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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ  

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ  
 
Συνάδελφοι, ςυναδζλφιςςεσ, 

Ο .Τ.Ε.Σ.Ε., ςτο πλαίςιο τθσ ζμπρακτθσ ςτιριξθσ των ςυναδζλφων και των οικογενειών τουσ, υλοποιεί για 
μία ακόμθ χρονιά το Πρόγραμμα Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ και υμβουλευτικισ για τα παιδιά των 
μελών του.   

Σο Πρόγραμμα ζχει ςαν ςτόχο τθν καλφτερθ δυνατι προετοιμαςία των νζων ανκρώπων για το 
επαγγελματικό τουσ μζλλον και τθν ενιλικθ ηωι τουσ. Απευκφνεται ςε μακθτζσ: 

 όλων των τάξεων του Λυκείου κακώσ και 
 τθσ Γ’ Γυμναςίου οι οποίοι βρίςκονται ενώπιον τθσ επιλογισ «τφπου» Λυκείου. 

Σα τελευταία χρόνια οι αλλαγζσ ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα είναι πολλζσ, τόςο ςτθ Δευτεροβάκμια 
όςο και ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Σα παιδιά μασ, ςε μια ευαίςκθτθ θλικία και καμπι τθσ ηωισ τουσ και 
ςε ζνα ρευςτό περιβάλλον πολφπλευρθσ «υπερπλθροφόρθςθσ» καλοφνται να πάρουν αποφάςεισ που 
μπορεί να επθρεάςουν ολόκλθρθ τθ ηωι τουσ. ε αυτζσ τισ ςυνκικεσ, το Πρόγραμμα ςυμβάλει ουςιαςτικά 
ςτθν απόκτθςθ των απαραίτθτων εφοδίων ώςτε θ όποια επιλογι να γίνει με τισ καλφτερεσ δυνατζσ 
προχποκζςεισ που είναι:  

 θ απόκτθςθ βαςικισ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τθν αγορά εργαςίασ (τισ εκπαιδευτικζσ απαιτιςεισ, τθ 
δομι, τθν οργάνωςθ και τισ προοπτικζσ τθσ)  

 θ πλθρζςτερθ δυνατι διερεφνθςθ και κατανόθςθ των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και των 
χαρακτθριςτικών τθσ προςωπικότθτάσ τουσ και 

 θ επίγνωςθ του κατά πόςο ταιριάηουν με το εργαςιακό περιβάλλον ςτο οποίο πρόκειται να ενταχκοφν.   

Σο Πρόγραμμα που ζχει επιλζξει ο .Τ.Ε.Σ.Ε. ζχει ςκοπό: 
 να πλθροφοριςει τουσ νζουσ ςχετικά με τισ διακζςιμεσ επιλογζσ τουσ - μετά το Λφκειο - ωσ προσ τθν 

ςυνζχιςθ των ςπουδών τουσ και τθν περαιτζρω ακαδθμαϊκι πορεία τουσ κακώσ και για τθν αγορά 
εργαςίασ όπωσ διαμορφώνεται ςτισ ςφγχρονεσ και ςυνεχώσ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ 

 να ενεργοποιιςει τθν απαραίτθτθ για κάκε άνκρωπο - και ιδιαίτερα τουσ ζφθβουσ - διαδικαςία 
«γνωριμίασ» με τισ επικυμίεσ του, τα ενδιαφζροντά του, τισ ανάγκεσ του, τισ δυνατότθτεσ και 
δεξιότθτεσ του, εν τζλει με τον ίδιο του τον εαυτό. 

Σο Πρόγραμμα υλοποιείται και φζτοσ από τθν καταξιωμζνθ ςτο χώρο τθσ υμβουλευτικισ και 
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ εταιρεία Orientum – φμβουλοι ταδιοδρομίασ (www.orientum.gr), θ 
οποία κα οργανώςει, αποκλειςτικά για τα παιδιά των μελών του .Τ.Ε.Σ.Ε., τα ακόλουκα προγράμματα: 

ΜΑΘΗΣΕ Γϋ ΛΤΚΕΙΟΤ  

 Ειςαγωγικό διαδικτυακό Σεμινάριο Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ.  
Ενιαίο για όλουσ τουσ μακθτζσ Λυκείου, διάρκειασ 1,5 ώρασ. Περιλαμβάνει παρουςίαςθ ςχολών και 
προγραμμάτων ςπουδών, ενθμζρωςθ για τα επαγγελματικά δικαιώματα, ςφνδεςθ με μεταπτυχιακά 
προγράμματα και τθν αγορά εργαςίασ, διεξόδουσ απαςχόλθςθσ, ειδικά μακιματα, μετεγγραφζσ κτλ.  

http://www.syete.gr/
http://www.orientum.gr/
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 Ηλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ τεςτ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, διάρκειασ 30 λεπτών. 

 Ατομικι ςυνάντθςθ ςυμπλιρωςθσ Μθχανογραφικοφ, διάρκειασ 1,5 ώρασ.  
υηιτθςθ του υμβοφλου με τον/τθν μακθτι/τρια. Περιλαμβάνει υπολογιςμό μορίων, ανάλυςθ των 
αποτελεςμάτων του τεςτ, πλθροφόρθςθ για τα τμιματα, ιεράρχθςθ των ςχολών, ςυμβουλευτικι 
διαδικαςία και ςυμπλιρωςθ πρότυπου μθχανογραφικοφ. 

 Πρόςβαςθ για ζνα ζτοσ ςε θλεκτρονικι πλατφόρμα που περιλαμβάνει software ςφγκριςθσ ςχολών και 
υπολογιςμοφ μορίων, οδθγοφσ ςπουδών όλων των τμθμάτων, μεταπτυχιακά προγράμματα, εγκυκλίουσ, 
εναλλακτικζσ καριζρεσ που προςφζρουν τα τμιματα, εκπαιδευτικά νζα και χριςιμα link. 

 Σθλεφωνικι υποςτιριξθ ςε γονείσ και μακθτζσ. 

ΜΑΘΗΣΕ Αϋ - Βϋ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 Ειςαγωγικό διαδικτυακό Σεμινάριο Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ.  
Ενιαίο για όλουσ τουσ μακθτζσ Λυκείου, διάρκειασ 1,5 ώρασ. Περιλαμβάνει παρουςίαςθ ςχολών και 
προγραμμάτων ςπουδών, ενθμζρωςθ για τα επαγγελματικά δικαιώματα, ςφνδεςθ με μεταπτυχιακά 
προγράμματα και τθν αγορά εργαςίασ, διεξόδουσ απαςχόλθςθσ, ειδικά μακιματα, μετεγγραφζσ κτλ.  

 Ηλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ τεςτ, διάρκειασ 1 ώρασ: 
α) επαγγελματικών ενδιαφερόντων,  
β) προςωπικότθτασ και  
γ) εργαςιακών κινιτρων.  

 1θ ατομικι ςυνάντθςθ, διάρκειασ 1 ώρασ.  
υηιτθςθ του υμβοφλου με τον/τθν μακθτι/τρια. 

 2θ ατομικι ςυνάντθςθ, διάρκειασ 1 ώρασ.  
Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων των τεςτ και ολοκλιρωςθ τθσ ςυμβουλευτικισ διαδικαςίασ. ε αυτι τθ 
ςυνάντθςθ μποροφν να ςυμμετζχουν και οι γονείσ, με τθ ςφμφωνθ γνώμθ των μακθτών. 

 Πρόςβαςθ για ζνα ζτοσ ςε θλεκτρονικι πλατφόρμα που περιλαμβάνει software ςφγκριςθσ ςχολών και 
υπολογιςμοφ μορίων, οδθγοφσ ςπουδών όλων των τμθμάτων, μεταπτυχιακά προγράμματα, εγκυκλίουσ, 
εναλλακτικζσ καριζρεσ που προςφζρουν τα τμιματα, εκπαιδευτικά νζα και χριςιμα link. 

 Σθλεφωνικι υποςτιριξθ ςε γονείσ και μακθτζσ. 

ΜΑΘΗΣΕ Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 Διαδικτυακό εμινάριο «Ο Δρόμοσ για το Λφκειο», διάρκειασ 1,5 ώρασ. 

Πρόκειται για τθν πρώτθ επαφι των νζων με τον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό, κάτι που κα τουσ 
βοθκιςει ςαφώσ να κατανοιςουν τθ ςθμαςία του. Αφορά τθν επιλογι τφπου Λυκείου και είναι ενιαίο για 
όλουσ τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ. Περιλαμβάνει ανάλυςθ των τφπων Λυκείου και των διεξόδων 
ςπουδών και απαςχόλθςθσ. Οι μακθτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλουν ερωτιςεισ.  

 Σθλεφωνικι υποςτιριξθ ςε γονείσ και μακθτζσ.  

Λόγω των ςυνκθκϊν, ο ςχεδιαςμόσ τθσ εταιρείασ προβλζπει τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων μζςω 
τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ Zoom. Ωςτόςο, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ και τον τόπο διαμονισ των 
ςυμμετεχόντων, μπορεί κατά περίπτωςθ και ςε απευκείασ ςυνεννόθςθ με τθν Orientum μζροσ τθσ 
ςυμβουλευτικισ διαδικαςίασ να γίνει και με διά ηϊςθσ ςυναντιςεισ.  

Οι ςυνάδελφοι - μζλθ του .Τ.Ε.Σ.Ε. που ενδιαφζρονται για τθ ςυμμετοχι των παιδιών τουσ ςτα παραπάνω 
προγράμματα, ανάλογα με τθν τάξθ που φοιτοφν, παρακαλοφνται να αποςτείλουν το αργότερο μζχρι τθν 
Παραςκευι 17/3/2023, e-mail με παραλιπτθ το .Τ.Ε.Σ.Ε., ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
syete@otenet.gr ι syete2@nbg.gr με κζμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ 2023 – ΔΗΛΩΗ 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ. το e-mail παρακαλοφμε να αναφζρονται οπωςδιποτε τα ακόλουκα: 

mailto:syete@otenet.gr
mailto:syete2@nbg.gr
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Στοιχεία γονζα (μζλουσ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) 

Επϊνυμο: ..………...………………………………………………………………………… 

Όνομα: .…….…..…….…………..…………………………………………………………… 

Αρικμόσ Μθτρϊου: ………………….. 

Κατάςτθμα / Μονάδα Διοίκθςθσ: ……….……………………………………… 

Σθλ. εργαςίασ: ………………………….  

Σθλ. οικίασ: ……………………………… 

Κινθτό τθλ.: .……..……………………… 

e-mail: ..……………………………………………………………………………………….. 

Στοιχεία παιδιοφ 

Επϊνυμο: ..…………………………………………………………………………………… 

Όνομα: .…….…..…….…………..………………………………………………………….. 

Ημερομθνία Γζννθςθσ: ……...………………….…………………………………… 

Σάξθ φοίτθςθσ: …………………………………………………………………………… 

Ομάδα προςανατολιςμοφ (προαιρετικό): ………………………………… 

e-mail: ..……………………………………………………………………………………….. 

Η επικοινωνία με τουσ ςυναδζλφουσ κα γίνει απευκείασ από εκπρόςωπο τθσ Orientum προκειμζνου να 
κακοριςτεί εξατομικευμζνα το χρονοδιάγραμμα τθσ διοργάνωςθσ του κατά περίπτωςθ προγράμματοσ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ςυνάδελφοι μποροφν να επικοινωνοφν με τθν κα Μπαλτοφμα Ματοφλα 
(τθλ. 210-3349928, διεπ. 19928) και τθν κα Βελζντηα Βαρβάρα (τθλ. 210-3349927, διεπ. 19927). 

Ο .Τ.Ε.Σ.Ε., λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαίτερα δφςκολεσ ςυνκικεσ που βιϊνουμε, κα καλφψει εξ 
ολοκλιρου το κόςτοσ υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ. 
  
   
   
 
 Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ, 
 για το Διοικητικό Συμβοφλιο 

 
 ο Πρόεδροσ ο Γεν. Γραμματζασ 
 
 
 Ντεκουμζσ Ακανάςιοσ Παπαγιάννθσ Θφμιοσ  


