
 

 

 

Αθήνα 30/4/12 

 

  

Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο 1ο Π.Π. Γυμανσίου της Αθήνας 

 

Το βασικό ερώτημα που απασχολεί όλους μας είναι το πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά 

μας να προχωρήσουν ακαδημαϊκά με τον καλύτερο τρόπο, να βρουν αυτό που τους 

ταιριάζει να κάνουν, καθώς και τον δρόμο για να το υλοποιήσουν, και τελικά, να τα 

υποστηρίξουμε με τον καλύτερο τρόπο ώστε, όταν μεγαλώσουν και κληθούν να πάρουν 

αποφάσεις για τον επαγγελματικό τους βίο, να έχουν τα αναγκαία εφόδια ώστε να 

μπορούν να κάνουν επιλογές. 

Πριν μερικά χρόνια τα πράγματα ήταν σαφή. Αν το παιδί “έπαιρνε τα γράμματα”, ο 

στόχος ήταν να σπουδάσει. Η επιλογή της σχολής γινόταν με απλά κριτήρια που 

διαμορφώνονταν με όρους κοινωνικών στερεοτύπων. γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός και 

αξιωματικός για τα αγόρια, δασκάλα, καθηγήτρια, νοσοκόμα για τα κορίτσια. Αυτά τα 

επαγγέλματα διασφάλιζαν κοινωνική ανέλιξη και επαγγελματική επιτυχία. Αν το παιδί 

“δεν έπαιρνε τα γράμματα”, ή η οικογένεια δε μπορούσε να υποστηρίξει τις σπουδές, 

τότε αυτό ή πήγαινε στη δουλειά του πατέρα (αν υπήρχε), ή προσπαθούσε να βολευτεί 

στο δημόσιο, ή άνοιγε ένα μαγαζί, ή μετανάστευε στη μεγάλη πόλη και γινόταν 

υπάλληλος ή εργάτης, ή παντρευόταν αν ήταν κορίτσι. Κάπου εκεί η ιστορία του 

επαγγελματικού προσανατολισμού έπαιρνε τέλος.  

Σήμερα ζούμε μία άλλη εποχή. Η κοινωνική κινητικότητα δε συνδέεται με τις σπουδές, 

αφού αφ’ ενός έχουν απομυθοποιηθεί τα πτυχία και αφ’ ετέρου οι καλές σπουδές δεν 

συνδέονται αναγκαστικά με επιτυχή πορεία στην αγορά εργασίας. Οι γνώσεις 

απαξιώνονται με ιλιγγιώδη ρυθμό: υπάρχουν επιστημονικοί και τεχνολογικοί τομείς 

στους οποίους αυτό που σήμερα είναι επίκαιρο, εξαφανίζεται μετά από 5 χρόνια. 

Πολλαπλές πολιτικές αποφάσεις σε εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 

ασχολούνται με την αποτύπωση προσόντων και δεξιοτήτων για κάθε επάγγελμα. Τα 

προγράμματα σπουδών αλλάζουν διαρκώς, ενώ υπάρχει συνεχής αναμόρφωση της 

τεχνικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Θεωρούμε υποχρέωση και καθήκον μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους μαθητές 

μας αλλά και εσάς στην προσπάθεια  επαγγελματικού προσανατολισμού των παιδιών 

μέσα σε ένα μονίμως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Τη φετινή χρονιά προσπαθήσαμε να 

δώσουμε στο πρόγραμμα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όσο το 

δυνατόν ουσιαστικότερο περιεχόμενο, με επίγνωση ότι το θέμα δεν μπορεί να 

εξαντληθεί μέσα στα όρια του σχολικού οργανισμού. Ως συνέχεια της προσπάθειας 

αυτής αποφασίσαμε να οργανώσουμε την Τετάρτη 9/5/2012 στις 5:00μ.μ. μία ημερίδα 

η οποία θα απευθύνεται κυρίως στους μαθητές και στους κηδεμόνες της Γ Γυμνασίου.  
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Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν: 

1. Η κα Ελένη Βουμβουλάκη υπεύθυνη του ΚΕ.ΣΥ.Π. της Ηλιούπολης, η οποία θα 

μιλήσει για την ανίχνευση των κλίσεων, των ενδιαφερόντων και των δεξιοτήτων 

των παιδιών και το πώς οι γονείς μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό.  

2. Η κα Καραμαλάκου Μόνικα στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας, υπεύθυνη για τον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό, η οποία θα μιλήσει για τη σχέση των σπουδών με 

την επαγγελματική αποκατάσταση και για το “χρηματιστήριο” των επαγγελμάτων 

3. Ο κ. Μπουραντάς Δημήτρης, καθηγητής Management & Human Resources στο 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο οποίος θα μιλήσει για τις ευκαιρίες που 

προσφέρει και τους δρόμους που ανοίγει στους νέους ανθρώπους η εποχή μας. 

Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει συζήτηση.  

Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο σε εσάς όσο και στο παιδί σας, αλλά και σε γονείς 

εκτός σχολείου οι οποίοι πιθανόν θα ενδιαφερόντουσαν να την παρακολουθήσουν. Για 

την επιτυχή έκβαση της ημερίδας και προκειμένου να σχεδιάσουμε τις λεπτομέρειες, 

παρακαλούμε να αποστείλετε στο σχολείο συμπληρωμένη τη δήλωση που 

επισυνάπτουμε, συμπληρώνοντας μάλιστα και το πεδίο που αναφέρεται σε ερωτήματα 

τα οποία θα θέλατε να συζητηθούν. 
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