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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 
Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,  
 

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε μαθητές του Λυκείου και 

περιλαμβάνει ομαδική χορήγηση ειδικών τεστ  ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

καθώς και ερωτηματολογίων που εξετάζουν τα ενδιαφέροντα, τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά, τις επαγγελματικές αξίες, τα μελλοντικά σχέδια κλπ.  

 Σκοπός αυτής της εξέτασης (που συμπληρώνεται με ατομικές 

συνεντεύξεις των μαθητών με ειδικούς επιστήμονες) είναι ο εντοπισμός και η 

ανάλυση εκείνων των στοιχείων που θα βοηθήσουν τους νέους να κάνουν 

εκπαιδευτικές επιλογές οι οποίες να ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά τους και να 

είναι συμβατές με το γενικό δυναμικό τους. 

Έτσι θα μπορέσουν να ορίσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια τους 

στόχους τους όσον αφορά στις μελλοντικές επαγγελματικές τους 

δραστηριότητες.  

 Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την συνάντηση των ειδικών 

επιστημόνων με τους γονείς/κηδεμόνες κάθε μαθητή ξεχωριστά, όπου 

συζητώνται τα αποτελέσματα της εξέτασης και οι τυχόν προβληματισμοί των 

γονέων.  

 Προς το τέλος της σχολικής χρονιάς στο πρόγραμμα μπορούν να 

συμμετάσχουν και μαθητές Γ΄ Γυμνασίου μόνον εφόσον αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα επιλογής τύπου Λυκείου.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον συνάδελφο Θύμιο 

Παπαγιάννη (τηλ. 210-3349905 , διεπ. 19905) ή  την κα Μπαλτούμα Ματούλα 

(τηλ. 210-3349928, διεπ.19928). 

Οι αιτήσεις να αποστέλλονται ως  9/11/2015 ταχυδρομικώς στον 

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. (Σοφοκλέους 15), ΤΚ 10551, Αθήνα ή στο ΦΑΧ: 210-3212944. 

Το ποσό συμμετοχής των συναδέλφων ανά παιδί είναι 50 ευρώ.  



Τα χρήματα δεν επιστρέφονται και δεν συμψηφίζονται με τη συμμετοχή του 

παιδιού στο πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς. 

Τα χρήματα θα κατατίθενται στο λογαριασμό του ΣΥΕΤΕ 040-480005-27. 

Παρακαλούμε να γράφετε οπωσδήποτε το όνομα του εν ενεργεία  

συναδέλφου-καταθέτη.  

*** Υπενθυμίζουμε ότι τα παιδιά των συναδέλφων της περιφέρειας 

(εκτός Θεσσαλονίκης – Βορείου Ελλάδος και Κρήτης ) μπορούν να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα που θα διεξαχθεί το Σάββατο και Κυριακή 

την ημέρα σύγκλισης της Γ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. τον Μάρτιο του 2016. 
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Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος                           Ο  Γεν. Γραμματέας 

 
 
 

Γιώργος Αρβανίτης               Θύμιος Παπαγιάννης  


