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[ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ] 

 

Αγαπητοί/ές μαθητές/τριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  

Το ΚΕΣΥ Νάξου, παρότι έχει και την αρμοδιότητα της υποστήριξης σας στον Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό και στη λήψη των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών σας αποφάσεων, δε 

διαθέτει στην παρούσα φάση ειδικευμένο προσωπικό για το έργο αυτό. Ωστόσο, έχουμε 

συγκεντρώσει στον ιστότοπό μας http://kesynaxou.mysch.gr σε ξεχωριστή σελίδα, όπως 

εμφανίζεται παρακάτω, πολύ χρήσιμο υλικό, το οποίο προτείνουμε ανεπιφύλακτα να 

αξιοποιήσετε όσο «ΜΕΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ» ή και μετά: 

 

http://kesynaxou.mysch.gr/e-vivliothiki/epaggelmatikos_prosanatolismos.htm 

 

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε με τη σειρά το υλικό που παρατίθεται παρακάτω (μπορείτε να το 

δείτε και απευθείας από εδώ). Προτείνουμε να το μελετήσετε με τη σειρά, ξεκινώντας από 

το πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Στη συνέχεια μέσα από σύντομα βιντεάκια μπορείτε να 

γνωρίσετε επαγγέλματα που δε γνωρίζετε ή ενδεχομένως θεωρείτε ότι γνωρίζετε καλά. 

Ακολούθως στον «Εύδοξο» μπορείτε να δείτε τα προγράμματα σπουδών συγκεκριμένων 

επαγγελμάτων για να κρίνετε αν σε πρώτη φάση σας ταιριάζουν τα μαθήματα που 

διδάσκονται στις αντίστοιχες σχολές. Μετά μπορείτε να δείτε κάποιες εφαρμογές για το 

σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, όπως το μηχανογραφικό δελτίο, βίντεο για σχολές 

και επαγγέλματα, ιστοσελίδες σχολών, υπολογισμός μορίων πανελλαδικών κ.ο.κ.. Τέλος, το 

πιο σημαντικό ίσως που απομένει να κάνετε είναι ένα ή περισσότερα τεστ Προσωπικότητας – 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού για να δείτε μόνοι σας τι επάγγελμα ταιριάζει καλύτερα 

στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας. Ξεκινήστε με το τεστ του ΕΟΠΠΕΠ, το οποίο 

είναι στην ελληνική γλώσσα. Τα υπόλοιπα διατίθενται στην αγγλική.  

Για να κάνετε το τεστ του ΕΟΠΠΕΠ θα σας ζητηθεί να κάνετε εγγραφή (δεν είναι ανάγκη να βάλετε 

πραγματικό όνομα) και στη συνέχεια να συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που 

επιλέξατε. 

Βίντεο για  λήψη 

εκπαιδευτικών και 

επαγγελματικών 

αποφάσεων 

 Τίτλος: «Τι δεν σου είπαν στο σχολείο για τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό» 

Spyros Michaloulis | TEDxAUEB 

http://kesynaxou.mysch.gr/
http://kesynaxou.mysch.gr/index_mathites.htm
http://kesynaxou.mysch.gr/e-vivliothiki/epaggelmatikos_prosanatolismos.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fZi1f2OS7nU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=fZi1f2OS7nU&feature=emb_title


Σελίδα 2 

ενδεικτικά βίντεο 

επαγγελμάτων του 

ΕΟΠΠΕΠ 

 

        
https://www.eoppep.gr/teens/index.php/professional-video 

Εύδοξος: Λίστα 

Πανεπιστημιακών 

Ιδρυμάτων και 

Τμημάτων - 

Προγράμματα Σπουδών 

 

 
https://service.eudoxus.gr/public/departments - 1 

εφαρμογές για Σχολικό 

Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό (Σχολέ

ς, Επαγγέλματα, Βάσεις, 

Ειδικά μαθήματα κ.ο.κ.), 

 

 

 

http://sep4u.gr/sxoles  

Γενική Γραμματεία Δια 

βίου Μάθησης 

 

 

http://www.gsae.edu.gr/el 

Τεστ προσωπικότητας 

και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 

 Τα τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού μπορεί 

να είναι εξαιρετικά βοηθητικά για τη διαμόρφωση των τελικών 

επιλογών – αποφάσεων σπουδών και επαγγέλματος. Προτείνεται το 

τεστ του ΕΟΠΠΕΠ, καθώς είναι το μόνο επίσημο που διατίθεται στο 

διαδίκτυο στην ελληνική γλώσσα. Μπορείτε όμως να δοκιμάσετε και τα 

υπόλοιπα τεστ στα αγγλικά. 

https://www.eoppep.gr/teens/index.php/tests 

https://paroutsas.jmc.gr/iqtest/orient2.htm 

http://ideagenerator.sheridancollege.ca/Quiz.aspx 

https://www.careerexplorer.com 

Περαιτέρω παροχή εξ 

αποστάσεως 

υποστήριξης 

μαθητών/τριών από το 

ΚΕΣΥ Νάξου  

 Για οποιαδήποτε απορία ή για περαιτέρω καθοδήγηση για τα 

θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως συζήτηση για 
τα αποτελέσματα των τεστ, οι μαθητές θα μπορούν να 

απευθύνονται στο προσωπικό του ΚΕΣΥ Νάξου στο τηλ. 
2285062335 καθημερινά από τις 8.00 – 14.00. 
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https://service.eudoxus.gr/public/departments#1
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