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 Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ & Αυτογνωςία 
 

 

Τι κάνουμε: 

Σο epaggelma.gr με βαςικοφσ πυλϊνεσ τθν ανκρϊπινθ ευαιςκθςία και τθν επιςτθμονικι 
αξιοπιςτία παρζχει υπθρεςίεσ ςε: 

 Εφιβουσ, ϊςτε να ανακαλφψουν τον επαγγελματία που φζρουν μζςα τουσ κακϊσ 
και να ενθμερωκοφν για τα δεδομζνα τθσ εκπαιδευτικισ και εργαςιακισ 
πραγματικότθτασ ϊςτε να κινθτοποιθκοφν με αυτογνωςία και ρεαλιςμό. 

 Παιδιά και εφιβουσ, ϊςτε να αναπτφξουν τθν αυτοεκτίμθςι, το εγγενζσ δυναμικό 
τουσ και να οικειοποιθκοφν μια αίςκθςθ προςωπικισ και ςχολικισ επιτυχίασ. 

 Ενιλικεσ, να βρουν και να ανελιχκοφν ςτθν εργαςία που επικυμοφν κακϊσ και να 
αναπτφξουν τισ δεξιότθτεσ τουσ ϊςτε κακθμερινά να βιϊνουν μεγαλφτερθ 
εργαςιακι και διαπροςωπικι ικανοποίθςθ. 

 

Ποιοι είμαςτε: 

To epaggelma.gr ςτελεχϊνεται από προςωπικό με εξειδικευμζνεσ ςπουδζσ ϊςτε να 
καλφπτονται οι δυο ςυμπλθρωματικοί άξονεσ του Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ: 
* Η πολυεπίπεδθ και εισ βάκοσ αξιολόγθςθ του ατόμου &  
* Η γνϊςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και τθσ αγοράσ εργαςίασ 

 

Σο epaggelma.gr δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο του Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ, τθσ 
ψυχοδιαγνωςτικισ και τθσ ςυμβουλευτικισ καριζρασ από το 2006.  

Σο epaggelma.gr ζχει εκπαιδεφςει ςτθν ψυχομετρία του Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ  
επαγγελματίεσ απ' όλθ τθν Ελλάδα.  

Σο epaggelma.gr ςυνεργάηεται με πανευρωπαϊκά αναγνωριςμζνεσ εταιρίεσ επιςτθμονικισ 
ζρευνασ και ψυχοκεραπείασ διαςφαλίηοντασ ολοκλθρωμζνο δίκτυο υπθρεςιϊν για τθν 
προϊκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.  

 

Το όραμα μασ: 

το epaggelma.gr προςφζρουμε ποιοτικζσ υπθρεςίεσ ςτοχεφοντασ ςε ουςιαςτικι 
επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο ϊςτε να ενδυναμωκεί και να κινθτοποιθκεί προσ τισ 
καλφτερεσ δυνατζσ επιλογζσ. υνδυάηοντασ τθν ποςοτικι μζκοδο των ερωτθματολογίων 
με τθν ποιοτικι παροχι ςυμβουλευτικισ λαμβάνουμε υπόψθ: 

 Σθ μοναδικότθτα τθσ προςωπικότθτασ του κάκε εξυπθρετοφμενου. 

 Σο πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ & εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ που του ταιριάηει. 

 Σθ δυναμικι τθσ οικογενειακισ του πραγματικότθτασ. 

 

“Συμβουλευτική Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ ςημαίνει αυτογνωςία, 
περιβαλλοντογνωςία, καθοδήγηςη & ενδυνάμωςη.”



 

http://www.epaggelma.gr  Κιν: 6973806975 

                                                                                                           
Εφηβεία: η Κρίςιμη περίοδοσ για Επαγγελματικό 

Προςανατολιςμό 

 

Σο Epaggelma.gr παρζχει επιςτημονικά τεκμηριωμζνεσ και πρακτικά ςυγκεκριμζνεσ 
απαντιςεισ ςε καίρια ερωτιματα όπωσ: 

 Ποιο είδοσ λυκείου μου ταιριάηει καλφτερα; 
 Ποια κατεφθυνςη να ακολουκιςω; 
 Ποια μακιματα με ςυμφζρει να διαλζξω; 
 Ποια επιςτημονικά πεδία να δθλϊςω; 
 Ποια επαγγζλματα μου ταιριάηουν και γιατί; 
 Τι ακριβώσ αφορά το κάκε ζνα από τα επαγγζλματα που μου προτείνονται; 
 Σι ανταπόκριςθ ζχουν ςτθν αγορά εργαςίασ; 
 Ποια τμιματα ΑΕΙ ι ΣΕΙ να δθλϊςω ςτο μηχανογραφικό; 

  
Προκειμζνου να ςυμβουλεφςουμε τον ζφθβο ςε όλα τα παραπάνω ερωτιματα χορθγοφμε 

ερωτθματολόγια και διεξάγουμε διερευνθτικι ςυηιτθςθ.  Διερευνοφμε τουσ επτά 
βαςικοφσ άξονεσ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ και παρζχουμε τεκμθριωμζνεσ 
και άμεςα εφαρμόςιμεσ προτάςεισ. 

 
Οι επτά άξονεσ που διερευνϊνται είναι οι εξισ: 

1. Η Επαγγελματική Προςωπικότητα: ε ποιουσ επαγγελματικοφσ χϊρουσ ο ζφθβοσ 
κα νιϊκει περιςςότερο ικανοποιθμζνοσ και κατ’ επζκταςθ πετυχθμζνοσ. 

2. Οι Επαγγελματικζσ Ειδικότητεσ: Ιεράρχθςθ των ενδιαφερόντων αναφορικά με 2000 
επαγγελματικζσ ειδικότθτεσ.  

3. Οι Επιθυμίεσ: Εισ βάκοσ διερεφνθςθ των επαγγελματικϊν επικυμιϊν του ατόμου. 
4. Η Αυτοεκτίμηςη: Πωσ νιϊκει ο ζφθβοσ για τον εαυτό του και πόςο επθρεάηεται θ 

αυτοεικόνα του από τθν οικογζνεια, τουσ φίλουσ και το ςχολείο. 
5. Η Κινητοποίηςη: Σο βακμό ςτον οποίο ο ζφθβοσ κεωρεί ότι μπορεί να ςτθριχκεί 

ςτα πόδια του προκειμζνου να πετφχει τουσ ςτόχουσ του. 
6. Οι Ικανότητεσ: Διερεφνθςθ των γνωςιακϊν ικανοτιτων ϊςτε να ςυνυπολογιςτοφν 

τυχόν μακθςιακζσ αδυναμίεσ. 
7. Το Κοινωνικό πλαίςιο: Οι δυνατότθτεσ, οι προςδοκίεσ και θ δυναμικι τθσ 

οικογζνειασ. 

Εν κατακλείδι, για τθν υποςτιριξθ του εφιβου ςτθ ςωςτι επιλογι ςυνεκτιμοφμε: 

 Σθν αυτογνωςία του,  
 Σο βακμό κινθτοποίθςθσ του, 
 Σο ςφνολο των εκπαιδευτικϊν επιλογϊν, 
 Σθ γνϊςθ των επαγγελμάτων και τθσ αγοράσ εργαςίασ, 
 Σθν οικογενειακι δυναμικι. 

 «Η επιτυχία είναι θζμα ευρείασ γνώςησ και ςτοχευμζνησ προςπάθειασ» 


