
 
 

2ο ΚΕΣΥ Δ Αθήνας / Γραφείο ΣΕΠ 
  

Διεύθυνση: Πάτμου 1 και Δωδεκανήσου, Άλιμος,  (ΕΠΑΛ ΑΛΙΜΟΥ) 

Τηλέφωνο: 210- 9955036  

 

 

 Ατομική Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

 

Η  Ατομική Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού πραγματοποιείται στο ΚΕΣΥ από 

εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και επιτρέπει στο/η μαθητή/τρια που φοιτά στη Β και Γ 

ΛΥΚΕΊΟΥ να συνειδητοποιήσει τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα, τις 

αξίες του,  ώστε να βοηθηθεί στην λήψη απόφασης για σπουδές και  επαγγέλματα και να 

διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του. 

 Έχει επομένως τους εξής στόχους: αυτογνωσία, πληροφόρηση, λήψη απόφασης και μετάβαση.  

Τα εργαλεία του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού βασίζονται στη θεωρία του 

HOLLAND κι είναι σταθμισμένα κι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 Φέτος κι εξαιτίας της πανδημίας το μεγαλύτερο μέρος της Ατομικής Συμβουλευτικής υλοποιείται 

μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης. 

 

Διαδικασία 

1. Xρειάζεται αρχικά, να κάνετε εγγραφή 

στη σελίδα του ΕΟΠΠΕΠ, για να 

αποκτήσετε πρόσβαση στα τεστ 

επαγγελματικού προσανατολισμού  
 

 

Η διαδικασία είναι απλή και σύντομη : 

 μπείτε στην Πύλη Εφήβων https://eoppep.gr/teens/index.php/login? 

 δημιουργήστε λογαριασμό (ΑΠΛΟ username, ΑΠΛΟ password) 

 ενεργοποιήστε το λογαριασμό σας (χρειάζεται ένα email) 

 

2. Θα συμπληρώσει ο μαθητής, στο σπίτι με την ησυχία του, τα ηλεκτρονικά 

ΔΩΡΕΑΝ Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας  

 επιλέξτε την ενότητα «Γνώρισε τον Εαυτό σου» 

 απαντήστε στις ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων  

 αποθηκεύστε αποτελέσματα και κωδικούς .  

Προσοχή τα τεστ είναι τρία:  

α. Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων  

β. Τεστ Εργασιακών Αξιών 

γ. Τεστ Επαγγελματικών Αποφάσεων 

Αναλογιστείτε τα αποτελέσματα… συμφωνείτε?... σημειώστε απορίες, 

προβληματισμούς …. 

 

3. Ο γονέας/κηδεμόνας επικοινωνεί με το ΚΕΣΥ στο 2109955036 

 

https://forms.gle/z3aeog6QjWAknJJf8
https://eoppep.gr/teens/index.php/login


4. Στη συνέχεια ο αρμόδιος εκπαιδευτικός με ειδίκευση τη συμβουλευτική στον 

επαγγελματικό προσανατολισμό του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Δ' Αθήνας, θα επικοινωνήσει με το γονέα 

(τηλ., email) για τον καθορισμό της συνεδρίας (δια ζώσης ή ηλεκτρονικά).  

Ειδικά τη φετινή σχολική χρονιά  υπάρχει δυστυχώς μόνο μία Εκπαιδευτικός να καλύψει τις 

ανάγκες των μαθητών.  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://blogs.sch.gr/2kesydath  

 

    

Η Εκπαιδευτικός ΣYΕΠ   

  

   Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα 

 
/  

https://blogs.sch.gr/2kesydath


 


