
Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες της ομάδας δράσης του σχολείου για την Ομαλή 

Μετάβαση των  Μαθητών του   Γυμνασίου στο Λύκειο  

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες , 

Μετάβαση είναι το «πέρασμα» από μια γνωστή κατάσταση σε μια άλλη, άγνωστη σε μας, 

και μπορεί να αφορά οποιαδήποτε πτυχή της ζωής μας, όπως : 

○ από το γυμνάσιο στο λύκειο .  

○ από το σχολείο στην αγορά εργασίας 

 

Υπό το πρίσμα της Μετάβασης, δημιουργούνται ερωτήματα όπως: 

○ Πώς μπορεί αυτή η μετάβαση να γίνει όσο το  δυνατόν πιο ομαλά; 

○ Είναι έτοιμος  κάθε μαθητής/τρια για αυτή  μετάβαση; 

○ Ποιες είναι οι απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες που πρέπει να έχει, για να πετύχει 

σε αυτή τη μετάβαση;  

Η επιλογή εκπαιδευτικής και κατ’ επέκταση επαγγελματικής κατεύθυνσης, είναι μια από 

τις πρώτες και ίσως, πιο σημαντικές επιλογές που αναμένεται να κάνουν οι μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μην ξεχνάτε, ότι όλοι οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης 

γυμνασίου,  έχουν μπροστά  τους   την πρώτη επιλογή, που αφορά την σχολική 

σταδιοδρομία και αυτές   θα συνεχιστούν μέχρι το στάδιο της Γ΄ Λυκείου. 

Οι μαθητές του γυμνασίου που θα επιλέξουν το ΓΕ.Λ. : 

o Στην Α΄ τάξη γενικού λυκείου παρακολουθούν όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας. 

o Στην Β΄ τάξη επιλέγουν ομάδα προσανατολισμού (2 ομάδες) Θετική -Θεωρητική  

o Στην Γ΄ τάξη επιλέγουν επιστημονικά πεδία            (4 επιστημονικά πεδία) 

o Το απολυτήριο που παίρνουν  είναι επιπέδου 4 

o Έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια ή στα ΔΙΕΚ (Δημόσια ΙΕΚ) 

Οι μαθητές του γυμνασίου που θα επιλέξουν το ΕΠΑ.Λ. : 

o Στην Α΄ τάξη ΕΠΑΛ  παρακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας. 

o Στην Β΄ τάξη επιλέγουν τομέα ειδικότητας  ανάλογα με το ΕΠΑ.Λ. παρακολούθησης 

o Στην Γ΄ τάξη επιλέγουν ειδικότητα από τον αντίστοιχο τομέα. 

o Το απολυτήριο που παίρνουν είναι επιπέδου 4 .Επιπλέον αποκτούν και πτυχίο 

επιπέδου 4 

o Έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια ή στα ΔΙΕΚ (Δημόσια ΙΕΚ) 

o Έχουν τη δυνατότητα με ένα έτος μαθητείας να αποκτήσουν πτυχίο 5 

 

ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

Στην πόλη της Πτολεμαΐδας λειτουργούν 2 ημερήσια  ΕΠΑΛ και περιλαμβάνουν τους εξής 

τομείς  και ειδικότητες  

1 ΕΠΑΛ  

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Ειδικότητα Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 

Ειδικότητα Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 

Ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων 



Ειδικότητα Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου 

και Φυσικού Αερίου  

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 

Ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, 

Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών  

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   

 Ειδικότητα Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής  

 

2 ΕΠΑΛ  

ΤΟΜΕΑΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ειδικότητα Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 

Ειδικότητα Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 

ΤΟΜΕΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Ειδικότητα Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ειδικότητα Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης 

Ειδικότητα Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 

Ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ 

Ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτή 

Ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

Ειδικότητα Βοηθός Φυσικοθεραπευτή 

Άλλες επιλογές των αποφοίτων του Γυμνασίου  εκτός από τη φοίτηση στο Λύκειο 

είναι η φοίτηση στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ  Η φοίτηση είναι διετής, 

περιλαμβάνει τις τάξεις Α’ και Β’  οι απόφοιτοι αποκτούν  πτυχίο επιπέδου 3 όχι 

απολυτήριο  

Στην πόλη της Πτολεμαΐδας λειτουργούν οι εξής ειδικότητες 

1. ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  

2. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  

3. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

4. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜHXANΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  

5. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

6. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  

 

https://www.oaed.gr/epas-ptolemaidas 

https://www.oaed.gr/bohthon-farmakiu
https://www.oaed.gr/bohthon-farmakiu
https://www.oaed.gr/kommotikhs-texnhs
https://www.oaed.gr/texn-thermikon-ydraulikon-egkatastaseon
https://www.oaed.gr/texn-thermikon-ydraulikon-egkatastaseon
https://www.oaed.gr/texn-thermikon-ydraulikon-egkatastaseon
https://www.oaed.gr/texniton-mhxanon-systhmaton-autokinhtu
https://www.oaed.gr/texniton-mhxanon-systhmaton-autokinhtu
https://www.oaed.gr/texniton-mhxanon-systhmaton-autokinhtu
https://www.oaed.gr/texniton-metallikon-kataskefon
https://www.oaed.gr/texniton-metallikon-kataskefon
https://www.oaed.gr/texniton-metallikon-kataskefon
https://www.oaed.gr/ypallhlon-diikhtikon-kathhkonton
https://www.oaed.gr/ypallhlon-diikhtikon-kathhkonton
https://www.oaed.gr/epas-ptolemaidas


Η ομάδα του 2 Γυμνασίου οργάνωσε μια σειρά από δράσεις ώστε να να επιτευχτεί η 

ομαλή μετάβαση των μαθητών της Γ΄ τάξης γυμνασίου στο σχολικό περιβάλλον του 

λυκείου, με τον όσο δυνατόν καλύτερο και ομαλότερο τρόπο . Αναλυτικότερα :   

 

1) Αρχικά  δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο για  την διερεύνηση του βαθμού  

ετοιμότητας των μαθητών στη  μετάβασή τους  στο Λύκειο. Η επεξεργασία 

και η ανάλυση των απαντήσεων σε διαγράμματα αποτέλεσε και την έναρξη 

της δράσης.  

2) Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις στα δύο ΕΠΑΛ της 

πόλης και στο πλησιέστερο στο σχολείο ΓΕΛ . Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν για τα ωρολόγια προγράμματα  , την τράπεζα θεμάτων και για  τις 

δράσεις των  σχολείων Κατά την επίσκεψή μας  στα  παραπάνω σχολεία έγινε 

εκτενής αναφορά στις διεξόδους των μαθητών  από αυτά. 

3) Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις Α) από την Αμερικανική Γεωργική 

Σχολή. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στα επαγγέλματα αιχμής, στις υποτροφίες 

που δίδονται από την Σχολή και στη σχετική διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Β) 

από εκπαιδευτικούς της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ της πόλης μας για την ενημέρωση των 

μαθητών   για τη λειτουργία και τα τμήμα της σχολής. 

 

4) Παράλληλα με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις έγινε στους μαθητές αναλυτική 

παρουσίαση της σελίδας του ΕΟΠΕΠ με έμφαση στη σελίδα για νέους . 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε διερεύνηση  των ενδιαφερόντων των μαθητών 

σύμφωνα με την τυπολογία προσωπικοτήτων Holland (στην ομάδα δράσης 

συμμετέχει εκπαιδευτικός με πιστοποίηση ειδίκευσης στη συμβουλευτική). Η 

δραστηριότητα αυτή είχε διττή σημασία : στόχευε  στην πληροφόρησή τους 

αλλά και στην αυτογνωσία των μαθητών. 

 

5) Οι εκπαιδευτικοί της πληροφορικής που συμμετέχουν στην ομάδα δράσης 

παρουσίασαν εκτενώς οδηγίες για την εγκατάσταση, συμπλήρωση, 

αποθήκευση-αποστολή και προβολή του Ψηφιακού Ατομικού Φακέλου 

Δεξιοτήτων (e-portfolio) της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους. 

 

6) Επιπλέον μετά από βιβλιογραφική έρευνα  και αναζήτηση  της  ισχύουσας 

νομοθεσίας σχετικά με τις διεξόδους των μαθητών μετά την αποφοίτησή τους 

από το Γυμνάσιο, πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις στα τμήματα με τη χρήση 

εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη για το σκοπό της ενημέρωσης. 

Ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές και   καταγραφή των  

προβληματισμών τους . 

7) Στις 19/5/22 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο σχολείο από τον  υπεύθυνο 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το ρόλο του 

γραφείου συμβουλευτικής που υπάρχει στο χώρο της διεύθυνσης 



Δευτεροβάθμιας , να προβληματιστούν για τον τρόπο διερεύνησης των αξιών 

τους και να εκφράσουν τις απορίες τους  

8) Τέλος οι μαθητές συμπλήρωσαν ερωτηματολογία εξόδου από τη δράση ώστε 

να αποτυπωθούν εκ νέου οι γνώσεις και οι αντιλήψεις των μαθητών σχετικά 

με τις δυνατότητες που έχουν τελειώνοντας το Γυμνάσιο. Παράλληλα ο 

βαθμός ετοιμότητας των μαθητών αποτυπώθηκε σε στατιστικούς πίνακες και 

ακολούθησε η σύγκριση των αποτελεσμάτων σε σχέση με το ερωτηματολόγιο 

έναρξης.  

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς η  προσπάθεια της ομάδας ήταν να συμβάλει στην 

ομαλότερη προετοιμασία των μαθητών μας για τη μετάβασή τους στο λύκειο. Με 

βάση την ανατροφοδότηση που πήραμε μέσω των ερωτηματολογίων από τους 

μαθητές  θεωρούμε ότι ανταποκριθήκαμε στους στόχους του εγχειρήματος. Σε κάθε 

περίπτωση θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι εργαστήκαμε με διάθεση προσφοράς στους 

μαθητές μας. Επιπλέον θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στη Κοζάνη στο χώρο 

της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού το οποίο μπορείτε να επεσκέφθητε κατόπιν ραντεβού.  Γραφείο 19 Τηλ. 

Επικοινωνίας 2461351369 

Όλες οι δράσεις της ομάδας μας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του σχολείου 

http://2gym-ptolem.koz.sch.gr/gr/  

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία  

Η ομάδα δράσης  

Γ.Γεωργιάδου , Σ. Ζαζοπούλου, Π.Ιωσηφίδου, Σ. Παπαγεωργιάδου 
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