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Θέμα: Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2022 

 

 

 

Το Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. διενεργεί και το 2022 Πρόγραμμα Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού εφήβων, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες εν μέσω της ήδη μεταβατικής φάσης στην οποία βρίσκονται οι έφηβοι ως προς την 

οικοδόμηση της ταυτότητάς τους και της εικόνας του εαυτού τους, είναι φανερό ότι η επιλογή 

επαγγέλματος καθίσταται πιο σημαντική από ποτέ, προσδίδοντας ερωτήματα  όπως : «-Ποιο 

επάγγελμα μου ταιριάζει;- Τι θα κάνω μετά το Λύκειο; -Ποιες είναι οι επαγγελματικές μου 

επιλογές;». 

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που απασχολούν τους νέους καθώς οικοδομούν την 

ταυτότητά τους και διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους. Ο άρτιος επαγγελματικός 

προσανατολισμός καθίσταται εξαιρετικά σημαντικός καθώς προσφέρει τη δυνατότητα να 

επιτευχθεί η ιδανική επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

Για το λόγο αυτό, το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε δίνει τη δυνατότητα στον/στην έφηβο/η να υποστηριχθεί 

ώστε να λάβει τις κατάλληλες εξατομικευμένες επαγγελματικές κατευθύνσεις και να σχεδιάσει 

αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του.  

http://social-consultancy.blogspot.gr/
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Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να διερευνήσει ο έφηβος/η τις επαγγελματικές του/της επιλογές 

μέσα από μια διαδικασία που περιλαμβάνει την αξιολόγηση της προσωπικότητας, των 

ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και αξιών του/της καθώς και προσωπική συμβουλευτική 

καθοδήγηση.  

Βάσει των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, θα του/της δοθούν πιθανές εναλλακτικές 

προτάσεις σχετικά με τις επαγγελματικές του/της επιλογές, με στόχο να διαχειριστεί το 

«δυναμικό» του/της με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.  

 

Η διεξαγωγή του προγράμματος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα πραγματοποιηθεί:  

Ημέρα:   Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022  

Ώρα:   8:30 – 15:30  

Χώρος διεξαγωγής : Προσχολικό Κέντρο Αθηνών (Σαρανταπόρου & Χαραυγής στο 

Κάτω Χαλάνδρι όπισθεν Σταθμού Νομισματοκοπείο του Μετρό) 

Αίθουσα Εκδηλώσεων (θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα 

υγειονομικά μέτρα).  

 

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ορίζεται στα 18-20 παιδιά που έχουν συμπληρώσει 

το 15ο έτος της ηλικίας τους (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ως προς τις συμμετοχές των παιδιών). 

Για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τομέα Πρόνοιας και 

Κοινωνικής Μέριμνας στο τηλέφωνο 210-3204960. 

Τη διεξαγωγή του προγράμματος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα αναλάβει η κα 

Σκαρμούτσου Αλεξία, Ψυχολόγος ΑΤΠΣΥΤΕ, MSc Συμβουλευτική Ψυχολογία.   

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

             Γεώργιος Καρασούλας          Γεώργιος Γιαμπουράς 


