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ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΖ  117                                   ΑΘΖΛΑ, 27.9.2017 
 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΘΑΗ 

ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ 

 
Συναδέλφιζζες/ζυνάδελφοι,  

 
Τν Πξόγξακκα απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

απεπζύλεηαη θπξίσο ζε καζεηέο ηνπ Ιπθείνπ.  

Πεξηιακβάλεη νκαδηθή ρνξήγεζε εηδηθώλ ςπρνκεηξηθώλ δνθηκαζηώλ (ηεζη  

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ)  θαζώο θαη εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηεξεπλνύλ ηα 

ελδηαθέξνληα, ηηο επαγγεικαηηθέο αμίεο, ηα κειινληηθά ζρέδηα, ηα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, θ.ά.  

Η εμέηαζε  ζπκπιεξώλεηαη κε αηνκηθέο ζπλεληεύμεηο ησλ καζεηώλ κε εηδηθνύο 

επηζηήκνλεο όπνπ ζπδεηώληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη θαη δηεξεπλώληαη ηα «ζέισ» 

θαη ηα «κπνξώ» ηνπο. Αλαιύνληαη, δειαδή.  εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ  βνεζνύλ ηνπο 

λένπο λα απνθηήζνπλ κηα πην μεθάζαξε εηθόλα γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη άξα, λα 

επελδύζνπλ κε νπζηαζηηθό ηξόπν ζηε κεηαιπθεηαθή ηνπο εθπαίδεπζε. Γει. λα 

επελδύζνπλ ζε γλσζηηθά αληηθείκελα (επαγγέικαηα/εηδηθόηεηεο) πνπ λα ηαηξηάδνπλ κε 

ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, λα είλαη ζπκβαηά κε ηε γεληθή εηθόλα ηνπο θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο «αγνξάο 

εξγαζίαο». 

Τν Πξόγξακκα νινθιεξώλεηαη κε ηελ ζπλάληεζε ησλ εηδηθώλ επηζηεκόλσλ κε 

ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο θάζε παηδηνύ μερσξηζηά, όπνπ ζπδεηώληαη ηα πνξίζκαηα  ηεο 

όιεο δηαδηθαζίαο  θαη νη ηπρόλ πξνβιεκαηηζκνί ησλ γνλέσλ.  

Πξνο ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζην πξόγξακκα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

θαη καζεηέο Γ΄ Γπκλαζίνπ κόλνλ εθόζνλ αληηκεηωπίδνπλ πξόβιεκα επηινγήο 

ηύπνπ Ιπθείνπ.  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ζπλάδειθν Θύκην 

Παπαγηάλλε (ηει. 210-3349905 , δηεπ. 19905) ή  ηελ θα Βειέληδα Βαξβάξα (ηει. 

210-3349927, δηεπ.19927). 



Οη αηηήζεηο λα απνζηέιινληαη σο  31/10/2017  ηαρπδξνκηθώο ζηνλ Σ.Υ.Δ.Τ.Δ. 

(Σνθνθιένπο 15), ΤΚ 10551, Αζήλα ή ζην FAX 19945 ή ζην email syete2@syete.gr . 

 

Ρν πνζό ζπκκεηνρήο ηωλ ζπλαδέιθωλ αλά παηδί είλαη 50 επξώ.  

Τα ρξήκαηα δελ επηζηξέθνληαη θαη δελ ζπκςεθίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ 

ζην πξόγξακκα ηεο επόκελεο ρξνληάο. 

Τα ρξήκαηα ζα θαηαηίζεληαη ζην ινγαξηαζκό ηνπ ΣΥΔΤΔ 040-480005-27. 

Ξαξαθαινύκε λα γξάθεηε νπωζδήπνηε ην όλνκα ηνπ ελ ελεξγεία  

ζπλαδέιθνπ-θαηαζέηε.  

*** πελζπκίδνπκε όηη ηα παηδηά ηωλ ζπλαδέιθωλ ηεο πεξηθέξεηαο (εθηόο 

Θεζζαινλίθεο – Βνξείνπ Διιάδνο θαη Θξήηεο ) κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξόγξακκα πνπ ζα δηεμαρζεί ην Πάββαην θαη Θπξηαθή ηελ εκέξα ζύγθιεζεο 

ηεο Γ.Π. ηνπ Π..Δ.Ρ.Δ. ηνλ Κάξηην ηνπ 2018. 
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Γηα ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην 

 


