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 ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο ζα επηδησρζεί λα 

γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο θαη 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε θνίηεζή 

ηνπο ζηνπο δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνύο ηνκείο ηνπ ζρνιείνπ. 

Μέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο The Tipping Point in 

Education, νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή κε 

αλζξώπνπο-πξόηππα, κέζα από εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζα 

γλσξίζνπλ επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ ηόπνπ ηνπο θαη 

παξάιιεια κέζα από δηάθνξεο ελεκεξσηηθέο δξάζεηο νη 

καζεηέο ησλ γπκλαζίσλ ηνπ λεζηνύ ζα γλσξίζνπλ ηηο 

δπλαηόηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ην ΔΠΑΛ. 

 

Σύνηομη Πεπιγπαθή Γπάζηρ 
 



 
 Οη καζεηέο πνιιέο θνξέο επηιέγνπλ ηα ΔΠΑΛ σο κηα εύθνιε δηέμνδν γηα ηελ απόθηεζε ηνπ 

βαζηθνύ πηπρίνπ. Αγλννύλ θαη δελ αληηιακβάλνληαη ηηο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο πνπ κπνξνύλ λα 

ηνπο πξνζθέξνπλ. Αληίζηνηρα, πνιινί καζεηέο δελ επηιέγνπλ επαγγεικαηηθά ιύθεηα θαζώο αγλννύλ 

ή ππνηηκνύλ ην πιαίζην ζπνπδώλ ηνπο. Ωζηόζν αθόκα θαη νη καζεηέο πνπ ζπλεηδεηά επηιέγνπλ ηα 

ΔΠΑΛ πξνβιεκαηίδνληαη αξθεηά ζηελ επηινγή επαγγεικαηηθνύ ηνκέα θαη εηδηθόηεηαο Οη παξαπάλσ 

γεληθέο δηαπηζηώζεηο ηζρύνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζρνιείνπ καο. 

 Οη καζεηέο ηεο Α ηάμεο, αλ θαη κέζα από ην κάζεκα ηνπ «ρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ» δηεπξύλνπλ ηνπο νξίδνληεο ηνπο, δπζθνιεύνληαη λα επηιέμνπλ ηνκέα, θαζώο δελ 

γλσξίδνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ηεο θάζε εηδηθόηεηαο. Δπηπιένλ, πνιινί καζεηέο  

θαηαιήγνπλ λα επηιέμνπλ κηα εηδηθόηεηα απιά γηα λα πάξνπλ ην απνιπηήξην ηνπ ιπθείνπ. Γελ 

αληηιακβάλνληαη ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ.  Αθόκα σζηόζν θαη νη 

καζεηέο πνπ επηιέγνπλ έλα ηνκέα πνπ πξαγκαηηθά ηνπο αξέζεη δελ γλσξίδνπλ ηηο πηπρέο ηνπ 

επαγγέικαηνο πνπ θαινύληαη λα αθνινπζήζνπλ. 

 Σέινο, ηα ηειεπηαία ρξόληα δηαπηζηώλεηαη κεησκέλε πξνζέιεπζε καζεηώλ από ηα γπκλάζηα ηνπ 

λεζηνύ ζην ζρνιείν καο. Σν θηηξηαθό πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ην ΔΠΑΛ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

κεηαθύιεζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο (2:00-8:00), θαίλεηαη λα εληζρύεη 

ηε γεληθόηεξε απαμίσζε ηνπ επηπέδνπ ζπνπδώλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην επαγγεικαηηθό ιύθεην.  

 Θεσξνύκε απαξαίηεην έλα ζρέδην δξάζεο ππνζηήξημεο ησλ καζεηώλ ζε όια ηα παξαπάλσ ζέκαηα. 

Αναγκαιόηηηα 



 
1. λα ππνζηεξηρηνύλ νη καζεηέο ζηελ επηινγή 

ηνκέα/εηδηθόηεηαο 

2. λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ζπνπδώλ ηνπο  

3. λα δηαζπλδέζνπλ νη καζεηέο ηε θνίηεζε ηνπο ζην ΔΠΑΛ 

κε ην επαγγεικαηηθό ηνπο κέιινλ 

4. λα απμεζεί ε πξνζέιεπζε λέσλ καζεηώλ ζην ΔΠΑΛ  

Σηόσοι 



 
Ζ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο δξάζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε : 

 Δγγξαθή θαη ζπκκεηνρή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα The 
Tipping Point in Education. Μέζα από ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα νη καζεηέο 
όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείν ζα έξζνπλ ζε επαθή, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ρξνληάο, κε κηα κεγάιε πιεζώξα επαγγεικαηηώλ θαη επηζηεκόλσλ. Με ζύγρξνλε 
αιιά θαη αζύγρξνλε επηθνηλσλία ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνύλ γηα όια 
ηα επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά πεδία πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη γηα άιια πνπ 
ίζσο αγλννύλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο νκάδαο δξάζεο πξνγξακκαηίδνπλ θαη 
δηεπθνιύλνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο ζε όια ηα επίπεδα. 

 Πξνγξακκαηηζκό θαη δηελέξγεηα εθπαηδεπηηθώλ επηζθέςεσλ ζε ηνπηθέο 
επηρεηξήζεηο (ηνπξηζηηθέο κνλάδεο, ΓΔΖ θιπ) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηνκείο θαη 
ηηο εηδηθόηεηεο ησλ καζεηώλ, έηζη ώζηε λα γλσξίζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 
εξγαζίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο. 

 Οκηιίεο θαζεγεηώλ (εθπξνζώπσλ από θάζε ηνκέα) ζηα γπκλάζηα ηηο πεξηνρήο κε 
ζηόρν ηελ παξνπζίαζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΑΛ, ησλ γλσζηηθώλ 
πεδίσλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ησλ δπλαηνηήησλ-επθαηξηώλ επαγγεικαηηθήο 
απνθαηάζηαζεο πνπ πξνζθέξεη. 

 

Μεθοδολογία για ηην 

ςλοποίηζη ηηρ Γπάζηρ 



 
 επηέκβξηνο-Οθηώβξηνο:  

 Καζνξηζκόο πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο,  Γηεπθξίλεζε ζηόρσλ,  
Οξγάλσζε νκάδαο δξάζε,  Πξνγξακκαηηζκόο ελεξγεηώλ 

 Ννέκβξηνο- Μάηνο:  

 Τινπνίεζε νκηιηώλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο The 
Tipping Point in Education 

 Γηελέξγεηα εθπαηδεπηηθώλ επηζθέςεσλ ζε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο 

 Απξίιηνο–Μάηνο:  

 Οκηιίεο – παξνπζηάζεηο γηα ην ΔΠΑΛ ζε γπκλάζηα 

 Ηνύληνο:  

 Αλαηξνθνδόηεζε- Αμηνιόγεζε. 

 

Χπονοδιάγπαμμα 



 
 Δθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζρνιείνπ 

Μαζεηέο 

Πιαηθόξκα 100mentors - The Tipping Point 

Τπνινγηζηήο γηα ηειεδηάζθεςε 

Βηληενπξνβνιέαο  

Φσηνγξαθηθή κεραλή-βηληενθάκεξα 

Πόποι-μέζα-επεςνηηικά 

επγαλεία 



 
 Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο νκάδαο δξάζεο ζπλεδξηάδνπλ κία θνξά ην κήλα.  

 πδεηάλε γηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνύλ ζηελ πνξεία 
πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, πξνηείλνπλ ιύζεηο θαη παξάιιεια 
πξνγξακκαηίδνπλ ηα λέα βήκαηα. Δλεκεξώλνπλ ην ζύιινγν 
δηδαζθόλησλ θαη ηε δηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ εμέιημε ηεο 
δξάζεο ζε θάζε ζπλεδξίαζε ηεο νινκέιεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 
ζέκα. 

 Παξάιιεια, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο παξαθνινπζνύλ ηνπο 
καζεηέο θαη κέζα από ζπδεηήζεηο καδί ηνπο δηαπηζηώλνπλ γηα ηε 
ζεηηθή ή κε απνηίκεζε ησλ ελεξγεηώλ ηεο δξάζεο από ηνπο άκεζα 
εκπιεθόκελνπο. 

 Λακβάλνπλ έηζη άκεζε αλαηξνθνδόηεζε θαη  δηακνξθώλνπλ αλάινγα 
ηα επόκελα βήκαηα. 

 

 

Γιαδικαζίερ παπακολούθηζηρ και 

αξιολόγηζηρ ηηρ Γπάζηρ 



 
Ωο θξηηήξηα επηηπρίαο ηεο δξάζεο ζεσξνύκε: 
 

 • Σελ άκεζε (ρσξίο ακθηβνιίεο ή αιιαγέο) επηινγή 
ηνκέα/εηδηθόηεηαο από ηνπο καζεηέο ηεο Α ηάμεο θαηά ην ηέινο ηεο 
ρξνληάο 

 • Σελ απόθηεζε ξεαιηζηηθώλ γλώζεσλ από ηνπο καζεηέο γηα ην 
αληηθείκελν ζπνπδώλ ηνπο 

 • Σελ ζπλέρηζε ζπνπδώλ ησλ καζεηώλ πάλσ ζηελ εηδηθόηεηα ηνπο 
θαη κεηά ην πέξαο ηνπ ιπθείνπ 

 • Σελ επηδίσμε ησλ καζεηώλ λα εξγαζηνύλ πάλσ ζην αληηθείκελν 
ηεο εηδηθόηεηαο πνπ ηειεηώλνπλ ζην ΔΠΑΛ 

 • Σελ αύμεζε ησλ λέσλ καζεηώλ πνπ εγγξάθνληαη ζην ΔΠΑΛ 

Κπιηήπια επιηςσίαρ ηηρ Γπάζηρ 



 
 Σν ζρέδην δξάζεο «Γλσξίδσ ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο 

κνπ» πινπνηήζεθε κε βάζε ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκό 

ηνπ.  

Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο θαη ζύκθσλα κε ηνλ 

αξρηθό ζρεδηαζκό πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα εμήο: 

Υλοποίηζη ηηρ Γπάζηρ 



 
 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη καζεηέο ελεκεξώζεθαλ γηα ηηο 

πηπρέο δηάθνξσλ επαγγεικάησλ θαη ηηο επηινγέο πνπ πξνζθέξνπλ. 
Πην ζπγθεθξηκέλα: 
 Oη καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο, ήξζαλ ζε επαθή θαη ζπλνκίιεζαλ κε έλαλ 

επαγγεικαηία Ζιεθηξνιόγν-Μεραληθό Δγθαηαζηάζεσλ, κε έλαλ ελ 
απνζηξαηεία αμησκαηηθό ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ, κε έλαλ Μεραληθό 
Πιεξνθνξηθήο, κε κία Μαία-Ννζειεύηξηα, κε έλαλ Γξαθίζηα θαη έλαλ 
εθ. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλεδξία ελδπλάκσζεο, ελίζρπζεο θαη 
παξαθίλεζεο εθήβσλ - ζπκβνπιεπηηθήο επαγγεικαηηθνύ 
πξνγξακκαηηζκνύ, από επαγγεικαηία ηνπ είδνπο.  

 Οη καζεηέο ηεο Β΄ Ζιεθηξνινγίαο πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηα κέηξα 
πξνζηαζίαο πνπ ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνπλ ζην επάγγεικά ηνπο, 
από  Υεκηθό Μεραληθό.  

 Οη καζεηέο ηεο Β΄ θαη Γ΄ πιεξνθνξηθήο ζπλνκίιεζαλ κε Μεραληθό 
Πιεξνθνξηθήο-Ρνκπνηηθήο θαη δηεξεύλεζαλ ην κέιινλ ηνπ 
επαγγέικαηνο.  

 Οη καζεηέο ηεο B΄ θαη  Γ΄ Οηθνλνκίαο ήξζαλ ζε επαθή κε ηε Γηεπζύληξηα 
Οηθνλνκηθώλ ηεο εηαηξίαο Chipita. 

 

9 ζςνεδπίερ Tipping Point  

(Ννέκβξηνο 2021 - Απξίιηνο 2022) 



 
Οη κέληνξεο- επαγγεικαηίεο θαζώο θαη ην ίδην ην 

πξόγξακκα Tipping Point αμηνινγήζεθαλ από ηνπο 

καζεηέο κεηά ην πέξαο ησλ ζπλεδξηώλ θαη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ.  

Ζ δξάζε αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ 

αθόινπζν ζύλδεζκν: 

https://www.1epalkarpathou.gr/tipping-point 

 

9 ζςνεδπίερ Tipping Point  

(Ννέκβξηνο 2021 - Απξίιηνο 2022) 

https://www.1epalkarpathou.gr/tipping-point
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1ε ζπλεδξία – Tipping Point 

Ζκεξνκελία: 10-11-2021 

Οκηιεηήο: Κπξίηζεο Υξήζηνο 

 Ηδηόηεηα: Ζιεθηξνιόγνο – Μεραληθόο Ζιεθηξνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ  

 Σάμε: Α΄ Σάμε  

 

 Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο  

     γηα ηνλ νκηιεηή 

 

 

https://platform.100mentors.com/mentor/60216c705b2b1c0a41f6e78f


 
Ζκεξνκελία: 16/11/2021 

Οκηιεηήο: Κσλζηαληαθόπνπινο Αλδξέαο 

 Ηδηόηεηα: Δλ απνζηξαηεία αμησκαηηθόο ηεο ΔΛ.Α 

 Σάμε: Ά Σάμε 

 

 

 Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο  

     γηα ηνλ νκηιεηή 

 

 

 

2ε ζπλεδξία – Tipping Point 

https://platform.100mentors.com/mentor/5a82bbff5dfb115f51c0b61b?businessId=


 
Ζκεξνκελία: 02/12/2021 

Οκηιεηήο: θνύκπξαο Παύινο 

 Ηδηόηεηα: Μεραληθόο Πιεξνθνξηθήο - Ρνκπνηηθήο 

 Σάμεηο: Ά Σάμε – ΄Β Πιεξνθνξηθήο 

 

 

 Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο  

     γηα ηνλ νκηιεηή 

 

 

 

3ε ζπλεδξία – Tipping Point 

https://platform.100mentors.com/mentor/5ab018af57ffa624678ae5c8?businessId=


 
Ζκεξνκελία: 16/12/2021 

Οκηιεηήο: Μπξηώ Κσλζηαληηλίδνπ 

 Ηδηόηεηα: Υεκηθόο Μεραληθόο – Μέηξα Πξνζηαζίαο 

 Σάμε: Β΄ Ζιεθηξνινγίαο 

 

 

 Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο  

     γηα ηνλ νκηιεηή 

 

 

 

4ε ζπλεδξία – Tipping Point 

https://platform.100mentors.com/mentor/5e2edaed69c735107d4701ea?businessId=


 
Ζκεξνκελία: 16/12/2021 

Οκηιεηήο: Αγγειηθή Παππά  

 Ηδηόηεηα: Μαία - Ννζειεύηξηα  

 Σάμε: Α’  Σάμε 

 

 

 Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο  

     γηα ηνλ νκηιεηή 

 

 

5ε ζπλεδξία – Tipping Point 

https://platform.100mentors.com/mentor/604a8dc34f2b8e0f1f912253?businessId=


 
Ζκεξνκελία: 17/02/2021 

Οκηιεηήο: Μαξηάλλα Πνιπθξάηε 

 Ηδηόηεηα: Οηθνλνκηθή Γηεπζύληξηα ζηελ Chipita 

 Σάμε: B’ – Γ’ Οηθνλνκίαο 

 

 Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο  

     γηα ηνλ νκηιεηή 

 

6ε ζπλεδξία – Tipping Point 

https://platform.100mentors.com/mentor/5c385e9d4b80d42e38845935?businessId=


 
Ζκεξνκελία: 22/02/2021 

Οκηιεηήο: Eηξήλε ηακπνιάθε 

 Ηδηόηεηα: πκβνπιεπηηθή Δπαγγεικαηηθνύ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ - Δλδπλάκσζε - Παξαθίλεζε Δθήβσλ  

 Σάμε: Α’ ηάμε 

 

 Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο  

     γηα ηνλ νκηιεηή 

 

7ε ζπλεδξία – Tipping Point 

https://platform.100mentors.com/mentor/5fabb07cbfbd833db0fa2398


 
Ζκεξνκελία: 03/03/2022 

Οκηιεηήο: ηεθαλίδεο Γεκήηξεο 

 Ηδηόηεηα: Γξαθίζηαο  

 Σάμε: Α’ ηάμε 

 

 Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο  

     γηα ηνλ νκηιεηή 

 

8ε ζπλεδξία – Tipping Point 

https://platform.100mentors.com/mentor/585d0d009f7ffbde4a002e25?businessId=


 
Ζκεξνκελία: 29/03/2022 

Οκηιεηήο: Κξαλάθεο Κσλζηαληίλνο 

 Ηδηόηεηα: εθ 

 Σάμε: Α’ ηάμε 

 

 Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο  

     γηα ηνλ νκηιεηή 

 

9ε ζπλεδξία – Tipping Point 

https://platform.100mentors.com/mentor/5a720a745dfb115f51c093e2


 
  Οη καζεηέο επηζθέθηεθαλ  εηαηξία ηαρπκεηαθνξώλ ηεο 

πεξηνρήο καο (Τπνθαηάζηεκα ΑCS Καξπάζνπ) γηα 

κειέηε  ππαξρόλησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη 

ζύλδεζε ηεο εηδηθόηεηαο ηνπο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 

(Πξάμε 34/8-11-2021). 

Μια διδακηική επίζκετη ηηρ Γ΄ 

Πληποθοπικήρ (09/11/2022) 



 
 Οη καζεηέο επηζθέθηεθαλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνύ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο – ΓΔΖ Πεγαδίσλ Καξπάζνπ, όπνπ αθνκνίσζαλ βησκαηηθά ηνλ ηξόπν 
ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη γλώξηζαλ έλα δσηηθό ηνκέα 
ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο (Πξάμε 55/03-05-2022),  

 Ο κεραλνιόγνο κεραληθόο θ. Γηώξγνο Κνπληνπξάθεο μελάγεζε ηνπο καζεηέο ηνπ 
ΔΠΑΛ Καξπάζνπ ζηνπο ρώξνπο ηεο κνλάδαο, δίλνληαο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνπαξαγσγηθνύ ζηαζκνύ. 

 Οη καζεηέο έκαζαλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ γίλεηαη ηόζν κε 
νξπθηά θαύζηκα όζν θαη κε  «αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο» ηεο πεξηνρήο 
(αλεκνγελλήηξηεο θαη θσηνβνιηατθά) γηα ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  

 

 (Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, https://tinyurl.com/2p8hcmx4) 

 

 Σνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζπλόδεπζαλ νη εθπαηδεπηηθνί  θ. Παλαγηώηεο Ληόιηνο 
θαη θ. Εσή Γνπδνγηάλλε. 

 

Μια διδακηική επίζκετη ηυν ημημάηυν ηηρ 

Β΄ και Γ΄ Ηλεκηπολογίαρ (05/05/2022) 

https://tinyurl.com/2p8hcmx4


 

Δθπαηδεπηηθή Δπίζθεςε ζηε ΓΔΖ 



 

Δθπαηδεπηηθή Δπίζθεςε ζηε ΓΔΖ 



 
 Σξείο θαζεγεηέο ηνπ ΔΠΑΛ (εθπξνζώπνη από θάζε ηνκέα 

ηνπ ζρνιείνπ) επηζθέθηεθαλ ηα γπκλάζηα θαη ην ιύθεην 

ηεο πεξηνρήο θαη κίιεζαλ κε ηνπο καζεηέο κε ζηόρν ηελ 

παξνπζίαζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΑ.Λ, ησλ 

ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ησλ 

επαγγεικαηηθώλ επθαηξηώλ πνπ πξνζθέξεη.  

Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, 

https://tinyurl.com/3kfkspjj 

3 ομιλίερ καθηγηηών  

ζηα γςμνάζια και ζηο λύκειο ηηρ πεπιοσήρ 

tinyurl.com/3kfkspjj


 
 Ζκεξνκελίεο:  

• 12/04/2022 - Γπκλάζην Απεξίνπ 

• 13/04/2022 – Γπκλάζην Πεγαδίσλ 

• 16/05/2022 – Λύθεην Απεξίνπ 

 

 

 

 Οκηιεηέο-Δθπξόζσπνη ηνκέσλ ΔΠΑ.Λ:  
• Κξαζζάο Βαζίιεο (Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο) 

• Γνπδνγηάλλε Εσή  (Σνκέαο Ζιεθηξνινγίαο Ζιεθηξνληθήο) 

• Σζηιηγθξηάλ-ηδεξηάδεο Κπξηάθνο (Σνκέαο Οηθνλνκίαο –
Γηνίθεζεο) 

 

Παξνπζίαζε ηνπ ΔΠΑ.Λ ζηνπο καζεηέο ηεο 

Γ ηάμεο ησλ γπκλάζησλ ηνπ λεζηνύ 



 

Γ΄ ηάμε-Γπκλάζην Απεξίνπ 



 

Γ’ Σάμε -Γπκλάζην Πεγαδίσλ 



 

Α ηάμε- Γεληθό Λύθεην Απεξίνπ 



 

Γ. Απνηίκεζε ηεο Γξάζεο 



 
Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, δελ θξίζεθε 

απαξαίηεην λα γίλνπλ δηνξζώζεηο επί ηνπ αξρηθνύ 

ζρεδηαζκνύ.  

Αλλαγέρ ζε ζσέζη με ηον απσικό ζσεδιαζμό 



 
 Με ηελ παξνύζα δξάζε  επηηεύρζεθε ην ζύλνιν ησλ κεηξήζηκσλ, κέρξη απηό ην 

ζεκείν, ζηόρσλ πνπ είραλ ηεζεί ζηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό.  

 Οη καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζην Δπαγγεικαηηθό Λύθεην:  
 ππνζηεξίρζεθαλ από ηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο ζηελ επηινγή ηνκέα θαη εηδηθόηεηαο,  

 ήξζαλ ζε επαθή κε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη επαγγεικαηίεο ηεο εηδηθόηεηάο 
ηνπο  

 κέζα από εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, γλώξηζαλ εηδηθνύο-κέληνξεο ηνπ ηνκέα ζπνπδώλ 
ηνπο θαη ζπλνκίιεζαλ καδί ηνπο, 

 κέζα από πιήζνο ζπλεδξίσλ ζην Tipping Point, θαηαλόεζαλ πηπρέο ηεο εηδηθόηεηαο 
ηνπο πνπ αγλννύζαλ ή δελ ήμεξαλ θαη εκβάζπλαλ ζ' απηέο,  

 δηαζύλδεζαλ κε επηηπρία ην ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό κέξνο ησλ ζπνπδώλ ηνπο κε ηελ 
αγνξά εξγαζίαο,  

 γλώξηζαλ ηηο επθαηξίεο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε θνίηεζε ηνπο ζην 
ΔΠΑΛ θαη θαηάιαβαλ ηηο δπλαηόηεηεο ζηαδηνδξνκίαο ζην κειινληηθό ηνπο επάγγεικα,  

 ελδπλακώζεθαλ θαη εληζρύζεθαλ σο πξνο ηε δηάζεζε ηνπο γηα ζπλέρηζε θαη 
νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο,  

 απέθηεζαλ θίλεηξα θαη έζεζαλ ή αλαζεώξεζαλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο γηα ην κέιινλ. 

Απνηειέζκαηα ηεο Γξάζεο  



 Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηώλ από ηε δξάζε θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο απνηππώλνληαη ζε πνζνηηθά 

εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζπκπιεξώζεθαλ κεηά ηελ νινθιήξσζή 

ηεο.  

 Παξάιιεια κέζα από ηηο ελεκεξώζεηο-παξνπζηάζεηο ηνπ 

ΔΠΑΛ ζηα γπκλάζηα θαη ην γεληθό ιύθεην ηνπ λεζηνύ, νη 

καζεηέο ησλ άιισλ ζρνιείσλ:  

 Γλώξηζαλ ηνπο ηνκείο θαη ηηο εηδηθόηεηεο ηνπ ΔΠΑΛ, ην 

πιαίζην θνίηεζεο πνπ παξέρεη θαη ηηο επαγγεικαηηθέο 

επηινγέο πνπ πξνζθέξεη, εληζρύνληαο ζεηηθά ηε δηάζεζε 

ηνπο λα θνηηήζνπλ ζε απηό ζην κέιινλ.  

 Ζ επηηπρία απηνύ ηνπ ζηόρνπ ζα θξηζεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν 

από ηε κέηξεζε θαη ζύγθξηζε ησλ λέσλ εγγξαθώλ κε εθείλεο 

παιαηόηεξσλ εηώλ. Βαζκόο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ πνπ είραλ 

ηεζε 



 
 εκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ήηαλ ν αξρηθόο 

πξνγξακκαηηζκόο θαη ε ζρεδίαζε ηεο δξάζεο, πνπ είρε δνκεζεί κε βάζε ηηο 
αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ππάξρνπζα εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ηα κέζα 
πνπ δηαηίζεληαη. Οη ζηόρνη ήηαλ αληηθεηκεληθνί, θαη αλ όρη απόιπηα κεηξήζηκνη, 
ζίγνπξα  αληαπνθξηλόληνπζαλ ζηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο γηα ελίζρπζε ηεο 
ζρνιηθήο θνίηεζεο θαη ελδπλάκσζε ησλ καζεηώλ.  

 Σν πξόγξακκα Σipping Point θαη νη δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη απνηέιεζε ηνλ 
ππιώλα επηθνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ καο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη βνήζεζε ηα 
κέγηζηα ζηελ επηηπρία ηεο δξάζεο. Ζ ζπλεξγαζία θαη ε ζπλερήο επηθνηλσλία κε 
ηνπο ππεπζύλνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ άξηζηε.  

 Παξάιιεια ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ, απνηέιεζε ε 
κεγάιε πξνζπκία γηα ζπκκεηνρή ζηε δξάζε ηόζν ησλ παηδηώλ όζν θαη όισλ ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ.  

 Όινη καδί ζπλεξγάζηεθαλ θαη δηέζεζαλ ηνλ θαιύηεξν ηνπο εαπηό  γηα ηελ 
νκαιή  πινπνίεζε ηνπ αξρηθνύ ζρεδηαζκνύ.  

 Σέινο ε ζπλεξγαζία θαη ε θαιή επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπηθνύο θνξείο θαη 
ηα ππόινηπα ζρνιεία ηνπ λεζηνύ δηεπθόιπλαλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ. 

Παξάκεηξνη πνπ δηεπθόιπλαλ ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηόρσλ 



 
Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο δελ 

παξνπζηάζηεθαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο.  

Ωζηόζν, ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ηεο παλδεκίαο 

ηνπ θνξσλνΐνπ νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ πεξηνξηζκέλεο.  

Γπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 



 
 Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο θαη κε ζηόρν ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

ΔΠΑΛ ζηα γπκλάζηα/ιύθεηα ηνπ λεζηνύ αιιά θαη ηελ ελδνζρνιηθή 
ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ ηεο Α΄ ιπθείνπ, δεκηνπξγήζεθαλ αξρεία 
παξνπζηάζεσλ (ppt) ηνπ ζρνιείνπ, ησλ ηνκέσλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ 
ηνπ, ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ επηινγώλ 
πνπ πξνζθέξεη.  

 Παξάιιεια αμηνπνηήζεθε ε πιαηθόξκα ηνπ πξνγξάκκαηνο Tipping 
Point κέζα από ηελ νπνία νη ππεύζπλνη εθπαηδεπηηθνί όξηδαλ 
εκεξνκελίεο γηα ηηο ζπλεδξίεο θαη ηα παηδηά έζεηαλ εξσηήζεηο, 
ζπλνκηινύζαλ κε ηνπο κέληνξεο θαη ζην ηέινο 
ηνπο  αμηνινγνύζαλ.  Σν πιηθό  θαη ηα θύιια αμηνιόγεζεο ησλ 
κεληόξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζπγθεληξσκέλν ζηελ πιαηθόξκα.  

 Σέινο γηα ηελ ηειηθή αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο παξήρζεη ζύληνκν 
εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν δηαλεκήζε ζηνπο καζεηέο θαη εθ ηνπ νπνίνπ 
πξνέθπςε έλα αξρείν απνηειεζκάησλ ζην excel 

Τιηθό πνπ παξήρζε ή αμηνπνηήζεθε 



 
 ην πιαίζην ηεο παξνύζαο δξάζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κία 

ζύληνκε επηκόξθσζε ζηνπο ππεύζπλνπο εθπαηδεπηηθνύο 

από ηελ ππεύζπλε επηθνηλσλίαο κε ην ζρνιείν καο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Tipping Point, κε ζηόρν ηε γλσξηκία κε ην 

πξόγξακκα, ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη θαη ηελ 

εθκάζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πιαηθόξκαο.  

Δπιμοπθώζειρ πος ηςσόν ςλοποιήθηκαν 

ζηο πλαίζιο ηηρ Γπάζηρ  



 
Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο αλαπηύρζεθαλ 

πξαθηηθέο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε θνξείο, 
ζρνιεία, εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο πνπ έδσζαλ κία 
επηπιένλ αλνηρηόηεηα ζηε ζρνιηθή καο κνλάδα θαη 
βειηίσζαλ ηελ θνπιηνύξα ηεο.  

Ζ ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα Tipping Point  θαη ε 
πξαθηηθή ησλ ηειεδηαζθέςεσλ γηα επηθνηλσλία ηνπ 
ζρνιείνπ κε ηνλ έμσ θόζκν ήηαλ ζηνηρεία πνπ 
εκπινύηηζαλ ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ.  

Πξνηείλεηαη ε ζπκκεηνρή όισλ ησλ ζρνιείσλ ζην 
αληίζηνηρν πξόγξακκα σο θαιή πξαθηηθή. 

Πποηάζειρ για αξιοποίηζη ηυν ππακηικών 

πος αναπηύσθηκαν ζηο πλαίζιο ηηρ Γπάζηρ 



 
 Ηδαληθά νη θαζεγεηέο ππεύζπλνη ηεο δξάζεο ζα 

κπνξνύζαλ λα επηκνξθώζνπλ ελδνζρνιηθά ηνπο 

ππόινηπνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνλ ηξόπν 

πινπνίεζήο ηεο, ην πξόγξακκα Σipping Point θαη ηελ 

πιαηθόξκα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ πξνζθέξεη.  

Θα κπνξνύζαλ επίζεο λα κεηαδώζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

από ηηο παξνπζηάζεηο ηνπ ΔΠΑΛ ζηα άιια ζρνιεία θαη λα 

ηνπο θαηεπζύλνπλ ζσζηά ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη ίδηνη 

αλαιάβνπλ απηόλ ηνλ ξόιν.  

Πποηάζειρ για αναγκαίερ επιμοπθώζειρ ζηο 

πλαίζιο ηηρ δπάζηρ  



 
Πξνηείλεηαη ε ζπλέρηζε ηεο δξάζεο θαη ηελ επόκελε 

ζρνιηθή ρξνληά θαζώο νη αλάγθεο πνπ θαιύπηεη είλαη 
ζεκαληηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο ζηα 
ΔΠΑΛ θαη δελ πεξηνξίδνληαη ζε έλα ζρνιηθό έηνο. 

  Ζ παξνύζα δξάζε ζε έλα πεξηβάιινλ απαιιαγκέλν από 
ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο παλδεκίαο ζα κπνξνύζε λα 
εληζρπζεί ζεκαληηθά κε πεξηζζόηεξεο εθπαηδεπηηθέο 
επηζθέςεηο ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο ηνπ λεζηνύ 
(π.ρ. δεκαξρείν, μελνδνρεία, εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο 
θιπ). θαη κε δηα δώζεο επηζθέςεηο επαγγεικαηηώλ ηνπ 
λεζηνύ γηα νκηιίεο ζε καζεηέο 

Πποηάζειρ για ζςνέσιζη ηηρ Γπάζηρ/ για 

νέερ Γπάζειρ ηο επόμενο έηορ 


