
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  
 

 

«ΕΠΙΛΕΓΩ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ» 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ  
 

Ο Δήμος Εορδαίας στα πλαίσια των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

μαθητών και γονέων πραγματοποιεί ημερίδα με θέμα: «Επιλέγω σπουδές και 

επάγγελμα» στις 25 Απριλίου 2015 και ώρα 10.00 πμ στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 

3
ου

 Ενιαίου Λυκείου με συνδιοργανωτές το 1
ο
 ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, το Γραφείο 

Διασύνδεσης ΕΠΑΣ και την υποστήριξη του Κέντρου Ανάπτυξης Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και Καριέρας Success Is Simple. 

Για το θέμα αυτό οι εκπρόσωποι των διοργανωτών παραχώρησαν συνέντευξη τύπου 

στα ΜΜΕ της περιοχής αναφερόμενοι στους στόχους της πρωτοβουλίας. 

Παίρνοντας πρώτος το λόγο ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Απόστολος Καΐδης 

χαρακτήρισε άκρως ενδιαφέρουσα και επίκαιρη την ημερίδα, η υλοποίηση της οποίας 

οφείλεται στην ευαισθητοποίηση του Δημάρχου Εορδαίας, Σάββα Ζαμανίδη, ως 

εκπαιδευτικού, ενώ αναφερόμενος στο στόχο της εκδήλωσης τόνισε μεταξύ άλλων:   

«Ο Δήμος αφουγκραζόμενος τις ανάγκες των νέων αλλά και των γονιών τους, προχωρά 

σε ουσιαστικές δράσεις ενημέρωσης. Αρωγοί στην προσπάθεια του αυτοί είναι 

εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί αλλά και εξειδικευμένοι επαγγελματίες στο χώρο της 

συμβουλευτικής και του προσανατολισμού», προσθέτοντας ότι στόχος της Δημοτικής 

Αρχής  είναι η  θεσμοθέτηση  ανάλογων  πρωτοβουλιών με την συνεργασία και άλλων 

φορέων.  

Στην τοποθέτησή της η εκπρόσωπος της “Success Is Simple”, Αναστασία 

Σαμαλτάνου, αναφερόμενη στη φιλοσοφία του εγχειρήματος επεσήμανε τα εξής: «Η 

Επαγγελματική Συμβουλευτική είναι μία διαδικασία παροχής βοήθειας του ατόμου ώστε 

να κατανοήσει ποιος είναι και τι ικανότητες και δεξιότητες έχει. Έτσι, λειτουργεί ως μία 

διαδικασία που στόχο έχει να ανακαλυφθεί το δυναμικό του μαθητή. Ο Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του τόσο στον χώρο της 

εκπαίδευσης όσο και στον χώρο της απασχόλησης, ώστε η επαγγελματική επιλογή και 

ανάπτυξη να είναι επιτυχημένη και αποτελεσματική». 

Για το σημαντικό ρόλο που παίζει η Τεχνολογική Εκπαίδευση στην κατάρτιση και το 

επαγγελματικό μέλλον των παιδιών έκανε λόγο εκ μέρους του 1
ο
 ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας , ο 
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Βασίλειος  Χατζησάββας, υπογραμμίζοντας ότι:  «Οι νέοι σήμερα, φανερά 

απογοητευμένοι από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης νιώθουν εγκλωβισμένοι. Από 

την άλλη μεριά οι γονείς, νιώθουν και οι ίδιοι την απογοήτευση των παιδιών τους, 

βιώνουν ακόμη πιο έντονα τις συνέπειες της κρίσης και επιθυμούν να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους αλλά δεν ξέρουν  πλέον με ποιόν  τρόπο».  

Απευθυνόμενος στους γονείς και τους μαθητές, ο εκπρόσωπος του Γραφείου 

Διασύνδεσης ΕΠΑΣ, Γρηγόρης Γεωργιάδης, διευκρίνισε   πως:  «Είναι πολύ χρήσιμο να 

παρακολουθήσουν την ημερίδα, καθώς είναι πολύ σημαντικό να επιλέξουν σωστά τι θα 

ακολουθήσουν στη ζωή τους τελειώνοντας τη βασική εκπαίδευση, διότι  δεν γνωρίζουν 

πολλοί από αυτούς τα καλά που προσφέρει η επαγγελματική Εκπαίδευση και συνήθως 

χάνουν τον δρόμο τους». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός έρχεται να 

δώσει τη λύση και την  ώθηση στους νέους να κυνηγήσουν το μέλλον τους και να μας 

οδηγήσουν σ’ ένα καλύτερο αύριο, σ’ ένα καλύτερο μέλλον. Η παρουσία μαθητών και 

γονέων  στην Ημερίδα κρίνεται απαραίτητη καθώς θα πάρουν ουσιαστικές πληροφορίες 

για τους τύπους Λυκείων και  Επαγγελματικών  Σχολών, των  Επαγγελματικών 

Δικαιωμάτων , Ακαδημαϊκών  σπουδών  και κυρίως για  τον σωστό Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό που θα τους οδηγήσει στην επιτυχία.  
 


