά επαγγελματικά προφίλ και τις προσδοκίες σχετικά με τα 
επαγγελματικά επιτεύγματα σε κάθε επαγγελματικό τομέα και πόσο σχετίζονται με το προφίλ τους. 
 

Πηγές 20 λεπτά 

Τρόπος παρουσίασης Ομαδικός 

Τόπος παρουσίασης Σχολική αίθουσα 

Περιγραφή  
Οι μαθητές διαβάζουν και σχολιάζουν τις περιγραφές κάθε επαγγελματικού προφίλ που είναι 
διαθέσιμες στην πλατφόρμα. Οι δάσκαλοι θέτουν ερωτήσεις και αμφιβολίες στους μαθητές σχετικά με 
το περιεχόμενο των επαγγελματικών προφίλ 

Παραδοτέο 
Συζήτηση σε ομάδες και συζήτηση απαντώντας στις ερωτήσεις που παρέχονται στους εκπαιδευτικούς. 
Οι μαθητές πρέπει να ανεβάσουν στην πλατφόρμα τις απαντήσεις τους. 
 

G-Guidance σύνδεσμος 
Οι απαντήσεις πρέπει να ανεβαίνουν στο προσωπικό προφίλ του μαθητή στην πλατφόρμα. 
 

Περιγραφή  

Αυτή η δραστηριότητα εστιάζει στη συζήτηση και ανάλυση των διαφορετικών επαγγελματικών προφίλ και 
επιτρέπει στους μαθητές να αναλογιστούν τις προσδοκίες τους σχετικά με τα επαγγελματικά τους 
επιτεύγματα σε κάθε επαγγελματικό τομέα και πόσο σχετίζονται με το προφίλ τους. Για αυτό, οι μαθητές 
πρέπει να συζητήσουν με τους συμμαθητές τους που έχουν το ίδιο προφίλ. Οι δάσκαλοι πρέπει να 
οργανώσουν και να δημιουργήσουν ομάδες μαθητών σύμφωνα με το επαγγελματικό τους προφίλ και 
κάθε ομάδα πρέπει να απαντήσει σε ένα σύνολο ερωτήσεων, όπως: 
1. Ποιοι είναι οι πιο διαδεδομένοι επαγγελματικοί τομείς στο προφίλ σας; 
ντο. Πιστεύετε ότι αυτό το προφίλ είναι σύμφωνα με τις επαγγελματικές σας προτιμήσεις και προσδοκίες; 

Προτάσεις 

• Ζητήστε από τους μαθητές να μην μοιράζονται το προφίλ τους και το βίντεό τους με άτομα που δεν γνωρίζουν. 

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε τη συγκατάθεση όλων των ατόμων που εμφανίζονται στο βίντεο, προτού το μοιραστείτε. 
• Ζητήστε από τους μαθητές να διατηρούν τα προφίλ και τα βίντεό τους ασφαλή και να μην τα διαδίδουν εκτός του κοινωνικού δικτύου του 
σχολείου. 

  
Πιθανές δυσκολίες 
• Σκεφτείτε ότι τα επαγγελματικά προφίλ των μαθητών δεν είναι πάντα σύμφωνα με τις προσδοκίες τους. Οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν 
ένα προφίλ ανάμειξης ή σύγχυσης και είναι σημαντικό να τους υποστηρίξουμε. 
• Οι μαθητές που έχουν μπερδεμένο προφίλ (π.χ., όλα τα επαγγελματικά προφίλ βαθμολογούνται με τον ίδιο τρόπο), αφού εξετάσουν τις 
απαντήσεις τους πρέπει να εξερευνήσουν σε βάθος τους επαγγελματικούς τους τομείς. Μάλλον χρειάζονται επιπλέον επαγγελματικό 
προσανατολισμό.  

 

Αναλυτική περιγραφή για κάθε δραστηριότητα από την ενότητα 2 

1. Απαντώντας στο ερωτηματολόγιο του G-Guidance 

Kύριο αντικείμενο 
Οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν το δικό τους επαγγελματικό προφίλ σύμφωνα με τις επαγγελματικές 
περιοχές G- Guidance Maker, Researcher, Creator, Helper, Leader και Organizer. 
 

Πηγές 
Η/Υ 
Διαδίκτυο 
20 λεπτά 

Τρόπος εργασίας Ατομικός 
Τόπος εργασίας Σχολική αίθουσα με Η/Υ και διαδίκτυο 

Οδηγίες δραστηριότητας 
Μεταβείτε στην πλατφόρμα με τον χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και συμπληρώστε το 
ερωτηματολόγιο επαγγελματικού προσανατολισμού G-Guidance απαντώντας στα στοιχεία. 
 

Παραδοτέα 

Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν το επαγγελματικό τους προφίλ (δηλαδή βαθμολογίες σε κάθε 
επαγγελματικό τομέα Δημιουργός, Ερευνητής, Δημιουργός, Βοηθός, Ηγέτης και Διοργανωτής) το οποίο 
εμφανίζεται αυτόματα στην προσωπική τους σελίδα μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου G-
Guidance. 
 

G-Guidance σύνδεσμος Το ερωτηματολόγιο του G-Guidance  

Περιγραφή δραστηριότητας 

Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στους μαθητές να γνωρίζουν και να εξερευνούν το επαγγελματικό τους 
προφίλ σύμφωνα με τους διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς του Δημιουργού, του Ερευνητή, του 
Δημιουργού, του Βοηθού, του Ηγέτη και του Διοργανωτή. Για αυτό, προτείνεται η συμπλήρωση του 
επαγγελματικού ερωτηματολογίου G-Guidance που διατίθεται στην πλατφόρμα και ο έλεγχος των τελικών 
αποτελεσμάτων στο γράφημα που παρέχει η πλατφόρμα. Οι επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για αυτή 
τη δραστηριότητα θα πρέπει να συστήσουν στους μαθητές να εξερευνήσουν τα αποτελέσματα του 
γραφήματος και να συγκρίνουν αυτά τα αποτελέσματα στους διάφορους επαγγελματικούς τομείς που 
έχει αποκτήσει. Στο τέλος, οι μαθητές πρέπει να έχουν το προφίλ τους στο γράφημα αυτόματα στη σελίδα 
τους της πλατφόρμας. 
 

Σημειώσεις   

Οι δάσκαλοι πρέπει να ελέγχουν ότι έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις. 
Σκεφτείτε ότι τα αποτελέσματα του προφίλ του μαθητή μπορεί να είναι απροσδόκητα και να μην 
ταιριάζουν ακριβώς με τις προσδοκίες των μαθητών. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί περισσότερη 
μελλοντική εξερεύνηση. 
Οι μαθητές μπορούν να δείξουν και να συζητήσουν το προφίλ τους με τους γονείς τους. 
 

2. Παρουσίαση των περιοχών του G-Guidance  

Κύριο αντικείμενο 
Παρουσιάστε, αναλύστε και συζητήστε τους τομείς επαγγελματικού προσανατολισμού: Δημιουργός, 
Ερευνητής, Δημιουργός, Βοηθός, Ηγέτης, Διοργανωτής. 
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Πηγές  
Η/Υ 
Διαδίκτυο 
15 λεπτά 

Τρόπος παρουσίασης Ομαδικός 

Τόπος παρουσίασης Σχολική αίθουσα 

Περιγραφή  

Οι μαθητές διαβάζουν και σχολιάζουν τις περιγραφές κάθε επαγγελματικού προφίλ που είναι διαθέσιμες 
στην πλατφόρμα. Οι δάσκαλοι θέτουν ερωτήσεις και αμφιβολίες στους μαθητές σχετικά με το 
περιεχόμενο των επαγγελματικών προφίλ. 
 

Παραδοτέα 
Ανάγνωση και κατανόηση διαφορετικών επαγγελματικών προφίλ. Λύστε αμφιβολίες και σχόλια. 

 

G-Guidance σύνδεσμος G-Guidance άρθρα εντός της πλατφόρμας 

Περιγραφή  

Αυτή η δραστηριότητα εστιάζει στην περιγραφή των επαγγελματικών προφίλ και επιτρέπει στους 
μαθητές να γνωρίζουν και να κατανοούν τα διαφορετικά προφίλ και να μιλάνε για αυτά. Για να γίνει 
αυτό, οι μαθητές πρέπει να διαβάσουν και να σχολιάσουν κάθε μια από τις περιγραφές των 
επαγγελματικών προφίλ που παρέχονται στην πλατφόρμα. Οι επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για 
αυτή τη δραστηριότητα πρέπει να θέτουν ερωτήσεις και αμφιβολίες στους μαθητές σχετικά με το 
περιεχόμενο των επαγγελματικών προφίλ. Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές πρέπει να 
γνωρίζουν και να κατανοούν τα διαφορετικά επαγγελματικά προφίλ, να απαντούν σε ερωτήσεις και να 
κάνουν σχόλια 

 

Σημειώσεις   

Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν το υλικό (Πίνακας-περιγραφή ή Ηχητική/βίντεο-παρουσίαση με επαγγελματικά 
προφίλ) στην πλατφόρμα. 
Οι μαθητές μπορούν να δείξουν και να μιλήσουν με τους γονείς τους για τα διαφορετικά επαγγελματικά 
προφίλ. 
 

3. Ανάλυση και συζήτηση 

Κύριο αντικείμενο 
Συζητήστε και αναλύστε τα διαφορετικά επαγγελματικά προφίλ και τις προσδοκίες σχετικά με τα 
επαγγελματικά επιτεύγματα σε κάθε επαγγελματικό τομέα και πόσο σχετίζονται με το προφίλ τους. 
 

Πηγές 20 λεπτά 

Τρόπος παρουσίασης Ομαδικός 

Τόπος παρουσίασης Σχολική αίθουσα 

Περιγραφή  
Οι μαθητές διαβάζουν και σχολιάζουν τις περιγραφές κάθε επαγγελματικού προφίλ που είναι 
διαθέσιμες στην πλατφόρμα. Οι δάσκαλοι θέτουν ερωτήσεις και αμφιβολίες στους μαθητές σχετικά με 
το περιεχόμενο των επαγγελματικών προφίλ 

Παραδοτέο 
Συζήτηση σε ομάδες και συζήτηση απαντώντας στις ερωτήσεις που παρέχονται στους εκπαιδευτικούς. 
Οι μαθητές πρέπει να ανεβάσουν στην πλατφόρμα τις απαντήσεις τους. 
 

G-Guidance σύνδεσμος 
Οι απαντήσεις πρέπει να ανεβαίνουν στο προσωπικό προφίλ του μαθητή στην πλατφόρμα. 
 

Περιγραφή  

Αυτή η δραστηριότητα εστιάζει στη συζήτηση και ανάλυση των διαφορετικών επαγγελματικών προφίλ και 
επιτρέπει στους μαθητές να αναλογιστούν τις προσδοκίες τους σχετικά με τα επαγγελματικά τους 
επιτεύγματα σε κάθε επαγγελματικό τομέα και πόσο σχετίζονται με το προφίλ τους. Για αυτό, οι μαθητές 
πρέπει να συζητήσουν με τους συμμαθητές τους που έχουν το ίδιο προφίλ. Οι δάσκαλοι πρέπει να 
οργανώσουν και να δημιουργήσουν ομάδες μαθητών σύμφωνα με το επαγγελματικό τους προφίλ και 
κάθε ομάδα πρέπει να απαντήσει σε ένα σύνολο ερωτήσεων, όπως: 
1. Ποιοι είναι οι πιο διαδεδομένοι επαγγελματικοί τομείς στο προφίλ σας; 
ντο. Πιστεύετε ότι αυτό το προφίλ είναι σύμφωνα με τις επαγγελματικές σας προτιμήσεις και προσδοκίες; 
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3. Ποια είναι τα επαγγέλματα που συνδέονται με αυτό το επαγγελματικό προφίλ; 
Στο τέλος, οι μαθητές πρέπει να ανεβάσουν τις απαντήσεις τους στην πλατφόρμα. 
 

Σημειώσεις  

Οι ψυχολόγοι πρέπει να προετοιμάσουν τις κατευθυντήριες ερωτήσεις για την ομαδική συζήτηση. 
Οι δάσκαλοι πρέπει να οργανώνουν και να δημιουργούν ομάδες μαθητών σύμφωνα με το επαγγελματικό 
προφίλ. 
Οι δάσκαλοι πρέπει να επιβλέπουν τη συζήτηση και να επιβλέπουν εάν οι μαθητές ανεβάζουν τις 
απαντήσεις τους. 
 

3. Βίντεο επαγγελματικού προφιλ 

Κύριο αντικείμενο  
Ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με 
το επαγγελματικό προφίλ με το οποίο ταυτίζονται περισσότερο. 
 

Πηγές 30 λεπτά 

Τρόπος παρουσίασης Ομάδες 

Τόπος παρουσίασης 
Εσωτερικός χώρος στο σπίτι ή στην τάξη 
 

Οδηγίες 

Δημιουργήστε ομάδες σύμφωνα με το επαγγελματικό σας προφίλ. Ο στόχος είναι να δημιουργήσετε ένα 
βίντεο στο οποίο όλα τα μέλη της ομάδας συζητούν και μοιράζονται τις προσδοκίες σας σχετικά με το 
επαγγελματικό σας προφίλ. 
 

Παραδοτέα 
Κάντε ένα βίντεο με σχετικές πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό προφίλ με το οποίο ταυτίζονται 
περισσότερο. 
 

G-Guidance σύνδεσμος 
Τα βίντεο πρέπει να μεταφορτωθούν στο άρθρο του Quest «Session n.º 2: Vocational Profile Video» 
 

Περιγραφή 

Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν περισσότερα για το επαγγελματικό προφίλ 
με το οποίο ταυτίζονται περισσότερο. Για αυτό προτείνεται η δημιουργία ομάδων ανά επαγγελματικά 
προφίλ και η δημιουργία βίντεο για τα προφίλ τους. Οι επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για τη 
δυναμοποίηση των συνεδριών μπορούν να κάνουν τις ακόλουθες κατευθυντήριες ερωτήσεις στους 
μαθητές: 
1. Ποια είναι η γνώμη κάθε μέλους της ομάδας για τα χαρακτηριστικά των ατόμων που αποτελούν μέρος 
αυτού του επαγγελματικού προφίλ; 
1. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα επαγγέλματα που συνδέονται με αυτό το επαγγελματικό προφίλ; 
2. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας ως μελλοντικοί επαγγελματίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το 
προφίλ; 
Στο τέλος, οι μαθητές πρέπει να ανεβάσουν τα βίντεο στον χώρο της πλατφόρμας που είναι 
αφιερωμένος σε αυτό. Επιπλέον, οι επαγγελματίες μπορούν να επιλέξουν μερικά βίντεο για κοινή χρήση 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 

Σημειώσεις  

Οι δάσκαλοι πρέπει να οργανώνουν και να δημιουργούν ομάδες μαθητών σύμφωνα με το 
επαγγελματικό προφίλ. 
Οι δάσκαλοι πρέπει να επιβλέπουν τη διαδικασία των βίντεο και το τελικό αποτέλεσμα. 
Οι μαθητές πρέπει να δείξουν τα βίντεό τους στους γονείς τους και να μιλήσουν για αυτά. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ 3  

Γενικές οδηγίες  

Αυτή η συνεδρία προωθεί την αυτογνωσία των μαθητών σχετικά με τα δυνατά τους σημεία (δηλαδή, τους θετικούς εσωτερικούς παράγοντες που 
μας κάνουν ανθεκτικούς και δυνατούς, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, των ταλέντων, των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων) και των αδυναμιών (δηλαδή, το αντίθετο από ένα δυνατό, το προσωπικό χαρακτηριστικά που δυσκολεύουν την 
επίτευξη στόχων και μας κάνουν ευάλωτους). Μετά από αυτή τη συνεδρία, οι έφηβοι θα γνωρίζουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και θα ξέρουν 
πώς να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά.  

Αντικείμενα 

• Να αυξηθεί η αυτογνωσία των μαθητών. 
• Να συνειδητοποιήσουν τους στόχους, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις προτεραιότητες, τις ιδιότητες και τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά. 
• Να γνωρίζει καλύτερα τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του ατόμου σε επαγγελματικούς όρους. 
• Να αναλογιστούν τα πράγματα που μπορούν να κάνουν καλά. 
• Να αναλογιστούμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες μας και να τις μετατρέψουμε σε δυνατά σημεία.  

Δραστηριότητες 

1. Δραστηριότητα αυτογνωσίας: Ποιος είμαι; Ποια είναι τα (επαγγελματικά) δυνατά και αδύνατα σημεία; Για ποιο πράγμα νομίζω ότι είναι καλό; 
Συμπληρώστε αυτές τις πληροφορίες στο ερωτηματολόγιο της πλατφόρμας, κάντε μια πρόταση στην τάξη και λάβετε σχόλια από συμμαθητές, 
δασκάλους και ψυχολόγο. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] [ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΓΕΙΩΣΗΣ] 
2. Κάντε μια περιγραφή του εαυτού σας ως επαγγελματίας 10-15 χρόνια στο μέλλον και εκφράστε την όπως προτιμάτε, μέσα από ένα σχέδιο, 
σύνθεση φωτογραφίας, κολάζ, ένα δοκίμιο, ένα βίντεο και ανεβάστε το στην πλατφόρμα G-Guidance. [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ] 
[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ] [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ] (στο σπίτι, μεταξύ των συνεδριών)  

Πηγές 

Υπολογιστής με πρόσβαση στο Διαδίκτυο στην πλατφόρμα. Χρόνος: 1 ώρα  

Ο ρόλος των ψυχολόγων  

• Δώστε προσοχή στους μαθητές που δεν μπορούν να αναγνωρίσουν θετικές δυνάμεις και θετικές ιδιότητες, ειδικά με μαθητές με ειδικές 

ανάγκες. 
• Θα πρέπει να παρακολουθεί τα αποτελέσματα των μαθητών και να μιλά μαζί τους για αυτό.  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών  

• Εξηγήστε στους μαθητές ποια είναι η σημασία των δυνατών και των αδυναμιών με εύκολο τρόπο. 

• Οργανώνει και επιβλέπει τη μεταφόρτωση των αποτελεσμάτων των μαθητών στην πλατφόρμα. 
• Ετοιμάστε ένα σενάριο για να οργανώσετε μια συζήτηση στην τάξη σχετικά με τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία. 
• Να είστε έτοιμοι να δώσετε ανατροφοδότηση στους μαθητές τους.  

Ο ρόλος των γονεων 

• Μιλήστε στα παιδιά τους για το πώς βλέπουν τον εαυτό τους ως επαγγελματία σε 10-15 χρόνια. 

• Συζητήστε, μιλήστε και δώστε σχόλια στα παιδιά τους σχετικά με το βίντεο, τον ιστότοπο, τη φωτογραφία ή άλλες πληροφορίες που έχουν 
φτιάξει τα παιδιά ως αυτοπροσωπογραφία  

Ο ρόλος των μαθητών  

• Ρωτήστε τους γονείς τους πώς τους βλέπουν ως επαγγελματίες σε 10-15 χρόνια. Μπορούν να ενσωματώσουν αυτές τις πληροφορίες στην 
αυτοπροσωπογραφία τους. 
• Συζητήστε με τους γονείς τους σχετικά με το περιεχόμενο που παρουσιάζεται στα βίντεο, τους ιστότοπους, τις φωτογραφίες ή άλλες 
πληροφορίες που έχουν επιλέξει.  

Συμβουλές και συστάσει 
(Προτάσεις / πιθανές δυσκολίες)  

ENOTHTA 3
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Προτάσεις 
• Πείτε στους μαθητές ότι όλοι έχουν δυνατά και αδύνατα σημεία. 
• Δημιουργήστε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου οι μαθητές σέβονται και ακούν τις αυτοπροσωπογραφίες των συμμαθητών τους. 
• Προετοιμάστε μια σύντομη εισαγωγή ή επεξήγηση σχετικά με τη σημασία των δυνατών και αδυναμιών των ατόμων για να διευκολύνετε αυτές 
τις δραστηριότητες. 
Πιθανές δυσκολίες 
• Είναι πιθανό ορισμένοι μαθητές να μην μπορούν να αναγνωρίσουν θετικές δυνάμεις και θετικές ιδιότητες. 
• Μερικές φορές, οι μαθητές μπορεί να έχουν δυσκολίες να σκεφτούν τον εαυτό τους.  

 

Αναλυτική περιγραφή για την ενότητα 3 

4. Ποος είμαι; 

Κύριο αντικείμενο 

• Προώθηση της αυτογνωσίας των μαθητών. 
• Βοηθήστε τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τους στόχους, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντά τους, τις 
προτεραιότητες, τις ιδιότητες και τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά. 
• Προώθηση της γνώσης του μαθητή σχετικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία κάποιου, σε 
επαγγελματικούς όρους. 
• Αναλογιστείτε τα πράγματα που οι μαθητές μπορούν να κάνουν καλά. 
• Σκεφτείτε πώς οι μαθητές μπορούν να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους και να τις μετατρέψουν σε 
δυνατά σημεία. 
 

Πηγές 
Υπολογιστη με πρόσβαση στο διαδίκτυο 
1 ώρα 

Τρόπος παρουσίασης 
Πρώτα ατομικά (30-45 λεπτά) και μετά ομαδικά (30-15 λεπτά) 
 

Τόπος παρουσίασης Σχολική αίθουσα με πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Οδηγίες 

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο στην πλατφόρμα απαντώντας στις ερωτήσεις: «Ποιος είμαι;»· «Ποια είναι τα 
(επαγγελματικά) δυνατά και αδύνατα σημεία;»· «Για ποιο πράγμα νομίζω ότι είναι καλό; Στη συνέχεια, κάντε μια 
πρόταση στην τάξη και λάβετε σχόλια από συμμαθητές, δασκάλους και ψυχολόγους. 

 

Παραδοτέα 
Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο στην πλατφόρμα. Ετοιμάστε μια παρουσίαση και δείξτε την στην τάξη. 
 

G-Guidance σύνδεσμος Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα 

Περιγραφή  

Αυτή η συνεδρία εστιάζει στην αυτογνωσία των μαθητών σχετικά με τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία 
τους. Τα δυνατά σημεία αναφέρονται σε θετικούς εσωτερικούς παράγοντες που κάνουν τους ανθρώπους 
πιο ανθεκτικούς και πιο δυνατούς, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητας, των ταλέντων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων. Οι αδυναμίες είναι το αντίθετο μιας 
δύναμης και αναφέρονται σε προσωπικά χαρακτηριστικά που δυσκολεύουν την επίτευξη στόχων και 
κάνουν τους ανθρώπους πιο ευάλωτους. Είναι σημαντικό να τονίσουμε με τους μαθητές ότι όλοι έχουν 
πλεονεκτήματα αλλά και αδυναμίες, αλλά είναι σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να προσπαθήσουμε να 
βελτιώσουμε τις αδυναμίες και να τις μετατρέψουμε σε οφέλη. Το πιο σημαντικό είναι να εστιάσετε στα 
δυνατά σημεία του μαθητή όταν σχεδιάζετε μια καριέρα, γιατί είναι καθοριστικής σημασίας για την 
επαγγελματική επιτυχία. Ως εκ τούτου, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τα δικά τους δυνατά σημεία 
και να ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. 
Για να γίνει αυτό, οι μαθητές πρέπει να απαντήσουν "Ποιος είμαι;" έρευνα, διαθέσιμη στην πλατφόρμα 
G-Guidance. Αυτή η έρευνα έχει τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
1. Ποιες επαγγελματικές δυνάμεις έχω; 
2. Ποιες επαγγελματικές αδυναμίες έχω; 
3. Για ποιο πράγμα νομίζω ότι είναι καλά; 
4. Ποιος είμαι; 
5. Ποιος είμαι στα μάτια του αγαπημένου μου; 
(Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε σχολικό πλαίσιο. Με αυτή την έννοια, οι 
σχολικοί ψυχολόγοι και οι δάσκαλοι μπορούν να αφαιρέσουν ή να προσθέσουν νέες ερωτήσεις). 
 
Στη συνέχεια, πρέπει να σχεδιάσουν μια σύντομη παρουσίαση στην τάξη και να λάβουν σχόλια από τους 
συμμαθητές, τους δασκάλους και τον ψυχολόγο. Οι επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για αυτή τη 
δραστηριότητα θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να 
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προετοιμάσουν μια σύντομη παρουσίαση για την αυτοπροσωπογραφία ή την αυτοπεριγραφή τους και να 
τη δείξουν στην τάξη. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να οργανώσουν την ομαδική παρουσίαση ορισμένων 
μαθητών που θέλουν να το κάνουν οικειοθελώς μπροστά στην τάξη και να λάβουν σχόλια από την ομάδα. 
Οι δάσκαλοι πρέπει να καθοδηγούν τη συζήτηση στην τάξη και μπορούν να κάνουν τις ακόλουθες 
κατευθυντήριες ερωτήσεις για να λάβουν τη γνώμη της ομάδας: 
• Ποια προσωπικά χαρακτηριστικά αναδεικνύετε ως τα σημαντικότερα δυνατά και αδύνατα σημεία; 
• Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί ένα άτομο που έχει αυτές τις αδυναμίες προκειμένου να πετύχει 
επαγγελματική επιτυχία; 
Στο τέλος, οι μαθητές πρέπει να ανεβάσουν στην πλατφόρμα τη σύντομη παρουσίαση που έχουν 
ετοιμάσει για την τάξη. 
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιος περιορισμός, γνωρίζετε ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε 
μια εκτυπώσιμη έκδοση αυτής της δραστηριότητας. 

 

Σημειώσεις   

Θα πρέπει να εξηγήσει στους μαθητές ποια είναι η έννοια των δυνατών και αδύνατων σημείων, 
παρέχοντάς τους έναν εύκολο ορισμό (βλ. περιγραφή δραστηριότητας). 
Πρέπει να καθοδηγήσετε μια συζήτηση στην τάξη και να προετοιμάσετε ένα σενάριο για να οργανώσετε 
τη συζήτηση και την ανατροφοδότηση από την τάξη για να αποφύγετε πιθανή απόρριψη ή αρνητική 
ανατροφοδότηση. 
 

5. Το μέλλον μου  

Κύριο αντικείμενο 

Να αυξήσουν την αυτογνωσία των μαθητών σε επαγγελματικούς όρους και να συνειδητοποιήσουν τους 
στόχους, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις προτεραιότητες, τις ιδιότητες και τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του εαυτού τους 
 

Πηγές  15 λεπτά 

Τρόπος παροσυίασης Ατομικός 

Τόπος παρουσίασης Στο σπίτί ή στην αίθουσα 

Οδηγίες  

Κάντε μια περιγραφή του εαυτού σας ως επαγγελματία σε 10-15 χρόνια και εκφράστε την όπως 
προτιμάτε (π.χ. μέσα από ένα σχέδιο, μια φωτογραφική σύνθεση, ένα κολάζ, ένα δοκίμιο, ένα βίντεο…) 
και ανεβάστε το στην πλατφόρμα G-Guidance. Ανεβάστε την περιγραφή που έχετε κάνει στο προφίλ σας 
στην πλατφόρμα G-Guidance. 
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Παραδοτέα 

Μια αυτο-περιγραφή μέσα από ένα σχέδιο, σύνθεση φωτογραφίας, κολάζ, ένα δοκίμιο ή ένα βίντεο), ως 
επαγγελματίας. 

 

G-Guidance σύνδεσμος  Ανέβασμα των απαντήσεων των μαθητών στην πλατφόρμα 

Περιγραφή  

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει να αυξήσει την αυτογνωσία των μαθητών σε επαγγελματικούς όρους 
και να συνειδητοποιήσουν τους στόχους, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις προτεραιότητες, τις ιδιότητες 
και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του εαυτού τους. Για να γίνει αυτό, οι μαθητές πρέπει να κάνουν μια 
περιγραφή του εαυτού τους ως επαγγελματίες σε 10-15 χρόνια και να την εκφράσουν όπως προτιμούν 
(π.χ. μέσα από ένα σχέδιο, μια φωτογραφική σύνθεση, ένα κολάζ, ένα δοκίμιο, ένα βίντεο...) και να το 
ανεβάσουν στο την πλατφόρμα G-Guidance. 
Αυτή είναι μια δραστηριότητα επέκτασης και οι μαθητές θα πρέπει να την κάνουν στο σπίτι ή μεταξύ 
των συνεδριών. Οι επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για αυτή τη δραστηριότητα θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους μαθητές να το κάνουν και να τους υπενθυμίζουν ότι θα το συζητήσουν στην επόμενη 
συνεδρία. 
Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές θα πρέπει να ανεβάσουν στην πλατφόρμα G-Guidance 
την περιγραφή (π.χ. ένα σχέδιο, μια φωτογραφική σύνθεση, ένα κολάζ, ένα δοκίμιο ή ένα βίντεο) που 
έχουν κάνει στη σωστή αναζήτηση. 
 

Σημειώσεις  

Οι δάσκαλοι πρέπει να επιβλέπουν ότι η δραστηριότητα έχει πραγματοποιηθεί και ανέβει στην 
πλατφόρμα. 
Οι δάσκαλοι πρέπει να ενθαρρύνουν τους μαθητές να το κάνουν και να τους υπενθυμίζουν ότι θα 
συζητήσουν αυτή τη δραστηριότητα στην επόμενη συνεδρία. 
Οι γονείς μπορούν να μιλήσουν στα παιδιά τους για το πώς βλέπουν τον εαυτό τους ως επαγγελματία σε 
10-15 χρόνια. 
Γονείς και μαθητές μπορούν να συζητήσουν μαζί, να μιλήσουν και να δώσουν σχόλια σχετικά με το 
βίντεο, τον ιστότοπο, τη φωτογραφία ή άλλες πληροφορίες που έχουν φτιάξει τα παιδιά ως 
αυτοπροσωπογραφία 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4 
 

OVERVIEW - SESSION 4  

General Description  

Session 4 continues working on the self-awareness and focuses on students’ professional values and interest and connect them to 
career decision making.  

Objectives  

• Make students think and reflect about themselves as professionals in 10-15 years; 
• To explore students’ professional values and connect them to career decision making;  
• To explore student’s personal interests, past and present and connect them with career decision making.  

Activities   

1. Viewing and discussion about the extension activity of the previous session, moderated by the school psychologist and 
teachers. [INTERPERSONAL ACTIVITY] [SELF-AWARENESS ACTIVITY]   
2. Exploring students’ professional values and connect them to career decision making. [SELF-AWARENESS ACTIVITY] 
[PLATFORM ACTIVITY]   
3. Exploring student’s personal interests, past and present and connect them with career decision making. Each student 
chooses a video, a website, a photo or other information they feel represents their personal interests. He/She uploads the information 
on the platform and after all finish, the result is presented to class and discussed, moderated by school psychologist and teachers. 
[PLATFORM ACTIVITY] [MULTIMEDIA ACTIVITY] [CAREER EXPLORATION ACTIVITY]   

Resources  

Computer with internet access. Time: 1h to 1h30min 

Psychologist´s role and functions  

• Help students to make the connection between interests, skills and vocational development/vocational profiles. 

Teachers´ role and functions  

• Plan all activities and guide class’ debate and discussions. 
• Help students to make the connection between interests, skills and vocational development/vocational profiles. 

Parents´ roles and functions  

• Discuss together kids’ professional values.  
• Discuss and give feedback to their kids about the video, website, photo or other information that represent their personal 

interests.  

Students´ roles and functions  

• Solve all activities and participate on class’ discussion and debate. 
• Ask their parents how they see his/her values and interests on the video, website, photos or outcome that they have 

created. 

Tips and recommendations   
(Suggestions/potential difficulties)  

Suggestions  
• Ask students to explore their values and personal interest, by encouraging them to participate in this session. 

Potential difficulties  
• Some students can present difficulties to think about themselves and connect their values and interests with the career 

decision. 
• Some students can’t be clear about their career decision and will need to explore deepen their values and interest and then 

look for a compatible career decision. 
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Class’ discussion and debate should be moderated by school psychologist and teachers.  
Students can share their results of this activity with their parents and talk about it with them. 

3. My professional values 

Main objective 
Defining and prioritizing the most important professional values. Create awareness of 
students’ main priorities for their future professions and understand the importance of 
matching career values to career paths. 

Resources 
20 minutes  
Computer with internet access  

Way of performance Individual   

Place of performance Classroom  

Activity instruction 
Various professional values are described in the table below. From them, choose 10 that are 
most relevant and important to you now.   

Outcome 

Gaining clarity about the most current and important professional values; Gain awareness about 
why and how important professional values are for career satisfaction; Connect professional 
values to career choices; Gathering information that can be used when writing a cover letter and 
/ or an interview with an employer.  

G-Guidance platform link  A “Quest” must be created to students be able to upload the activity. 

Activity description 

Each student must respond individually to the following questionnaires:  

 

 

Detail description of each activity from session 4 

1. Future me - Discussion 

Main objective To discuss, think and reflect about students’ outcomes of Future me activity. 
Resources 15 minutes 

Way of performance Group 
Place of performance Classroom 

Activity instruction 
Once the activity has been made at home or between sessions, students make a pitch to the 
class and get feedback from classmates, teachers and psychologist. 

Outcome 
A presentation for the class showing his/her description (i.e., through a drawing, photo 
composition, collage, an essay, a video) uploaded previously into the platform. 

G-Guidance platform link Students’ presentation must be uploaded into the platform. 

Activity description 

This activity allows students to show their description of themselves as a professional to the class 
and discuss it. To do this, students have previously carried out an extension activity by choosing 
(or making) through a drawing, a photographic composition, a collage, an essay or a video) a 
description of themselves as a professional in 10-15 years. The professionals responsible for this 
activity must encourage students to show their description to the class group and to talk about 
it. At the end, students must make a presentation to the class showing their activity available on 
the platform and receive feedback from classmates. 

Notes for teachers 
Promote a debate in class and organize the discussion and feedback from the class to avoid 
potential rejection or negative feedback. 
Check if students made their extension activity. 

2. My personal interests 

Main objective 
Explore student’s personal interests, past and present and connect them with career decision 
making. 

Resources 
Computer, internet access to the platform 
Professions Guide 
15-25 minutes 

Way of performance First individually, then in group. 

Place of performance Classroom  

Activity instruction 
Each student chooses a video, a website, a photo or other information they feel represents their 
personal interests. He/She uploads the information into the platform and after all finish, the 
result is presented to class and discussed, moderated by school psychologist and teachers.  

Outcome 
He/She uploads the information (i.e., video, a website, a photo or other information) into the 
platform. 

G-Guidance platform link A quest must be designed so students can upload their outcomes. 

Activity description 

This activity focuses on student’s personal interests and allows them to explore their personal 
interests, past and present and connect them with their career decision.   
For this, each student must choose a video, a website, a photo or other information they feel 
represents their personal interests and the result is presented to class and discussed.   
Professionals responsible for this activity should moderate the debate and discussion. Teachers 
can ask students for answering these two questions:  “What are your main personal interests?” 
and/or “ What professions can you relate them to?”. Then students can debate about them with 
the following questions: “To what extent are these interests/skills related to these professions?”, 
“Do you think there are other professions that better represent these interests?”. At the end, 
students must have upload these information’s into their profiles. 

Notes for teachers, psychologist 
and students  

Psychologist and teachers should help students to make the connection between interests, skills 
and vocational development and areas. 
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Class’ discussion and debate should be moderated by school psychologist and teachers.  
Students can share their results of this activity with their parents and talk about it with them. 

3. My professional values 

Main objective 
Defining and prioritizing the most important professional values. Create awareness of 
students’ main priorities for their future professions and understand the importance of 
matching career values to career paths. 

Resources 
20 minutes  
Computer with internet access  

Way of performance Individual   

Place of performance Classroom  

Activity instruction 
Various professional values are described in the table below. From them, choose 10 that are 
most relevant and important to you now.   

Outcome 

Gaining clarity about the most current and important professional values; Gain awareness about 
why and how important professional values are for career satisfaction; Connect professional 
values to career choices; Gathering information that can be used when writing a cover letter and 
/ or an interview with an employer.  

G-Guidance platform link  A “Quest” must be created to students be able to upload the activity. 

Activity description 

Each student must respond individually to the following questionnaires:  
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At the end of filling out the questionnaires, each student must upload the document or an image 
of it, on the platform, by completing Session 4 Quest. 

Notes for teachers and 
students  

Teachers should help students and encourage them to do this activity. 
Teachers must supervise students upload the description to the platform  
Students can share the results of this activity with their parents 
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SESSION 5 
 

OVERVIEW - SESSION 5  

General Description  
Session 5 focuses on two main tasks: 1) Present an overview of the national school/educational system (i.e., academic and professional 
pathways) and show how we can connect it with both the professional areas of G-Guidance and one's own professional profile; 2) 
Explore and debate about professional myths and stereotypes.   

Objectives  
• To show a description of the national school/educational system with its main characteristics and academic and professional 

itineraries.  
• To connect the main educational pathways with the vocational areas of G-Guidance (Manual, Researcher, Creator, Helper, 

Leader, Organizer).  
• To connect one's own vocational profile resulting from the G-Guidance questionnaire and its correspondence with the 

educational and professional itineraries.  
• Explore professional myths and stereotypes, reflect and discuss them.  

Activities   
1. School psychologist makes a presentation with a description of the national school system, it’s main features and paths, 
connecting them to G-Guidance vocational areas (different one for each country) [CAREER EXPLORATION ACTIVITY]   
2. Exploring professional myths and stereotypes by answering a true or false questionnaire in the platform and debating the 
results in session. [PLATFORM ACTIVITY]    
3. Ask students to complete 3 WebQuests in the platform, accordingly with their vocational profile. One WebQuest for each of 
the 3 highest rated areas of their vocational profile. [PLATFORM ACTIVITY] [CAREER EXPLORATION ACTIVITY] = [EXTENSION 
ACTIVITY] (at home, between sessions):  

Resources  

Computer with internet access to the platform. Time: 1h to 1h30min  

Psychologist´s role and functions  

• Prepare the activities in the platform: Do a power-point presentation (or video-presentation provided in the platform by a 
link to G-Guidance YouTube channel) about the national school/educational system; provide a questionnaire of professional 
myths and stereotypes on the platform. 

Teachers´ role and functions  

• Have students to listen the presentation and ask questions about it; 
• Encourage students to do all activities; 
• Organize a class discussion about the results of the questionnaire of myths and truths, preparing a script of questions to 

analyse; 
• Have students to reflect on their own myths and stereotypes (look for information pro and again their myths and stereotypes) 

identity the more frequent myths and stereotypes (questionnaire results) in the class, discussing how much they believe are 
true or false: relate to their profile; 

- Read the myth aloud; 
- Ask a student who answered "yes" to justify his/her answer, and then ask another student who answered "no" to 

justify his/her answer; 
- After presenting the two positions (for and against the myth presented), the teacher will rephrase the myth so that 

it does not reflect the stereotype;  
• Supervise student´s activities into the platform of this session and encourage them to complete the extension activity at 

home on the platform.  

Parents´ role and functions  
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• Parents will check and share with their kids the results of the myths and stereotypes in relation to their vocational profile 
and reflect together about it; 

• Parents and their kids will watch the video-presentation of the national school/educational system and discuss about the 
educational pathways, children preferences and alternatives; 

• Parents can check and discuss with their child about the 3 WebQuests-vocational profile conducted on the platform. 

Students´ role and functions  

• Pay attention to the presentation to learn about the educational and professional itineraries associated with each 
vocational profile; 

• Complete the questionnaire about professional myths and stereotypes on the platform; 
• Participate in the debate in which professional myths will be reflected upon and an alternative reformulation of them will 

be conveyed; 
• Think about one's own professional profile (e.g. Manual, Creative, Helper) is related to the corresponding professions in the 

educational system and in the labor market; 
• Complete at home the 3 WebQuests-vocational profile conducted on the platform and share results with their parents.  

Tips and recommendations   
(Suggestions/potential difficulties)  

Suggestions  
• Have students explore different educational and professional itineraries on internet; 
• Keep and open minded of other potential myths or stereotypes;   
• Tries to get students to be respectful of their peers' myths and stereotypes.  

  
Potential difficulties  

• Preferences or choices of some students are not considered in the presentation of National educational and professional 
system. 
• Myths or stereotypes can create some cultural controversies in classroom (e.g., related to gender, abilities, stigma, social 
exclusion).   

 

Detail description of each activity from session 5 

1. The national school system connecting to g-guidance vocational areas 

Main objective 

To show a description of the national school/educational system with its main characteristics 
and academic and professional itineraries.  
To connect the main educational pathways with the vocational areas of G-Guidance (Manual, 
Researcher, Creator, Helper, Leader, Organizer).  
To connect one's own vocational profile resulting from the G-Guidance questionnaire and its 
correspondence with the educational and professional itineraries.  

Resources 
Computer 
Internet access 
20 minutes  

Way of performance Individual  
Place of performance Classroom 

Activity instruction 
Pay attention to the presentation or video presentation provided on the platform. Then try to 
connect educational pathways with one's own vocational profile according to vocational areas 
of G-Guidance. 

Outcome 
Students need to upload into the platform the educational pathway that is related to their 
vocational profile (Maker, Researcher, Creator, Helper, Leader, and Organizer).  

G-Guidance platform link Video-presentation can be available in the G-Guidance YouTube channel. 

Activity description 
This activity shows a description of the national school/educational system with its main 
characteristics and academic and professional itineraries and get students to connect the main 
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educational pathways with the vocational areas of G-Guidance (Manual, Researcher, Creator, 
Helper, Leader, Organizer) and with one's own vocational profile resulting from the G-Guidance 
questionnaire.  
For this, students need to pay attention to the presentation and to identify an educational 
pathway related to the one´s vocational profile. Students have to upload to the platform the 
selected profession and vocational area with the educational pathway to follow. The 
professionals responsible for this activity should recommend students after listening 
presentation, explore their G-Guidance vocational profile, and check the potential pathways 
congruence with their preference professions within of the vocational area. At the end, students 
have a description of the educational pathway connected with one G-Guidance vocational area, 
and specifically with the one´s vocational profile. 

Notes for teachers and students 
Teachers need to help students who can´t find the educational itinerary to get their profession 
related with the G-Guidance vocational profile. 
Students can discuss and share with their parents the educational itinerary and profession. 

2. Myths & Truths 

Main objective 
The main goal of this activity is for students to clarify some myths and stereotypes that exist 
about the professional and academic world, that can influence career choices.  

Resources 30 minutes   

Way of performance Individual  

Place of performance Indoor at class  

Activity instruction 
Each of you should access the platform and look for the today's session quest. In this quest, you 
will have access to a questionnaire with the title "Myths & Truths". Respond individually to the 
questionnaire and then we will reflect together on each statement.  

Outcome 
Gather information about the expectations that students have about the professional and 
academic world, while deconstructing existing stereotypes and doubts.  

G-Guidance platform link 
The questionnaire will be answered through the platform, which allows professionals to access 
the students’ answers quickly and simply. So, to complete this activity, students may respond to 
the inquiry of “Session n.º 5: Myths and Truths” Quest.  

Activity description 

It is important to understand the myths and stereotypes associated with the professional and 
academic world. Thus, with this task it is intended to promote reflection on controversial 
statements. It is suggested that each country/school/community can adapt the statements 
made so that they correspond to the reality of each national context.   
  
Below are examples of statements used in the Portuguese population:  

1. To have a successful career, I need to go to the University.  
2. I can access University through a professional course.  
3. When I choose a profession, I cannot change anymore.  
4. People who are constantly changing professions are immature and don't know what 
they want.  
5. My career choice is influenced by my values, my life experiences, and my interests, 
besides school.  
6. People with professional courses can get a salary equal to Graduate.  
7. Portugal has too many Graduated people.  
8. There are no male-only professions and female-only professions.  
9. Professional courses are more practical and allow for internships.  
10. Only students without a good academic performance go to professional courses.  
11. 85% of professional course students are employed at the end of the first year following 
completion of studies.  
12. Arts-related professions have lower wages and more unemployment.  
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13. Football players, Influencers and all those who are famous do not need to plan an 
academic/professional path.  

  
Psychologists can and should adapt, add, and perform any information contained in the previous 
list, in order to keep the myths and truths relevant for their students’ social and cultural reality.   
 

Notes for students 
Discuss with parents the myth that most caught your attention. 
 

3. Complete 3 WebQuests 

Main objective 
Explore their vocational profile according to the three highest rated areas of their vocational 
profile. 

Resources 
Computer 
Internet  

Way of performance Individual  

Place of performance At home  

Activity instruction 
Students at home or between sessions access to their platform profile and conduct one 
WebQuest for each of the three highest rated areas of their vocational profile.  

Outcome 
Three WebQuest, one for each of the 3 highest rated areas of their vocational profile. 

G-Guidance platform link WebQuest will be provided on the platform. 

Activity description 

The professionals responsible for this activity should recommend students after listening 
presentation of National educational pathways explore their G-Guidance vocational profile, and 
check the potential pathways congruence with their preference professions within of the 
vocational area. Students at home should complete 3 WebQuests on the platform, according to 
your vocational profile. One activity for each of the 3 highest rated areas of your vocational 
profile.  

Notes for parents  Parents can help students to complete the 3 WebQuests. 
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SESSION 6 
 

OVERVIEW - SESSION 6  

General Description  
Explore the world of careers and build a network of professions by working with the professional Guide and trying to narrow down a 
number of professions according to your vocational profile.  

Objectives  

• Explore the different professions to obtain more information about them and identify their vocational preferences 
according to the student's vocational profile.  

• Expand opportunities for students' professional development and career choice.  

Activities   

1. Exploring the world of careers. Start working with the Professions Guide. Ask students to go through the professions listed 
in the guide and, accordingly with their vocational profile highest rated area (as displayed in the platform) and ask them to choose 
the top 5 professions they felt more identified with, after reading about them and watching the videos. The list should be 
uploaded into the platform in the end of the task. [PLATFORM ACTIVITY] [MULTIMEDIA ACTIVITY] [CAREER EXPLORATION 
ACTIVITY]   
2. Using the information from the professions guide and research online, students should complete the “Professions Network” 
activity. [CAREER EXPLORATION ACTIVITY] [PLATFORM ACTIVITY]   

Resources  

Computer with internet access to the platform. Time: 1 hour. Professional guide and G-Guidance YouTube channel G-Guidance. 

Psychologist´s role and functions  

• Psychologists should support the “Professions Network” activity  

Teachers´ role and functions  

• Show to students the Professions Guide and G-Guidance YouTube channel 
• Organize and supervise the activities.  

Parents´ role and functions  

• Parents share and review the Professions Guide and discuss with their children.  
• Parents check and watch professionals’ interviews from our YouTube channel and discuss with their kids.  

Students´ Role and functions  

• Explore, check and work with the Professions Guide, choose the top 5 professions they felt more identified and write them 
in a list that they should upload into the platform.  

• Students complete the “Professions Network” activity.   

Tips and recommendations   
(Suggestions/potential difficulties)  

Suggestions  
• Ask students explore on the internet other professions not considered in the Profession guide or in the G-Guidance YouTube 

channel. 
  

Potential difficulties  
• Some professions chosen by students are not considered in the Profession guide or in the G-Guidance YouTube channel. 
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Outcome 
Making a list of additional career opportunities close to the desired 
profession/specialty/position. Expanding the opportunities for applying for a job. 

G-Guidance platform link 
Activity of Professions Network need to be created and available on the Platform. Moreover, 
students should upload an image in the Quest of “Session n.º6: Professions’ Network”.   

Activity description 

"Professions Network" is an activity that allows expanding knowledge of professions related to 
those that students enjoy most. For example, working in a hospital does not mean just being a 
doctor or nurse. There are several professions that ensure the proper functioning of these 
institutions, such as secretarial staff, hospital managers, analysis technicians, cleaning staff, 
stock managers of materials and medicines, among others...  
Below, you can find a document that can be used for this activity, as well as a complete example.  
In the end, we propose that students show us their "Professions Network" by publishing a photo 
on the G-Guidance Platform and on the social networks of the class. 

 

 

Notes for students and parents 

Students need to get access to Professions Guide and G-Guidance YouTube channel. All these 
tools need to be available.  
Parents can share and review the Professions network and discuss with their kids. 

 
 

SESSION 7 
 
 

OVERVIEW - SESSION 7  

General Description  
This session focuses on the search for information on specific professions, as well as on the opportunity to have real communication 
and face to face contact with professionals in specific jobs.  

Detail description of each activity from session 6 

1. My top 5 professions 

Main objective 

The main goal of this activity is to start exploring the Professions Guide (physical or on the 
platform).  Also, with this activity, we want students to explore the different professions to 
obtain more information about them and identify their vocational preferences according to their 
vocational profile. 

Resources 
Computer 
Internet 
20 minutes 

Way of performance Individually 
Place of performance Classroom 

Activity instruction 

Start working with the Professions Guide. Ask students to go through the professions listed in 
the guide and, accordingly with their vocational profile highest rated area (as displayed in the 
platform) and ask them to choose the top 5 professions they felt more identified with, after 
reading about them and watching the videos. The list should be uploaded into the platform in 
the end of the task 

Outcome 
A list of the 5 professions that students most identify with and can learn more about. 

G-Guidance platform link Students should upload their list in the article of "Session n.º6: My Top 5 Professions” Quest. 

Activity description 

This activity allows students to explore the different professions and obtain more information 
about them, after identifying their vocational preferences according to their vocational 
profiles. The professionals responsible for this activity should ask students to start working 
with the Professions Guide and go through its professions list. Students should also watch the 
G-Guidance YouTube channel, to better understand some professions. Accordingly, with their 
vocational profile highest rated area (as displayed in the platform) students have to choose the 
top 5 professions they felt more identified with. 
At the end, after reading about them and watching the videos, students should upload on the 
platform the list of chosen professions.   

Notes for students and parents 

Students need to get access to Professions Guide and G-Guidance YouTube channel. All these 
tools need to be available. 
Parents can share and review the Professions Guide and watch the YouTube channel and 
discuss about it with their kids.  

2. Professions Network 

Main objective 
Expand opportunities for students' professional development and career choice, building a 
network of professions. 

Resources 
Computer  
Internet  
30-40 minutes  

Way of performance Individual  

Place of performance Classroom  

Activity instruction 

Using the information from the Professions Guide and online research, students should 
complete the “Professions Network” activity. This activity should be supported by the 
psychologist and teachers.  
In the first column of the table presented below, students should write their most desired 
profession or position at the moment. In the other cells, they must list all other professions 
/specialties / positions they can think of, related in some way to the main desired one. If 
necessary, this exercise can be repeated with other preferred professions or jobs.   

Outcome 
Making a list of additional career opportunities close to the desired 
profession/specialty/position. Expanding the opportunities for applying for a job. 

G-Guidance platform link 
Activity of Professions Network need to be created and available on the Platform. Moreover, 
students should upload an image in the Quest of “Session n.º6: Professions’ Network”.   

Activity description 

"Professions Network" is an activity that allows expanding knowledge of professions related to 
those that students enjoy most. For example, working in a hospital does not mean just being a 
doctor or nurse. There are several professions that ensure the proper functioning of these 
institutions, such as secretarial staff, hospital managers, analysis technicians, cleaning staff, 
stock managers of materials and medicines, among others...  
Below, you can find a document that can be used for this activity, as well as a complete example.  
In the end, we propose that students show us their "Professions Network" by publishing a photo 
on the G-Guidance Platform and on the social networks of the class. 

 

 

Notes for students and parents 

Students need to get access to Professions Guide and G-Guidance YouTube channel. All these 
tools need to be available.  
Parents can share and review the Professions network and discuss with their kids. 
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OVERVIEW - SESSION 7  

General Description  
This session focuses on the search for information on specific professions, as well as on the opportunity to have real communication 
and face to face contact with professionals in specific jobs.  
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Outcome 
Making a list of additional career opportunities close to the desired 
profession/specialty/position. Expanding the opportunities for applying for a job. 

G-Guidance platform link 
Activity of Professions Network need to be created and available on the Platform. Moreover, 
students should upload an image in the Quest of “Session n.º6: Professions’ Network”.   

Activity description 

"Professions Network" is an activity that allows expanding knowledge of professions related to 
those that students enjoy most. For example, working in a hospital does not mean just being a 
doctor or nurse. There are several professions that ensure the proper functioning of these 
institutions, such as secretarial staff, hospital managers, analysis technicians, cleaning staff, 
stock managers of materials and medicines, among others...  
Below, you can find a document that can be used for this activity, as well as a complete example.  
In the end, we propose that students show us their "Professions Network" by publishing a photo 
on the G-Guidance Platform and on the social networks of the class. 

 

 

Notes for students and parents 

Students need to get access to Professions Guide and G-Guidance YouTube channel. All these 
tools need to be available.  
Parents can share and review the Professions network and discuss with their kids. 

 
 

SESSION 7 
 
 

OVERVIEW - SESSION 7  

General Description  
This session focuses on the search for information on specific professions, as well as on the opportunity to have real communication 
and face to face contact with professionals in specific jobs.  

Outcome 
Making a list of additional career opportunities close to the desired 
profession/specialty/position. Expanding the opportunities for applying for a job. 

G-Guidance platform link 
Activity of Professions Network need to be created and available on the Platform. Moreover, 
students should upload an image in the Quest of “Session n.º6: Professions’ Network”.   

Activity description 

"Professions Network" is an activity that allows expanding knowledge of professions related to 
those that students enjoy most. For example, working in a hospital does not mean just being a 
doctor or nurse. There are several professions that ensure the proper functioning of these 
institutions, such as secretarial staff, hospital managers, analysis technicians, cleaning staff, 
stock managers of materials and medicines, among others...  
Below, you can find a document that can be used for this activity, as well as a complete example.  
In the end, we propose that students show us their "Professions Network" by publishing a photo 
on the G-Guidance Platform and on the social networks of the class. 

 

 

Notes for students and parents 

Students need to get access to Professions Guide and G-Guidance YouTube channel. All these 
tools need to be available.  
Parents can share and review the Professions network and discuss with their kids. 

 
 

SESSION 7 
 
 

OVERVIEW - SESSION 7  

General Description  
This session focuses on the search for information on specific professions, as well as on the opportunity to have real communication 
and face to face contact with professionals in specific jobs.  

ENOTHTA  7
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Objectives  

• To meet a professional in students chosen profession. 
• To become aware of the needs, priorities, qualities, and personal traits required for the chosen profession.  

Activities   

1. Design an interview protocol: School Psychologist works with students to design an interview protocol or script with 5 
relevant questions they would like to ask to a professional from the one of the top 5 professions they chose in a previous session. 
After the interview protocol is complete, students should work individually or in pairs or small groups, accordingly with which 
professional they chose, and with the help of teachers, colleagues, psychologist and parents, find a way to contact a professional 
to perform the interview. [CAREER EXPLORATION ACTIVITY] [INTERPERSONAL ACTIVITY] [PLATFORM ACTIVITY]   
2. Conducting and videorecording an interview: [EXTENSION ACTIVITY] (at home, between sessions): Students, working 
individually, or in groups, should make a video with the interview with the professional they chose. When the video of the 
interview is ready, students must upload it into the platform. [PLATFORM ACTIVITY] [CAREER EXPLORATION ACTIVITY]   

Resources  

Pencil and notebook. Time: 1 hour (in classroom) + 1 hour (outdoors). Electronic device for recording the interview.  

Psychologist´s role and functions  

• Coordination with tutors should be undertaken to ensure a wide diversity of professionals and to minimize overlap in the 
type of professional interviewed between different groups of students. A table summarizing and updating this information 
is recommended.   

• It may be interesting for the psychologist to create a database with contacts of professionals willing to participate in this 
activity as interviewed, as they could be future collaborators in some vocational guidance activity in the school.  

Teachers´ role and functions  

• Show to the students the different kind of questions they may do in the interview, as well as give them some tips about the 
way of contacting with professionals and the way of performing the interview.    

• Organize and supervise the activities.  

Parents´ role and functions  

2. Parents can help students to decide whom to interview, help them contact the chosen professional, and suggest any 
additional questions to the interview protocol that they consider relevant.  

Students´ role and functions  

3. Students need to construct a protocol or script of questions for interviewing a professional, and then contact the professional 
and conduct and record the interview cooperatively.  

Tips and recommendations   
(Suggestions/potential difficulties)  

Suggestions  
4. Ask students to explore some of the interviews available on the G-Guidance YouTube channel before to close the interview 

protocol.  
5. For reasons of data protection and image rights, consult with the school tutor the most appropriate procedure for requesting 

a signed authorization from the interviewees to subsequently use the recording of the interview for educational purposes at 
school.  

6. The interviewed professional can remain anonymous, so it is not necessary to inform the recording of the interview of his/her 
personal identification data.  

7. The student should not appear on the recording of the interview, only his/her voice conducting the interview.  
 
Potential difficulties  

o Difficulty in contacting the chosen professionals, or in arranging a date, time and place for the interview. It is necessary for 
the tutor and/or parents to help in this task. If a face-to-face meeting is not feasible, the interview can be conducted online 
or through mobile.  
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Detail description of each activity from session 7 

1. Interviewers for a day (preparation) 

Main objective 
The main goal of this activity is for students to define a short protocol or script to interview a 
professional.   

Resources 

Professions Guide  
A list with questions 
Parents or teachers’ assistance 
1 hour 

Way of performance Group (Part A) and pairs or small group (Part B)   
Place of performance Classroom 

Activity instruction 

Part A: Soon you will be interviewers for a day. That means you will interview a professional of 
your choice. So, you will need a script with questions that you think are important to see 
answered. Let's reflect as a group and select 5 questions to ask professionals.   
   
Part B: Now you will join in pairs or small groups depending on the professional you would like 
to interview (e.g., a mechanical engineer). The objective of this moment is for you to find a 
professional in the area you like and get in touch with her/him, so that you can carry out the 
interview. You have to fill in the professional identification sheet in the platform.   

Outcome 
Part A: Protocol/Script with questions to ask professionals   
Part B: Professional identification sheet.   

G-Guidance platform link 
Students should answer to the inquiry in the “Session n.º 7: Interviewers for a day” Quest. 
Another option is to upload an image of the "Interviewers for a day” sheet at the platform.   

Activity description 

This session focuses on the selection of questions for the design of an interview protocol or script For this, 
the activity has two parts: Part A and Part B (see next).   
Part A: Students have to decide which five questions they want to do to the professionals. Below, it´s 
possible to find some examples that may help in this activity:   
   
1. Current job and satisfaction: description of the profession through concrete examples   

Describe the main daily activities in your profession….   
The most enjoyable thing in the profession….   
The most difficult thing in the profession   
Important qualities to be successful in this field / profession   
   

2. First steps: choosing a profession, first job   
How did you get into this profession?   
Tell me about your first job.   
What did you learn from your first job?   
   

3. School: return to high school and the environment in which he/she grew up   
What were you as a student?   
What were your hobbies? What were you interested in?   
What is your favourite memory from school?   
   

4. The road to realization: inspiration and turning points   
What inspires you to work?   
What were the most valuable lessons you learned along the way so far? Challenges?   
   

5. Dreams and goals: character, description of personality   
What motivates you to move forward?   
What do you dream about?   
Out-of-work interests and hobbies?   
   

6. Advice   
What advice would you give to us who are in the process of choosing professional path?   
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Outcome 
Knowing more about specific professions, their daily tasks and responsibilities, required skills 
and qualities, needed education and possible career paths, motives for job satisfaction and risks 
for job burnout.    

G-Guidance platform link 
Video of the interview/Detailed description of the profession, impressions and additional 
information must be uploaded to the article in the “Session n.º7: Interviewers for a day 
(Implementation)” Quest.   

Activity description 

This activity focuses on the conduct of an interview by a pair or a small group of students 
(interviewers) to a professional (interviewee) of their interest. To do this, students must 
interview the chosen professionals. The interview can be in person or online (or by phone), and 
it is important to record it. To record, students can use the computer, microphones or 
even tablets, or cell phones. The professionals responsible for this activity must assist the 
students to organize the meeting with the professional and may give them some tips for the 
interview. Parents may also assist in that process, either by suggesting a key question not 
considered in the initial protocol, or by suggesting the professional to be interviewed, taking 
advantage of his or her networking. At the end, students must upload the videos/recordings of 
the interview on the platform.  

Notes 

• The conditions (date, time, place, and duration) of the interview should be agreed 
between the tutor and the parents and the students before the students agree to meet 
the professional.  

• It is recommended that students rehearse the interview with their own parents playing 
the role of the interviewed professional.  

• It is recommended that each student asks the practitioner a question, so that not just 
one student acts as the interviewer, but that all students actively participate in the 
interview in an orderly manner.  

• The duration of the interview should not exceed 15 minutes. 
 
 

SESSION 8 
 
 

OVERVIEW - SESSION 8  

General Description  
This session focuses on the search for information on the physical characteristics of the working environment characteristic of the 
chosen profession.  

Objectives  
• To appreciate the degree of diversity or commonality of work environments in the chosen profession;  
• To identify the dress code, the main environment characteristics and the common and frequent work instruments used in 

the chosen profession.   
Activities   

1. Part A, Exploring Vocational Environments: An activity that aims to help students to learn more about professions by 
describing their dress code, physical environment and work instruments of their preferred professions. This activity can be done 
by photo album or videos, that are to be uploaded into the platform and shared in the class’s social media. This activity can be 
executed using online research in session only or in a combined form between in-session activity and extension activity. 
[PLATFORM ACTIVITY] [CAREER EXPLORATION ACTIVITY] [MULTIMEDIA ACTIVITY]   
2. Part B, WebQuest: Ask students to complete 3 WebQuests in the platform, accordingly with their vocational profile. One 
WebQuest for each of the 3 highest rated areas of their vocational profile. [PLATFORM ACTIVITY] [CAREER EXPLORATION 
ACTIVITY]   
3. Part C, Work album/collage: [EXTENSION ACTIVITY] (at home, between sessions): ask students to work individually, or in 
groups, and with the help of psychologists, teachers and parents, collect photos (for example: using their phones) of uniforms, 
instruments and workplaces, directly on their community.   

   
Part B: At this stage, students must choose the professional they want to interview and collect their 
contacts. For the sake that everything to be recorded, they must fill in the professional's information sheet.  
  
The professionals responsible for this activity encourage the students to agree on a script of questions to 
ask the chosen professional in a collegial way. Teachers should guide the class discussion by focusing their 
attention on identifying the questions that will allow them to learn about those aspects of the profession 
that are most interesting to them and most difficult to know and understand without asking a professional.  
At the end, each student should have his/her interview protocol or script to guide the interview to a chosen 
professional. 

 

Notes for students and parents 
• Students need to get access G-Guidance YouTube channel. In fact, the tutor may start the 

session with a quick review of a couple of recorded interviews of this channel.  
• Parents may assist to get contact information of the chosen professional. 

2. Interviewers for a day (implementation) 

Main objective 
Purposeful search for information about specific profession on the base of the real contact and 
communication with people who work in it.   

Resources 

Protocol/Script made during the session 
Assistance of parents or teachers 
Dictaphone, tablet, cell phone or computer for recording  
1 hour  

Way of performance Pairs or Small groups   

Place of performance Outdoor   

Activity instruction 

Your task is to conduct an interview with a person from a specific profession. For that, you should 
contact the professional your group choose and conduct the interview. Use the script you made 
during the session.    
The interview could be presential or online, as is best for all stakeholders. However, it’s 
necessary to record the interview so everyone can show it in the next class.    
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Outcome 
Knowing more about specific professions, their daily tasks and responsibilities, required skills 
and qualities, needed education and possible career paths, motives for job satisfaction and risks 
for job burnout.    

G-Guidance platform link 
Video of the interview/Detailed description of the profession, impressions and additional 
information must be uploaded to the article in the “Session n.º7: Interviewers for a day 
(Implementation)” Quest.   

Activity description 

This activity focuses on the conduct of an interview by a pair or a small group of students 
(interviewers) to a professional (interviewee) of their interest. To do this, students must 
interview the chosen professionals. The interview can be in person or online (or by phone), and 
it is important to record it. To record, students can use the computer, microphones or 
even tablets, or cell phones. The professionals responsible for this activity must assist the 
students to organize the meeting with the professional and may give them some tips for the 
interview. Parents may also assist in that process, either by suggesting a key question not 
considered in the initial protocol, or by suggesting the professional to be interviewed, taking 
advantage of his or her networking. At the end, students must upload the videos/recordings of 
the interview on the platform.  

Notes 

• The conditions (date, time, place, and duration) of the interview should be agreed 
between the tutor and the parents and the students before the students agree to meet 
the professional.  

• It is recommended that students rehearse the interview with their own parents playing 
the role of the interviewed professional.  

• It is recommended that each student asks the practitioner a question, so that not just 
one student acts as the interviewer, but that all students actively participate in the 
interview in an orderly manner.  

• The duration of the interview should not exceed 15 minutes. 
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OVERVIEW - SESSION 8  

General Description  
This session focuses on the search for information on the physical characteristics of the working environment characteristic of the 
chosen profession.  

Objectives  
• To appreciate the degree of diversity or commonality of work environments in the chosen profession;  
• To identify the dress code, the main environment characteristics and the common and frequent work instruments used in 

the chosen profession.   
Activities   

1. Part A, Exploring Vocational Environments: An activity that aims to help students to learn more about professions by 
describing their dress code, physical environment and work instruments of their preferred professions. This activity can be done 
by photo album or videos, that are to be uploaded into the platform and shared in the class’s social media. This activity can be 
executed using online research in session only or in a combined form between in-session activity and extension activity. 
[PLATFORM ACTIVITY] [CAREER EXPLORATION ACTIVITY] [MULTIMEDIA ACTIVITY]   
2. Part B, WebQuest: Ask students to complete 3 WebQuests in the platform, accordingly with their vocational profile. One 
WebQuest for each of the 3 highest rated areas of their vocational profile. [PLATFORM ACTIVITY] [CAREER EXPLORATION 
ACTIVITY]   
3. Part C, Work album/collage: [EXTENSION ACTIVITY] (at home, between sessions): ask students to work individually, or in 
groups, and with the help of psychologists, teachers and parents, collect photos (for example: using their phones) of uniforms, 
instruments and workplaces, directly on their community.   

ENOTHTA  8
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Resources  

Access to Internet for collecting visual documents. Time: 30 min. (in classroom).  

Psychologist´s role and functions  

Agree with tutors on how to organize the album/collage of photos or videos uploaded to the school's social networks by students for 
each chosen profession.  

Teachers´ role and functions  

• Set a deadline for students to complete the online activity.  
• Show some examples of aspects to look for in order to locate images or videos that best represent their chosen profession.  

Parents´ role and functions  

• Parents can help to locate videos in which are presented some examples of the working environment of the chosen 
profession. 

Students´ role and functions  

• Students have to search for photos or videos, either on the Internet or other sources, such as films, books or magazines, 
and then share them on the school's social networks according to the tutor's instructions.  

Tips and recommendations   
(Suggestions/potential difficulties)  

Suggestions  
• Some professions are often stereotyped (e.g., male firefighter vs. female firefighter, male engineer vs. female engineer, 

psychologist working only during the client interview, etc.).  
• As a complement to the activity, the tutor can encourage the placement of a mural in the classroom where some samples of 

photos of each of the professions chosen by the different students can be added, to keep them in mind and serve as a 
reference to allude to them during the course when deemed appropriate.   

 
Potential difficulties  

• Some professions have low visibility, making it more difficult to locate visual resources to represent them. In these cases, it 
may be helpful to ask parents if they know people in these professions who can be asked to help locate photographs or 
videos of the profession.   

 

Detail description of each activity from session 8 

1. Exploring vocational environments 

Main objective 
The main goal of this activity is for students to learn more about the professions they like the 
most, through the identification of the dress code, the environment and work instruments.  

Resources 20 minutes   
Way of performance Individually 

Place of performance Classroom 

Activity instruction 

Each of you should do a brief survey on which are the dress codes, work environments and work 
tools of the professions you like the most. You have to choose images or create a video 
representing these three characteristics of your favorite professions. In the end, you must 
upload the product you created on the platform.  

Outcome 
A set of images, a video or a document that reflects the three characteristics under analysis of 
the preferred professions.  

G-Guidance platform link 
Students must upload the product they created in the article of “Session n.º8: Exploring 
Vocational Environments” Quest.  
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Activity description 

First, it is necessary to ask students to remember the professions they like the most. Then, they 
are asked to do research on the dress code, the physical environment and the work tools of 
these professions. The objective is to create a product (e.g. image montage, video, a document) 
with the three characteristics under analysis. Finally, they must upload the product created in 
the platform space dedicated to this. 

Notes for teachers and students 

Students need to search through Internet (i.e., Google), and/or watch movies, TV shows or 
other formats, where the reality of certain professional fields is adequately presented. In this 
last case, we advise that the choosing of the TV show or movie, should be closely supervised by 
parents or teachers, to avoid exposing students to incorrect, stereotyped information about 
professions. 
Teachers/tutors may start showing an example of the expected product. 

2. Complete 3 WebQuests 

Main objective 
Explore their vocational profile according to the three highest rated areas of their vocational 
profile. 

Resources 
Computer 
Internet  
20-30 minutes 

Way of performance Individual  

Place of performance At home  

Activity instruction 
Students at home or between sessions access to their platform profile and conduct one 
WebQuest for each of the three highest rated areas of their vocational profile.  

Outcome 
Three WebQuest, one for each of the 3 highest rated areas of their vocational profile. 

G-Guidance platform link WebQuest will be provided on the platform. 

Activity description 

The professionals responsible for this activity should recommend students after listening 
presentation of National educational pathways explore their G-Guidance vocational profile and 
check the potential pathways congruence with their preference professions within of the 
vocational area. Students at home should complete 3 WebQuests on the platform, according to 
your vocational profile. One activity for each of the 3 highest rated areas of your vocational 
profile.  

Notes for parents  Parents can help students to complete the 3 WebQuests. 
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SESSION 9 
 

OVERVIEW - SESSION 9  

General Description  
This session focuses on the transmission of work family traditions and values, but also on the gifts and talents that often have more 
distant ancestral roots.    

Objectives  

• To understand the motivations of different professionals to choose and continue in their work; 
• To reflect on the degree to which traditions and values related to work are transmitted among family members.   

Activities   
1. The best videos: All class watches the interview videos made by students (session 7 activity) with the interview to 
professionals and discuss the information about the reality of working in each profession. At the end, all class should choose the best 
videos and share them on the class social media. [INTERPERSONAL ACTIVITY]   
2.  Family tree of professions: [EXTENSION ACTIVITY] (at home, between sessions): build a family tree of professions. Make a 
composition with information about family members and their professions, using sticky notes, drawings, photos, whatever material 
students prefer. In the end, they must take a photo of their work and upload it into the platform and/or make a video presentation 
of their work, explaining their family tree of professions. This information should have the close cooperation of parents and family, 
for more accurate information and elicit parental cooperation. [CAREER EXPLORATION ACTIVITY] [PLATFORM ACTIVITY]   

Resources  

Access to G-Guidance platform. Time: 1 hour (in classroom) + 1 hour (at home).   

Psychologist´s role and functions  

• Provide to the tutors some examples or samples of empty family trees.  

Teachers´ role and functions  

• Organize a democratic system for choosing the best videos.  
• Set a deadline for students to complete the online activity.  
• Show some examples of family trees to the students.  
• Encourage them to ask help to their parents. 

Parents´ role and functions 

• Accompaniment in the process of gathering professional and career information from different family members.  

Students´ role and functions  

• Students need to pay attention to the different interview videos and express their preference for those videos they liked the 
most. Likewise, students need to consult with their parents and family to gather information from the various significant 
adults in the family. The information gathered should be synthesized in the form of a family tree of professions and careers.  

Tips and recommendations   
(Suggestions/potential difficulties)  

Suggestions  
• Encourage students to add a variety of resources to their tree, writing short sentences for each family member, adding 

drawings and photographs, in the form of a collage.  
 
Potential difficulties  

• In some cases of separated families or reconstituted families, students may feel uncomfortable performing this task. In such 
a case, the tutor should anticipate this possibility and discuss with the psychologist to what extent the task should be made 
more flexible by allowing the student to select those members of the family (biological or not) that he/she wishes to include 
in the tree.  

 

ENOTHTA  9
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Detail description of each activity from session 8 

1. The best videos 

Main objective 
To understand the motivations of different professionals to choose and continue in their work.  

Resources 

Computer 
Audio support 
Projector 
Access to the videos created in Session 7 
1 hour 

Way of performance Group  
Place of performance Classroom   

Activity instruction 

View each of the interview videos corresponding to session 7, and choose the 3 that you liked 
the most, and discuss with your classmates why.  
Afterwards, when the teacher asks you to vote, and after the votes of the whole class are 
counted, the 3 most voted videos will be chosen to be shared on the school's social networks.  

Outcome Election of the 3 best interview videos made in session 7.  

G-Guidance platform link All videos should be available at G-Guidance platform. 

Activity description 

This activity focuses on the collective work done in session 7 (interviewing a professional) so that 
the whole class can learn from each other's work. For this, students are asked to pay attention 
to each recorded interview, and then she/he must choose her/his 3 favorite interviews. The 
professionals responsible for this activity should foster a climate of healthy competition, 
explaining that the activity is a common learning opportunity. The tutor has to organize a 
democratic system for choosing the best videos of the classroom. At the end of the activity, the 
3 elected best videos will be shared in social nets of the school. 

Notes for teachers and parents 

• Tutors/teachers must encourage students to attend the interviews, and try to understand what 
reasons or motives may be behind the vocational choices of the professionals interviewed.  

• Parents can ask their kids about the reactions in classroom to their son/daughter's video 
interview. Also, you can ask your son/daughter if there were any video interviews that he/she 
liked better than your own, and for what reasons. 

2. Family Tree of Professions 

Main objective 

The aim of this activity is to reflect on the transmission of work family traditions and values, but 
also on the gifts and talents that often have more distant ancestral roots.    

• Identify frequent and infrequent gifts and talents within the family.  
• Recognize common vocational interests and hobbies among family members.  
• Understand the different motivations for work of different family members.  
• Assess whether you are attracted to the work of a family member and for what 

reasons.  

Resources 

A sheet of paper or cardboard (it can be DIN-A4 size, but a larger size is preferable: DIN-A3 or 
DIN-A2) 
Photographs of students’ relatives included in the tree 
30-45 minutes 

Way of performance Individual    

Place of performance Indoor at home    

Activity instruction 

Choose a sample family tree as an example to design your own family career tree.  
Add in the tree the information about profession and talents of each adult family member, as 
well as information about the talents of each non-adult family member. The family members can 
be parents, brothers, sisters, grandparents, etc.     
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Specifically, at the top of each adult family member you should include his or her profession. In 
addition, at the bottom, you can add different vocational data, such as the things your family 
members are good at (gifts or talents), the work values they believe in, the professions they 
would like to have tried, what they like most about their jobs, and even the personal 
characteristics that are important to their chosen profession.  
Concerning your parents:  
Encourage your parents to reflect with you on the guiding questions on the summary sheet.  
Discuss the results of the tree with your parents before finalizing it and uploading it to the 
platform.  
At the end of the activity, you should share a photo of your "Family Career Tree" on the G-
Guidance platform.   

Outcome 

To know more about the professional traditions, career paths and talents in the student’s family. 
This picture may support students to find their place in career world.  The student will have 
done:  
1. Family tree with vocational and professional information for each family member included in 
it.  
2. Individual reflection on common elements and vocational and professional differences among 
family members.  
3. Evaluation of the degree of identification with the vocation or profession of different family 
members.  

G-Guidance platform link Upload photos of the tree in “Session n.º 9: Family Tree of Professions”. 

Activity description 

This activity focuses on the work paths and values of the students' families. For this, students 
are asked to start by drawing their family trees, and they can also use photographs to make it 
more visual. Then, on top of each member of the family must include their profession. At the 
bottom, students can name different vocational information, such as things their relatives are 
good at, work values, professions they would like to have tried, what they like most about their 
jobs and even personal characteristics they are important to the profession they have chosen. 
The professionals responsible for this activity must promote the feeling of autonomy. The tutor 
has to discuss with the students how our vocational interests usually begin to be formed first 
within the framework of the relatives we know, who become referents of what we want or what 
we do not want to become professionally.  
At the end of the activity, students must share a photo of their "Family tree of professions" on 
the G-Guidance platform.  

Notes for teachers and parents 

Tutors/teachers must encourage students to follow the next questions in the inquiring about 
the professional and career aspects of their family members:  

What is my family member's current profession?  
What other professions has my relative had during his life?  
What hobbies does he/she have?  
What talents (professional, artistic or sporting) does he/she have?  
What other profession would he/she have liked to have had? Why?  
Which celebrities does he/she admire and why?  
Does my relative like his or her profession? Why does he/she like it?  
What profession would you like me to choose? Why?  

Parents can reflect together with their kid on the previous questions provided by the tutor to 
build the family tree of professions. They can also review the draft tree before it is considered 
final by the student, in case they can make any suggestions for improvement by adding key 
information about any member of the family.  
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SESSION 10 
 

OVERVIEW - SESSION 10  

General Description  
This session focuses on synthesizing key information for each student about his or her preferred vocational choice at the time.  

Objectives  

The aim of this session is to help students to become aware of the path towards becoming a professional, including connecting 
personal features and career paths, as well as be aware of the obstacles to overcome, skills to develop and resources to use.   

Activities   
• Part A: Using the professions guide in the platform, online research and support from the psychologist and teachers, students 
complete the “Vocational Detective” activity. This activity aims to make students aware of the path they will have to walk from 
the present moment to professional status. The activity should be guided and supported by psychologist and teachers in session 
[PROJECT BUILDING ACTIVITY]   
• Part B: [EXTENSION ACTIVITY] (at home, between sessions): ask students to complete 3 WebQuests in the platform, 
accordingly with their vocational profile. One WebQuest for each of the 3 highest rated areas of their vocational profile. 
[PLATFORM ACTIVITY] [CAREER EXPLORATION ACTIVITY]   

Resources  

Access to G-Guidance platform. Time: 45 min (in classroom) + 30 min (at home; if necessary).   

Psychologist´s role and functions  

• Provide a PowerPoint template to tutors.   

Teachers´ role and functions  

• Provide the PowerPoint template to students.  
• Remind students of the resources available to them and comment with them the flexible character and meaning of their 

vocational profiles.  

Parents´ role and functions 

• Accompaniment in the process of gathering professional and career information at home.  

Students´ role and functions  

• Students act as detectives, gathering key information to answer the core questions.  
• Encourage your parents to review and discuss your PowerPoint presentation with you.  
• Perform the same task for a second preferred profession and review and discuss with your parents the newly created 

presentation.  

Tips and recommendations   
(Suggestions/potential difficulties)  

Suggestions  
• Teachers/tutors must encourage students to be careful with the information they select from the Internet and to be precise 

with the answers they give to the questions.  
 
Potential difficulties  

• Question 6 may be difficult for some students to answer. To help them answer this question, the following more specific 
questions may be suggested:   

- Do you think anyone will be against your vocational choice?  
- What will be the most difficult thing you will have to accomplish in the whole process?  
- What do you need to achieve between now and 1 year from now? and 2 years from now?  
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• Question 7 may be difficult for some students to answer. To help them answer this question, the following more specific 
questions may be suggested:   

- What is my plan b?  
- What opportunities do I have to rectify if something goes wrong?  
- What could go wrong?  

 

Detail description of each activity from session 10 

1. Vocational detective 

Main objectives 

• Reflect on the different steps or phases of the path to become a professional in the 
profession of your choice; 

• Anticipate possible obstacles to overcome along the way; 
• Identify skills and personal traits to develop and resources to use in order to successfully 

navigate the path; 
• Compare skills and personal characteristics with those that are desirable to become a 

good professional in the preferred profession.  
• To value the convenience of planning one's own vocational and professional career, 

recognizing oneself as the architect or agent of it.  

Resources 

A PowerPoint template 
Professions Guide available in G-Guidance Platform.  
Student Profile generated by the G-Guidance Platform 
30-45 minutes   

Way of performance Individual and/or group    
Place of performance Classroom 

Activity instruction 

Using a set of specific strategic questions (guiding questions) about career paths, you will 
complete information about the path to your preferred career, using information from the 
career guide and online research.   
  

a) Research and gather information. You have to find answers to the 8 questions indicated 
below.  

b) Answer the 8 guiding questions. For each question you have to fill in a slide with the 
answers (in addition to text you can add links, figures and pictures).  

c) At the end of the activity, you must share your presentation "Vocational Detective" 
uploading the file to the G-Guidance platform.  

 
Guiding questions:  

1. What is the academic or training path to follow (which courses and academic subjects 
to choose)?   

2. What are the requirements to qualify for this profession (exams, qualifications, 
prerequisites)?   

3. What skills and characteristics do I have that are a strength?  
4. What skills and/or characteristics do I need to develop?  
5. How will I develop the skills I need to be successful?  
6. What are the main obstacles I foresee to achieving my goals?  
7. How can I address and adapt my vocational/professional project to overcome barriers 

and obstacles?  
8. What resources can I use to help implement my vocational/professional project (e.g., 

scholarships)?  

Outcome 
Students will achieve:  
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• An original and personal documentary resource, in the form of a PowerPoint file, with 
personalized and summarized information on 8 relevant issues for you to plan the path 
or route to your preferred profession.   

• The development of autonomy in the search and exploration of online sources on the 
path to your preferred profession.  

• A critical appraisal of information in the Internet.  

G-Guidance platform link 
Students must upload their PowerPoint presentation on “Session n.º 10: Vocational Detective” 
Quest. 

Activity description 

This activity focuses on seeking and gathering information on 8 key questions to properly assess 
the suitability of a vocational option and to plan a roadmap towards it. To do this, each student 
must answer question with reliable information and transfer those answers to a PowerPoint 
presentation. The professionals responsible for this activity must facilitate a PowerPoint 
template to the students and encourage them to compile all required information through 
Internet search and encourage them to enrich the presentation with multimedia elements 
(especially visuals). Teachers/tutors must be available to help when a student has difficulty 
answering any of the questions.  
At the end, students will have a PowerPoint file, with personalized and summarized information 
on 8 relevant issues, for them to plan the path or route to their preferred profession at that 
moment. 

Notes for teachers, psychologist 
and parents 

Before starting the activity, it is important to ensure that students are clear about their 
vocational profile and understand that it is not definitive and should not determine their 
vocational decision if they do not feel it makes sense to them.  
The psychologist and the tutor can open a discussion with the class group together if they want 
to raise any concerns before starting the activity.  
Parents can review and comment the PowerPoint presentation with their children.  

2. Complete 3 WebQuests 

Main objective 
Explore their vocational profile according to the three highest rated areas of their vocational 
profile. 

Resources 
Computer 
Internet  
20-30 minutes 

Way of performance Individual  

Place of performance At home  

Activity instruction 
Students at home or between sessions access to their platform profile and conduct one 
WebQuest for each of the three highest rated areas of their vocational profile.  

Outcome 
Three WebQuest, one for each of the 3 highest rated areas of their vocational profile. 

G-Guidance platform link WebQuest will be provided on the platform. 

Activity description 

The professionals responsible for this activity should recommend students after listening 
presentation of National educational pathways explore their G-Guidance vocational profile, and 
check the potential pathways congruence with their preference professions within of the 
vocational area. Students at home should complete 3 WebQuests on the platform, according to 
your vocational profile. One activity for each of the 3 highest rated areas of your vocational 
profile.  

Notes for parents  Parents can help students to complete the 3 WebQuests. 
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Way of performance In pairs  
Place of performance Indoor at home or in class    

Activity instruction 

Think about your 35-year-old self, and then try to imagine what you could be like then, what 
your work and life would be like. Then engage in a fictitious conversation with a classmate as if 
you had met in your 35s after you had stopped seeing each other after high school. Start by 
asking him or her these questions, and then you may add any others that come to mind:  

• What do you do now?  
• What did you study for that?  
• What was your vocational profile according to the results of the G-Guidance 

questionnaire?  
• What was your first job?  
• Did you feel confident when you decided what to do the year you did the G-Guidance 

Program?  
• Have you heard of any of our old classmates who have changed their profession over 

the years? If yes, do you know why this change happened?  
• What do you like most about your current profession?  
• What makes you think that your current profession is the one that really suits you?  
• What profession would your parents have preferred you to have chosen?  
• Have you found it difficult to become the professional you are today?  

After the conversation, which will have a time of 20 minutes set by the teacher, there will be a 
debriefing.   

Outcome Funny fictional conversation about a possible future.  

G-Guidance platform link - 

Activity description 

This session focuses on the simulation of a conversation with a classmate more than 20 years 
from now. To do this, each student must first imagine what he/she would like to be like at the 
age of 35, what kind of work and life he/she would have in that future, what stages or steps 
he/she would have gone through to get there. They will then have a conversation with a 
classmate and ask each other a series of questions. The teacher/tutor will set the start and end 
time of the conversation. Teachers/tutors also monitor the progress of conversations to ensure 
that each pair of partners is speaking equally, asking and answering key questions. At the end, 
each student will have simulated being his or her future self, visualizing him or herself in the 
context of an adult life and a specific profession. As a closure, in a large group, the students who 
wish to do so will share how they have felt doing the activity, firstly, and how they have felt doing 
the G-Guidance, secondly. 

Notes for teachers, and 
students 

Students must make the effort to get into character (their future self).  
The teacher/tutor can videotape the fictitious conversation of a couple of students who 
volunteer, as a subsequent documentary archive for the school. 

 
 
  

SESSION 11 
 

OVERVIEW - SESSION 11  

General Description  
This session focuses on anticipate future life situations and their repercussions on vocational and life decisions.  

Objectives  

• Visualise a possible desired future.  
• Recognise the sense of agency that each student has in the design of his or her life and vocational and professional career.  

Activities   

• Career Identity under construction: Simulate a conversation between two classmates in which each represents their 35-year-
old future selves who meet and ask each other about their lives and work. [SELF-AWARENESS ACTIVITY] [PROJECT BUILDING 
ACTIVITY] [PLATFORM ACTIVITY]   

Resources  

Access to G-Guidance platform. Time: 1 hour 

Psychologist´s role and functions  

• Accompany the tutor, if possible, at the close of the session to listen to the students' final reflections.  

Teachers´ role and functions  

• Encourage students to be realistic with the representation of their character of the future, but also to have fun doing it, 
allowing for some jokes. 

Parents´ role and functions  

• Ask your son/daughter about the experience of the last activity of the G-Guidance and the final thoughts about the full 
program itself.  

Students´ role and functions  

• They should reflect on on how and who they would like to be at the age of 35.  

Tips and recommendations   
(Suggestions/potential difficulties)  

Suggestions  
• If additional time is available, the activity can be repeated so that each student has the opportunity to talk to more than 

one partner. 
 
 

Detail description of each activity from session 11 

1. Career identity under construction 

Main objectives 

• Visualise a possible desired future.  
• Stimulate hope and confidence in a positive future as a result of the personal efforts.  
• Anticipate future life situations and their repercussions on vocational and life 

decisions.   
• Be interested in and surprised by a peer's vision of their future.  
• Have fun improvising on the basis of the various circumstances that may intervene in 

vocational decision-making and the construction or reconstruction of career identity 
along the years.   

Resources 1 hour 
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Way of performance In pairs  
Place of performance Indoor at home or in class    

Activity instruction 

Think about your 35-year-old self, and then try to imagine what you could be like then, what 
your work and life would be like. Then engage in a fictitious conversation with a classmate as if 
you had met in your 35s after you had stopped seeing each other after high school. Start by 
asking him or her these questions, and then you may add any others that come to mind:  

• What do you do now?  
• What did you study for that?  
• What was your vocational profile according to the results of the G-Guidance 

questionnaire?  
• What was your first job?  
• Did you feel confident when you decided what to do the year you did the G-Guidance 

Program?  
• Have you heard of any of our old classmates who have changed their profession over 

the years? If yes, do you know why this change happened?  
• What do you like most about your current profession?  
• What makes you think that your current profession is the one that really suits you?  
• What profession would your parents have preferred you to have chosen?  
• Have you found it difficult to become the professional you are today?  

After the conversation, which will have a time of 20 minutes set by the teacher, there will be a 
debriefing.   

Outcome Funny fictional conversation about a possible future.  

G-Guidance platform link - 

Activity description 

This session focuses on the simulation of a conversation with a classmate more than 20 years 
from now. To do this, each student must first imagine what he/she would like to be like at the 
age of 35, what kind of work and life he/she would have in that future, what stages or steps 
he/she would have gone through to get there. They will then have a conversation with a 
classmate and ask each other a series of questions. The teacher/tutor will set the start and end 
time of the conversation. Teachers/tutors also monitor the progress of conversations to ensure 
that each pair of partners is speaking equally, asking and answering key questions. At the end, 
each student will have simulated being his or her future self, visualizing him or herself in the 
context of an adult life and a specific profession. As a closure, in a large group, the students who 
wish to do so will share how they have felt doing the activity, firstly, and how they have felt doing 
the G-Guidance, secondly. 

Notes for teachers, and 
students 

Students must make the effort to get into character (their future self).  
The teacher/tutor can videotape the fictitious conversation of a couple of students who 
volunteer, as a subsequent documentary archive for the school. 

 
 
  



75

Main objectives 
The aim is to create a product that encompasses the key points of each session.    

Resources 
Computer 
Internet 
1 hour 

Way of performance Individual  
Place of performance Indoor at home or in class   

Activity instruction 

Think about the most important learnings of each session and illustrate them through some element, 
for example: images, small texts and striking quotes.  
Preferably, the activity should be done using internet resources. If that's not possible, it can be done 
physically with cardstock, magazine clippings, and photographs. If it is done virtually, there are several 
free sites that can be used, like Canva.  

Outcome 
To understand the entire vocational path taken during the sessions and the individual evolution of each 
student.  

G-Guidance platform 
link 

Upload photos of the Career Moodboard in the article of “Session n.º11: Career Moodboard” Quest.  

Activity description 

This session focuses on the creative activity of Career Moodboard, which is expected to give students a 
general vision of their path on career exploration. For that, it’s important to encourage students' 
reflection about the most remarkable activities of each session. For example, about the first session we 
can ask students about what they appreciated the most to do. Answers can be distinct such as (a) create 
the social media accounts, (b) understanding the journey which was about to start or (c) discovered about 
G-Guidance platform. Every answer should be accepted and the more the better. After students think 
about all the activities, they liked the most on every session, they have to understand how they can 
represent them with elements. These elements could be an image, a text, a citation, an icon or other 
creative resources. It should be noted that all Career Moodboards are supposed to be different, 
representing each student’s individuality and vocational path. Below it’s possible to see an example of a 
Career Moodboard (has information regarding Portuguese Educational System). If it’s helpful, 
professionals can show it for a better understanding of the concept.   

SESSION 12 
 

OVERVIEW - SESSION 12  

General Description  
• This session focuses on providing students a reflection time about the vocational exploration made through all the 

sessions.  
Objectives  

• Recap learning experiences and assess their progress in the vocational decision-making process.   
• To create a kind of personal portfolio that reflects the most important steps taken in each of the G-Guidance sessions.   

Activities   

• MOODBOARD: Create an individual career moodboard for each student. Ask students to extract the most important learnings 
from each session and create a moodboard with short texts, quotes, images and other elements they find interesting. The idea is 
to keep a product of the sessions capable of showing them their evolution throughout the sessions, as well as possible vocational 
paths. [SELF-AWARENESS ACTIVITY] [PROJECT BUILDING ACTIVITY] [PLATFORM ACTIVITY]   

Resources  

Access to G-Guidance platform. Time: 1hour 

Psychologist´s role and functions 

• Review the sequence of the full process together with the teachers/tutors, including a review of any unforeseen events or 
difficulties encountered.  

Teachers´ role and functions  

• Recall the sequence of activities carried out, and the main resources consulted and products produced.  

Parents´ role and functions 

• Ask your son/daughter to show you his/her Career Moodboard and tell you which activities he/she found most useful and 
why.  

Students´ role and functions  

• They should reflect on the evolution of their vocational ideas and preferences since they started the G-Guidance Program.   
• They should think about the highlights of each session, as well as build a personal career moodboard that reflects their 

personal vocational development.   

Tips and recommendations   
(Suggestions/potential difficulties)  

Suggestions  
• Teachers or tutors can help students to familiarize themselves with simple online applications for moodboarding, such as 

Canva, Google Jamboard, Padlet, Miro.  
 
Potential difficulties  

• Before creating the Moodboard digitally, it is a good idea for each student to make a sketch of the Moodboard on paper.  
• If a student prefers, the work could also be done in PowerPoint presentation format.  

 
 

Detail description of each activity from session 12 

1. My career moodboard 
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Main objectives 
The aim is to create a product that encompasses the key points of each session.    

Resources 
Computer 
Internet 
1 hour 

Way of performance Individual  
Place of performance Indoor at home or in class   

Activity instruction 

Think about the most important learnings of each session and illustrate them through some element, 
for example: images, small texts and striking quotes.  
Preferably, the activity should be done using internet resources. If that's not possible, it can be done 
physically with cardstock, magazine clippings, and photographs. If it is done virtually, there are several 
free sites that can be used, like Canva.  

Outcome 
To understand the entire vocational path taken during the sessions and the individual evolution of each 
student.  

G-Guidance platform 
link 

Upload photos of the Career Moodboard in the article of “Session n.º11: Career Moodboard” Quest.  

Activity description 

This session focuses on the creative activity of Career Moodboard, which is expected to give students a 
general vision of their path on career exploration. For that, it’s important to encourage students' 
reflection about the most remarkable activities of each session. For example, about the first session we 
can ask students about what they appreciated the most to do. Answers can be distinct such as (a) create 
the social media accounts, (b) understanding the journey which was about to start or (c) discovered about 
G-Guidance platform. Every answer should be accepted and the more the better. After students think 
about all the activities, they liked the most on every session, they have to understand how they can 
represent them with elements. These elements could be an image, a text, a citation, an icon or other 
creative resources. It should be noted that all Career Moodboards are supposed to be different, 
representing each student’s individuality and vocational path. Below it’s possible to see an example of a 
Career Moodboard (has information regarding Portuguese Educational System). If it’s helpful, 
professionals can show it for a better understanding of the concept.   



77

SESSION 13 
 

OVERVIEW - SESSION 13 

General Description  
• This session focuses on providing the school community with a final event (e.g., fair, conference, party, exhibition) that will 

close the career guidance program, involving every participant in sharing the results of the work done by everybody 
throughout the program and the school year. Considering the scope of the activity proposed, this session will need to be 
planned in advance, and heavily supported by the school administration, in close cooperation with the school psychologist, 
teachers and parents. 

Objectives  
• Share the results of career guidance to the school community and community in general 
• Reinforce and validate the efforts and work done by students, teachers, school psychologist and parents throughout the 

program. 
• Reinforce and validate the relevance and importance of career guidance, career construction, career choices and paths. 
• Reinforce school’s social climate, cooperation between school, family and community.  

Activities   

•  Organize an event for the school community, that can and should be adjusted to each school’s characteristics and resources, 
to exhibit the work that resulted from the students’ career guidance activities. Despite the specific format eventually chosen for 
the event, it should aim to guarantee the most participation possible from every key participant of career guidance, namely 
students and their families, as well as teachers and other relevant educational agents. Preferably, the event should have the 
participation of elements and organizations from the wider community, outside the school community, to further increase the 
importance and impact of career guidance and vocational development for students.     

Resources  

• Adequate space to execute a social event for a large number of persons 
• Catering (recommended) 
• Multimedia material and support as needed, to exhibit the students’ work 

Psychologist´s role and functions 

• Coordinate, assist and participate on the planning and execution of the event. 
• Select, in cooperation with students and teachers, which work to showcase on the event. 
• Motivate and engage students and teachers into participating actively on the event, whether on the organization and/or in 

activities planned for the event. 
• Motivate and engage parents, families and relevant agents and organizations from the wider community into participating 

actively on the event, whether on the organization and/or in activities planned for the event. 

Teachers´ role and functions  

• Assist and participate on the planning and execution of the event. 
• Motivate and engage students and teachers into participating actively on the event, whether on the organization and/or in 

activities planned for the event. 
• Participate in the event. 

Parents´ role and functions 

• Assist and participate on the planning and execution of the event 
• Motivate and engage students, namely their children, into participating actively on the event, whether on the organization 

and/or in activities planned for the event. 
• Participate on the event. 

Students´ role and functions  

• Participate on the event, both in the planning and preparation process, as well as in the activities planned. 
• Motivate and engage other students, teachers and parents into participating actively on the event, whether on the 

organization and/or in activities planned for the event.  

  
Finally, it’s essential to mention that this activity can be produced with every other website. Canva is only 
an option and if students and professionals find other simpler, they could use them. Other easy options 
are Google Jamboard, Padlet, or Miro. Another consideration is that Career Moodboard could also be 
made by physically materials. Last but not least, if students don't finish the activity during the session, 
they can finish it at home. Teachers should encourage students to enjoy and personalize activity using 
creativity.  
At the end, each student should have his/her own Career Moodboard with the feeling it represents his/her 
work and evolution along the G-Guidance Program. 

Notes for teachers, 
and students 

Before starting the activity, it is important to ensure that teachers or tutors has the competence to help 
students and are familiarize with simple online applications for moodboarding, such as Canva, Google 
Jamboard, Padlet, Miro.  
Students must see this activity like a summary of their personal learning process.  
Students should show the MoodBoard to their parents and ask them what they think about their 
vocational preferences.  
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SESSION 13 
 

OVERVIEW - SESSION 13 

General Description  
• This session focuses on providing the school community with a final event (e.g., fair, conference, party, exhibition) that will 

close the career guidance program, involving every participant in sharing the results of the work done by everybody 
throughout the program and the school year. Considering the scope of the activity proposed, this session will need to be 
planned in advance, and heavily supported by the school administration, in close cooperation with the school psychologist, 
teachers and parents. 

Objectives  
• Share the results of career guidance to the school community and community in general 
• Reinforce and validate the efforts and work done by students, teachers, school psychologist and parents throughout the 

program. 
• Reinforce and validate the relevance and importance of career guidance, career construction, career choices and paths. 
• Reinforce school’s social climate, cooperation between school, family and community.  

Activities   

•  Organize an event for the school community, that can and should be adjusted to each school’s characteristics and resources, 
to exhibit the work that resulted from the students’ career guidance activities. Despite the specific format eventually chosen for 
the event, it should aim to guarantee the most participation possible from every key participant of career guidance, namely 
students and their families, as well as teachers and other relevant educational agents. Preferably, the event should have the 
participation of elements and organizations from the wider community, outside the school community, to further increase the 
importance and impact of career guidance and vocational development for students.     

Resources  

• Adequate space to execute a social event for a large number of persons 
• Catering (recommended) 
• Multimedia material and support as needed, to exhibit the students’ work 

Psychologist´s role and functions 

• Coordinate, assist and participate on the planning and execution of the event. 
• Select, in cooperation with students and teachers, which work to showcase on the event. 
• Motivate and engage students and teachers into participating actively on the event, whether on the organization and/or in 

activities planned for the event. 
• Motivate and engage parents, families and relevant agents and organizations from the wider community into participating 

actively on the event, whether on the organization and/or in activities planned for the event. 

Teachers´ role and functions  

• Assist and participate on the planning and execution of the event. 
• Motivate and engage students and teachers into participating actively on the event, whether on the organization and/or in 

activities planned for the event. 
• Participate in the event. 

Parents´ role and functions 

• Assist and participate on the planning and execution of the event 
• Motivate and engage students, namely their children, into participating actively on the event, whether on the organization 

and/or in activities planned for the event. 
• Participate on the event. 

Students´ role and functions  

• Participate on the event, both in the planning and preparation process, as well as in the activities planned. 
• Motivate and engage other students, teachers and parents into participating actively on the event, whether on the 

organization and/or in activities planned for the event.  

ENOTHTA 13
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Tips and recommendations   
(Suggestions/potential difficulties)  

Suggestions  
• Start planning the event from the beginning of the career guidance program, to allow time to adequately plan and 

implement the event. Avoid late planning and preparation. 
• Work closely with the school’s administration, to guarantee all authorizations, adequate date and necessary physical, 

human and material resources 
• Make contact and engage potential partners from outside the school community, such as universities, local administration, 

local businesses, professional training schools, among others, to make the event more impactful, useful and significant for 
everybody, especially students, as well as obtaining additional resources to make the event economically viable.  

 
Potential difficulties  

• Low motivation and engagement to participate on the event from students, teachers and families. 
• Scheduling issues.  
• Issues with financial resources to provide adequate conditions for the event. 
• Difficulties in providing adequate physical space and materials to execute the event.  
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Αντικείμενα

G-GUIDANCE ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
 
Αντικείμενα 

 
Λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το gamification και τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί με θετικό τρόπο για την προώθηση νέων και καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, η ομάδα G-
Guidance είχε ως στόχο να δημιουργήσει ένα χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην 
προώθηση της διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού. Έτσι, ο κύριος στόχος της πλατφόρμας G-Guidance 
είναι να παρέχει ένα ψηφιακό, διαδικτυακό περιβάλλον όπου οι μαθητές, οι δάσκαλοι και οι ψυχολόγοι μπορούν 
να εργαστούν ως ενωμένη δύναμη για την προώθηση της επαγγελματικής καθοδήγησης των μαθητών. Για να γίνει 
αυτό, η πλατφόρμα μας έχει τρεις διακριτούς τομείς: (1) περιοχή σχολικών ψυχολόγων και τεχνικού προσωπικού, η 
οποία ονομάζεται περιοχή σούπερ διαχειριστών. (2) περιοχή δασκάλων και σχολικών ψυχολόγων, που ονομάζεται 
περιοχή διαχειριστών· και τέλος (3) χώρο μαθητών. Κάθε μία από αυτές τις περιοχές έχει διαφορετικές λειτουργίες 
που θα περιγραφούν στο παρόν κεφάλαιο. 
Όταν η ψηφιακή πλατφόρμα εγκατασταθεί στον διακομιστή του σχολείου, ο ρόλος του σούπερ διαχειριστή 
δημιουργείται για το άτομο που θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση όλων των πτυχών της πλατφόρμας και θα έχει 
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα, συγκεκριμένα μέτρα ψυχολογικής 
αξιολόγησης και τα αποτελέσματά τους αφού τους απαντήσουν οι μαθητές, καθώς και σε όλα τα διοικητικά 
εργαλεία. Η ομάδα του έργου G-Guidance αποφάσισε ότι ο ρόλος του σούπερ διαχειριστή θα πρέπει να δοθεί στους 
σχολικούς ψυχολόγους, λόγω της ευαίσθητης φύσης των πληροφοριών που αποθηκεύονται στην πλατφόρμα και 
του γεγονότος ότι αυτοί οι επαγγελματίες έχουν εμπειρία στην προστασία όλων των ευαίσθητων προσωπικών 
πληροφοριών των ασθενών τους. ένα αντανακλαστικό των ηθικών και δεοντολογικών κωδίκων που επιβάλλονται 
από εθνικές και ευρωπαϊκές επαγγελματικές ενώσεις/εντολές. Ένας άλλος λόγος είναι ότι αυτός ο ρόλος δίνει 
πρόσβαση σε μέτρα ψυχολογικής αξιολόγησης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από ειδικευμένους και 
πιστοποιημένους Ψυχολόγους. Με αυτόν τον ρόλο, ο σχολικός ψυχολόγος θα δημιουργήσει όλους τους άλλους 
ρόλους, δηλαδή τους ρόλους των διαχειριστών και των μαθητών, με συγκεκριμένη και πιο περιορισμένη πρόσβαση 
στα εργαλεία και τις πληροφορίες των πλατφορμών. Εναλλακτικά, ή ταυτόχρονα, και για τεχνικούς λόγους, ο ρόλος 
του σούπερ διαχειριστή μπορεί και πρέπει να δοθεί στον επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των 
τεχνολογικών πτυχών της διαχείρισης της πλατφόρμας, ώστε να μπορεί να επιλύει τεχνικά προβλήματα που 
ενδέχεται να προκύψουν, σχετίζεται με λογισμικό, σύνδεση στο διαδίκτυο ή οποιοδήποτε άλλο τεχνολογικό θέμα. 
 
Πώς λειτουργεί; 
Ο κύριος στόχος αυτού του υποκεφαλαίου είναι να δώσει στους χρήστες της πλατφόρμας, δηλαδή σε σχολικούς 
ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και μαθητές, βασικές οδηγίες για το πώς λειτουργεί η πλατφόρμα G-Guidance και 
ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες. Για καλύτερη κατανόηση του τρόπου 
λειτουργίας βασικών πτυχών της πλατφόρμας, κάθε ενέργεια θα περιγράφεται βήμα προς βήμα και θα 
απεικονίζεται με εικόνες στιγμιότυπου οθόνης της πλατφόρμας. Οι πληροφορίες σε αυτήν την ενότητα του 
εγχειριδίου θα πρέπει να συμπληρώνονται με επαρκή εκπαίδευση για το πλήρες πρόγραμμα επαγγελματικού 
προσανατολισμού G-Guidance, για πιο αποτελεσματική χρήση της πλατφόρμας. 
 
Περιοχή διαχειριστών (Σχολικός Ψυχολόγος & Δάσκαλοι): 
Δημιουργία προφίλ μαθητών 
Το πρώτο βήμα για την προετοιμασία της πλατφόρμας για να τη χρησιμοποιήσουν οι μαθητές, είναι η δημιουργία 
μεμονωμένων προφίλ για κάθε μαθητή που συμμετέχει στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Τα προφίλ είναι στην 
πραγματικότητα ατομικοί λογαριασμοί στην πλατφόρμα για μαθητές, στους οποίους πρέπει να συνδέονται, κάθε 
φορά που χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε επαγγελματικές πληροφορίες, να εκτελούν δραστηριότητα 
επαγγελματικού προσανατολισμού και να ανεβάζουν την εργασία τους. Αυτή η εργασία μπορεί να εκτελεστεί από 
τους σχολικούς ψυχολόγους και τους δασκάλους. Τα ακόλουθα τέσσερα βήματα περιγράφουν τον τρόπο 
δημιουργίας προφίλ μαθητών: 
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Βήμα 1. Πατήστε «Διαχείριση» για πρόσβαση σε όλα τα μενού ρυθμίσεων. 

 
 

Βήμα 2. Πατήστε «Χρήστες» 
 

 
Βήμα 3. Πατήστε «Νέος Χρήστης» 
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Βήμα 4. Συμπληρώστε όλα τα πεδία με τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μαθητή σας, ορίστε έναν κύριο κωδικό 
πρόσβασης και κάντε κλικ στο κουμπί "υποβολή". Προτείνουμε να έχετε έναν γενικό κωδικό πρόσβασης στην αρχή, 
χρησιμοποιώντας το όνομα του μαθητή και τον αριθμό του (π.χ., johnanderson1234) και στη συνέχεια ζητήστε από 
τους μαθητές να αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασης στην πρώτη τους χρήση πλατφόρμας. 
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Δημιουργήστε προφίλ επαγγελμάτων 
 
Η πλατφόρμα G-Guidance έχει μια συγκεκριμένη περιοχή για τη δημιουργία προφίλ για το επάγγελμα. Αυτή η 
δυνατότητα έχει ως στόχο να επιτρέψει στους Σχολικούς Ψυχολόγους, με τη βοήθεια των δασκάλων, να αυξήσουν 
τον αριθμό των προφίλ επαγγέλματος που είναι διαθέσιμα στους μαθητές για να λάβουν πληροφορίες σχετικά. Η 
πλατφόρμα G-Guidance προσφέρει έναν αρχικό αριθμό 50 προφίλ επαγγελμάτων, τα οποία είναι επίσης διαθέσιμα 
στον Οδηγό Επαγγελμάτων G-Guidance, για χρήση σε δραστηριότητες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, αλλά 
συνιστούμε αυτή η αρχική κρυφή μνήμη των προφίλ επαγγελμάτων να αυξηθεί και να προσαρμοστεί σε την 
κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα κάθε σχολείου. Αυτό θα κάνει τις πληροφορίες που σχετίζονται με την 
καριέρα στην πλατφόρμα πιο ουσιαστικές και χρήσιμες για τους μαθητές κάθε σχολείου. Για να εκτελέσετε αυτήν 
την ενέργεια, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό επαγγελμάτων μας και να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες 
πληροφορίες για να περιγράψετε τα επαγγέλματα ως αναφορά. Ωστόσο, και επειδή στόχος μας ήταν να σεβαστούμε 
τις πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές, μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε πληροφορίες για να προσαρμόσετε 
καλύτερα και να ενημερώσετε τους μαθητές σας. Τα παρακάτω βήματα περιγράφουν πώς μπορούν να 
δημιουργηθούν και/ή να επεξεργαστούν τα προφίλ του επαγγέλματος: 
 
Βήμα 1. Πατήστε «Διαχείριση» για πρόσβαση σε όλα τα μενού ρυθμίσεων. 

 

 
 
 
 

Βήμα 2. Πατήστε «Επαγγέλματα»  
 

 
 

Βήμα 3. Πατήστε «Νέο επάγγελμα» 
  

 
  

Δημιουργήστε προφίλ επαγγελμάτων
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Βήμα 4. Συμπληρώστε όλα τα πεδία με τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμα που έχετε επιλέξει. 
Όσον αφορά τις παραμέτρους «Περιοχές» και «Επαγγελματική Χαρτογράφηση», ελέγξτε την εξήγησή μας σχετικά 
με τη Θεωρία του Hollands στο εγχειρίδιο Μεθοδολογίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Εκεί, θα βρείτε 
πίνακες που περιγράφουν συνοπτικά τα χαρακτηριστικά κάθε επαγγελματικού τομέα. 
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Δημιουργία άρθρων 
Τα άρθρα είναι ουσιαστικά κομμάτια πληροφοριών σχετικά με τη σταδιοδρομία, που σχετίζονται με μια δεδομένη 
επαγγελματική περιοχή (π.χ. Καλλιτεχνική) και επάγγελμα (π.χ. Σχεδιασμός). Μπορούν να είναι ένα κείμενο, ένα 
βίντεο, ένας υπερσύνδεσμος προς έναν ενδιαφέρον ιστότοπο, εικόνες ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, και ιδανικά, 
μπορούν να συνδυάζουν διαφορετικές μορφές πληροφοριών. Αυτά τα άρθρα είναι επίσης σημαντικά για την 
ανάπτυξη των Quests, τα οποία θα αναφερθούμε αργότερα. Κατά τη δημιουργία άρθρων, μπορείτε (και πρέπει) να 
είστε δημιουργικοί, ακόμη και να αναπτύσσετε παιχνίδια (π.χ. κουίζ), εργασίες (π.χ. να κάνετε μια συνέντευξη με 
έναν συγκεκριμένο επαγγελματία) ή/και να γράφετε για κάτι που βρίσκετε ενδιαφέρον και που μπορεί να βοηθήσει 
τους μαθητές να εξερεύνηση σταδιοδρομίας. Καθώς οι μαθητές διαβάζουν το άρθρο και/ή εκτελούν μια δεδομένη 
εργασία που τους έχει ανατεθεί, θα μαθαίνουν περισσότερα για τα επαγγελματικά μονοπάτια και τα επαγγέλματα. 
Μπορείτε να βρείτε παραδείγματα άρθρων στο παράρτημα 2. 
Κατά τη δημιουργία των άρθρων, οι επαγγελματίες μπορούν να περιλαμβάνουν ποικίλα είδη πόρων, καθώς τα 
μενού των πλατφορμών είναι έτοιμα για να ανεβάζουν εικόνες, βίντεο, ήχους, κείμενο, υπερσυνδέσμους κ.λπ. 
Κατά την επεξεργασία της εργασίας, είναι σημαντικό να μην ξεχάσετε να χαρτογραφήσετε ή να κατηγοριοποιήσετε 
κάθε άρθρο ανάλογα με κάθε επαγγελματικό τομέα, ώστε η πλατφόρμα να μπορεί να εντοπίσει και να ομαδοποιήσει 
τα άρθρα στην αντίστοιχη επαγγελματική τους περιοχή. Αυτό θα επιτρέψει στην πλατφόρμα να προτείνει άρθρα 
στους μαθητές ανάλογα με τις προτιμώμενες επαγγελματικές τους περιοχές, καθώς και να ομαδοποιήσει τα άρθρα 
με τα οποία αλληλεπιδρά κάθε μαθητής και να αυξήσει το επαγγελματικό προφίλ του μαθητή σε αυτόν τον 
συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας μαθητής αλληλεπιδράσει με πολλά περισσότερα 
άρθρα που σχετίζονται με την περιοχή του ερευνητή από άλλες περιοχές, αυτό θα εκφραστεί στο επαγγελματικό 
προφίλ του μαθητή, δηλαδή με μια αύξηση σε μια πράσινη γραμμή, δίνοντας στον μαθητή μια οπτική ένδειξη ότι οι 
επαγγελματικές του προτιμήσεις τείνουν να πηγαίνουν στην περιοχή του Ερευνητή. 
Ορισμένα άρθρα περιλαμβάνουν μια εργασία που πρέπει να εκτελέσετε, εκτός από την ανάγνωση των πληροφοριών 
ή όταν τα άρθρα είναι οργανωμένα σε Quests. Όταν συμβαίνει αυτό, μετά την εκτέλεση της εργασίας, οι μαθητές 
μπορούν να ζητηθούν από ένα μήνυμα από την πλατφόρμα να ανεβάσουν αρχεία με το προϊόν της εργασίας τους, 
αποδεικνύοντας ότι έκαναν την εργασία. Για παράδειγμα, σε ορισμένες συνεδρίες, θα ζητήσετε από τους μαθητές 
να ανεβάσουν μια φωτογραφία/εικόνα από ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό, θα 
χρειαστεί να περιγράψετε τι θέλετε να παράγουν κατά τη δημιουργία ενός άρθρου. Μετά τη δημιουργία των 
άρθρων, μπορούν να συνδεθούν σε ένα Quest (η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω σε αυτό το εγχειρίδιο). Τα 
παρακάτω βήματα περιγράφουν τον τρόπο δημιουργίας άρθρων: 
 
Βήμα 1. Πατήστε «Διαχείριση» για πρόσβαση σε όλα τα μενού ρυθμίσεων. 

 
 
Βήμα 2. Πατήστε «Άρθρα 
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Βήμα 3. Πατήστε «Νέα άρθρα» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βήμα 4. Συμπληρώστε όλες τις παραμέτρους με σχετικές πληροφορίες. 
 
 

 
 

• Δημιουργήστε ερωτήματα 
 

• Η πλατφόρμα G-Guidance επιτρέπει επίσης σε Σχολικούς Ψυχολόγους και Δασκάλους να δημιουργούν 
διαφορετικά είδη ερωτήσεων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, από τον έλεγχο 
γνώσεων σχετικά με πληροφορίες που σχετίζονται με την καριέρα έως την ψυχολογική αξιολόγηση. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι οποιοδήποτε όργανο ψυχολογικής αξιολόγησης που ανεβάζεται στην 
πλατφόρμα και εκτελείται από μαθητές, πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά και να το διαχειρίζεται το άτομο 
που έχει τα προσόντα και την πιστοποίηση για να το κάνει, σε αυτήν την περίπτωση ο σχολικός ψυχολόγος. 
Διαφορετικά, θα σήμαινε σοβαρή παραβίαση της επαγγελματικής δεοντολογίας και όλοι οι 
συμμετέχοντες, ιδιαίτερα ο σχολικός ψυχολόγος, θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο νομικών και 
επαγγελματικών πειθαρχικών μέτρων. 

• Από αυτή την άποψη, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η πλατφόρμα G-Guidance προσφέρει ένα 
σύνολο βασικών εργαλείων ψυχολογικής αξιολόγησης για τη χρήση των σχολικών ψυχολόγων, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από αυτούς. Η ομάδα του έργου G-Guidance αρνείται την ευθύνη για 
οποιαδήποτε ανήθικη ή παράνομη χρήση αυτού του οργάνου και των πληροφοριών που προέρχονται από 
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τη χρήση του. Στην πλατφόρμα μας μπορείτε να δημιουργήσετε πέντε διαφορετικούς τύπους ερωτημάτων. 
Στο παράρτημα 3, μπορείτε να βρείτε παραδείγματα ερωτήσεων. Τα ακόλουθα στιγμιότυπα οθόνης 
απεικονίζουν τους διαφορετικούς τύπους ερωτημάτων που είναι δυνατό να δημιουργηθούν, καθώς και 
τον τρόπο δημιουργίας διαφορετικών τύπων ερωτημάτων: 

• Ερωτήματα ελεύθερου κειμένου 
 

 
 

• Ερωτήματα πολλαπλής επιλογής 
 

 
 

• Ερωτήματα μιας απάντησης 
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• Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που αντιπροσωπεύουν μια κλίμακα 
 

 
Αφού επιλέξετε ποιο μοντέλο είναι καλύτερο για το ερώτημά σας, ήρθε η ώρα να δημιουργήσετε ένα. 
 
Βήμα 1. Πατήστε «Διαχείριση» για πρόσβαση σε όλα τα μενού ρυθμίσεων. 

 
Βήμα 2. Πατήστε « ερωτήματα»  

 
Βήμα 3. Εάν είναι η πρώτη φορά που δημιουργείτε ένα ερώτημα, επιλέξτε "Νέο κενό ερώτημα". 

 
Βήμα 4. Διάλεξε τον τύπο της  ερώτησης 
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Βήμα 5. Επιλέξτε την επαγγελματική σας χαρτογράφηση 
 

 
Παράδειγμα: 
 

 
 

 Βήμα 6. Επιλέξτε το επαγγελματικό σας προφίλ. 
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Παράδειγμα 
 

 
 

Σημαντική σημείωση: Σε κάθε μοντέλο ερώτησης, πρέπει να κάνετε τα βήματα 5 και 6. 
 
Βήμα 7. Συμπληρώστε κάθε πεδίο. 
 

Βήμα 7.1. Εάν επιλέξετε το μοντέλο "Ελεύθερο κείμενο", χρειάζεται μόνο να γράψετε την ερώτησή σας. 
 

 
Βήμα 7.2. Εάν επιλέξετε μοντέλα "Πολλαπλής Επιλογής", "Μονής Επιλογής" ή "Κουίζ", συμπληρώστε και 
ακολουθήστε τις οδηγίες στα πεδία 1 και 2. 
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Βήμα 7.3. Εάν επιλέξετε "Ερώτηση μίας επιλογής", χρειάζεται μόνο να γράψετε την ερώτησή σας στο πεδίο αριθμό 1 και να 
πατήσετε "enter" για να προσθέσετε μια νέα ερώτηση, καθώς η πλατφόρμα μας έχει μια προκαθορισμένη κλίμακα αξιολόγησης. 

 
 

Σημείωση. Δεν χρειάζεται να αποθηκεύσετε τις ερωτήσεις σας ή να ολοκληρώσετε τις ερωτήσεις σας, γιατί η 
πλατφόρμα μας θα το κάνει αυτόματα. 

 
Δημιουργήστε αποστολές 
 
Οι αποστολές είναι μία από τις κύριες λειτουργίες της πλατφόρμας G-Guidance επειδή είναι το εργαλείο που μας 
επιτρέπει να παιχνιδοποιούμε δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι αποστολές είναι βασικά μια 
σειρά από διασυνδεδεμένες δραστηριότητες (διαθέσιμες ως άρθρα) που πρέπει να εκτελεστούν για να 
ολοκληρωθούν οι αποστολές. Όσο περισσότερες αποστολές εκτελεί ένας μαθητής, τόσο περισσότερο αυξάνει το 
επίπεδο εμπειρίας του (XP), τόσο περισσότερα σήματα παίρνει ο μαθητής. Αυτό το σύστημα παρακίνησης δεσμεύει 
τους μαθητές να αλληλεπιδρούν με την πλατφόρμα και τον επαγγελματικό προσανατολισμό συνεχώς και συνεχώς. 
Οι αποστολές μπορούν να δημιουργηθούν μόνο εάν η πλατφόρμα έχει ήδη δημιουργημένα άρθρα, καθώς οι σειρές 
δραστηριοτήτων και εργασιών είναι, στην πραγματικότητα, σειρές άρθρων, που περιέχουν πληροφορίες και 
εργασίες, που πρέπει να ολοκληρωθούν για να ολοκληρωθεί μια αποστολή. Επομένως, μην ξεχάσετε να συνεχίσετε 
να δημιουργείτε ένα ευρύ και ποικίλο σύνολο άρθρων, ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να 
δημιουργήσετε πολλές αποστολές. Η πλατφόρμα διαθέτει ήδη ένα καλό σύνολο άρθρων και αποστολών για την 
καθοδήγηση σταδιοδρομίας, αλλά συνιστούμε στους σχολικούς ψυχολόγους και τους δασκάλους να συνεχίσουν να 
αυξάνουν αυτό το αρχικό σύνολο. Για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε λίγη δημιουργικότητα και να σκεφτόμαστε 
έξω από το κουτί. Στο παράρτημα 4 μπορείτε να βρείτε ιδέες για Quests που δημιούργησε η ομάδα G-Guidance για 
την πιλοτική φάση του έργου μας. 
Πώς όμως μπορείτε να τα δημιουργήσετε στην πλατφόρμα μας; Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να μάθετε 
τη διαδικασία δημιουργίας Quests στην πλατφόρμα G-Guidance. 
Βήμα 1. Πατήστε «Διαχείριση» για πρόσβαση σε όλα τα μενού ρυθμίσεων. 

 
 

Βήμα 2. Πατήστε το κουμπί «Αποστολές». 
 
 

 



94

 
Βήμα 3. Πατήστε «Νέες αποστολές» 
 

 
 

Βήμα 4. Ονομάστε την αποστολή σας  
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Βήμα 5. Επιλέξτε το επίπεδο "Πολυπλοκότητα". Παρακαλούμε, σε αυτό το βήμα, να γνωρίζετε ότι πιο 
σύνθετες αποστολές εμφανίζονται στην περιοχή των μαθητών μόνο εάν βελτιώσουν το προσωπικό τους επίπεδο. 
Έτσι, αν θέλετε όλοι οι μαθητές, σε όποιο επίπεδο κι αν βρίσκονται, να έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη 
αποστολή, προτείνουμε να επιλέξετε επίπεδο αρχαρίων. Για αυτόν τον λόγο, συνιστούμε να ταξινομήσετε τις 
περισσότερες αποστολές ως αρχάριου επιπέδου, ώστε οι μαθητές να μπορούν να απολαμβάνουν το περιεχόμενο 
της πλατφόρμας, αφήνοντας μόνο εκείνες τις Αποστολές που πιστεύετε ότι μπορεί να συνεπάγονται υψηλότερο 
επίπεδο ωριμότητας και αυτονομίας, ταξινομημένες με υψηλότερα επίπεδα πολυπλοκότητας. 
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Βήμα 6. Επιλέξτε επαγγελματικά προφίλ που είναι πιο κατάλληλα για την αναζήτησή σας. Προτείνουμε να επιλέγετε 
όλα τα προφίλ όταν δημιουργείτε γενικές αποστολές ή αποστολές που είναι ενσωματωμένες σε περιόδους 
σύνδεσης. Πράγμα που σημαίνει ότι συνιστούμε την επισήμανση των Αποστολών με μια συγκεκριμένη 
επαγγελματική περιοχή όταν είναι σαφές ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Για παράδειγμα, ένα Quest με 
κείμενα και βίντεο σχετικά με την έρευνα για τη γενετική. 

 
 

Βήμα 7. Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό. Εάν θέλετε, μπορείτε να επισυνάψετε μια εικόνα στις αποστολές σας. 
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Βήμα 8. Χρησιμοποιήστε το πεδίο περιγραφής για να εξηγήσετε στους μαθητές τι πρέπει να κάνουν για να 
ολοκληρώσουν την αποστολή. 
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Βήμα 9. Το βήμα της προσθήκης ή της σύνδεσης άρθρων σε ένα Quest είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία 
τους. Για να δημιουργήσετε ένα Quest, πρέπει να συνδέσετε αποστολές και άρθρα ή, μια άλλη επιλογή είναι να 
συνδέσετε ερωτήματα με αποστολές, καθώς τα ερωτήματα δημιουργούνται για τη συλλογή των απαντήσεων των 
μαθητών σχετικά με τις γνώσεις τους σχετικά με πληροφορίες σχετικά με την καριέρα. Επιπλέον, μπορείτε να 
συνδέσετε άρθρα και έρευνες στην ίδια αποστολή. 
 
Βημα 9.1. Πατήστε στο πεδίο «Αναζήτηση εργασιών». 
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Βήμα 9.2. Γράψτε το όνομα του άρθρου ή του ερωτήματος και επιλέξτε αυτό που θέλετε να συνδέσετε. 
 

 
 
 

Βήμα 9.3. Πατήστε το κουμπί "Υποβολή" και η αναζήτησή σας είναι έτοιμη! 

 
 

  



100

Πρόσβαση στα σχόλια και τις πληροφορίες των μαθητών 

 
Η πλατφόρμα G-Guidance επιτρέπει στους ψυχολόγους και τους δασκάλους να έχουν πρόσβαση στις απόψεις, την 
εργασία και τα σχόλια των μαθητών σχετικά με το τι σκέφτονται και πόσο τους άρεσε να κάνουν τα Quests. Αυτή η 
δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους ψυχολόγους, από τη μία πλευρά, ώστε να μπορούν να συλλέγουν 
σημαντικές πληροφορίες για να βοηθήσουν τους μαθητές να χτίσουν τις επαγγελματικές τους διαδρομές και τις 
συνεπείς αποφάσεις σταδιοδρομίας. Από την άλλη πλευρά, τα σχόλια των μαθητών σχετικά με το πόσο καλά 
πιστεύουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό και το περιεχόμενο, το υλικό και τις δραστηριότητες της 
πλατφόρμας, επιτρέπουν στους ψυχολόγους (και στους δασκάλους) να γνωρίζουν πού να βελτιώσουν, να κάνουν 
την πλατφόρμα και ολόκληρη την εμπειρία επαγγελματικού προσανατολισμού ακόμα πιο ευχάριστη. διασκεδαστικό 
και αποτελεσματικό. 
  Ο τρόπος με τον οποίο οι σχολικοί ψυχολόγοι και οι δάσκαλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες 
ανατροφοδότησης από μαθητές εξηγείται στα ακόλουθα βήματα: 
 
Βήμα 1. Πατήστε «Διαχείριση» για πρόσβαση σε όλα τα μενού ρυθμίσεων. 

 
 

Βήμα  2. Πατήστε «Ανατροφοδότηση» 
 

 
 

Βήμα 3. Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα σχόλια των μαθητών, πατήστε το εικονίδιο με το 
μάτι. 

 

 
 

  

Πρόσβαση στα σχόλια και τις πληροφορίες των μαθητών
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Βήμα 4. Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη του αρχείου που ανέβασε προηγουμένως ο μαθητής. 
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Άλλες λειτουργίες της πλατφόρμας διαθέσιμες στους λογαριασμούς των υπευθύνων 
 
Σε κάθε ενότητα μπορείτε να βρείτε εικονίδια που παρέχουν πρόσβαση στις λειτουργίες της πλατφόρμας. Στη 
συνέχεια, θα περιγράψουμε σε ποια λειτουργικότητα αναφέρεται κάθε εικονίδιο. 
 Εικονίδιο λίστας: Αυτό το εικονίδιο είναι διαθέσιμο στην περιοχή Ερωτήματα και σας επιτρέπει να βλέπετε τις 
απαντήσεις των μαθητών σε ερωτήματα. Όταν κάνετε κλικ σε αυτό, έχετε τη δυνατότητα να δείτε τις ατομικές 
απαντήσεις των μαθητών ή να κατεβάσετε κάθε πληροφορία που συλλέγεται μέσω μιας έρευνας, η οποία θα 
οργανωθεί σε ένα έγγραφο του Excel. 

 
 

 Εικονίδιο αστεριού: Αυτό το εικονίδιο είναι επίσης διαθέσιμο στην ενότητα ερωτήσεων. Μόλις επιλεγεί, 
όταν ο μαθητής συνδεθεί στους προσωπικούς του λογαριασμούς, θα του ζητηθεί να συμπληρώσουν αυτό το 
ερώτημα. 

 

 Εικονίδιο ματιού: Όπως αναφέρθηκε ήδη, στην ενότητα σχολίων, αυτό το εικονίδιο σάς επιτρέπει να 
έχετε πρόσβαση στη γνώμη και στα αρχεία των μαθητών σχετικά με κάποια αποστολή. Αλλά αυτό το εικονίδιο 
μπορεί επίσης να βρεθεί στην ενότητα ερωτήσεων και έχει διαφορετική σημασία, για να σας επιτρέπει να κάνετε 
προεπισκόπηση της ερώτησής σας. Στην ενότητα των χρηστών, θα σας ανακατευθύνει στο προφίλ ενός μαθητή. 

 Εικονίδιο επεξεργασίας: Μπορείτε να βρείτε αυτό το εικονίδιο σε κάθε ενότητα. Σας επιτρέπει να 
επεξεργαστείτε τα άρθρα, τις αποστολές, τα επαγγέλματα, τους χρήστες και τα ερωτήματά σας (μόνο όταν δεν 
έχουν συλλεχθεί ακόμα απαντήσεις). 

 Εικονίδιο κάδου απορριμμάτων: Αυτό το εικονίδιο σάς επιτρέπει να διαγράφετε άρθρα και ερωτήσεις. 

 Εικονίδιο στατιστικών: Αυτό το εικονίδιο είναι διαθέσιμο μόνο στην ενότητα χρηστών. Όταν το επιλέξετε, 
έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες του μαθητή και στο ιστορικό δραστηριότητάς του μέσω της πλατφόρμας. 

Άλλες λειτουργίες της πλατφόρμας διαθέσιμες στους λογαριασμούς των υπευθύνων
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Περιοχή Super Administrators (Σχολικός Ψυχολόγος & Τεχνικό Προσωπικό) 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η περιοχή του σούπερ διαχειριστή είναι η μόνη περιοχή που έχει πρόσβαση σε 
όλα τα εργαλεία της πλατφόρμας. Το άτομο που θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της πλατφόρμας, είτε ο 
Σχολικός Ψυχολόγος (κατά προτίμηση) είτε/και το Τεχνικό Προσωπικό, θα έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες 
που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα G-Guidance. Η περιοχή του Super administrator μοιάζει πολύ με την περιοχή 
του Administrator (περιοχή ψυχολόγων και δασκάλων). Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις διαφορές 
μεταξύ αυτών των δύο. Στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να δείτε ενότητες που είναι κοινές (πράσινες) και ενότητες 
που είναι αποκλειστικές (πορτοκαλί) στους λογαριασμούς υπερδιαχειριστών (ψυχολόγος/τεχνικό προσωπικό) και 
διαχειριστών (ψυχολόγοι/δάσκαλοι). 

Board members’ area Psychologists or teachers’ area 

 

 

 

 
 
Η διερεύνηση περισσότερων σχετικά με τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, οι ενότητες 
«Επαγγέλματα», «Ερωτήσεις», «Αποστολές», «Άρθρα» και «Χρήστες» είναι κοινές ενότητες. Ωστόσο, στην τελευταία 
ενότητα, η περιοχή σούπερ διαχειριστή έχει μια μικρή διαφορά. Όταν αυτά τα στοιχεία προσπαθούν να 
δημιουργήσουν έναν νέο χρήστη, μπορούν να ορίσουν τον ρόλο τους (διαχειριστής, διευθυντής ή μαθητής) και να 
επιλέξουν σε ποιο σχολείο ανήκουν. Αντίθετα, μόνο ψυχολόγοι και δάσκαλοι μπορούν να προσθέσουν μαθητές στην 
πλατφόρμα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, οι επαγγελματίες που θα λειτουργήσουν ως σούπερ διαχειριστές θα πρέπει 
να είναι τα πρώτα μέλη που θα εγγραφούν στην πλατφόρμα G-Guidance, ώστε να μπορούν να ορίσουν όλους τους 
άλλους ρόλους/λογαριασμούς στη συνέχεια. Αυτό το βήμα είναι πολύ σημαντικό καθώς κάθε ρόλος/λογαριασμός 
έχει διαφορετική πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στην πλατφόρμα. Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει 
αυτό το διαδικαστικό βήμα. 
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Οι άλλες κοινές ενότητες δεν θα περιγραφούν σε αυτήν την ενότητα, καθώς οι λειτουργίες τους είναι οι ίδιες με 
αυτές που παρουσιάστηκαν προηγουμένως. Έτσι, θα προχωρήσουμε στις αποκλειστικές περιοχές. Έχετε 
παρατηρήσει στο παρελθόν, η ενότητα "Σχόλια" είναι διαθέσιμη μόνο σε ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς, καθώς 
είναι αυτοί που έχουν άμεση επαφή με τους μαθητές και στους οποίους θα είναι χρήσιμες οι πληροφορίες. Παρόλα 
αυτά, οι σούπερ διαχειριστές μπορούν να ελέγχουν άλλες ενότητες που δεν μπορούν οι ψυχολόγοι και οι δάσκαλοι. 
Στη συνέχεια, θα εξερευνήσουμε κάθε αποκλειστική ενότητα. 
 
Καθορισμός επαγγελματικών προφίλ 
 
Για την ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τα επαγγελματικά προφίλ του G-Guidance, η πλατφόρμα μας διαθέτει 
έναν χώρο όπου οι σούπερ διαχειριστές μπορούν να γράφουν σχετικά. Μπορείτε να διαβάσετε και να προσθέσετε 
πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προφίλ που παρουσιάστηκαν στο Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (συγκεκριμένα στην ενότητα αφιερωμένη στο μοντέλο RIASEC του Hollands) και 
ανάλογα με αυτήν την αναφορά, να εξηγήσετε και να εξερευνήσετε περαιτέρω τα χαρακτηριστικά και τα 
χαρακτηριστικά κάθε επαγγελματικού τομέα. Όσον αφορά την πλατφόρμα, εάν θέλετε να συμπεριλάβετε 
περισσότερες πληροφορίες σε αυτήν την ενότητα, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα. 
Βήμα 1. Πατήστε «Διαχείριση» για πρόσβαση σε όλα τα μενού ρυθμίσεων. 

 
Βήμα 2. Πιέστε το πεδίο « Περιοχές» 
 

 
Βήμα 3. Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα επαγγελματικά προφίλ που έχουν ήδη οριστεί από 
την πλατφόρμα και να τα επεξεργαστείτε μόνο. Αν και υπάρχει η επιλογή να δημιουργήσετε ένα νέο 
πατώντας το κουμπί «Νέα Περιοχή», συνιστούμε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιήσετε αυτό που είναι ήδη 
διαθέσιμο στην πλατφόρμα, καθώς βασίζεται σε εντατική έρευνα και επιστημονικά επικυρωμένα 
μοντέλα επαγγελματικού προσανατολισμού. 
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Βήμα 4. Προτείνουμε να επεξεργαστείτε το όνομα κάθε επαγγελματικού τομέα στη μητρική γλώσσα του μαθητή, 
εάν εργάζεστε με την αγγλική έκδοση της πλατφόρμας G-Guidance, για να τον καταλάβετε ευκολότερα. Στη 
συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Υποβολή» για να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές. 

 
Καθορισμός χωρών 
 
Αυτή η ενότητα έχει αναπτυχθεί μόνο για να περιέχει πληροφορίες που μπορεί να σχετίζονται με την ομάδα IT 
(Τεχνικό Προσωπικό). Ωστόσο, εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα. 
Βήμα 1. Πατήστε «Διαχείριση» για πρόσβαση σε όλα τα μενού ρυθμίσεων 

.   
 

 
Βήμα 2. Πατήστε το κουμπί "Χώρες". 

 

 
Βήμα 3. Πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. 
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Καθορισμός των φύλων 
 
Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να προσθέσετε νέα φύλα. Αυτό είναι σημαντικό επειδή 
μπορείτε να επιλέξετε το φύλο των μαθητών όταν δημιουργείτε τον λογαριασμό τους. Για να το κάνετε αυτό, λάβετε 
υπόψη τα ακόλουθα βήματα. 
Βήμα 1. Πατήστε «Διαχείριση» για πρόσβαση σε όλα τα μενού ρυθμίσεων. 
 

 
Βήμα 2. Πιέστε το πεδίο «φύλο» 

 

 
Βήμα 3. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να δημιουργήσετε νέα φύλα. Για επεξεργασία, επιλέξτε το κουμπί 
επεξεργασίας. Για να δημιουργήσετε ένα νέο, επιλέξτε το κουμπί «Νέο Φύλο». 
 

 
 
 
 
 
 
 
Βήμα 4. Εκχωρήστε ένα όνομα στο είδος που θέλετε και πατήστε το κουμπί «Υποβολή» για να προσθέσετε ή να 
αποθηκεύσετε αλλαγές. 
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Καθορισμός Σχολείων 
 
Αυτή η ενότητα αναπτύχθηκε για να επιτρέπει στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να προσδιορίζουν τα σχολεία 
τους και μετά, όταν δημιουργούσαν τον λογαριασμό των διαχειριστών και των μαθητών, μπορούσαν να επιλέξουν 
το κατάλληλο σχολείο. Για να συμπεριλάβετε σχολεία στην πλατφόρμα, εξετάστε τα παρακάτω βήματα. 
 
Βήμα 1. Πατήστε «Διαχείριση» για πρόσβαση σε όλα τα μενού ρυθμίσεων. 
  
 

 
Βήμα 2. Πατήστε το πεδίο «Σχολείο 
 

 
¨Βήμα 3. Πατήστε «Νέο σχολείο» 
 

 
 
Βήμα 4. Όνομα σχολείου 
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Βήμα  5. Διαλέξτε χώρα 
 

 
 

Βήμα 6. Μπορείτε να γράψετε μια σύντομη περιγραφή του σχολείου σας εάν θέλετε. Στο τέλος, πατήστε το κουμπί 
«Υποβολή». 
 
 
Περιοχή Φοιτητών (Φοιτητές) 
 
Σελίδα προφίλ 
 
Όταν οι μαθητές συνδέονται στην πλατφόρμα G-Guidance και αφού εκτελέσουν το αρχικό ερωτηματολόγιο 
επαγγελματικών περιοχών G-Guidance, θα μεταβούν απευθείας στη σελίδα επαγγελματικού προφίλ τους, η οποία 
θα πρέπει να μοιάζει με αυτήν που απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Στη σελίδα του προφίλ τους, οι μαθητές μπορούν να δουν το επίπεδο εμπειρίας τους (XP), τον αριθμό των 
αποστολών που έχουν διαγωνιστεί, ορισμένες αποστολές και άρθρα που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα για να 
γίνουν, τις δραστηριότητες των συναδέλφων τους και, το πιο σημαντικό, το «Το προφίλ μου» Ενότητα. Αυτή η 
ενότητα παρουσιάζει τη βαθμολογία τους στους μαθητές στο Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Περιοχών G-
Guidance. Σύμφωνα με το παράδειγμα, αυτός ο μαθητής έχει υψηλότερες βαθμολογίες στις επαγγελματικές 
περιοχές Helper και Organizer. Αυτές οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για τους μαθητές, καθώς ορισμένες 
δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού απαιτούν από τους μαθητές να εξερευνήσουν επαγγέλματα 
ανάλογα με τους επαγγελματικούς τομείς με υψηλότερες βαθμολογίες/δύναμη στο προφίλ τους. 
Επιπλέον, στη σελίδα προφίλ των μαθητών μπορούν επίσης να δουν τα επιτεύγματά τους (που αντιπροσωπεύονται 
από σήματα). Αυτά τα επιτεύγματα δημιουργήθηκαν για να προσελκύσουν τους μαθητές να συνεχίσουν να 
αλληλεπιδρούν με την πλατφόρμα G-Guidance. Έτσι, όταν οι έφηβοι κάνουν κλικ πάνω από ένα εικονίδιο σήματος 
ή στο "Προβολή όλων", θα ανακατευθυνθούν στη σελίδα "Τα επιτεύγματά μου", αυτό θα πρέπει να μοιάζει με την 
παρακάτω εικόνα. Σε αυτή τη σελίδα μπορούν να βρουν επιτεύγματα που ήδη κατακτούν, αλλά και αυτά που πρέπει 
να αναζητήσουν. 
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Οι αποστολές ορίζονται ως αποστολές που πρέπει να λύσουν οι μαθητές. Οι αποστολές είναι επίσης η πιο 
παιγνιοποιημένη λειτουργικότητα της πλατφόρμας G-Guidance. Για να αποκτήσουν πρόσβαση και να 
ολοκληρώσουν τις Αποστολές, οι μαθητές πρέπει να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα. 
Βήμα 1. Πατήστε το κουμπί αναζήτησης. 

 

 
 
Βήμα 2. Πατήστε το πεδίο «Αποστολές» 
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Βήμα 3. Επιλέξτε το Quest που πρόκειται να λυθεί. Μπορείτε να επιλέξετε απευθείας από τη 

λίστα που εμφανίζεται ή μπορείτε να γράψετε το όνομα του Quest στη γραμμή αναζήτησης. 
 

 
 
 
 

Βήμα 4. Πατήστε το κουμπί "Έναρξη τώρα". 
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Βήμα 5. Πατήστε το κουμπί «Επισήμανση ως ολοκληρωμένου». 
 

 
Βήμα 6. Βαθμολογήστε τη δραστηριότητα, μοιραστείτε τη γνώμη σας και, αν θέλετε, ανεβάστε ένα έγγραφο. Μετά 
από αυτό, πατήστε το κουμπί "Αποθήκευση αλλαγών". 

 
 

Τέλος, το Quest θα εμφανιστεί ως "Τέλος". 
 
Διαβάστε άρθρα 
 
Τα άρθρα έχουν σημαντικές πληροφορίες για τα επαγγέλματα και είναι απαραίτητα για τη διαδικασία 
εξερεύνησης της σταδιοδρομίας των μαθητών. Για να διαβάσετε άρθρα, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα επόμενα 
βήματα. 
 
Βήμα 1. Πατήστε το κουμπί αναζήτησης. 
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Βήμα 2. Πατήστε «Άρθρα» 

 
Βήμα 3. Διαλέξτε ένα άρθρο  

 
 
Μάθετε περισσότερα για τα επαγγέλματα 
 
Για να εξερευνήσουν επαγγέλματα και να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά, οι μαθητές 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στον Οδηγό Επαγγελμάτων G-Guidance, που είναι διαθέσιμος στην πλατφόρμα, καθώς 
και σε μορφή PDF. Για πρόσβαση στις πληροφορίες του Οδηγού Επαγγελμάτων, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα. 

Step 1. Press on search button. 
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Βήμα 2. Πατήστε το κουμπί «Επαγγέλματα». 
 

 
 

Βήμα 3. Μάθετε περισσότερα για συγκεκριμένο επάγγελμα κάνοντας κλικ σε αυτό. 
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Απάντηση σε ερωτήματα 
 
Ορισμένες ερωτήσεις συνδέονται με τις Αποστολές, ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε αυτές απευθείας από 
τις Αποστολές. Ωστόσο, οι δάσκαλοι ή οι ψυχολόγοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περισσότερα ερωτήματα 
που δεν συνδέονται απαραίτητα με τα Quests. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα ερωτήματα που δεν 
συνδέονται με τα Quests, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα βήματα: 
Βήμα 1. Πατήστε το κουμπί ερωτηματικού. 
 

 
 
Βήμα 2. Διάλεξε το ερωτηματολόγιο που θέλεις να απαντήσεις  
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Δείτε το προφίλ των συνομηλίκων, των δασκάλων και των ψυχολόγων. 
 
Δεδομένου ότι η πλατφόρμα G-Guidance είναι διαδραστική, οι μαθητές μπορούν να δουν τα επαγγελματικά προφίλ 
των συμμαθητών τους. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια διαπροσωπική, κοινή, δυναμική γύρω από τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό, να παρακινηθούν περαιτέρω οι μαθητές να ασχοληθούν με δραστηριότητες 
επαγγελματικού προσανατολισμού και να καταβάλουν μια καλή προσπάθεια συμμετοχής και απόδοσης όσο το 
δυνατόν καλύτερα στις προγραμματισμένες εργασίες και δραστηριότητες. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να 
ακολουθήσετε τα επόμενα βήματα. 

 
 

Βήμα 1. Πατήστε το πλήκτρο «Αναζήτηση» 
 

 
 

Βήμα 2. Πατήστε το κουμπί «Άνθρωποι» και αναζητήστε τον φίλο, τον δάσκαλο ή τον ψυχολόγο σας. 
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