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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΚΑΙ
ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ
Συναδζλφισσες/συνάδελφοι,
Το Πρόγραμμα αποτελεί μια ολοκλθρωμζνθ ςυμβουλευτικι διαδικαςία και απευκφνεται κυρίωσ ςε
μακθτζσ του Λυκείου.
Περιλαμβάνει ομαδικι χοριγθςθ ειδικϊν ψυχομετρικϊν δοκιμαςιϊν (τεςτ

ικανοτιτων και

δεξιοτιτων) κακϊσ και ερωτθματολογίων που διερευνοφν τα ενδιαφζροντα, τισ επαγγελματικζσ αξίεσ, τα
μελλοντικά ςχζδια, τα προςωπικά χαρακτθριςτικά, κ.ά.
Η εξζταςθ ςυμπλθρϊνεται με ατομικζσ ςυνεντεφξεισ των μακθτϊν με ειδικοφσ επιςτιμονεσ όπου
ςυηθτϊνται τα αποτελζςματα των τεςτ και διερευνϊνται τα «κζλω» και τα «μπορϊ» τουσ. Αναλφονται,
δθλαδι. εκείνα τα ςτοιχεία που βοθκοφν τουσ νζουσ να αποκτιςουν μια πιο ξεκάκαρθ εικόνα για τον εαυτό
τουσ και άρα, να επενδφςουν με ουςιαςτικό τρόπο ςτθ μεταλυκειακι τουσ εκπαίδευςθ. Δθλ., να επενδφςουν
ςε γνωςτικά αντικείμενα (επαγγζλματα/ειδικότθτεσ) που να ταιριάηουν με τα ενδιαφζροντά τουσ, να είναι
ςυμβατά με τθ γενικι εικόνα τουσ και να ανταποκρίνονται το δυνατόν περιςςότερο ςτισ απαιτιςεισ τθσ
ςφγχρονθσ «αγοράσ εργαςίασ».
Το Πρόγραμμα ολοκλθρϊνεται με τθν ςυνάντθςθ των ειδικϊν επιςτθμόνων με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ
κάκε παιδιοφ ξεχωριςτά, όπου ςυηθτϊνται τα πορίςματα τθσ όλθσ διαδικαςίασ και οι τυχόν προβλθματιςμοί
των γονζων.
Προσ το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ ςτο Πρόγραμμα μποροφν να ςυμμετάςχουν και μακθτζσ Γ΄
Γυμναςίου μόνον εφόςον αντιμετωπίηουν πρόβλθμα επιλογισ τφπου Λυκείου.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με τον ςυνάδελφο Θφμιο Παπαγιάννθ (τθλ. 2103349905 , διεπ. 19905) ι τθν κα Βελζντηα Βαρβάρα (τθλ. 210-3349927, διεπ.19927).
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Οι αιτιςεισ να αποςτζλλονται ωσ 9/11/2018 ταχυδρομικϊσ ςτον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. (Σοφοκλζουσ 15), ΤΚ
10551, Ακινα ι ςτο FAX 19945 ι ςτο email syete2@syete.gr .

Σο ποςό ςυμμετοχισ των ςυναδζλφων ανά παιδί είναι 50 ευρώ.
Τα χριματα δεν επιςτρζφονται και δεν ςυμψθφίηονται με τθ ςυμμετοχι του παιδιοφ ςτο πρόγραμμα τθσ
επόμενθσ χρονιάσ.
Τα χριματα κα κατατίκενται ςτο λογαριαςμό του ΣΥΕΤΕ 040-480005-27. Παρακαλοφμε να γράφετε
οπωςδιποτε το όνομα του εν ενεργεία ςυναδζλφου-κατακζτθ.
*** Τπενκυμίηουμε ότι τα παιδιά των ςυναδζλφων τθσ περιφζρειασ (εκτόσ Θεςςαλονίκθσ – Βορείου
Ελλάδοσ και Κριτθσ ) μποροφν να ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα που κα διεξαχκεί το άββατο και Κυριακι
τθν θμζρα ςφγκλθςθσ τθσ ετιςιασ Γ.. του .Τ.Ε.Σ.Ε.
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Για το Διοικητικό Συμβοφλιο,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματζας

Γιώργος Μότςιοσ

Θφμιος Παπαγιάννης
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