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Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Δήμος Νεάπολης-Συκεών [ΚΕΠΔΝΣ]



Φάση Α 
Χορήγηση μέσω του διαδικτύου του κορυφαίο
τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career
Gate Test σε όλους τους μαθητές των τάξεων Γ’
Γυμνασίου και Α’-Β’ Λυκείου.

Διανομή κουπονιών στους μαθητές των τάξεων
Γ' Γυμνασίου και Α'-Β' Λυκείου του σχολείου.
Οι διευθυντές του σχολείου θα λάβουν τους
μοναδικούς κωδικούς άπο το Δήμο. Ο κάθε
κωδικός αντιστοιχεί σε ένα τεστ επαγγελματικού
προσανατολισμού ανά μαθητή.  

  Ρόλος Σχολείων Δήμου

Η δημιουργία του Κέντρου Προσανατολισμού
σε Δήμους διενεργείται σε 2 φάσεις:

  Χορήγηση Τεστ



Η δημιουργία του Κέντρου Προσανατολισμού
σε Δήμους διενεργείται σε 2 φάσεις:

Φάση Β Παροχή Ατομικής Συμβουλευτικής

Συνεδρία Ατομικής Συμβουλευτικής στους μαθητές με
την ολοκλήρωση συμπλήρωσης του τεστ
επαγγελματικών δεξιοτήτων της Career Gate.

Οι μαθητές του σχολείου σας θα μπορούν να κλείσουν
συμβουλευτική συνεδρία με εξειδικευμένο σύμβουλο
σταδιοδρομίας. 



Το ερωτηματολόγιο του Career Gate Test βρίσκεται σε link στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Πατώντας στο link ο μαθητής σας θα οδηγείται απευθείας στο ερωτηματολόγιο του τεστ
αφού πρώτα συμπληρώσει μια φόρμα στοιχείων, δηλαδή το ονοματεπώνυμό του, 
το e-mail του και τον μοναδικό κωδικό που θα του έχει δοθεί.

Ενσωμάτωση του τεστ στο site του Δήμου



Κλείσιμο ραντεβού για συμβουλευτική

Πρώτον, κατόπιν ολοκλήρωσης του ερωτηματολογίου ο μαθητής σας θα λάβει στο
προσωπικό του email τα αποτελέματα του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
καθώς και ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο όπου οι μαθητές θα μπορούν να δουν τις
διαθέσιμες ώρες των συμβούλων και θα κλείνουν ηλεκτρονικά το ραντεβού τους.
Αμέσως θα λαμβάνουν email επιβεβαίωσης του ραντεβού με όλα τα στοιχεία που
χρειάζονται πριν την συμφωνημένη ημερομηνία συνεδρίας. 

Επιπροσθέτως, οι μαθητές του σχολείου σας θα μπορούν να επικοινωνήσουν με την
Career Gate καθώς και την γραμματεία του Δήμου τηλεφωνικώς αλλά και με email
ώστε να μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους.  

Σχετικά με τη διαδικασία των ραντεβού για τις συμβουλευτικές συνεδρίες με
εξειδικευμένο σύμβουλο, ο Δήμος θα παρέχει δύο μεθόδους επικοινωνίας. 



Εμπεριέχεται αυτοματοποιημένος έλεγχος ειλικρίνειας που
αποκλείει την πιθανότητα να εκδοθούν μη αξιόπιστα
αποτελέσματα.
Εξετάζονται τα επίπεδα αυτοεικόνας και αποφασιστικότητας.
Χαρτογραφείται η προσωπικότητα του ατόμου μέσα από τη
θεωρία του Holland.
Συνδέονται τα ενδιαφέροντα και οι κλίσεις με 16
επαγγελματικές κατηγορίες.
Προσδιορίζονται τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν.
Σύνδεση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις κλίσεις και τα
ενδιαφέροντα.

Το Career Gate Test, είναι ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο Τεστ
Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διεκπεραιώνεται από το
διαδίκτυο. Με το τεστ διερευνώνται η προσωπικότητα, οι κλίσεις, τα
ενδιαφέροντα ενός ατόμου.

Λίγα λόγια
για το τεστ
της Career
Gate



Το τεστ με μια ματιά

To Career Gate Test είναι ένα από τα
κορυφαία τεστ επαγγελματικού
προσανατολισμού στην Ελλάδα και
διεθνώς. Έχει δοκιμαστεί με απόλυτη
επιτυχία στην πράξη τα τελευταία 10
χρόνια με τη χορήγησή του σε
περισσότερο από 140.000 χρήστες.
Στηρίζεται σε αναγνωρισμένες
επιστημονικές βάσεις, είναι σταθμισμένο,
αξιόπιστο, έγκυρο, εύχρηστο και εύκολα
κατανοητό.



Σας ευχαριστούμε!


