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Σχεδιάζω με επιτυχία
την
Επαγγελματική μου Σταδιοδρομία…!

Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π.
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π.
ΣΙΝΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕ.ΣΥ.Π.
Το ΚΕ.ΣΥ.Π. στελεχώνεται από:
 Εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
 Εκπαιδευτές εξειδικευμένους στην Τεκμηρίωση και την Πληροφόρηση.

Διαθέτει :
Αναβαθμισμένο πληροφοριακό και ενημερωτικό υλικό για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή. Οι νέοι έχουν πρόσβαση σε έγκυρες πληροφορίες μέσω υπολογιστών, αρχείου πληροφόρησης, βιβλιοθήκης και
οπτικοακουστικού υλικού, ώστε να πάρουν ρεαλιστικές αποφάσεις.

Με στόχο το μέλλον






Συνδέεται :

Με το Υπουργείο Παιδείας
Με διάφορους φορείς Επαγγελματικού προσανατολισμού, κ.α.
Με το Διαδίκτυο (Internet)
Με τη βάση δεδομένων του Ε.Κ.Ε.Π.
Με τα Γραφεία Διασύνδεσης των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ

Συνεργάζεται :
 Με την τοπική αυτοδιοίκηση
 Με κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής.

Το ΚΕ.ΣΥ.Π. απευθύνεται :
 Σε όλους τους μαθητές
 Σε υποψήφιους για τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), αλλά και για κάθε άλλη σχολή κατάρτισης και
επιμόρφωσης.
 Σε καθηγητές που διδάσκουν ΣΕΠ στα σχολεία.
 Σε κάθε νέο και νέα.

Το ΚΕ.ΣΥ.Π. προσφέρει :
 Συμβουλευτική στήριξη στους μαθητές σε θέματα επιλογής σπουδών ή επαγγελματικής απασχόλησης, μέσω συμβουλευτικής,
συνεντεύξεων με τον υπεύθυνο σύμβουλο, προκειμένου να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους.
 Στήριξη καθηγητών που εφαρμόζουν τον Σ.Ε.Π. στα σχολεία.
 Στήριξη σε γονείς που επηρεάζουν άμεσα τη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης, της αυτοεκτίμησης, των αξιών, των
προσδοκιών και τελικά των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών των παιδιών.
 Εφαρμογή ψυχομετρικών ΤΕΣΤ Επαγγελματικού Προσανατολισμού εγκεκριμένων από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΟ ΚΕ.ΣΥ.Π. οργανώνει :





Ενημερωτικές συγκεντρώσεις για γονείς και μαθητές σε θέματα σχετικά με τις σπουδές και τα επαγγέλματα.
Επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες για τους καθηγητές που εφαρμόζουν τον Σ.Ε.Π. στα σχολεία τους.
Βιωματικά εργαστήρια αυτογνωσίας.
Εργαστήρια Τεχνικών Εξεύρεσης εργασίας.

ΤΟ ΚΕ.ΣΥ.Π. Θερμαϊκού
λειτουργεί τις παρακάτω
ημέρες και ώρες :
Δευτέρα

→ 08.00 -19.00

Τρίτη

→ 08.00 -18.00

Τετάρτη

→ 08.00 -14.30

Πέμπτη

→ 08.00 -14.30

Παρασκευή

→ 08.30 -14.30

ΠΙΝΔΑΡΟΥ 11 & ΣΑΠΦΟΥΣ 3
57 019 ΠΕΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
Τηλέφωνο –Fax: 23920-76016
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
mail@kesyp-therma.thess.sch.gr
http://kesyp-therma.thess.sch.gr

Κέντρο Συμβουλευτικής
& Προσανατολισμού Θερμαϊκού
Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στοχεύει στην παροχή βοήθειας προς τους μαθητές κατά τα διάφορα στάδια της
ανάπτυξής τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να διεκδικήσουν τη συμμετοχή
τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Βρες τον δρόμο σου
με πυξίδα
το ΚΕ.ΣΥ.Π Θερμαϊκού

Το ΚΕ.ΣΥ.Π. έχει ως σκοπό τον προσανατολισμό των μαθητών/τριών στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα
τους διευκολύνουν στη μετάβαση από το χώρο της εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΎ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ επιδιώκει:
Να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες, τις
ικανότητες και τις δεξιότητες.
Να αντιμετωπίζουν με θετική στάση τις αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή τους.
Να σχεδιάζουν το μέλλον τους και να ιεραρχούν τα σχέδια τους.
Να γνωρίζουν τη διαδικασία που ακολουθεί στη λήψη απόφασης.
Να αξιοποιούν το δυναμικό τους στη διαδικασία των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών.
Να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, όσο αφορά την πληροφόρηση τους.
Nα έλθουν σε επαφή με επαγγελματικούς χώρους και επαγγελματικές δραστηριότητες.
Να χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές πληροφόρησης.
Να σχηματίσουν σφαιρική εικόνα για τον κόσμο της εργασίας, τις εξελίξεις του και το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον .
Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που απαιτούν συνεργασία και επικοινωνία με άλλα άτομα.
Να διερευνούν τις δυνατότητες εκπαίδευσης κατάρτισης στην Ελλάδα

Ονειρεύομαι το μέλλον μου
και το διεκδικώ…

