
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ: 

Δεν υπάρχουν γρήγορες απαντήσεις. 

Παρόλο που οι άλλοι μπορούν να σας 

βοηθήσουν, εσείς είστε το πιο κατάλληλο 

άτομο για να αξιολογήσετε τις εναλλακτικές 

επιλογές σας. Μάθετε να εμπιστεύεστε τον 

εαυτό σας! Εσείς θα ζήσετε τις συνέπειες των 

αποφάσεών σας. 

Ο σχεδιασμός της σταδιοδρομίας και η 

αναζήτηση εργασίας μπορεί να αποτελούν 

πρόκληση αλλά δεν είναι μάταια. Να 

σκέπτεστε θετικά και δημιουργικά για το 

επαγγελματικό σας μέλλον.  

Στο παρελθόν , πολλοί άνθρωποι επέλεγαν 

μια θέση εργασίας και παρέμεναν σ’ αυτή εφ’ 

όρου ζωής. Το πιο πιθανό, όμως, είναι ότι θα 

αλλάξετε πολλά επαγγέλματα κατά τη 

διάρκεια της επαγγελματικής σας ζωής.  

Μπορείτε να κάνετε βάσιμες υποθέσεις 

για μελλοντικές ευκαιρίες, αλλά θα υπάρχει 

πάντα αβεβαιότητα. Επιδιώξτε τις σπουδές 

και τη δουλειά που αντανακλούν καλύτερα 

στο χαρακτήρα σας και τις τρέχουσες 

επαγγελματικές ευκαιρίες.  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
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Οι συναντήσεις για ατομική συμβουλευτική 
σταδιοδρομίας, γίνονται μετά από τηλεφωνική 

επικοινωνία. 
Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν. 

Σύντομα, θα ενταχθούν στα Κέντρα 
Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(Κ.Ε.Σ.Υ.) σύμφωνα με το Νόμο 4547 (ΦΕΚ 
Α΄102/12.06.2018).  

 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΕ.ΣΥ.Π. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

 
 

 
 

«Όλοι/ες γεννιόμαστε με υπέροχα χαρίσματα. 

Τα χρησιμοποιούμε για να εκφραζόμαστε, να 

διασκεδάζουμε, να ισχυροποιούμαστε και να 

επικοινωνούμε. Ξεκινάμε, σαν τα παιδιά, να 

εξερευνούμε και να αξιοποιούμε τα ταλέντα 

μας, συχνά χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι 

είμαστε μοναδικοί/ές, ότι δεν μπορεί κανείς 

να κάνει, αυτό που εμείς κάνουμε!» 
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ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΜΟΥ 

Ανακαλύπτω τον εαυτό μου διερευνώντας 

Εμπειρίες ζωής, μαθησιακές εμπειρίες, εργασιακές 

εμπειρίες, ιδανικά, προσωπική ταυτότητα, 

ενδιαφέροντα, ικανότητες και δεξιότητες, 

επιτεύγματα και εργασιακές αξίες  

Αναζητώ, αξιολογώ και αξιοποιώ 
Τα πληροφορικά δεδομένα από: 

τα αρχεία των δομών Σ.Ε.Π., τις επισκέψεις σε 
εργασιακούς χώρους, τη λήψη συνεντεύξεων από 
επαγγελματίες των εργασιακών χώρων που με 
ενδιαφέρουν, επαγγελματικές μονογραφίες, τα 
Μ.Μ.Ε., το διαδίκτυο, μελέτες για τις τάσεις της 
αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και 
τον υπόλοιπο κόσμο, κ. ά. 
 

Παίρνω αποφάσεις με υπευθυνότητα 
και αυτονομία: 

συνδυάζοντας τους επαγγελματικούς και 
προσωπικούς μου στόχους, επιλύνοντας 
ενδοατομικές συγκρούσεις, προσδιορίζοντας τον 
κοινωνικό μου ρόλο, βρίσκοντας και αξιολογώντας 
τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές λύσεις που μου ταιριάζουν και 
ιεραρχώντας ορθολογικά τις επιλογές μου 

 
Δεν ξεχνώ: να επαναξιολογώ το σχεδιασμό και τη 

δράση μου, όταν τα δεδομένα και οι συνθήκες 
αλλάζουν  

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
…υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη 

και ωριμότητα των νέων, όταν: 
 

 έχει καλή οργάνωση, συνεκτικότητα και 
ελευθερία στην έκφραση, 

 τα μέλη της μιλούν απερίφραστα και 
χειρίζονται τις διαφορές των απόψεών 
τους θετικά, χωρίς να κατευθύνουν 

 αποφασίζουν με δημοκρατικές 
διαδικασίες 

 αναζητούν τρόπους για προσωπική 
ανάπτυξη, 

 ενθαρρύνουν την προσωπική αυτονομία, 
 αποφεύγουν τις συγκρίσεις μεταξύ τους 

και με άλλα πρόσωπα, 
 σέβονται την προσωπικότητα των 

υπόλοιπων μελών και εστιάζουν στις 
ιδιαίτερες ικανότητες και τα ταλέντα τους 

 καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες, 
 αποφεύγουν τις κάθε είδους 

στερεοτυπικές αντιλήψεις για τομείς 
σπουδών και επαγγελμάτων, 

 οι μεγαλύτεροι αποφεύγουν την προβολή 
των δικών τους ανικανοποίητων 
επιθυμιών στις επιλογές των νεότερων, 

 ενθαρρύνουν πολλές εναλλακτικές λύσεις 
  ενημερώνονται και παρακολουθούν τις 

εξελίξεις της εποχής, 

 και, το βασικότερο, συνδέονται    
                   συναισθηματικά 
 
 

ΤΟ ΚΕ.ΣΥ.Π. ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 
 

στα μέλη της σχολικής κοινότητας 
της περιοχής ευθύνης του 

(μαθητές/τριες, γονείς και εκπ/κούς) 
καθώς και σε νέους/ες έως 25 ετών 

  
 

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π.: 
 

 παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής 
Σταδιοδρομίας καθώς και εκπαίδευση 
στην αυτό-πληροφόρηση, για θέματα 
σπουδών και επαγγελμάτων, 

 προσφέρει επιστημονική υποστήριξη 
στους/στις εκπαιδευτικούς που 
εφαρμόζουν το θεσμό του Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Σ.Ε.Π.) στο σχολείο και που υλοποιούν 
Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, 
αντίστοιχα projects, κ.ά. 

 οργανώνει, υλοποιεί και συμμετέχει σε 
ενημερωτικά/επιμορφωτικά 
προγράμματα, καθώς και σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα εγκεκριμένα από το  
ΥΠ.Π.Ε. Θ. και  

 συνεργάζεται με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. , τον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. , τις δομές Συ.Ε.Π. , την 
τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και με 
κοινωνικούς, επιστημονικούς, 
εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς 
φορείς 

 


