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«∆ιάλεξε ένα επάγγελµα
που σου αρέσει και δεν

θα ξαναχρειαστεί να
δουλέψεις στη ζωή σου»

Confucius

Υπηρεσίες
Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού



Τι είναι ο επαγγελµατικός 
προσανατολισµός

Ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός της 
Evalion είναι µια συµβουλευτική 
διαδικασία που στηρίζεται στη χρήση 
ψυχοµετρικών εργαλείων και έχει ως 
στόχο να βοηθήσει τον έφηβο να 
διαµορφώσει µια ολοκληρωµένη εικόνα 
για τον εαυτό του και να επιλέξει την 
κατάλληλη για εκείνον σπουδαστική και 
µετέπειτα, επαγγελµατική κατεύθυνση.

Τα εργαλεία (τεστ και ερωτηµατολόγια) 
που χρησιµοποιούνται, στοχεύουν στη 
διερεύνηση των επαγγελµατικών 
ενδιαφερόντων, της προσωπικότητας, των 
αξιών και των ικανοτήτων του εφήβου. 

Αξιοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες, 
το άτοµο ενισχύει την αυτογνωσία του και 
είναι σε θέση να λάβει περισσότερο 
συνειδητές αποφάσεις σχετικά µε το 
επαγγελµατικό του µέλλον.

Μάθετε περισσότερα για τις
υπηρεσίες µας στην ιστοσελίδα

www.ev-career.com

Σκουφά 60, 10680, Αθήνα, Ελλάδα
Email: info@evalion.gr
Tηλ: +30  2108839938
Fax: +30 2108820686
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Η σειρά EvCareer Επαγγελµατικός 
Προσανατολισµός περιλαµβάνει 3 
ερωτηµατολόγια και 8 τεστ ικανοτήτων που 
συµπληρώνονται µέσω διαδικτύου:
 

Ερωτηµατολόγιο Επαγγελµατικών 
Ενδιαφερόντων
Ερωτηµατολόγιο Επαγγελµατικής 
Προσωπικότητας
Ερωτηµατολόγιο Αξιών

Τεστ Γλωσσικού Συλλογισµού
(τεστ Κατανόησης Κειµένου και τεστ 
Συσχετισµού Εννοιών)
Τεστ Αριθµητικού Συλλογισµού
(τεστ Αριθµητικών Προβληµάτων και τεστ 
Αριθµητικών Ακολουθιών)
Τεστ ∆ιαγραµµατικού Συλλογισµού
Τεστ Ελέγχου ∆εδοµένων
Τεστ Αντίληψης ∆ιαστάσεων
Τεστ Μηχανικής Αντίληψης

Με τη συµπλήρωση όλων των εργαλείων, 
ο συµβουλευόµενος λαµβάνει µία 
συνδυαστική και αναλυτική αναφορά των 
αποτελεσµάτων του, η οποία αποτελεί τη 
βάση της συµβουλευτικής διαδικασίας για 
την επιλογή σπουδαστικής κατεύθυνσης.

∆είγµα της αναφοράς διατίθεται µέσω της 
ιστοσελίδας www.ev-career.com.

Σε ποιους απευθύνεται

Η σειρά EvCareer Επαγγελµατικός 
Προσανατολισµός απευθύνεται σε 
έφηβους/µαθητές 14 έως 18 ετών,
οι οποίο βρίσκονται στο στάδιο της 
διερεύνησης για την επιλογή της 
κατάλληλης µεταλυκειακής
εκπαίδευσης.

Τα οφέλη για τον έφηβο

Τα άτοµα που επιλέγουν τις υπηρεσίες  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
διερευνούν σε βάθος τα 
χαρακτηριστικά του εαυτού τους και τις 
ικανότητες τους. Η εις βάθος γνώση του 
εαυτού, σε συνδυασµό µε τη γνώση του 
εξωτερικού περιβάλλοντος, καθιστούν 
τον έφηβο ικανό να λάβει τις πλέον 
ορθές αποφάσεις αναφορικά µε τη 
σταδιοδροµία του. 

Τα στάδια της διαδικασίας επαγγελµατικού προσανατολισµού της Evalion
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