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Απευθύνεται σε εφήβους 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. 
Επιτυχημένοι, δημιουργικοί και ευχαριστημένοι 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 
όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική ζωή, 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, τα 
μελλοντικά σχέδια (διενεργείται πάντοτε ημέρα Σάββατο, από 9.30 
π.μ. έως 4 μ.μ. περίπου με διαλείμματα).  

Ατομική Συνέντευξη Ειδικοί επιστήμονες συζητούν με κάθε 
παιδί ξεχωριστά στο πλαίσιο ημικατευθυνόμενων ατομικών 
συνεντεύξεων (διάρκειας περίπου 45΄ συνήθως το επόμενο 
Σάββατο ή Κυριακή μετά από το ομαδικό πρόγραμμα, ανάλογα με 
την ώρα που εξυπηρετεί κάθε παιδί). 

Έκθεση Αποτελεσμάτων Περιλαμβάνει στοιχεία για όλα όσα 
αναφέρθηκαν πιο πάνω, γενική αξιολόγηση και προτάσεις για κάθε 
εξετασθέντα. 

Παραδίδεται σε κάθε γονέα/κηδεμόνα ή και στο ίδιο το παιδί 
(συνήθως με την πάροδο 1,5-2 μηνών μετά από τη συνέντευξη). 
Συζητώνται τα αποτελέσματα και οι τυχόν προβληματισμοί των 
ενδιαφερομένων.  
Σεμινάριο Γονέων Οι γονείς των παιδιών που θα συμμετάσχουν 
στο Πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν τρίωρο Σεμινάριο με 
θέμα την εφηβεία, τη δυναμική της οικογένειας, την επικοινωνία και 
γενικότερα τις λειτουργικές ανθρώπινες σχέσεις. 

 
 
 



Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον 
συνάδελφο Κήπο Νίκο ή την κα Μπαλτούμα στα τηλέφωνα 210-
3210661-62, 210-3349589, διεπ: 19589. 
Οι αιτήσεις να αποστέλλονται ως 20/11/2009 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.  
 
Προσοχή!!! 
• Το πρόγραμμα δεν αφορά στις περιπτώσεις επανεξετάσεων.  
Τα παιδιά που έχουν ήδη περάσει για πρώτη φορά το πρόγραμμα και 
προτείνεται να επανεξεταστούν θα συνεννοούνται τηλεφωνικά με 
την κα Μπαλτούμα στα τηλέφωνα του ΣΥΕΤΕ.  
• Το πρόγραμμα αφορά στα μέλη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ……………………………………………………………… 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ……………ΑΜ……………ΣΥΛΛΟΓΟΣ ……………....... 

ΤΗΛ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ………….............ΤΗΛ.ΟΙΚΙΑΣ……………………… 

ΚΙΝΗΤΟ……………… 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 

………………………………………………………………………………….. 

ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ…………………………………………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ…………………………………………….. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                           Ο Γ. Γραμματέας 
 

Γιώργος Γιαννακόπουλος                 Γιώργος Μότσιος 


