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Φεβρουάριοσ 2020 

Αγαπθτοί γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν τθσ  Γ τάξθσ του 
Σχολείου μασ, 

ςε ςυνζχεια τθσ επιςτολισ  του Ιανουαρίου 2020 ςασ ενθμερϊνουμε, ότι μόλισ 
λάβαμε τθν ζγκριςθ (5/14-2-2020) για το Πρόγραμμα Αγωγισ Σταδιοδρομίασ με 
τίτλο 

«ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΣΟ 11ο ΓΤΜΝΑΙΟ 
ΛΑΡΙΑ» 

που κα υλοποιθκεί ςτο Σχολείο μασ φζτοσ. 

Στο πλαίςιο του Προγράμματοσ οι μακθτζσ/τριεσ τθσ Γ τάξθσ που βρίςκονται ςτθ 
μετάβαςθ από το Γυμνάςιο ςτο Λφκειο τθσ επιλογισ τουσ και οι γονείσ τουσ κα 
ζχουν τθ δυνατότθτα ατομικισ ι ομαδικισ ςυμβουλευτικισ, μετά από 
προςυνεννόθςθ. 

Το πρόγραμμα κα είναι ανοικτό ςε όλουσ και όλεσ και κα υλοποιείται ςτο χϊρο του 

Σχολείου, χωρίσ να παρακωλφεται το ωρολόγιο πρόγραμμα, Τετάρτθ μετά τθ λιξθ 

του 6ϊρου, ανάλογα με τα αιτιματα των ενδιαφερόμενων μακθτϊν, μακθτριϊν και 

γονζων για ατομικι ι ομαδικι ςυμβουλευτικι. 

Το πρόγραμμα δίνει τθ δυνατότθτα να 

 ενθμερωκοφν για τουσ βαςικοφσ πυλϊνεσ του Σχολικοφ Επαγγελματικοφ 

Προςανατολιςμοφ (αυτογνωςία, πληροφόρηςη, λήψη απόφαςησ)  

 πραγματοποιιςουν τεςτ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ και να λάβουν 

τα αποτελζςματα  

 ενθμερωκοφν για τισ εκπαιδευτικζσ επιλογζσ μετά το Γυμνάςιο (Γενικό/ 

Επαγγελματικό Λφκειο) και για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ μασ 

 αντιλθφκοφν τα βιματα ςτθ λήψη απόφαςησ 

 αξιοποιιςουν αξιόπιςτεσ πθγζσ του διαδικτφου και να αναπτφξουν τθ 

δεξιότητα τησ αυτοπληροφόρηςησ 

 ενδυναμωκοφν κατά τθ μετάβαςη  από το Γυμνάςιο ςτθν επόμενθ 

εκπαιδευτικι βακμίδα. 



 

 

Επίςθσ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι ξεκίνθςε το THETIPPINGPOINT πρόγραμμα για 
επαγγελματικι ςταδιοδρομία και ακαδθμαϊκζσ επιλογζσ  και πραγματοποιιςαμε 
ιδθ δυο  τθλεδιαςκζψεισ.  
 
Είμαςτε ςε αναμονι για τθ ςυνζχειά του. 
 
Για τθν εξωςτρζφεια των προγραμμάτων δθμιουργιςαμε θλεκτρονικό περιοδικό με 
τίτλο: «Τελειϊνοντασ το Γυμνάςιο» με ενθμερωτικό υλικό, άρκρα, ζρευνεσ, κ.α. 
κζματα Σχολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ το οποίο μπορείτε να 
διαβάηετε εδϊ:  
https://schoolpress.sch.gr/11teleionontastogymnasio2020/ 
 
Ανακοινϊςεισ και δραςτθριότθτεσ ςτο πλαίςιο των Προγραμμάτων αναρτϊνται και 
εδϊ: 
https://blogs.sch.gr/11gymlar 
όπωσ επίςθσ και ςτθ ςελίδα του Σχολείου ςτο  face book (11 Γυμνάςιο Λάριςασ). 
 
Για οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με τα Προγράμματα και για προςυνεννόθςθ 
για ατομικι ι ομαδικι ςυμβουλευτικι, επικοινωνιςτε με τθν κ. Βλαχοδιμου 
Ευπραξία Τετάρτθ / Πζμπτθ / Παραςκευι 9:00 – 10:45 
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