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ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 
Συνάδελφοι,  

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν στις Τάξεις Α’, 
Β’ και Γ’ Λυκείου. Έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους να κάνουν τις 
καλύτερες δυνατές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. 

Προς τα τέλη του σχολικού έτους στο πρόγραμμα μπορούν να 
συμμετάσχουν και οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου εφόσον αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα επιλογής τύπου Λυκείου.  

Το ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στο οποίο 
ζούμε, « απαιτεί» ανθρώπους ανοιχτούς στην ενημέρωση και κυρίως 
ανθρώπους με διάθεση για διαρκή αναζήτηση και ουσιαστική γνώση.  

Το επάγγελμα συμβάλλει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας, 
επηρεάζει τη νοοτροπία και τη στάση μας απέναντι στην ίδια τη ζωή.  

Δημιουργικοί, ευχαριστημένοι και επιτυχημένοι είναι όσοι στη 
δουλειά τους καταφέρνουν να συνδυάζουν τα ενδιαφέροντα με τις 
ικανότητές τους και, συγχρόνως, να βρίσκουν πεδίο έκφρασης και 
εφαρμογής των αξιών τους στην καθημερινή τους ζωή.  
 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
 

Ομαδική Εξέταση με ειδικά επιστημονικά «εργαλεία», ερωτηματολόγια 
και τεστ διερευνώνται μια σειρά από παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο 
τόσο στην εκπαιδευτική κατεύθυνση του εφήβου-μαθητή  όσο και στη μετέπειτα 
επαγγελματική ζωή του, όπως: τα ενδιαφέροντα και οι επαγγελματικές 
προτιμήσεις, τα κίνητρα και οι επιθυμίες, οι προσωπικές και διαπροσωπικές 
αξίες, οι επαγγελματικές αξίες, οι ικανότητες και οι δεξιότητες, τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά, οικογενειακός προγραμματισμός, τα μελλοντικά σχέδια (Το 
πρόγραμμα διενεργείται πάντοτε ημέρα Σάββατο και διαρκεί 5-5.30 ώρες 
περίπου. 

Ατομική Συνέντευξη : Ειδικοί επιστήμονες συζητούν με κάθε παιδί 
ξεχωριστά στο πλαίσιο ημικατευθυνόμενων ατομικών συνεντεύξεων (διάρκειας 
περίπου 60΄ συνήθως το επόμενο Σάββατο ή Κυριακή μετά από το ομαδικό 
πρόγραμμα). 

Έκθεση Αποτελεσμάτων : Παραδίδεται στους γονείς/κηδεμόνες κάθε 
παιδιού ξεχωριστά το αργότερο 1,5 μήνα  μετά από τη συνέντευξη). Συζητώνται 
τα αποτελέσματα και οι τυχόν προβληματισμοί των ενδιαφερομένων. Η 
συνάντηση –συνεργασία με τους γονείς διαρκεί 45’ περίπου. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον συνάδελφο Θύμιο 
Παπαγιάννη (τηλ. 210-3349905 ή  διεπ: 19905)  ή  την κα Μπαλτούμα 
Ματούλα (τηλ.  210-3349928 ή  διεπ: 19928). 



Οι αιτήσεις να αποστέλλονται ως  20 /10/2014 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 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 Σαββατοκύριακο της 
σύγκλισης της Γ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
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Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος                           Ο  Γεν. Γραμματέας 

 
 
 

Γιώργος Γιαννακόπουλος             Μάκης Κατσίκας  


