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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ:ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: 

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ 

 

Ενημέρωση για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού εφήβων 

  

Σκοπός: Να συνειδητοποιήσουν οι συμμετέχοντες τον τρόπο επιλογής επαγγέλματος. Συγκεκριμένα, να 

κατανοήσουν τα βήματα που οδηγούν στη λήψη επαγγελματικής απόφασης (σκιαγράφηση του ατομικού 

προφίλ, συσχέτισή του με επαγγέλματα και σπουδές, διαδικασία λήψης απόφασης). 

Απευθύνεται σε γονείς και μαθητές της Α Λυκείου που επιθυμούν να κατανοήσουν τη διαδικασία 

επιλογής επαγγέλματος. 

Διάρκεια: 2 ώρες (09:00-11:00) 

Περιεχόμενο 

Ενότητα: Πώς επιλέγω επάγγελμα. Βήματα που οδηγούν τον μαθητή στη λήψη επαγγελματικής 

απόφασης. 

Σύντομη περιγραφή: Θα παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία επαγγελματικού προσανατολισμού 

μέσα από μια μελέτη περίπτωσης. 

Θα δοθεί βαρύτητα στον τρόπο δημιουργίας του ατομικού προφίλ του μαθητή, στις τεχνικές ανακάλυψης 

των χαρακτηριστικών που το απαρτίζουν, καθώς και στη συσχέτισή τους με πιθανές επαγγελματικές 

επιλογές. 

Θα τονιστεί η σημασία του ατομικού προφίλ και ο τρόπος σύνδεσής του με τα επαγγέλματα και την αγορά 

εργασίας. 

Εισηγητές:  

Τασιόπουλος Χρήστος, Εμπειρογνώμονας Επαγγελματικός Σύμβουλος 

Δόλγυρα Κων/να, Δρ. Ψυχολογίας, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

  

11:00 - 11:30  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ( ΚΑΦΕΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΕΔΕΣΜΑΤΑ) 

  

 



 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΝΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 

  

Α. Βιωματικό εργαστήρι επαγγελματικού προσανατολισμού εφήβων  

Σκοπός: Να συνειδητοποιήσουν οι έφηβοι το ρόλο των ενδιαφερόντων και των αξιών τους στην επιλογή 

επαγγέλματος. 

Απευθύνεται σε μαθητές της Α Λυκείου που τους απασχολεί το θέμα της επαγγελματικής επιλογής. 

Σημείωση: Είναι σημαντικό η συμμετοχή των εφήβων στο εργαστήρι να είναι εθελοντική.  

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 άτομα 

Διάρκεια: 3 ώρες (11:30-14:30) 

Περιεχόμενο 

• Δημιουργία κλίματος αποδοχής 

• Τεχνική ανακάλυψης ενδιαφερόντων και συσχέτισή τους με επαγγέλματα 

• Τεχνική ανακάλυψης αξιών και συσχέτισή τους με επαγγέλματα 

• Αναγκαιότητα συσχέτισης ενδιαφερόντων και αξιών με επαγγελματικές επιλογές 

Εισηγητές 

Τασιόπουλος Χρήστος, Εμπειρογνώμονας Επαγγελματικός Σύμβουλος 

Δόλγυρα Κων/να, Δρ. Ψυχολογίας, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

Θα συμμετέχουν επίσης οι Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Δικτύου Αλληλέγγυας 

Συμβουλευτικής. 

 

Β. Ομάδα ελεύθερης συζήτησης με τους γονείς των εφήβων: 

Προβληματισμοί-Εμπειρίες 

  

Η κουβέντα θα περιλαμβάνει μοίρασμα εμπειριών και συζήτηση γύρω από προβληματισμούς και 

ανησυχίες σχετικά με την εφηβική ηλικία και τις προκλήσεις της. 

Διάρκεια: 2 ώρες (11:30-13:30) 

Εισηγητές:  

Τσιλιμιγκάκη Βίνα, Κοινωνική Λειτουργός & Π. Επιστήμονας 

Λαζαρίδη Κυριακή, Κοινωνική Λειτουργός 

  

Το Εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 24 Φεβρουαρίου 2019 από τις 09:00 έως τις 

14:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 2ου ΓΕ.Λ. Χαλανδρίου, για τριάντα μαθητές που φοιτούν 

στην Α΄ Λυκείου και τριάντα γονείς των μαθητών  

  

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε: 

ΑΝΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ Διευθυντής 2ου ΓΕ.Λ. Χαλανδρίου  Τηλ. 210 68 59 439 

ΤΖΕΝΗ ΧΑΡΜΑΝΤΑ Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2ου ΓΕ.Λ. Χαλανδρίου  Τηλ. 69 37 570  

     



 

 

 

   

 

Χρήστος Τασιόπουλος 

Ο Χρήστος Τασιόπουλος είναι Εμπειρογνώμονας Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Το 

εκπαιδευτικό και επιστημονικό υπόβαθρό του προέρχεται από σπουδές στις Κοινωνικές και Πολιτικές 

Επιστήμες και στη Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό, με επιμόρφωση στην 

Προσωποκεντρική Συμβουλευτική, στη Μη Κατευθυντική - Παρεμβατική Συμβουλευτική και στη 

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική. 

Διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής στη Διεύθυνση Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΟΑΕΔ, καθώς 

και προϊστάμενος των τμημάτων Ψυχομετρικών Ερευνών και Ανάλυσης Επαγγελμάτων. Συνέβαλε στη 

συγγραφή Οδηγών Επαγγελμάτων (Ο.Ε.Δ.Β.) και του Ευρωπαϊκού Οδηγού για Συμβούλους 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (CEDEFOP). Δημοσίευσε άρθρα σε περιοδικά και έχει κληθεί ως 

ομιλητής σε συνέδρια και ημερίδες σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. 

Εφάρμοσε τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό σε ομάδες μαθητών και ανέργων για 

περισσότερα από είκοσι χρόνια. Σχεδίασε και υλοποίησε καταρτίσεις σε στελέχη του ΟΑΕΔ - ψυχολόγους, 

κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς - με αντικείμενο τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη 

συμβουλευτική αναζήτησης εργασίας. Συνεργάστηκε με ελληνικά πανεπιστήμια για θέματα κατάρτισης 

στελεχών των Γραφείων Διασύνδεσης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας. 

Σχεδίασε και υλοποίησε εθελοντικά βιωματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέλη του Δικτύου 

Αλληλέγγυας Συμβουλευτικής. Συντονίζει την Ομάδα Επαγγελματικής συμβουλευτικής του 

προαναφερόμενου Δικτύου. 

Στο πρόσφατα δημοσιευμένο βιβλίο του «Πώς Επιλέγω Επάγγελμα» για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην 

Ελληνική και Διεθνή βιβλιογραφία ένα ολοκληρωμένο σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού με 

πληροφοριακό υλικό και τεχνικές που βοηθούν μεθοδικά τους ενδιαφερόμενους να παίρνουν 

επαγγελματικές αποφάσεις. 

  

Δόλγυρα Κωνσταντινιά 

Η Κων/νιά Δόλγυρα είναι Δρ. Ψυχολογίας και Επαγγελματικός Σύμβουλος με πολυετή εμπειρία τόσο ως 

διδάσκουσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε θέματα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, όσο και στην 

υλοποίηση ομάδων Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  

Συμμετείχε εθελοντικά σε βιωματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέλη του Δικτύου Αλληλέγγυας 

Συμβουλευτικής. 

 


