
 

 

 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί πολύτιμο αρωγό στη σωστή καθοδήγηση του νέου 

ανθρώπου. Ο μαθητής μπαίνει στη διαδικασία να διερευνήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς του, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις δεξιότητές του.  

Το σχολείο μας κάθε χρόνο υλοποιεί στη Γ’ Γυμνασίου εξειδικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικού 

προσανατολισμού. Τα παιδιά ενημερώνονται για την εικόνα της αγοράς εργασίας, γνωρίζουν τα 

δεδομένα κάποιων επαγγελμάτων, παρακολουθούν διαλέξεις καταξιωμένων επιστημόνων και στο τέλος 

της σχολικής χρονιάς έχοντας ως εφόδιο όλα όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς,  συμμετέχουν 

στη διαδικασία του Career Gate Test λαμβάνοντας στη συνέχεια την προσωπική τους έκθεση. Τέλος, 

μελετώντας τα αποτελέσματα του τεστ, πραγματοποιείται ατομική συμβουλευτική με κάθε μαθητή από 

τη φιλόλογο του σχολείου μας και πιστοποιημένη σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, κα. 

Πλουσία Σταματελάτου. 

Το Career Gate Test είναι ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, 

επαγγελματικών δεξιοτήτων και έχει δημιουργηθεί από τον αείμνηστο Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Πειραιά, Θεόδωρο Κατσανέβα και την επιστημονική του ομάδα. Με το τεστ 

διερευνώνται η προσωπικότητα, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα ενός ατόμου, προσδιορίζονται οι 

σπουδές και τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν και επισημαίνονται ποια από τα επαγγέλματα αυτά 

έχουν θετικές ή περιορισμένες προοπτικές στην αγορά εργασίας, καθώς και οι πιθανές διέξοδοί 

τους σε άλλα επαγγέλματα ή εξειδικεύσεις. 

Έτσι, οι μαθητές μας πηγαίνοντας στο Λύκειο, οπότε και καλούνται να πάρουν αποφάσεις που 

καθορίζουν το μέλλον τους, είναι προετοιμασμένοι για τις επιλογές της κατεύθυνσης που θα 

ακολουθήσουν.  

Την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημέρωση στο πλαίσιο του 

επαγγελματικού προσανατολισμού. Για δεύτερη χρονιά μας τίμησε με την παρουσία του ο Αναπληρωτής 

Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Βασίλειος Κοντογεωργάκος, ο οποίος 

μίλησε στα παιδιά της Γ’ Γυμνασίου για το επάγγελμα του ιατρού. Αναφέρθηκε στις σπουδές που είναι 

απαραίτητες να ολοκληρώσει ένας άνθρωπος για να γίνει γιατρός, στις απαιτήσεις που έχει ο κλάδος 

αυτός αλλά και στα στοιχεία που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα παιδιά πριν επιλέξουν αυτό το 

αντικείμενο σπουδών. Τέλος, απάντησε στις ερωτήσεις των παιδιών και ανανέωσε τη συνάντησή μας με 

φυσική παρουσία τη νέα σχολική χρονιά. 
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