


6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Σχολικό έτος 2017-2018 



Για εισαγωγή … 

«Αν σου δώσω ένα ψάρι,    

θα είσαι χορτάτος για μια μέρα, 

Αν σε μάθω να ψαρεύεις,  

θα είσαι χορτάτος για μια ζωή» 

 (κινέζικη παροιμία) 
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Εκπαιδευτική & Επαγγελματική  

Πληροφόρηση   

Αναφέρεται σε 

 Όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης  & τις διεξόδους τους 

 Προϋποθέσεις εισαγωγής 

Προγράμματα Σπουδών 

Δυνατότητα σπουδών σε άλλα κράτη 

 Συνθήκες αγοράς - εργασίας 

 Προσφορά-ζήτηση ειδικοτήτων 





Πηγές πληροφόρησης 
1. Συζήτηση – Συνέντευξη με επαγγελματίες  

2. Επίσκεψη σε εκπαιδευτικούς/ επαγγελματικούς 

χώρους  

3. Εθελοντική εργασία (εάν υπάρχει δυνατότητα) 

4. Πληροφοριακό υλικό 

5. Φορείς & Ιδρύματα 

6. Ηλεκτρονικές πηγές 

 

 



Συζήτηση/Συνέντευξη με Επαγγελματίες  

 



 Συνέντευξη με τον ηθοποιό Μέμο Μπεγνή 



Επίσκεψη σε εκπαιδευτικούς & 

επαγγελματικούς χώρους 



 

Σχολή Ευελπίδων 

 



Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

 



 Πληροφοριακό Υλικό 

  Εγκύκλιοι & Ανακοινώσεις Υπουργείου Παιδείας  

  Προκηρύξεις εξετάσεων εισαγωγής σε Σχολές 

  Προκηρύξεις Διαγωνισμών για θέσεις εργασίας 

  Ανακοινώσεις  

Σεμιναρίων 

Εκπαιδευτικών ή Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων 

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

  Οδηγοί Σπουδών & επαγγελμάτων 

  Έντυπα - Φυλλάδια ΣΕΠ 

  Εφημερίδες 

  Αγγελίες εργασίας 



http://ebooks.edu.gr/ 

Γ΄ Γυμνασίου 



www.minedu.gov.gr 









Πού μπορώ να απευθυνθώ   

για δωρεάν υπηρεσίες   

Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας,  

Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

& Πληροφόρησης; 

 
  Φορείς και Ιδρύματα 

 



 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  & Θρησκευμάτων 

(ΥΠΠΕΘ) 

 Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) 

 Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(ΟΑΕΔ) 

 Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων 

 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

 Κέντρα Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού 

(ΚΕΣΥΠ) 



ΥΠΠΕΘ (www.minedu.gov.gr/) 



 

ΕΟΠΠΕΠ  

(Διαδικτυακή Πύλη Συμβουλευτικής & 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

  





Κατάλογος Επαγγελμάτων 



ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου (Αρχιμήδους & Ιπποκράτους- 

Δημαρχείο) 
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Έλεγχος ηλεκτρονικών πηγών (1) 

 Εξετάζω την κύρια πηγή πληροφόρησης. Οι 

δικτυακοί τόποι χαρακτηρίζονται από την 

κατάληξή τους: 

o .edu,(educational): εκπαιδευτικά ιδρύματα 

o .gov,(governmental): κυβερνητικοί φορείς 

o .com,(commercial): εμπορικά προϊόντα 

o .net, (network): προσφορά υπηρεσιών 

o .org,(organisational): μη κερδοσκοπικοί φορείς 

 Επιλέγω  δικτυακούς  τόπους edu, org και gov, 

που κατά κανόνα έχουν έγκυρες πληροφορίες 



31 

Έλεγχος ηλεκτρονικών πηγών (2) 

 Δεν εμπιστεύομαι άκριτα τους τόπους com και net 

 Ιδιαίτερη προσοχή στα Blogs!!! 

 Αναζητώ την επιστημονική ιδιότητα των 

συγγραφέων 

 Εξετάζω ποιότητα των άρθρων (επιχειρήματα, 

μεθοδολογία, πηγές) 

 Ελέγχω το πόσο επίκαιρη είναι η πληροφορία 

(ημερομηνία πρώτης εμφάνισης στο διαδίκτυο) 



Για επίλογο… 

 
 

Αν δεν καταφέρεις να πιάσεις ψάρια,  

μην καταριέσαι τη θάλασσα…. 

(κινέζικη παροιμία) 
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Ευχαριστούμε  

για την προσοχή σας!!! 


