ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ
ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1917
Σοφοκλέους 15, Αθήνα 105 51 - τηλ.: 2103349999 (διεπ.: 19999), φαξ: 2103212944
web site: www.syete.gr, e-mail: syete@otenet.gr

Ανακοίνωςθ Νο 44

Ακινα, 7.10.2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΚΑΙ
ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ
Συναδζλφισσες/συνάδελφοι,
Σο Πρόγραμμα Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ και υμβουλευτικισ που εφαρμόηει ο φλλογόσ
μασ για τα παιδιά των μελϊν μασ αφορά ςτθν προετοιμαςία των νζων ανκρϊπων για το επαγγελματικό
τουσ μζλλον και τθν ενιλικθ ηωι τουσ.
Πολλοί ζφθβοι ςχεδιάηουν τθ μελλοντικι πορεία τουσ χωρίσ να ζχουν βαςικζσ πλθροφορίεσ όςον
αφορά ςτθν αγορά εργαςίασ (τισ εκπαιδευτικζσ απαιτιςεισ, τθ δομι, τθν οργάνωςθ και τισ προοπτικζσ τθσ)
αλλά και, κυρίωσ, χωρίσ να λαμβάνουν ςοβαρά υπόψιν το κατά πόςο ταιριάηουν με το εργαςιακό
περιβάλλον ςτο οποίο πρόκειται να ενταχκοφν.
Το Πρόγραμμα, λοιπόν, που εφαρμόηουμε αφενόσ πλθροφορεί (το δυνατόν πλθρζςτερα) για τθν
υπάρχουςα και λειτουργοφςα εκπαιδευτικι αγορά κακϊσ και για τθν αγορά εργαςίασ και, αφετζρου,
αςχολείται με τον ίδιο τον άνκρωπο που, με τον ζναν ι τον άλλο τρόπο, πρόκειται να ειςζλκει ς’ αυτζσ τισ
«αγορζσ».

Περιλαμβάνει ομαδικι χοριγθςθ ερωτθματολογίων και ειδικϊν ψυχομετρικϊν δοκιμαςιϊν

(τεςτ ικανοτιτων και δεξιοτιτων).
Κφριοσ ςτόχοσ είναι ο ςχθματιςμόσ μιασ κατά το δυνατόν πλιρουσ εικόνασ (profile)του μακθτι ςε
ςχζςθ με μια ςειρά από παράγοντεσ που παίηουν ουςιαςτικό ρόλο τόςο ςτθν εκπαιδευτικι κατεφκυνςθ όςο
και ςτθ μετζπειτα επαγγελματικι και προςωπικι ηωι.
Τζτοιοι παράγοντεσ είναι, π.χ.: τα ενδιαφζροντα, τα κίνθτρα και οι βακφτερεσ επικυμίεσ, οι
ικανότθτεσ και οι δεξιότθτεσ, οι επαγγελματικζσ αξίεσ, τα χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ.
Οι μακθτζσ μζςω του Προγράμματοσ βοθκοφνται να ξεκακαρίςουν περιςςότερο τα πράγματα που
τουσ αφοροφν ( “κζλω”, “μπορϊ”) και παρακινοφνται να ενιςχφςουν τισ προςπάκειζσ τουσ για τθν
αξιοποίθςθ των ικανοτιτων που διακζτουν, αλλά και για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων που ςιμερα κεωροφνται
απαραίτθτεσ.
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Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει και ςυναντιςεισ των ειδικϊν επιςτθμόνων με τουσ γονείσ /
κθδεμόνεσ κάκε παιδιοφ ξεχωριςτά, όπου ςυηθτοφνται τα πορίςματα τθσ όλθσ διαδικαςίασ και οι τυχόν
προβλθματιςμοί των γονζων. Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςε μακθτζσ του Λυκείου. Προσ το τζλοσ τθσ
ςχολικισ χρονιάσ μποροφν να ςυμμετάςχουν και μακθτζσ τθσ Γ’ Γυμναςίου εφόςον αντιμετωπίηουν
πρόβλθμα επιλογισ «τφπου» Λυκείου.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε τθν κα Βελζντηα Βαρβάρα (τθλ. 210-3349927,
διεπ.19927). Οι αιτιςεισ να αποςτζλλονται ωσ 8/11/2019 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 ευρϊ.
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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