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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Συνάδελφοι, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνοντας και αναγνωρίζοντας την ολοένα και 
αυξανόμενη ανάγκη για ουσιαστική βοήθεια των παιδιών μας στη λήψη των 
σημαντικών αποφάσεων για τις μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 
επιλογές τους, αποφάσισε να εφαρμόσει και φέτος ένα ειδικό επιστημονικό 
πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τα παιδιά των μελών του 
Συλλόγου μας που φοιτούν στις τάξεις A’, Β’ και Γ’ Λυκείου. 

Το πρόγραμμα βασισμένο στις πιο σύγχρονες και έγκυρες μεθόδους των επιστημών 
της αγωγής και της ψυχολογίας, έχει ως κεντρικό άξονα/ στόχο το σχηματισμό 
μιας – κατά το δυνατόν - πλήρους εικόνας (profile) του νέου ανθρώπου σε σχέση 
με μια σειρά παραγόντων που παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην εκπαιδευτική 
κατεύθυνση όσο και στην μετέπειτα επαγγελματική ζωή. 

Τέτοιοι παράγοντες είναι : 

Τα ενδιαφέροντα και οι επαγγελματικές προτιμήσεις 

Τα μελλοντικά σχέδια 

Οι επαγγελματικές αξίες 

Τα κίνητρα και οι επιθυμίες 

Οι προσωπικές και διαπροσωπικές αξίες 

Οι ικανότητες και οι δεξιότητες 

Τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

Στο πλαίσιο του προγράμματος όλοι οι παραπάνω παράγοντες διερευνώνται και 
αναλύονται με ειδικά test και ερωτηματολόγια (ομαδική εξέταση) καθώς και με 
ατομικές «συνεντεύξεις» που διενεργούν ειδικευμένοι επιστήμονες. Στο τέλος 
συντάσσεται μια έκθεση αποτελεσμάτων η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα 
προαναφερθέντα καθώς και γενική αξιολόγηση και προτάσεις για κάθε έναν από 
τους εξετασθέντες. Η ατομική αυτή έκθεση είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και 
παραδίδεται στους γονείς / κηδεμόνες κάθε παιδιού ξεχωριστά ένα περίπου μήνα 
μετά τη λήξη των εργασιών κάθε ομάδας. Κατά την παράδοση συζητούνται τα 
αποτελέσματα και οι τυχόν προβληματισμοί των ενδιαφερομένων. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλ. 32.10.661-62 με τον σδ 
Αντωνόπουλο Κώστα. 



Οι αιτήσεις θ’ αποστέλλονται ταχυδρομικώς στον ΣΥΕΤΕ ή με Φαχ νο: 32.12.944 
μέχρι 30.11.2001.Η συμμετοχή των συναδέλφων ανά παιδί είναι 10.000.- δρχ. Τα 
χρήματα θα κατατίθενται στο λογαριασμό του ΣΥΕΤΕ : 040-480005-27. 

Συναδελφικά 

Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας 

Σ. ΚΟΥΚΟΣ Α. ΠΙΣΧΙΝΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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