
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Διασταυρώσεις δρόμων στην πορεία 

του επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων 

Η πορεία για την επιλογή της επαγγελματικής καριέρας κάθε νέου είναι ένας μακρύς δρόμος με πολλές 

προκλήσεις ή και εμπόδια, συζητήσεις ή και προβληματισμούς. Κάθε μαθητής κάνει την δική του 

προσπάθεια για να φτάσει με επιτυχία στο τέλος αυτής της διαδρομής. Οι δρόμοι όλων μαζί των 

μαθητών για την τελική επιλογή δεν είναι είναι πορείες παράλληλες, αλλά έχουν ως βασικό σημείο 

αναφοράς την ηθική και υλική υποστήριξη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, αλλά και των 

καθηγητών τους. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, σε συνεργασία με τον σύνδεσμο 

αποφοίτων του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ευαγγελικής, οργανώνει τέσσερις ενημερωτικές και 

επιμορφωτικές συναντήσεις, όπου γονείς και μαθητές ενημερώνονται από ειδικούς, διασταυρώνουν τις 

απόψεις τους και εμπλέκονται βιωματικά σε ειδικά εργαστήρια.  

1η επιμορφωτική συνάντηση: Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017 

(17.30-21.00) 

«Πώς να επιλέξω το επάγγελμα μου» 

Ομιλητές: 

 Νίκος Αντ. Δεμερτζής, διευθυντής 1ου Γυμνασίου

Καλλιθέας, Σύμβουλος Επαγγελματικού

Προσανατολισμού

 Άννα Ντούμα, Επαγγελματικός Σύμβουλος,

CV Excellence



2η Επιμορφωτική συνάντηση: Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 

 (17.30-21.00) 

«Οι δρόμοι του επαγγελματικού προσανατολισμού διασταυρώνονται στις 

καριέρες Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανολογίας και Μαθηματικών 

(Science, Technology, Engineering, Mathematics- STEM careers) » 

17.30-18.00 Αργύρη Παναγιώτα, Μαθηματικός στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο 

Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης & Πρέσβειρα του Δικτύου Επιστημών Scientix: The community of 

Science Education in Europe)  (www.scientix.eu/). 

18.00 – 19.30 Ομιλίες επιστημόνων 

19.30- 21.00 «Ρώτα έναν επιστήμονα» 

Διάλογος μαθητών, γονέων και επιστημών. 

3η επιμορφωτική συνάντηση: Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 

(17.30-21.00) 

«Οι δρόμοι του επαγγελματικού προσανατολισμού 

διασταυρώνονται στα επαγγέλματα Ανθρωπιστικών Σπουδών 

(Φιλολογία, Ψυχολογία, Νομική, Αρχαιολογία, Κοινωνιολογία, 

Παιδαγωγικά, Τέχνη, κ.ά.)» 

17.30-18.00  Οι ανθρωπιστικές επιστήμες στον 21ο αιώνα 

18.00 -19.30 Ομιλίες επιστημόνων,  αντικείμενο και 

παρουσιάσεις αντίστοιχων σχολών. 

19.30- 21.00 «Ρώτα έναν επιστήμονα» 

Διάλογος μαθητών, γονέων και επιστημών

4η επιμορφωτική συνάντηση: Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 

(ώρα 17.30-21.00) 

«Δρω με την επιστήμη & για την επιστήμη» 

Βιωματικά ομαδικά εργαστήρια για μαθητές και γονείς με ειδικούς 

επαγγελματίες και επιστήμονες.  

http://www.scientix.eu/



