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      Αιόλου 86 - 3ος Όροφος - Τ.Κ. 105 59 

Τηλ. 210 3342768 - 9, 210 3342771 - 4, Fax: 210 3342767 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Νέο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού & 

Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου  
Σχολ. έτους  2022 - 2023  

(Αφορά στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, καθώς και Α’, Β’, & Γ’ Λυκείου) 

 
 

 

Συνάδελφοι, 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) σε συνεργασία µε 

την Εταιρεία Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού Orientum, παρέχει 

και φέτος στα παιδιά των συναδέλφων - Mελών του - Πρόγραμμα Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, με στόχο την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για τις 

Πανεπιστημιακές και Τεχνολογικές σχολές, καθώς και για τη σύνδεσή τους µε την 

Αγορά Εργασίας.  

Οι επιστημονικοί συνεργάτες της Orientum µε διαδικτυακές συνεντεύξεις και µε τη 

χρήση του Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Horizon, θα βοηθήσουν τους 

μαθητές στη διερεύνηση και κατανόηση των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων. 

Στόχος, είναι να βοηθηθούν τα παιδιά, ώστε να επιλέξουν τον 

ακαδημαϊκό/επαγγελματικό τομέα που επιθυμούν να ακολουθήσουν.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογός μας, σε συνεργασία με την Orientum, παρέχει στους 

μαθητές τα παρακάτω προγράμματα: 
 

1. Για Μαθητές Α’ &  Β’ Λυκείου:  

Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 
 

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom και θα 

ακολουθηθεί η εξής διαδικασία.: 

 

Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΤ 

Η διαδικασία διαρκεί μία (1) ώρα και περιλαμβάνει τη συμπλήρωση test: 

a. Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Horizon 

b. Προσωπικότητας, Profiler   

c. Εργασιακών Κινήτρων, Motivator. 
 

Β. ΔΥΟ (2) ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  

• Η  πρώτη συνάντηση διαρκεί μια (1) ώρα και περιλαμβάνει τη συζήτηση του 

Καθηγητή/Συμβούλου μόνο με το μαθητή/μαθήτρια. 
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• Η δεύτερη συνάντηση διαρκεί μία (1) ώρα και περιλαμβάνει την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων των test και την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής διαδικασίας. 

Στη δεύτερη συνάντηση προτείνεται και η συμμετοχή των γονέων, αλλά πάντα 

με τη σύμφωνη γνώμη του μαθητή/μαθήτριας.  
 

 

2. Για Μαθητές της Γ’ Λυκείου:  

Ατομικό Πρόγραμμα Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου. 
 

       Α.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΤ  

Η διαδικασία διαρκεί 30 λεπτά και περιλαμβάνει τη συμπλήρωση του test 

Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Horizon. 

       Β. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  

Πραγματοποιείται μία (1) συνάντηση η οποία διαρκεί μιάμιση (1,5) ώρα και 

περιλαμβάνει την ανάλυση των αποτελεσμάτων του test, τον υπολογισμό των μορίων, 

την ιεράρχηση των Σχολών και των Τμημάτων, καθώς και συμβουλευτική διαδικασία, 

σχετικά με το Μηχανογραφικό Δελτίο.   
 

3. Για Μαθητές της Γ’ Γυμνασίου:  

Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom και θα 

ακολουθηθεί η εξής διαδικασία.: 

 

Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΤ 

Η διαδικασία διαρκεί μία (1) ώρα και περιλαμβάνει τη συμπλήρωση test: 

a. Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Horizon 

b. Αυτοεκτίμησης – Αυτοαντίληψης 

c. Μαθησιακών στυλ & προτιμήσεων 4Learning. 
 

Β. ΔΥΟ (2) ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  

• Η  πρώτη συνάντηση διαρκεί μία (1) ώρα και περιλαμβάνει τη συζήτηση του 

Καθηγητή/Συμβούλου μόνο με το μαθητή/μαθήτρια.  

 

• Η δεύτερη συνάντηση διαρκεί μία (1,5) ώρα και περιλαμβάνει την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων των test και την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής διαδικασίας. 

Στη συνάντηση προτείνεται και η συμμετοχή των γονέων, αλλά πάντα με τη 

σύμφωνη γνώμη του μαθητή/μαθήτριας. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Τα προγράμματα ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ στα παιδιά των Μελών του 

Συλλόγου Εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα (ΣΥΤΑΤΕ).  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στο Πρόγραμμα, 

παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αντίστοιχη συνημμένη αίτηση και να την 

αποστείλουν στο Σύλλογο, στο e – mail: sytate@nbg.gr, το αργότερο έως την 

Παρασκευή, 03 Μαρτίου 2023. 

mailto:sytate@nbg.gr
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Η Orientum, στην οποία θα κοινοποιηθούν οι αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας, 

θα έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου από 

κοινού να ορίσουν ημερομηνία και ώρα τηλεδιάσκεψης, η οποία θα ανταποκρίνεται 

στις ατομικές ανάγκες του μαθητή και της οικογένειάς του. 
 

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 

τηλέφωνα του Συλλόγου μας, 210 3342769 - διεπ. 12769 (Γιώργος Γιαννόπουλος) ή 

210 3342772 - διεπ. 12772 (Νίκος Καρζής). 
 
 

Αθήνα, 10  Φεβρουαρίου 2023 

 

                                                Για το Δ. Σ. 

Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 Νίκος Παπαϊωάννου 

                      

                   Νίκος Καρζής 
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ΑΙΤΗΣΗ 

Α. Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Α’ και Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 

ΟΝΟΜΑ:  

ΕΠΩΝΥΜΟ:  

E-mail μαθητή/μαθήτριας:  

Κινητό μαθητή/μαθήτριας: 

ΤΑΞΗ:  

 

         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

         ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & Α.Μ. ΓΟΝΕΑ:  

         ΜΟΝΑΔΑ ή ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

E-mail:   

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  

ΣΤΑΘΕΡΟ & ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

  

                                                                                                  

                                                                                            Ημερομηνία: 

 

 

Α.Μ./Υπογραφή 
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ΑΙΤΗΣΗ 

Β. Ατομικό Πρόγραμμα Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου  

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 

ΟΝΟΜΑ:  

ΕΠΩΝΥΜΟ:  

E-mail μαθητή/μαθήτριας:  

Κινητό μαθητή/μαθήτριας: 

ΤΑΞΗ:  

ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:  

 

         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

         ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & Α.Μ. ΓΟΝΕΑ:  

         ΜΟΝΑΔΑ ή ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

E-mail:   

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  

ΣΤΑΘΕΡΟ & ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

 

                                                                                                      Ημερομηνία: 

 

 

 

Α.Μ./Υπογραφή 

 

 


