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ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Οι μαθητές/τριες μετά το Γυμνάσιο και πολύ 
περισσότερο μετά το Λύκειο (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) 

καλούνται να αποφασίσουν για το 
εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους 

μέλλον. 
Πολλές φορές αυτή η διαδικασία επιλογής  

περιλαμβάνει ελλιπή πληροφόρηση, αμφισημίες 
και εσωτερικές συγκρούσεις.





01I hope and I believe that this Template 
will your Time, Money and Reputation.

Your Text  Here
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Get a modern PowerPoint  Presentation that is 
beautifully designed.  Easy to change colors, photos 
and Text. You can simply impress your audience and 
add a unique zing and appeal to your Presentations. 
Easy to change colors, photos and Text.   

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
«Είναι εύκολο να εργαστώ στο 

ίδιο επάγγελμα για όλη την 
υπόλοιπη ζωή μου;»

«Μπορώ να τα κάνω όλα 
τέλεια, χωρίς λάθη;

«Μπορεί να μου πει 
κάποιος με τι ακριβώς θα 
έπρεπε να ασχοληθώ;»

«Μπορώ να αναζητήσω θέση σε 
ένα επάγγελμα αν δεν έχω ήδη τις 
δεξιότητες που απαιτούνται;»

«Yπάρχουν δουλειές για 
μένα;»

«Μπορώ χωρίς 
προετοιμασία  να βρω 
σημαντικές θέσεις 
εργασίας;»

«Πρέπει να βρω μια 
καλή δουλειά για να είμαι 

ευτυχισμένος;»

«Πρέπει να ενεργώ μόνο όταν 
είμαι σίγουρος/η για το 
αποτέλεσμα;»



ΚEΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΣΥ)

Βάση του Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 5614/13-12-
2018) των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) παρέχεται η δυνατότητα:

Ατομική συμβουλευτικής, μέσω «προσωπικής 
συνέντευξης», για μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου.

Ενημερώσεις σε θέματα Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού, σε επίπεδο σχολικής 
κοινότητας/τάξης για μαθητές Γυμνασίου / 
Λυκείου καθώς και σε γονείς/κηδεμόνες 
μαθητών Γυμνασίου / Λυκείου, δια ζώσης ή εξ 
αποστάσεως, σε συνεργασία με την σχολική 
μονάδα. 

Ενημέρωση/υποστήριξη σε Προγράμματα Αγωγής 
Σταδιοδρομίας σύμφωνα με τα εκάστοτε 
προβλεπόμενα.



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

Προσωπικό στυλ -
Δεξιότητες – Ικανότητες -
Ενδιαφέροντα

Μαθησιακές – επαγγελματικές 
εμπειρίες

Εκπαιδευτικές – επαγγελματικές 
ευκαιρίες 

Σημαντικοί άλλοι

Αξίες



ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΤΗ
• ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

• ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

• ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ….

Θα συνεχιστεί η τάση αύξησης του 
ποσοστού απασχόλησης στις 
υπηρεσίες, σε βάρος της απασχόλησης 
στον πρωτογενή και δευτερογενή 
τομέα (στην Ευρώπη των 27 και την 
Ελλάδα). 

Οι απαιτήσεις στην αγορά εργασίας 
της επόμενης γενιάς θα είναι 
διαφορετικές και θα αλλάζουν : 
 ως προς τους τομείς, 
 ως προς τα επαγγέλματα 

/δεξιότητες και 
 ως προς το επίπεδο προσόντων.

(Πηγή ΕΟΠΠΕΠ: Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην 
Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες, 2013)



ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

7. Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα 
Ειδίκευσης

6. Πτυχίο ΑΕΙ-
ΑΤΕΙ

8. Διδακτορικός 
Τίτλος

5. Δίπλωμα / Πτυχίο 
ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
5. Δίπλωμα 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Ι.Ε.Κ. 
5. Έτος μαθητείας ΕΠΑΛ

4. Απολυτήριο ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - 4. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
4. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. 
 
 



Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
• Για μια διεξοδική διερεύνηση των εναλλακτικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 

επιλογών των μαθητών και διαμόρφωση ατομικού προφίλ μαθητή, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί ατομική συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (για 
μαθητές/τριες Β' και Γ' Λυκείου σύμφωνα με την νομοθεσία), εφόσον υποβληθεί σχετικό 
αίτημα από τους γονείς των μαθητών/τριών στο 2ο ΚΕΣΥ ΠΕΙΡΑΙΑ http://2kesy-
peiraia.att.sch.gr/diadikasia-ypovolis-aitimaton-kesy-peiraia/

• Επίσης μπορούν να πραγματοποιηθούν ενημερώσεις σε θέματα Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού, σε επίπεδο σχολικής κοινότητας/τάξης για μαθητές Γυμνασίου / 
Λυκείου καθώς και σε γονείς/κηδεμόνες μαθητών Γυμνασίου / Λυκείου, δια ζώσης ή εξ 
αποστάσεως, σε συνεργασία με την σχολική μονάδα. 

• Τέλος παρέχεται υποστήριξη εκπαιδευτικών στην υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής 
Σταδιοδρομίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

http://2kesy-peiraia.att.sch.gr/diadikasia-ypovolis-aitimaton-kesy-peiraia/
http://2kesy-peiraia.att.sch.gr/diadikasia-ypovolis-aitimaton-kesy-peiraia/


2ο ΚΕΣΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Συμβουλευτική στον 

Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό

Καρακιόζης Κων/νος ΠΕ78 ΣυΕΠ 
2kesypeir.sep2@gmail.com


