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Γσμνάζιο»,  
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Εκπαιδευτικοί που υλοποιοφν το πρόγραμμα 
 

Μίχασ Παναγιϊτησ, ΠΕ83 - ςυντονιςτήσ 

Βλαχοδήμου Ευπραξία, ΠΕ84 – μζλοσ τησ παιδαγωγικήσ ομάδασ 

Γερογιάννη Μαρία, ΠΕ01 - μζλοσ τησ παιδαγωγικήσ ομάδασ 

 
 
 

Αριθμόσ μαθητριϊν και μαθητϊν που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα: 

11 αγόρια 

7 κορίτςια 

 

υναντήςεισ που πραγματοποιήθηκαν: 

8 

 
 

Τποθζματα του προγράμματοσ που μασ απαςχόληςαν 
Διεπεύνηζη αναγκών για πληποθόπηζη για ηιρ ζποςδέρ μεηά ηο Γςμνάζιο 

Αςηογνυζία – Τεζη Επαγγελμαηικού Πποζαναηολιζμού 

Επμηνεία Τεζη Επαγγελμαηικού Πποζαναηολιζμού 



 

 

Πληποθόπηζη – Αξιόπιζηερ πηγέρ πληποθόπηζηρ 

Ενημέπυζη για ηιρ ζποςδέρ μεηά ηο Γςμνάζιο 

Λήτη απόθαζηρ – βήμαηα λήτηρ απόθαζηρ 

Αξιοποίηζη πηγών ηος διαδικηύος για αςηοπληποθόπηζη ζσεηικά με ηιρ ζποςδέρ μεηά ηο 

Γςμνάζιο 

Επιλογέρ μεηά ηο γςμνάζιο 

 

Δραςτηριότητεσ του προγράμματοσ που πραγματοποιήθηκαν  
Φύλλα επγαζιών 

Δημιοςπγία θακέλος με ςλικό για κάθε μαθηηή/ηπια 

Δημιοςπγία ηλεκηπονικού πεπιοδικού για ηιρ ανάγκερ ηος ππογπάμμαηορ 

Εκπαιδεςηική επίζκετη 

Δημιοςπγία ππόζκληζηρ και αθίζαρ για ηην εκδήλυζη ενημέπυζηρ γονέυν 

Ενημεπυηική εκδήλυζη γονέυν 

Ενημεπυηική εκδήλυζη μαθηηών/ηπιών 
 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ που πραγματοποιήθηκαν ςτο πλαίςιο του 
προγράμματοσ 

Επίςκεψη ςτην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 

 

υνεργαςίεσ  που αναπτφχθηκαν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ 

Ελληνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου                                                                                                      

ΟΑΕΔ                                                                                                                                                         

Αβερϊφειοσ Γεωργική Σχολή 

 

Εκπαιδευτικό υλικό που χρηςιμοποιήθηκε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ 

 Υλικό του Ελληνικοφ Κζντρου Αςφαλοφσ Διαδικτφου (αφίςεσ και φυλλάδια για τισ ψευδείσ 

ειδήςεισ). 

Υλικό του ΟΑΕΔ και τησ Αβερωφείου Γεωργικήσ Σχολήσ (φυλλάδια για τισ ΕΠΑΣ) 

Υλικό του ΥΠΠΕΘ(φυλλάδια για τα ΕΠΑΛ) 

Υλικό των ιςτοςελίδων www.eoppep.gr 

www.sep4u.gr, www.mysep.gr 

http://www.eoppep.gr/
http://www.sep4u.gr/
http://www.mysep.gr/


 

 

Υλικό από τα προςωπικά αρχεία των μελϊν τησ παιδαγωγικήσ ομάδασ.  

                                                                                             

 
 

Τλικό που παράχθηκε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ  

Ηλεκτρονικό περιοδικό 

ppt 

 
 

Διάχυςη του προγράμματοσ ςτη ςχολική κοινότητα 

Ενημζρωςη του Συλλόγου καθηγητϊν για την πορεία και την αποτίμηςη του προγράμματοσ. 

Ενημζρωςη γονζων. 

Ενημζρωςη μαθητϊν/τριϊν. 

Ενημζρωςη blog και ςελίδασ ςχολείου ςτο fb 

 
 

Οι απόψεισ μασ για το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα  

Μείναμε ικανοποιημζνοι από την υλοποίηςη του προγράμματοσ. 

Οι μαθητζσ/τριεσ ζδειξαν ενδιαφζρον και οι γονείσ εξζφραςαν την ευγνωμοςφνη τουσ για την 

πρωτοβουλία μασ να αςχοληθοφμε με αυτό το θζμα. 

 
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ         O ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ/Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 
(Όνομα, υπογραφή)       
 
                    
 
 
Βλαχοδήμου Ευπραξία    (φραγίδα, όνομα, υπογραφή) 
 
Γερογιάννη Μαρία 


