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Η θλικία 15-18 ετϊν είναι μια ςθμαντικι περίοδοσ ςτθ ηωι του ανκρϊπου, 
κακϊσ δε χαρακτθρίηεται μόνο από μεγάλεσ αναπτυξιακζσ αλλαγζσ  ( π.χ. 
ςωματικζσ, νοθτικζσ, ςυναιςκθματικζσ, κοινωνικζσ κ.ά.) αλλά και γιατί οι 
νζοι αυτισ τθσ θλικίασ καλοφνται να κάνουν ςχζδια και να πάρουν 
αποφάςεισ για τθ μελλοντικι τουσ πορεία.  

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ προςωπικισ πορείασ και θ λιψθ ςχετικϊν αποφάςεων 
δεν μπορεί να είναι αποτζλεςμα ςτιγμιαίασ ςκζψθσ ι τθσ «τελευταίασ 
ςτιγμισ» (π.χ. να αποφαςίςει κάποιοσ για τον τφπο Λυκείου ι για τθν 
κατεφκυνςθ που κα ακολουκιςει, επειδι του το ηθτάει το ςχολείο).

Τα ςχζδια και οι ςκζψεισ που κάνουμε για το μζλλον μασ, ςχετίηονται με 
τθν προςωπικότθτά μασ, τισ εμπειρίεσ μασ και τον τρόπο ηωισ μασ, ενϊ 
παράλλθλα λειτουργοφν ωσ κινθτιρια δφναμθ, για να πετφχουμε τουσ 
ςτόχουσ μασ. 

Οι εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ μασ επιλογζσ ςυνδζονται με τα 
γενικότερα ςχζδια για τθ ηωι μασ αλλά και τισ ευκαιρίεσ και ςυνκικεσ που 
επικρατοφν ςτθν εποχι που ηοφμε.





Η Γϋ τάξθ του Γυμναςίου ζχει μεγάλθ ςθμαςία τόςο για τθν 
ανάπτυξθ του ζφθβου μακθτι/τριασ γενικά, όςο και για τθ 
ςταδιοδρομία του ειδικότερα. 

Στθ διάρκεια αυτισ τθσ τάξθσ ο μακθτισ/τρια χρειάηεται να 
προετοιμαςτεί για τθ μετάβαςι του/τθσ από τθν υποχρεωτικι 
εκπαίδευςθ ςε ζναν ευρφτερο χϊρο που κα φζρει τθ ςφραγίδα 
των προςωπικϊν, εκπαιδευτικϊν και επαγγελματικϊν του 
προτιμιςεων και επιλογϊν.

Ο κάκε μακθτισ/τρια, όπωσ και ο κάκε άνκρωποσ, παρά τισ 
αντιξοότθτεσ και δυςκολίεσ είναι ελεφκεροσ/θ να χαράξει το 
μζλλον του, να πετφχει πράγματα που είναι γι’ αυτόν πολφ 
ςθμαντικά και τον φζρνουν πιο κοντά ςτθν αυτοπραγμάτωςι
του. 





Οι ιδιαίτερα δφςκολεσ ςτιγμζσ που ηοφμε και είναι αλικεια ότι 
μασ βρικαν απροετοίμαςτουσ, δεν μποροφν να ςτακοφν εμπόδιο 
ςτθν αποςτολι τθσ Συμβουλευτικισ ςτον Επαγγελματικό 
Ρροςανατολιςμό να υποςτθρίξουμε εςάσ τουσ μακθτζσ και 
μακιτριεσ που ολοκλθρϊνετε φζτοσ το Γυμνάςιο και 
προετοιμάηεςτε να πάρετε μια πρϊτθ ςθμαντικι απόφαςθ για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ πορείασ και εξζλιξισ ςασ. 

Είμαςτε εδϊ να ενιςχφςουμε τθν προςωπικι ςασ προςπάκεια, να 
υποςτθρίξουμε και να ενκαρρφνουμε τθν πορεία ςασ να 
πραγματοποιιςετε ζνα προςεκτικό και ζγκαιρο ςχεδιαςμό ηωισ.





Ο Επαγγελματικόσ Ρροςανατολιςμόσ δεν είναι ζνα ςτιγμιαίο γεγονόσ, αλλά 
μια ςυνεχισ διαδικαςία, μια ςειρά επιλογϊν και αποφάςεων. 

Τθ ςυμβουλευτικι διαδικαςία με φυςικι παρουςία δεν μπορεί να τθν 
υποκαταςτιςει αυτι θ εξ’ αποςτάςεωσ επικοινωνία. Στισ δφςκολεσ και 
απρόβλεπτεσ όμωσ ςυνκικεσ οφείλουμε να είμαςτε ςε εγριγορςθ και να 
γνωρίηουμε πϊσ να αξιοποιοφμε τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ, τισ ευκαιρίεσ που 
μασ παρουςιάηονται, ϊςτε να εναρμονίηουμε τισ εμπειρίεσ μασ με τισ 
ςυνκικεσ που επικρατοφν και διαφοροποιοφν τθν κακθμερινότθτα και τθ 
φυςιολογικι ροι των πραγμάτων. 

Μακαίνουμε κάκε φορά από τισ εμπειρίεσ που αποκτοφμε μζςα από 
διαφορετικζσ κάκε φορά προκλιςεισ και αντιδροφμε ανάλογα. Ππωσ 
ςυμβαίνει τϊρα. Δεν είμαςτε ςτο ςχολείο μασ, ςτθν τάξθ μασ, αλλά 
μποροφμε να επικοινωνιςουμε με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο και να 
δϊςουμε απαντιςεισ και λφςεισ ςτουσ προβλθματιςμοφσ μασ, τισ απορίεσ 
μασ και να γνωρίςουμε το άγνωςτο που πρζπει να μεταβοφμε, ϊςτε να είναι 
όςο το δυνατόν πιο εφςτοχεσ και ωφζλιμεσ για εμάσ οι αποφάςεισ που κα 
πάρουμε και οι επιλογζσ που κα κάνουμε.





Ελπίηουμε, λοιπόν ότι κα ςασ βοθκιςουμε να λφςετε απορίεσ, να βρείτε 
πθγζσ και τρόπουσ πλθροφόρθςθσ, προκειμζνου να λάβετε ςθμαντικζσ 
αποφάςεισ που πολλζσ φορζσ παίηουν και κακοριςτικό ρόλο για τθ 
μελλοντικι μασ ςταδιοδρομία.

Μθ διςτάςετε για κάκε απορία και προβλθματιςμό να επικοινωνιςετε μαηί 
μασ.

Στα τθλζφωνα: 2441354525, 2441354524.

Στο email: kesypkar@sch.gr

Υποβάλλοντασ τθ φόρμα με το αίτθμά ςασ που υπάρχει ςτθν ιςτοςελίδα 
μασ.

Ακόμθ και τισ θμζρεσ του Ράςχα που κα ακολουκιςουν και θ υπθρεςία μασ 
κα είναι κλειςτι, εμείσ κα παρακολουκοφμε τα email και τα αιτιματα.
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Η Συμβουλευτικι και ο Επαγγελματικόσ Ρροςανατολιςμόσ δε
δίνει ζτοιμεσ λφςεισ ςε προβλιματα και ζτοιμεσ απαντιςεισ
ςε απορίεσ οφτε μαγικζσ ςυνταγζσ επιτυχίασ.

Είναι ζνασ κεςμόσ που βοθκάει εςζνα το ςθμερινό ζφθβο/θ
να προχωριςει ςτθ βακφτερθ κατανόθςθ, αποδοχι και
ανάπτυξθ του εαυτοφ του, να βελτιϊςει δεξιότθτεσ
ςθμαντικζσ για τθν περαιτζρω πορεία του, όπωσ αυτζσ τθσ
επικοινωνίασ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ αναηιτθςθσ τθσ
πλθροφορίασ, των εναλλακτικϊν λφςεων και των διεξόδων,
να ςχεδιάςει τθ δικι του/τθσ πορεία, να ανακαλφψει αυτά
που κζλει, να αναπτφξει περιςςότερο αυτό που είναι, να
ξεδιπλϊςει το δυναμικό του , και να γίνει ευτυχιςμζνοσ
άνκρωποσ.





Με τθν επίςκεψι ςασ ςτθ ςελίδα μασ κα 
φροντίςουμε να ενθμερωκείτε για τισ 
διεξόδουσ μετά το γυμνάςιο, τισ 
εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ ςασ 
επιλογζσ, τισ εναλλακτικζσ που υπάρχουν, 
για τθν εφςτοχθ επιλογι τφπου Λυκείου: 
Γενικό ι Επαγγελματικό;





Ρθγι: 

Βιβλίο Σ.Ε.Ρ. – ΑϋΛυκείου –

Σχεδιάηω το Μζλλον μου

Βιβλίο  Σ.Ε.Ρ. – Γ’ Γυμναςίου –

Σχεδιάηοντασ το Επαγγελματικό μου Μζλλον…


