
ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  Β.Β.Β. 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, καλησπέρα σας και καλή Χρονιά. 

Κατά την ολοκλήρωση της φοίτησης στην Α΄ Λυκείου, τα παιδιά μας θα κληθούν να επιλέξουν κατεύθυνση για τις 

σπουδές τους, να κάνουν δηλαδή το 1ο  καθοριστικό βήμα για την επαγγελματική σταδιοδρομία τους. 

Ο σωστός και έγκαιρος επαγγελματικός προσανατολισμός, βοηθάει το μαθητή να αντιληφθεί τις ικανότητές του, τα 

ενδιαφέροντα του, τις σχολές και τις ειδικότητες που του ταιριάζουν και τον προφυλάσσει από μία λάθος 

επαγγελματική επιλογή. 

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά παρέχει δωρεάν στους μαθητές της  Α΄ 

Λυκείου, ένα υψηλού επιστημονικού επιπέδου Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού που θα τους βοηθήσει στις 

επιλογές σπουδών και σταδιοδρομίας.  

Μέσα από τη χρήση ενός έγκυρου και αξιόπιστου ψυχομετρικού εργαλείου, οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν 

σ ‘ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών ώστε να μπορέσουν να ανακαλύψουν : 

1.Τις ικανότητές τους (αριθμητικές, γλωσσικές, μηχανικές, διαγραμματικές) 

2.Τα ενδιαφέροντά τους (τι τους αρέσει, τί επιθυμούν) 

3.Την επαγγελματική τους προσωπικότητα (τί τους ταιριάζει) 

4.Την αυτοεκτίμησή τους (πόσο καλά αισθάνονται με τον εαυτό και το περιβάλλον τους) 

5.Τον έλεγχό τους (την ικανότητα στοχοθεσίας τους και το ποσοστό που επηρεάζονται από εξωτερικούς 

παράγοντες) 

6.Τις σχολές και τις συγκεκριμένες ιδιότητες που τους ταιριάζουν 

Για να εξασφαλίσετε τη δυνατότητα συμμετοχής του παιδιού σας, έχετε δύο επιλογές: 

1) να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτηση (η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΛ ΒΑΡΗΣ) και να τη 

στείλετε με email  στο sep-test@atout.gr  , ή 

2) να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε χειρόγραφα την αίτηση (η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΛ 

ΒΑΡΗΣ) και να τη στείλετε, αφού τη σκανάρετε ή τη φωτογραφίσετε, στο sep-test@atout.gr 

Η παράδοση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε μαθητές και γονείς θα πραγματοποιηθεί σε δια ζώσης 

εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18/02/2023 ( θα υπάρξει ενημέρωση για τον τόπο). 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν εξηντασέλιδη αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων τους. 

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  :   ΚΥΡΙΑΚΗ    22 / 01 / 2023 

Τη δράση αυτή υλοποιούν  για λογαριασμό του Δήμου μας  η εταιρία Computer Academy και το Κέντρο   

Atout edu&pro. 

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο  6942 956 822 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 


