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Αγαπητές Κυρίες και Κύριοι, 

Επικοινωνούμε μαζί σας με την παρούσα επιστολή για να σας ενημερώσουμε σχετικά 

με μία καινούρια δράση, την οποία σχεδιάσαμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,  

και να σας παρακαλέσουμε να συνδράμετε με τη συμμετοχή σας στην υλοποίησή της.  

Συγκεκριμένα, έχοντας ως στόχο να βοηθήσουμε τους εφήβους και νέους σε θέματα 

επαγγελματικού προσανατολισμού, δημιουργήσαμε μέσω του εποπτευόμενου φορέα μας 

Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(ΕΟΠΠΕΠ), τη Διαδικτυακή Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εφήβων και Νέων 

www.eoppep.gr/teens. H εν λόγω Πύλη είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο πληροφόρησης, μία 

δεξαμενή άντλησης στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στη δια βίου ανάπτυξη 

σταδιοδρομίας, στην αγορά εργασίας, στις νέες δεξιότητες που χρειάζεται ο σύγχρονος 

εργαζόμενος. Οι έφηβοι και οι νέοι έχουν πλέον πρόσβαση σε δωρεάν on line τεστ 

επαγγελματικού προσανατολισμού. Έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τον ψηφιακό 

ατομικό τους φάκελο δεξιοτήτων, να οραματιστούν το μέλλον τους μέσω ενός διαδικτυακού 

παιχνιδιού σταδιοδρομίας, να πληροφορηθούν μέσα από θεματικούς καταλόγους για θέματα 

εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας. 

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην παραγωγή 25-30 

εκπαιδευτικών ταινιών (video), τα οποία θα αναρτηθούν στην ανωτέρω Πύλη. Καθώς οι 

αλλαγές που εμφανίζονται σε κλάδους επαγγελμάτων είναι δραστικές και ραγδαίες, η 

παρουσίαση των εκπαιδευτικών ταινιών θα αναφέρεται σε ευρύτερους τομείς επαγγελμάτων. 

Ο σκοπός της παραγωγής βίντεο επαγγελματικών τομέων είναι να δώσει στους 

ενδιαφερόμενους μια γενική ιδέα, σχετικά με το αντικείμενο και τις βασικές δραστηριότητες 

που χαρακτηρίζουν τον κάθε επαγγελματικό τομέα και να τους ευαισθητοποιήσει θετικά για 

αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών για επαγγέλματα με βάση τα ενδιαφέροντα και τα 

ταλέντα τους. Με σκοπό να αξιοποιήσουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία σας στον 

επαγγελματικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείστε επιτυχώς, σας καλούμε να συμμετάσχετε 

ως μέλος της Επιτροπής Επαγγελμάτων και Σταδιοδρομίας, που συγκροτούμε. Με 

δεδομένο ότι η συμβολή σας θα είναι συμβουλευτική και οι συναντήσεις δε θα είναι τακτικές, 

θα αποτελούσε  ιδιαίτερη τιμή και χαρά η αποδοχή εκ μέρους σας της πρόσκλησής μας για 

επικείμενη συνεργασία.  
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Σας έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για την παρουσίαση της συγκεκριμένης δράσης. 

Στη διάθεσή σας, οι συνεργάτες μου και εγώ, για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014              

Με εκτίμηση, 

Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας 

Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 
 

 

 
 


