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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

 
  Η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός  στοχεύουν στην υποστήριξη των μαθητών/τριών, 
προκειμένου να συνειδητοποιήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, να αναδείξουν τα ενδιαφέροντά τους και να 
αναπτύξουν τις κατάλληλεςδεξιότητες και ικανότητες, ώστε να διαχειρίζονται οι ίδιοι με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τα θέματα της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξής τους. 
 
 Οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη συμβουλευτική και  τον επαγγελματικό προσανατολισμό που  υπηρετούν 
στo Κ.Ε.Σ.Υ. υλοποιούν δράσεις που αφορούν: 
  
  Σε ατομικό επίπεδο (ατομικά ραντεβού). 
  Mε κατάλληλα τεστ (HOLLAND) πραγματοποιείται: 
 
  α) διερεύνηση ατομικών ενδιαφερόντων, ιδιαίτερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων και εργασιακών αξιών που 
καθορίζουν τον τρόπο και την επιλογή επαγγέλματος, 
  β) καλλιέργεια αυτοαντίληψης και αυτογνωσίας,  
  γ) πληροφόρηση και αυτοπληροφόρηση, 
  δ) κατάρτιση σχέδιου δράσης προκειμένου οι μαθητές/τριες να μεταβούν ελεύθερα, και ομαλά στην 
εκπαιδευτική ή/και εργασιακή ζωή, 
  ε) συνδρομή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου/ίας για την εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
   
  Σε ομαδικό επίπεδο, 
 
α) πληροφόρηση των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων 
β) υλοποίηση βιωματικών δράσεων ευαισθητοποίησης και ομαλής μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την 
αγορά εργασίας  για τους μαθητές/τριες 
γ) ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών ως προς τα θέματα συμβουλευτικής στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό. 
δ) διοργάνωση και υλοποίηση στην τοπική κοινότητα ενημερωτικών συναντήσεων και επιμορφωτικών 
ημερίδων 
 
Σχολεία ευθύνης του 2ο Κ.Ε.Σ.Υ.  Δ  Αθήνας: 
 
 Δήμου Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Αργυρούπολης-Ελληνικού και Γλυφάδας. 
  
  Για ατομικά ραντεβού οι γονείς των μαθητών/τριων των παραπάνω σχολείων μπορούν να 
επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210-9955036. 
  Υ.Γ: Επισυνάπτεται αίτηση για τους γονείς 
 
                                                                                                                    
 
Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού 

Αργυρώ Κατωπόδη   
Κων/να Σωτηροπούλου   
Σοφία Λιανού  
 

 
 
Η προϊσταμένη  
                                                                                                             
Καπετάνιου Αθανασία 
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