
Ενηµερώνοµαι για τις

εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές

µου επιλογές µετά το Λύκειο

ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ – ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – Β2



Επάγγελµα ≠ δουλειά

Επί + αγγέλλοµαι = επαγγέλλοµαι (υπόσχοµαι) 

∆ουλειά = δουλεία (µεσαιωνική Ελληνική)

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



�Νοµική Αθήνας 18879 
�Νοµική Θεσσαλονίκης 18715 

�Νοµικής Θράκης (Κοµοτηνή) 18276 

Σχολές Νοµικής

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Οι πτυχιούχοι µπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε

τοµείς ανάλογους µε τις σπουδές και την εξειδίκευση τους,

µπορούν να απασχοληθούν στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα

ως:

� δικηγόροι, νοµικοί σύµβουλοι, υποθηκοφύλακες

� συµβολαιογράφοι, δικαστικοί λειτουργοί, υπάλληλοι (ειδικές

κατηγορίες) 

� διπλωµάτες (µετά από ειδικές εξετάσεις στην ∆ιπλωµατική

Ακαδηµία) 
Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Σχολές Φιλολογίας

�Φιλολογία Αθήνας 17781 

�Φιλολογίας Ιωαννίνων 15861 
�Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 17745 

�Φιλολογίας Πάτρας 15845
�Φιλολογίας Πελοποννήσου 14509 
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Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Οι πτυχιούχοι Σχολών Φιλολογίας µπορούν να καλύψουν θέσεις

εργασίας σε τοµείς ανάλογους µε τις σπουδές και την

εξειδίκευση τους είτε στον ιδιωτικό είτε στον δηµόσιο τοµέα.

� στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση

� σε ερευνητικά πολιτιστικά κέντρα

� σε αρχεία, βιβλιοθήκες, σε εκδοτικούς οίκους

� στα Μ.Μ.Ε. ως επιµελητές κειµένων. 
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Σχολές Φιλοσοφίας

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ)

�Φ.Π.Ψ.  Αθήνας 16.661 

�Φ.Π.Ψ. Ιωαννίνων 14.821 

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Οι απόφοιτοι της σχολής µπορούν να εργαστούν ως σύµβουλοι

σε:

� ιδρύµατα προστασίας ψυχικής υγείας

� κέντρα συµβουλευτικής σε ερευνητικά κέντρα ή

� κέντρα συµβουλευτικής για ηθικοπρακτικά ζητήµατα.
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Σχολές Ψυχολογίας

�Ψυχολογία Παντείου 18204

�Ψυχολογία Θεσσαλονίκης 18184

�Ψυχολογία Κρήτης 17626
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Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

� Οι απόφοιτοι Ψυχολογίας του Παντείου , Θεσσαλονίκης
και Κρήτης, ο καθένας µπορεί να δουλέψει σε Ιδιωτικό και

δηµόσιο τοµέα.

� Οι απόφοιτοι των σχολών της Θες/νίκης και Κρήτης

έχουν την δυνατότητα να εργαστούν σε συµβουλευτικά

κέντρα, Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία και Θεραπευτήρια

ψυχικών παθήσεων.

� Οι απόφοιτοι της Ψυχολογίας Θες/νίκης µπορούν να

εργαστούν στα Υπουργεία Παιδείας, Υγείας και Εργασίας , 
σε προγράµµατα αλφαβητισµού και σε επιχειρήσεις, 
διαφήµιση και Marketing. 

� Αντίθετα οι απόφοιτοι της Ψυχολογίας Κρήτης µπορούν

να εργαστούν µόνο σε φυλακές, γεροντολογικά κέντρα και

σε κέντρα Ψυχικής Υγείας.
Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ

ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Σχολές Θεολογίας

�Θεολογία Αθήνας 11.535 

�Θεολογία Θεσσαλονίκης 11.527 
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Οι πτυχιούχοι Θεολόγοι µπορούν να υπηρετήσουν ως ιερωµένοι ή

να απασχοληθούν ως λαϊκοί σε διάφορες υπηρεσίες της

εκκλησιαστικής κοινωνικής διακονίας. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα

να διοριστούν στη ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ως

καθηγητές Θεολόγοι. Εκτός από τις παραπάνω δυνατότητες οι

απόφοιτοι των Τµηµάτων Θεολογίας µπορούν να ζητήσουν

εργασία σε εκδοτικούς οίκους & βιβλιοπωλεία (εκκλησιαστικών

κυρίως εκδόσεων), στην αρχαιολογική υπηρεσία (σε εφορίες

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων). Επίσης, να αναλάβουν εργασία σε κάθε

θέση που έχει ως αντικείµενο της τον άνθρωπο και τα προβλήµατα

του, την οικογένεια και την κοινωνία

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ

ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Σχολές Κοινωνικής Θεολογίας

�Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας 11.535

� Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Θεσσαλονίκης 11.527 
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Στον τοµέα της Εκκλησιαστικής ∆ιακονίας οι πτυχιούχοι των

Τµηµάτων Κοινωνικής Θεολογίας - Ποιµαντικής καλύπτουν

ανάγκες του εφηµεριακού κλήρου στην Ελλάδα και στο

εξωτερικό (ελληνισµός της ∆ιασποράς). Εκτός από την

Εκκλησιαστική ∆ιακονία - και συχνά παράλληλα µε αυτήν -

µπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Β/θµια

Εκπαίδευση, εφόσον έχουν εξετασθεί µε επιτυχία σε ορισµένα

µαθήµατα µέσα στο Τµήµα τους.

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα
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Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αθήνας 16225

Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Θεσσαλονίκης 14834

Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Σέρρες 13116

Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Θράκης 12514

Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής

Αγωγής και Αθλητισµού
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Οι απόφοιτοι των τµηµάτων µπορούν να εργαστούν: 
α. ως καθηγητές σωµατικής αγωγής και µερικών άλλων

µαθηµάτων σε όλες τις βαθµίδες της Εκπ/σης
β. ως διευθυντές ή υπεύθυνοι επόπτες Γυµναστηρίων και

αθλητικών χώρων γενικά, 
γ. ως επιστηµονικοί σύµβουλοι και τεχνικοί συνεργάτες σε

αθλητικούς φορείς, 
δ. ως υπεύθυνοι προγραµµάτων άθλησης φορέων του

∆ηµοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεων, κ.λπ., 
ε. στο υφυπουργείο Αθλητισµού, στη Γενική Γραµµατεία Νέας

Γενιάς, 
στ. ως ιδιοκτήτες ή απλοί εργαζόµενοι σε ιδιωτικό Γυµναστήριο.

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα
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�Επιστήµης ∆ιαιτολογίας και ∆ιατροφής Χαροκοπείου 18041

�∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 15223

�∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας TEI Λάρισας (Καρδίτσα) 12934

�∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας ΤΕΙ Κρήτης (Σητεία) 11830

Τµήµατα ∆ιαιτολογίας και

∆ιατροφής
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� σύνταξη διαιτολογίων για φυσιολογικές καταστάσεις, αλλά και

για ειδικές δραστηριότητες φυσιολογικών ατόµων (αθλητές, 

ορειβάτες, δύτες κ.τ.λ.) ή παθολογικές καταστάσεις

(καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς, διαβητικούς κ.τ.λ.) 

� επεξεργασία και η εφαρµογή προγραµµάτων διατροφικής

αγωγής κ.α. 

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

*ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ :Η µόνη διαφορά µεταξύ των αποφοίτων ΑΕΙ & ΤΕΙ είναι ότι
µόνο οι απόφοιτοι των ΑΕΙ µπορούν να διοριστούν ως κλινικοί διαιτολόγοι σε

νοσοκοµεία ή κέντρα υγείας.
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�Φαρµακευτικής Θεσσαλονίκης 18324

�Φαρµακευτικής Αθήνας 18299
�Φαρµακευτικής Πάτρας 18128

Τµήµατα Φαρµακευτικής
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� Ίδρυση φαρµακείου

� Ως δηµόσιοι υπάλληλοι, σε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, σε ασφαλιστικά

ταµεία και Οργανισµούς, στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων, στα

Φαρµακεία των κρατικών νοσοκοµείων, σε κέντρα Υγείας κλπ.

�Ως επιστηµονικό προσωπικό και ιδιωτικοί υπάλληλοι, σε

φαρµακοβιοµηχανίες και φαρµακευτικές εταιρίες, στη βιοµηχανία

καλλυντικών.

�Ως ερευνητές, σε Κρατικά και άλλα ερευνητικά Κέντρα και όπου

διεξάγεται φαρµακευτική έρευνα.

� Ως εκπαιδευτικοί, στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση καθώς

εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ14.01 Ιατρών, Οδοντιάτρων, 

Φαρµακοποιών, Νοσηλευτικής.

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ

ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Τµήµατα Βιολογίας

�Βιολογίας Αθήνας 17908

�Βιολογίας Θεσσαλονίκης 17653
�Βιολογίας Πάτρας 17197

�Βιολογίας Κρήτης 17064
�Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Θράκης17023

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



� Σε βιοµηχανίες, κυρίως στην Τεχνολογία Τροφίµων, 
Εργαστήρια Ελέγχου ποιότητας, Εργαστήρια Ελέγχου

Τροφίµων κ.ά.,
� Στην εκπαίδευση (εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε.0404 

Βιολόγων για διδασκαλία στη ∆ευτεροβάθµια

Εκπαίδευση),
� Ως ιχθυολόγοι (υδατοκαλλιέργειες, ιχθυογενετικούς

σταθµούς),
� Ως περιβαλλοντολόγοι (προστασία περιβάλλοντος, 

βιολογικές αναλύσεις),
� Στον τοµέα Υγείας, ως εργαστηριακοί επιστήµονες (είτε σε

νοσοκοµεία είτε σε διαγνωστικά κέντρα), σε εργαστήρια

αιµοδοσίας, µικροβιολογίας, κυτταρολογικά, γενετικού

ελέγχου, µοριακής βιολογίας κ.ά., 

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ

ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



�Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Υπολογιστών ΕΜΠ 18914

�Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 18314

�Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) 16520

�Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών

Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά) 15475

Τµήµατα :
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� Ως στελέχη σε κάθε είδους επιχειρήσεις και

οργανισµούς,
� Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες,
� Απασχόληση σχετικά µε την ηλεκτρική ενέργεια, τις
τηλεπικοινωνίες, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τη
βιοµηχανία λογισµικού, τις τεχνολογίες διαδικτύου και

κινητών επικοινωνιών, τους αυτοµατισµούς, την

ηλεκτρονική, τις κτιριακές και βιοµηχανικές

εγκαταστάσεις κ.λπ., 
� Εκπόνηση µελετών και επίβλεψη

ηλεκτροµηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων

(ασανσέρ, ηλεκτρολογικά, ύδρευση, αποχέτευση, 
ψύξη – θέρµανση, πυρασφάλεια.

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ

ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



�Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 18.759

�Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 18.161

�Μηχανολόγων Μηχανικών ∆υτ.Μακεδονίας 15.838

Τµήµατα :
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� Εκπόνηση µελετών και επίβλεψη

ηλεκτροµηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων

(ασανσέρ, ηλεκτρολογικά, ύδρευση, αποχέτευση, 
ψύξη-θέρµανση, πυρασφάλεια)

� Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο

Κατασκευαστών (κατηγορίες ηλεκτροµηχανολογικών, 
βιοµηχανολογικών, ενεργειακών, υδραυλικών έργων),

� Για τις απλές χηµικές εγκαταστάσεις εκπονούν και

επιβλέπουν µελέτες και πραγµατογνωµοσύνες καθώς

και τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης. Για
τις µη απλές χηµικές εγκαταστάσεις εκπονούν και

επιβλέπουν µελέτες, µόνο σε συνεργασία µε Χηµικούς

Μηχανικούς.
� ∆υνατότητα να απασχοληθούν στην Εκπαίδευση

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ

ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ 17.716

Χηµικών Μηχανικών
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� Έρευνα-ανάπτυξη-βελτίωση προϊόντων, µεθόδων και

εγκαταστάσεων

�Μελέτη-κατασκευή-λειτουργία-τεχνική υποστήριξη

εγκαταστάσεων

� Υποστήριξη-σχεδιασµός-παραγωγή-έλεγχος-διάθεση

εφαρµογές παραγόµενων προϊόντων υλικών

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Αθήνα 12.609

Τεχνολογίας Ιατρικών

Οργάνων
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� Οι πτυχιούχοι του τµήµατος ασχολούνται στον ιδιωτικό

και δηµόσιο τοµέα, µε την µελέτη, έρευνα και εφαρµογή

της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τοµείς

των ιατρικών οργάνων

� Παραγωγή ή εµπορία πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων

και λεπτοµηχανισµών.

� Επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή ιατρικών

µηχανηµάτων, οργάνων, συσκευών βιοτεχνολογικού

ενδιαφέροντος καθώς και λεπτοµηχανισµών. 

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Τµήµατα Ιατρικών Εργαστηρίων

�Ιατρικών εργαστηρίων Αθήνας 14.514

�Ιατρικών εργαστηρίων Θεσσαλονίκης 14.001

�Ιατρικών εργαστηρίων Λάρισας 12.480

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

� Οι πτυχιούχοι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων έχουν

δικαίωµα απασχόλησης σε υπηρεσίες σχετικές µε το

γνωστικό τους αντικείµενο

� στο δηµόσιο

� είτε στον ευρύτερο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα.
� Ειδικότερα µπορούν να στελεχώσουν εργαστήρια όπως: 
Μικροβιολογικό, βιοχηµικό, αιµατολογικό, αιµοδοσίας, 
ανοσολογικό κ.α. 

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Τµήµατα Οδοντικών Εργαστηρίων

Οδοντικών εργαστηρίων Αθήνας 13.784 

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Οι πτυχιούχοι έχουν δικαίωµα απασχόλησης είτε ως

στελέχη µονάδων είτε ως αυτοαπασχολούµενοι ειδικότερα:

Κατασκευή πάσης φύσεως οδοντοπροσθετικών εργασιών

και ορθοδοντικών µηχανηµάτων, µε τα εκάστοτε

συγκεκριµένα υλικά, συνδέσµους ακριβείας (Αttachments) 

σε κινητές προσθετικές εργασίες, ορθοδοντικά µηχανήµατα

και προσθετικές εργασίες για την αποκατάσταση

ανωµαλιών της στοµατικής κοιλότητας. 

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Τµήµατα Λογοθεραπείας

�Λογοθεραπείας Πάτρας 14.790

�Λογοθεραπείας Ηπείρου (Ιωάννινα)    14.111

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Λογοθεραπείας µπορούν να

αξιολογούν την ανθρώπινη επικοινωνία-Φωνή, Οµιλία, Λόγο

(προφορικό-γραπτό) σε άτοµα κάθε ηλικίας

Οι δραστηριότητες τους είναι οι εξής: σε κέντρα

αποκατάστασης, σε κέντρα υγείας, σε κέντρα ψυχικής υγείας,

σε νοσοκοµεία, σε γηροκοµεία σε εξωτερικά ιατρεία

νοσοκοµείων, σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς και

σε ειδικά σχολεία. 
Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Τµήµατα Μαιευτικής

�Μαιευτική Αθήνας 15.028

�Μαιευτική Θεσσαλονίκης 13.945

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Μαιευτικής έχουν τοµείς

απασχόλησης στους παρακάτω τοµείς εργασίας:

Πρωτοβάθµια φροντίδα : Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά

Ιατρεία, Αγροτικά Ιατρεία, Υγειονοµικοί Σταθµοί κ.α. 

∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια φροντίδα σε Γενικά και Ειδικά

Νοσοκοµεία, Μαιευτικά τµήµατα Γυναικολογικά τµήµατα,

Γυναικολογική ογκολογία, εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία,

Χειρουργεία, Μαιευτικά - Γυναικολογικά στείρωσης, Κέντρα

µαστού, Κέντρα ανίχνευσης καρκίνου γεννητικών οργάνων.
Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ

ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Εργοθεραπείας

Εργοθεραπεία Αθήνας 15.518

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Οι πτυχιούχοι έχουν δικαίωµα

�απασχόλησης σε νοσοκοµεία, γηροκοµεία – ΚΑΠΗ, σε

Κέντρα (Αποκατάστασης -Κοινοτικής ψυχικής υγιεινής -

Αποτοξίνωσης -Σωφρονιστικά καταστήµατα -Φυλακές)

�συµµετοχής και προώθησης στην πρωτοβάθµια φροντίδα

υγείας

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας

Θεσσαλίας

Βιοχηµεία και Βιοτεχνολογία Θεσσαλίας (Λάρισα)

17.535

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 

� Σε διαγνωστικά ή ερευνητικά εργαστήρια

� Σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα

� Σε εργαστήρια-βιοµηχανίες βιοτεχνολογικών προϊόντων

� Σε φορείς βιοχηµικού και βιοτεχνολογικού ελέγχου

� Στη ∆ευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Πληροφορική µε εφαρµογές

στην Βιοϊατρική

Πληροφορικής µε εφαρµογές στην βιοϊατρική

Στερεάς Ελλάδας (Λαµία)

14.633

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 

α)   Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και

β) σε εταιρείες σχετικές µε

� Υλικό και λογισµικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών

� Συστήµατα δικτυακών επικοινωνιών

� Τηλεπικοινωνίες και εφαρµογές διαδικτύου

� Συστήµατα και εφαρµογές γραφικών, επεξεργασίας σηµάτων, 

επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας οµιλίας.

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ

ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Πληροφορικής& Επικοινωνιών (Σέρρες)  9.448

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



� Σχεδιασµό και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών

επικοινωνιών και υπηρεσιών, εγκατάσταση

λογισµικού επικοινωνιών, διαχείριση επικοινωνιακών

πόρων, εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών

συστηµάτων, διαχείριση κινητών υπολογιστικών

πόρων κτλ

� Προγραµµατισµό µικρής και µεγάλης κλίµακας, 
προγραµµατισµό συστήµατος, ανάπτυξη

συστηµάτων λογισµικού, δηµιουργία διεπαφών

χρήστη−λογισµικού, σχεδιασµό εργονοµικών

συστηµάτων, παραγωγή λογισµικού ανάλυσης και

σύνθεσης

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Τεχνών ήχου & εικόνας

Τµήµα τεχνών ήχου & εικόνας

Πανεπιστήµιο Ιονίου (Κέρκυρα) 12.387 

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



� Χώρους οπτικοακουστικής επικοινωνίας και

αναψυχής (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εταιρίες

παραγωγής ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού, 
εταιρίες σχεδιασµού και παραγωγής video-games, 
εταιρίες ανάπτυξης οπτικοακουστικών συστηµάτων

κ.λπ.).

� Ελεύθερο επαγγελµατικό χώρο καλλιτεχνικής

έκφρασης µέσω του ήχου, της εικόνας και των

συνδυασµών τους. 

� Σχετικούς τοµείς της γενικής και επαγγελµατικής

εκπαίδευσης. 

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Οικονοµικού Παν. Αθήνας

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 16.517
Οικονοµικού Παν. Αθήνας

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να ξεκινήσουν την

καριέρα τους ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών

σε αρκετούς τοµείς ενώ εξελίσσονται σε συµβούλους

επιχειρήσεων και επιχειρηµατίες.

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Εµπορίας και ∆ιαφήµισης ΤΕΙ

Εµπορίας και ∆ιαφήµισης ΤΕΙ Αθήνας 13.388

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



� Προγραµµατισµό της έρευνας αγοράς: 

� Έρευνα Αγοράς:

� Έρευνα µεθόδων πωλήσεων

� Παραγωγή διαφήµισης

� Σχεδίαση και οργάνωση διαφηµιστικής εκστρατείας

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Λογιστικής ΤΕΙ Πειραιά 13.971

Λογιστικής ΤΕΙ Χαλκίδας 11.604

Τµήµατα Λογιστικής ΤΕΙ

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος έχουν τα ακόλουθα επαγγελµατικά

δικαιώµατα:
α) Απασχολούνται σε θέµατα λογιστηρίου στον ιδιωτικό τοµέα και
δηµόσιο τοµέα. 
β)  Μπορούν να απασχοληθούν, είτε σε λογιστήρια, είτε σε τµήµατα
ή χώρους που έχουν οργανική σχέση µε το λογιστήριο.
γ)  Να καλύπτουν τις θέσεις υπεύθυνου λογιστή, να ιδρύουν και να
λειτουργούν λογιστικά γραφεία

δ) Να θεωρούν τις υποβαλλόµενες από τους υπόχρεους τήρησης
Α,Β και Γ κατηγορίας βιβλίων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, 
δηλώσεις προς τις αρµόδιες Οικονοµικές Εφορίες, όπως δηλώσεις
εισοδήµατος, Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
ε)  Να διορίζονται στην εκπαίδευση, σύµφωνα µε την κάθε φορά
ισχύουσα νοµοθεσία. 

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ

ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας 14.100

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 

� σαν διευθυντικά στελέχη σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

�σαν στελέχη σε µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεις του δηµόσιου και

ιδιωτικού τοµέα. 

�µπορούν να απασχοληθούν σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

�επίσης, µπορούν να απασχοληθούν ως µέλη ερευνητικών οµάδων

σε θέµατα της ειδικότητάς τους.

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Τεχνολογίας Αεροσκαφών

Τεχνολογία Αεροσκαφών(ΤΕΙ Χαλκίδας) 10.074

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



� Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή εξαρτηµάτων

ή τµηµάτων των δοµικών στοιχείων και των

συστηµάτων ισχύος των αεροσκαφών.

� Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή εξαρτηµάτων

ή συσκευών των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

συστηµάτων και των οργάνων των αεροσκαφών.

� Εφαρµογή τεχνολογικών µεθόδων σχεδίασης, 
παραγωγής και ανάπτυξης εξαρτηµάτων ή

τµηµάτων των δοµικών στοιχείων και των

συστηµάτων ισχύος των αεροσκαφών.

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ

ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Στρατιωτικές σχολές

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Ευελπίδων

Ευελπίδων (ΣΣΕ) –Όπλα Γεν. Σειρά
15.737

Ευελπίδων (ΣΣΕ) –Σώµατα Γεν. Σειρά 17.483

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Όροι εισαγωγής

Να είναι Έλληνας στο γένος

Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου µε διαγωγή τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.

Να έχει ηλικία από 17 µέχρι 21 ετών

Να έχει ανάστηµα πάνω από 1,65 µέτρα για άντρες και πάνω από

1,55 για τις γυναίκες. 

Να είναι υγιής µε άρτια σωµατική διάπλαση

Να µην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήµατα.

Να υποστεί επιτυχώς τις προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται από τη

Σχολή

και περιλαµβάνουν ψυχοµετρικές δοκιµασίες, υγειονοµικές εξετάσεις και

αθλητικές δοκιµασίες.
Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ

ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Μονίµων Υπαξ/κών Στρατού

Όπλα (Τρίκαλα) 13.535

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Οι Σπουδαστές -τριες της Σχολής µετά από 2ετή

επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν µε το βαθµό του Μόνιµου

Λοχία. Προάγονται στο βαθµό του Ανθυπασπιστή

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µετά από συνολικό

χρόνο υπηρεσίας 9 – 12 χρόνων στους βαθµούς Λοχία

– Επιλοχία – Αρχιλοχία. Μετά από 19 χρόνια υπηρεσίας

ή 8 στο βαθµό του Ανθυπασπιστή προάγονται σε

Ανθυπολοχαγούς και εξελίσσονται

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Σ.Μ.Υ.Ν (14.372) 

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Οι απόφοιτοι της Σχολής µετά από διετή επιτυχή φοίτηση

ονοµάζονται κελευστές και σταδιοδροµούν ως µόνιµα

στελέχη του Π.Ν. 

Οι αποφοιτήσαντες αναλαµβάνουν υποχρέωση

παραµονής στις τάξεις του Π.Ν. επί εννιά (9) χρόνια µετά

την αποφοίτησή τους. 

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού

Σχολή Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά 8.539 

Σχολή Πλοιάρχων Εµπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά 9.687 

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



2. Να είναι Έλληνας στο γένος.

3. Να µην έχει συµπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του, η
οποία θα προσδιορίζεται από το έτος γέννησης, ανεξάρτητα
από την ακριβή ηµεροµηνία.

4. Να είναι κατά γνωµοδότηση αρµόδιας υγειονοµικής
επιτροπής ικανός σωµατικά και πνευµατικά σύµφωνα µε τις

διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.

1. Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Ενιαίου Λυκείου ή άλλου
ισότιµου τίτλου σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του

εσωτερικού.

Όροι εισαγωγής

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων

Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων 18.421 

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



1. Υποβάλλουν στη ΣΝ∆ αίτηση και αριθµό δικαιολογητικών

όπως προβλέπεται στην προκήρυξη του ΥΠΕΘΑ, 
ανεξάρτητα από το µηχανογραφικό του Υπουργείου

Παιδείας.
2. Εν συνεχεία διέρχονται από ιατρικές, αθλητικές και

ψυχοµετρικές προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ), οι οποίες

λαµβάνουν χώρα ετησίως (κάθε Ιούλιο) στις εγκαταστάσεις

της ΣΝ∆. 
3. Ακολούθως, µε την προϋπόθεση ότι κριθούν ικανοί από τις
ΠΚΕ, το ΥΠΕΠΘ γνωρίζει στη ΣΝ∆ τους επιτυχόντες

υποψηφίους από τη βαθµολογία που έλαβαν στις

Πανελλήνιες Εξετάσεις και την βάση εισαγωγής, όπως αυτή

διαµορφώνεται για τη ΣΝ∆ κάθε χρόνο.
4. Κατόπιν η ΣΝ∆ καλεί τους επιτυχόντες για κατάταξη

τον µήνα Σεπτέµβριο. 

Όροι εισαγωγής

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ

ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



∆ιεξαγωγή έρευνας

Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην ενηµέρωση των µαθητών γύρω

από τον τρόπο εισαγωγής µέσω Πανελληνίων σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 

Συγκεκριµένα, µελετά το πόσο οι µαθητές γνωρίζουν τις

κατευθύνσεις , τα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας και άλλα. Για

την συλλογή των στοιχείων χρησιµοποιήσαµε ερωτηµατολόγιο

που διανείµαµε σε όλους τους µαθητές του Λυκείου. 

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Με βάση ποιο ή ποια κριτήρια επέλεξες ή θα επιλέξεις

κατεύθυνση; (µπορείς να σηµειώσεις περισσότερα από
ένα)

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Μπορεί να γίνει αλλαγή κατεύθυνσης στη Γ΄

Λυκείου;
ΝΑΙ

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Γνωρίζεις ποια είναι τα πανελλαδικώς

εξεταζόµενα µαθήµατα σε κάθε κατεύθυνση;

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Γνωρίζεις ποια είναι τα πανελλαδικώς

εξεταζόµενα µαθήµατα σε κάθε κατεύθυνση;

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Ποια από τα παρακάτω µαθήµατα µπορούν να είναι µαθήµατα

ελεύθερης επιλογής που εξετάζονται πανελλαδικά στη Γ΄

Λυκείου; (µπορείς να σηµειώσεις περισσότερα από ένα)

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Ποια από τα παρακάτω µαθήµατα µπορούν να είναι µαθήµατα

ελεύθερης επιλογής που εξετάζονται πανελλαδικά στη Γ΄

Λυκείου; (µπορείς να σηµειώσεις περισσότερα από ένα)

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Γνωρίζεις τι είναι τα επιστηµονικά πεδία;

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Πόσα επιστηµονικά πεδία υπάρχουν στο

µηχανογραφικό;
5
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Μέχρι πόσα επιστηµονικά πεδία µπορείς να

δηλώσεις;
ως 2

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Μέχρι πόσες σχολές µπορείς να επιλέξεις στο

µηχανογραφικό δελτίο; Περισσότερες

από 30
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Γνωρίζεις ποια είναι τα µαθήµατα

αυξηµένης βαρύτητας σε κάθε πεδίο;

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Γνωρίζεις πως γίνεται ο υπολογισµός των µορίων

για την εισαγωγή σε ΑΕΙ/ΤΕΙ;

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Κατά των υπολογισµό των µορίων λαµβάνονται υπόψη

οι προφορικοί βαθµοί στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα

µαθήµατα;

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Μετά την ανακοίνωση των βάσεων, έχεις συγκεντρώσει τα

µόρια για την εισαγωγή σου στη σχολή πρώτης

προτίµησης. Μπορείς να επιλέξεις να εισαχθείς σε κάποια

από τις επόµενες σχολές αρκεί να έχει µικρότερη βάση;ΟΧ
Ι

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Κάποιοι µαθητές εξετάζονται σε 6 και
κάποιοι άλλοι σε 7 µαθήµατα; ΝΑΙ

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Η εισαγωγή σε κάποια σχολή κατοχυρώνεται αν ο µαθητής

«πιάσει» τα µόρια της βάσης που είχε η σχολή την

περασµένη χρονιά.
ΟΧΙ

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Αν κάποιος εξεταστεί σε ειδικό µάθηµα, τα επιπλέον

µόρια που θα κερδίσει θα προσµετρηθούν για όλες τις

σχολές.
ΟΧΙ

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Ποια πεδία µπορείς να ανοίξεις από τη κατεύθυνσή

σου,  
χωρίς να χάσεις µόρια. 

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 

ΠΕ∆ΙΑ 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 
 

ΘΕΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   (1,3) 
2. ΙΣΤΟΡΙΑ                         (0,7) 
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
2. ΦΥΣΙΚΗ 
3. ΧΗΜΕΙΑ 
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
2. ΦΥΣΙΚΗ 
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.  
4. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
2. ΦΥΣΙΚΗ 
3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

 
 
1ο  

 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, 
ΝΟΜΙΚΕΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) 

6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.) 
5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)       (0,9)  
6. Νεότ. Ελλ. Ιστορία (Γ.Π.) (0,4) 

5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)        (0,9) 
6. Νεότ. Ελλ. Ιστορία (Γ.Π.)  (0,4) 

5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)        (0,9) 
6. Νεότ. Ελλ. Ιστορία (Γ.Π.)  (0,4) 

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
2. ΙΣΤΟΡΙΑ 
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ               (1,3) 
2. ΦΥΣΙΚΗ                            (0,7) 
3. ΧΗΜΕΙΑ 
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                (1,3) 
2. ΦΥΣΙΚΗ                             (0,7) 
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.  
4. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                (1,3) 
2. ΦΥΣΙΚΗ                             (0,7) 
3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

 
 
2ο  

 
ΘΕΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

5. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.)  (0,9) 
6. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)     (0,4) 

5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) 
6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.) 

5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)  
6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.) 

5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)  
6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.) 

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
2. ΙΣΤΟΡΙΑ 
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
2. ΦΥΣΙΚΗ 
3. ΒΙΟΛΟΓΙΑ                       (1,3) 
4. ΧΗΜΕΙΑ                          (0,7) 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
2. ΦΥΣΙΚΗ 
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.  
4. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
2. ΦΥΣΙΚΗ 
3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ  
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

 
 
3ο  

 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

5. Βιολογία (Γ.Π.)                (0,9) 
6. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)     (0,4) 

5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) 
6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.) 

5. Βιολογία (Γ.Π.)                   (0,9) 
6. Νεοελ. Γλώσσα(Γ.Π.)         (0,4) 

5. Βιολογία (Γ.Π.)                   (0,9) 
6. Νεοελ. Γλώσσα(Γ.Π.)         (0,4) 

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
2. ΙΣΤΟΡΙΑ 
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ             (1,3) 
2. ΦΥΣΙΚΗ                          (0,7) 
3. ΧΗΜΕΙΑ 
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                (1,3) 
2. ΦΥΣΙΚΗ                             (0,7) 
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.  
4. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                (1,3) 
2. ΦΥΣΙΚΗ                             (0,7) 
3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

 
 
4ο  

 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

5. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.)  (0,9) 
6. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)     (0,4) 

5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) 
6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.) 

5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)  
6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.) 

5. Νεοελ. Γλώσσα  (Γ.Π.)  
6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.) 

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
2. ΙΣΤΟΡΙΑ 
3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
2. ΦΥΣΙΚΗ 
3. ΧΗΜΕΙΑ 
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
2. ΦΥΣΙΚΗ 
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.  
4. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
2. ΦΥΣΙΚΗ 
3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

 
5ο  

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

5. Νεοελ. Γλώσσα  (Γ.Π.) 
6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε) (1,3) 
7. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.)  (0,7) 

5. Νεοελ. Γλώσσα  (Γ.Π.) 
6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε) (1,3) 
7. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.)  (0,7) 

5. Νεοελ. Γλώσσα  (Γ.Π.) 
6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε)   (1,3) 
7. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.)    (0,7) 

5. Νεοελ. Γλώσσα  (Γ.Π.) 
6. Αρχές Οικ. Θεωρίας (Ε)  (1,3) 
7. Μαθ/κά-Στατ/κή (Γ.Π.)   (0,7) 
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Από πού έχεις πληροφορηθεί για τον τρόπο εισαγωγής

µέσω Πανελλαδικών εξετάσεων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, για τις

κατευθύνσεις, τα επιστηµονικά πεδία, τον υπολογισµό

των µορίων και λοιπά.

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Συµπεράσµατα διερεύνησης

Οι µαθητές κατανόησαν έννοιες που αφορούν τη διαδικασία εισαγωγής

σε ΑΕΙ/ΤΕΙ µέσω Πανελληνίων εξετάσεων όπως µηχανογραφικό

δελτίο, επιστηµονικό πεδίο, µάθηµα επιλογής, µόρια εισαγωγής κ.α. σε

µεγάλο ποσοστό.

∆υσκολεύτηκαν στη εµπέδωση εννοιών που σχετίζονται µε την

ακαδηµαϊκή ζωή όπως πρόγραµµα σπουδών και πτυχιακή εργασία. 

Επίσης παρατηρήθηκε ότι δε γνώριζαν την έννοια του επαγγελµατικού

δικαιώµατος και πως πτυχία οµοειδών σχολών δίνουν διαφορετικά

επαγγελµατικά δικαιώµατα και το αντίστροφο.

Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας του ερωτηµατολογίου που

διανεµήθηκε σε µαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου αποδεικνύει την

έλλειψη πληροφόρησης των µαθητών στα παραπάνω θέµατα. 

�
Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ

ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Κριτική αποτίµηση των συµπερασµάτων

µε επιστηµονικά, κοινωνικά κ.ά. κριτήρια

Το σχολείο που προετοιµάζει τους µαθητές για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ

και ΤΕΙ δεν τους ενηµερώνει επαρκώς για τον τρόπο εισαγωγής τους και

τις εκπαιδευτικές επιλογές τους. Οι µαθητές συχνά ακολουθούν

λανθασµένες επιλογές λόγω κακής ή ελλιπούς πληροφόρησης. 

Καταδεικνύεται έτσι η αναγκαιότητα επιστροφής του µαθήµατος του

ΣΕΠ στο Λύκειο και η ένταξη τέτοιων θεµάτων στην Ερευνητική

Εργασία των δύο τάξεων του Λυκείου. 

Ακόµη, αποδείχτηκε η έλλειψη δεξιοτήτων αξιοποίησης των ΤΠΕ από

τους µαθητές, γεγονός που θα πρέπει να προβληµατίσει ως προς την

αναγκαιότητα του µαθήµατος της Πληροφορικής στο Λύκειο.   

Ερευνητική εργασία Β2- ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ

ΑΥΛΙ∆ΑΣ-2012-2013



Μητσώνης Παναγιώτης

Μούτσκα Ελσίνο

Μπακατσέλου Πένυ

Μπανγκού Παρβές Ραµ

Μπαρδής Μάριος

Μπάτσκας Αλέξανδρος

Μπούρικας Παναγιώτης

Μπούτρου Ελένη

Μπριόλα Μαριάννα

Ξυνάριου Αγγελική

Παππά Ευαγγελία

Παππάς Ιωάννης

Πλότσι Ντένις

Πολίτης Αντώνιος

Πρέντζας Ιωάννης

Ρόζενκοβ Ηλίας

Σαµπάνης Γεώργιος

Σίνο Χριστίνα

Η οµάδα µας

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Πιλαφά Κατερίνα


