
 

 
 

ΣΑ ΕΞΗ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΣΕΣ: 
 

ΣΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ  [53 

ερωτήσεις] ΔΞΔΣΑΕΔΗ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ 

ΚΑΘΔ ΑΣΟΜΟΤ 

 

ΣΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΤΣΕΠΑΡΚΕΙΑ [57 ερωτήσεις] 

ΔΞΔΣΑΕΔΗ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΝΑ 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΗ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΩΝΔΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΠΑΓΓΔΛ-

ΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

ΣΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ [64 ερωτήσεις] 

ΕΞΕΣΑΖΕΘ ΣΑ «ΑΞΘΑΚΑ ΘΕΛΩ» ΓΗΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ  ΔΗΝΑΗ  

ΔΠΗΘΤΜΖΣΖ Ζ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ  

 

ΣΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ [23 ερωτήσεις] 

ΕΞΕΣΑΖΕΘ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΛΗΨΗ ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ  

 

ΣΕΣ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ [29 ερωτήσεις] 

 

ΣΕΣ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ [25 ερωτήσεις] 

 

ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

Ο ππνγξάθσλ γνλέαο /θεδεκόλαο η..  καζεη.. ηεο Γ ηάμεο 

ηνπ 67 Γπκλαζίνπ Αζελώλ (νλνκαηεπώλπκν)  …………. 

…………………………………………….. επηζπκώ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ην ΣΕΣ Επαγγεικαηηθώλ Δεμηνηήησλ 

ηνπ ΠΘ/ΤΠΔΜΘ 

 Τπνγξαθή- Ολνκαηεπώλπκν γνλέα- θεδεκόλα  

…………………………………………………… 
                            

 

 

 

67
ο
 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

ΜΑΘΗΣΩΝ /ΣΡΙΩΝ Γ΄ ΣΑΞΗ  67
ΟΤ

 ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΑΘΗΝΩΝ  [ΑΘΗΝΑ 28 ΜΑΪΟΥ 2012] 

 

 
Αγαπηηοί γονείς και κηδεμόνες, 
κε ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2011-2012 ηα παηδηά καο ηεο Σξίηεο Σάμεο ηνπ 

ζρνιείνπ καο ζα αληηκεησπίζνπλ κηα λέα ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα πνπ αθνξά ηηο 

κεηά ην γπκλάζην ζπνπδέο θαη ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ επηινγή 

ησλ κεηά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπνπδώλ θαη επαγγέικαηνο. 

 

ε απηή ηε δηαδηθαζία γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζεκαληηθό ξόιν παίδεη ε ζσζηή , 

πιήξεο θαη αληηθεηκεληθή ελεκέξσζε. 

 

ηελ θαηεύζπλζε απηή ζην ζρνιείν καο ζην νπνίν εθαξκόζηεθε ην Πηινηηθό 

Πξόγξακκα γηα ην «Νέν ρνιείν» πξνζπαζήζακε κέζα από ην κάζεκα «ρνιηθή 

θαη Κνηλσληθή Ζσή θαη ρνιηθόο Επαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο» λα 

εθαξκόζνπκε κηα λέα δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε κε ηε γηα πξώηε 

θνξά παξνπζία κέζα ζηελ ηάμε δύν εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ πξνζπάζεηα 

αλάπηπμεο ελόο δεκηνπξγηθνύ δηαιόγνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε κεηά ην 

γπκλάζην ζηαδηνδξνκία ησλ καζεηώλ καο θαη όρη κόλν. 

 

Πξνζπαζήζακε λα εμνηθεηώζνπκε ηα παηδηά καο ζηε δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο 

δεηεκάησλ πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ζηε ζπλέρεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο θαη λα ηα 

εμνηθεηώζνπκε κε ηα λέα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ζην ιύθεην 

θαη αθνξνύλ ηε δηαζεκαηηθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αλαιπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο κέζα από ηε πξαγκαηνπνίεζε κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πνπ ζα 

ζπλδπάδεη ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο κε ηα ζέκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζε άιια 

καζήκαηα ή ζέκαηα πνπ μεθνκκέλα αληηκεηώπηδαλ κέζα από ηηο θάζε είδνπο 

πξνζθεξόκελεο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 



 

 

 

Σν εγρείξεκα δύζθνιν όηαλ δελ ππάξρεη ε ζρεηηθή παξάδνζε παξόκνησλ 

πξνζεγγίζεσλ. Θεσξνύκε όηη ε πξώηε καο απηή πξνζπάζεηα είρε ηε ζεηηθή 

αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ καο κε  ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία.  

 

αλ ζπλέρεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ην 67
ν
 Γπκλάζην Αζελώλ πξνζθέξεη 

ζηνπο καζεηέο /ηξηεο ηεο 3
εο

 Σάμεο κηα αθόκε ππεξεζία παηδείαο κε 

εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία πνπ κόλν ην δεκόζην ζρνιείν εγγπάηαη. 

 

Η ππεξεζία απηή αθνξά ηελ δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ελόο ΣΕΣ- 

Επαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε από ην Παηδαγσηθό 

Θλζηηηνύην ηνπ ΤΠΔΜΘ από ηνπο καζεηέο/ηξηεο καο. 

Με ηελ επηζηεκνληθή ηδηόηεηα κνπ θαη ηνπ ζπκβνύινπ πκβνπιεπηηθήο θαη 

Επαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ- 

ζπλεξγαηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο θαηαξηίζακε έλα πξόγξακκα 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ΣΕΣ ζην Εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο όπνπ ν θάζε 

καζεηήο/ηξηα πνπ επηζπκεί ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ην ΣΕΣ. 

 

αο ελεκεξώλνπκε όηη ήδε έρεη γίλεη ζρεηηθή ελεκέξσζε ζε όινπο ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο ηεο Γ΄ Σάμεο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηνπ ρνιηθνύ 

Επαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ [.Ε.Π.] θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηξηήκεξσλ πνιηηηζηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ δξώκελσλ ηνπ ζρνιείνπ καο  

 

Η δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ζα είλαη ε αθόινπζε: 

 Ο γνλέαο /θεδεκόλαο ηνπ θάζε καζεηή/ηξηαο δειώλεη ηελ επηζπκία ηνπ 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ΣΕΣ ην παηδί ηνπ. 

 Ο θάζε καζεηήο/ηξία ζα επηιέγεη κηα νξηζκέλε ώξα θαη ήκεξα κέζα 

ζηνλ Θνύλην πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ην ΣΕΣ [ζα αλαθνηλσζνύλ νη 

εκεξνκελίεο πνπ ζα είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ΣΕΣ] 

 Μεηά ζα ηνπ θνηλνπνηνύληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ζα ηα ζπδεηνύκε καδί 

ηνπ αιιά θαη καδί ζαο 

 Σέινο ζα ηνπ δίλνπκε έλα cd  ζην νπνίν ζα ππάξρεη ε παξνπζίαζε ηνπ 

ΣΕΣ ζε κνξθή Power Point θαη ηα απνηειέζκαηα ζε έλα αξρείν word . 

 

Παράλληλα μέτρι ηην 30 Ιοσνίοσ 2012 θα έτει ο κάθε μαθηηής/ηρια ηη 

δσναηόηηηα, όπως και ζεις ως γονείς και κηδεμόνες να ζας παρέτοσμε 

πληροθορίες και ενημέρωζη για θέμαηα ποσ αθορούν ηις μεηά ηο 

γσμνάζιο ζποσδές και ηην επιλογή επαγγέλμαηος. 

 

 

 

Με ηελ ηδηόηεηά κνπ θαη ηνπ πκβνύινπ Επαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ 

, ε ππνδηεπζύληξηα θα Μαξία Καινγεξνπνύινπ κε ηελ πνιπεηή εκπεηξία ηεο 

ζε ζέκαηα ΕΠ θαη νη ζπλεξγάηεο – εθπαηδεπηηθνί Αηθαηεξίλε Σδίηδε θαη 

Νίθνο Ρνηδηώθνο κε ηνπο νπνίνπο πινπνηήζακε ηελ πηινηηθή ζην 

εθπαηδεπηηθό θαη παηδαγσγηθό επίπεδν παξέκβαζή καο ζην αληηθείκελν ηνπ 

ΕΠ ζα είκαζηε θνληά ζαο γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα ζαο ελεκεξώζνπκε 

γηα δπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθέο επεηδή νη απνθάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 

πάξνπλ ηα παηδηά καο ζα πξέπεη λα είλαη απηέο πνπ ηνπο ηαηξηάδνπλ θαη 

απηέο πνπ ζα ηνπο δώζνπλ ηα εθόδηα πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ηηο όπνηεο δπζθνιίεο. 

 

Θέινπκε λα πηζηεύνπκε όηη θαη ε πξνζπάζεηα καο απηή αλαδεηθλύεη ηελ 

άιιε δηάζηαζε γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ κόλν ην δεκόζην ζρνιείν κπνξεί λα 

πξνζθέξεη πνηνηηθά θαη δσξεάλ αξθεί λα έρεη ηε ζηήξημε θαη ηε ζπκκεηνρηθή 

ζπκβνιή  γνληώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζε κηα εηιηθξηλή θαη δεκηνπξγηθή 

ζπλεξγαζία γηα ην όθεινο ησλ παηδηώλ καο, ηνπο ην νθείινπκε. 

Φιλικά 

Ο  Διεσθσντής 

Γεώργιος Π. Μποσρίτσας 

Φσσικός- Πληρουορικός        

 

                                                                     

 

 

 

 

Θα είμαστε όλοι εκεί 

Στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση για τους μαθητές/τριες της Γ’ 

Τάξης που θα γίνει την Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012 στις 19:00 

στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του Σχολείου μας. 

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Διευθυντής. 


