
 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

 «Επαγγέλμαηα ηοσ 2030» 

για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς 

 

Σν θξνληηζηήξην «ΤΓΥΡΟΝΟ», ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό, δηνξγαλώλεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία 

Orientum θαη ην ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Τ, Δηαδηθηπαθό εκηλάξην Επαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ζηόρν 

ηελ αλαιπηηθή πιεξνθόξεζε γηα όια ηα ηκήκαηα ησλ αθαδεκατθώλ ηδξπκάησλ ηεο ρώξαο θαη ηελ 

παξνρή ζπκβνπιώλ γηα ηε ζσζηή πινήγεζε ησλ καζεηώλ ζην πνιύπινθν ζύζηεκα ηεο 

Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο. 

 

Σν ζεκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κσριακή 06 Φεβροσαρίοσ 2022 ζηηο 11:00 κέζσ ηεο 

πιαηθόξκαο Zoom, ζην θαλάιη καο ζην Youtube θαη live ζηε ζειίδα καο ζην Facebook. 

Απεπζύλεηαη ζε καζεηέο όισλ ησλ ηάμεσλ, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο. 

 

Η εθδήισζε ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ζεκαηηθέο ελόηεηεο:    

 

 σμπεριθορές ανθρώπων ποσ πεησταίνοσν 

 ηοτοθεζία – Διατείριζη τρόνοσ 

 Πώς θα πάρω ηη ζωζηή απόθαζη 

 Αναλσηική παροσζίαζη ημημάηων  

 Εναλλακηικές καριέρες 

 Νέα δεδομένα ζηην εκπαίδεσζη 

 Παγίδες ζηο μητανογραθικό 

 Πώς μπορώ να βεληιωθώ μέζα ζηο Πανεπιζηήμιο 

 Soft Skills και αγορά εργαζίας 

 Επαγγέλμαηα ηοσ 2030 

 

Εηζεγεηέο ηεο εθδήισζεο ζα είλαη: 

 

Η εηαηξεία Orientum, από ην 2004 δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ Επαγγεικαηηθνύ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ηεο πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο θαη βνεζάεη θάζε ρξόλν πάλσ από 2.000 

καζεηέο θαη θνηηεηέο λα επηιέμνπλ ζσζηά ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ην επάγγεικά ηνπο, ζηεξίδνληαο ηε 

δνπιεηά ηεο ζηελ πξνζσπηθή ελαζρόιεζε κε ηνλ θάζε λέν, ζηελ ρξήζε έγθπξσλ επηζηεκνληθώλ 

ςπρνκεηξηθώλ εξγαιείσλ θαη ζηε ζσζηή πιεξνθόξεζε. 

 

Εηζεγεηέο ηεο εθδήισζεο ζα είλαη: 

 

Ο θ. πύρος Μιταλούλης, ύμβοσλος Επαγγελμαηικού Προζαναηολιζμού MSc. θαη Ιδξπηήο 

ηεο Εηαηξείαο "Orientum". Από ην 2006 θαη έπεηηα, ζπγγξάθεη καδί κε ηελ εξεπλεηηθή ηνπ νκάδα, 

ην βηβιίν «ΠΑΜΕ.. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ», πνπ εθδίδεηαη θάζε ρξόλν. Επίζεο, πξαγκαηνπνηεί ζεηξά 

νκηιηώλ ζε καζεηέο θαη γνλείο θάζε ρξόλν, ζε όια ηα κέξε ηεο Ειιάδαο, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 

ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επηινγή ζπνπδώλ θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 

Ο θ. Θοδωρής Θεοηόκης, ύμβοσλος ποσδών θαη κέινο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ζπγγξαθηθήο 

νκάδαο ηνπ βηβιίνπ «ΠΑΜΕ..ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ», πνπ εθδίδεηαη θάζε ρξόλν.  

 

Η θ. Άζπα Παζπάλη, MSc, BSc Ψστολόγος, Παηδνςπρνιόγνο Επηζηεκνληθή Δηεπζύληξηα & 

Τπεύζπλε ηνπ ΔΙ.ΚΕ.Φ.Τ.. Οκηιία κε ζέκα: «Πανελλήνιες: οικογενειακή σπόθεζη ή μονοπάηι 

προς ηην ενηλικίωζη»; 
 

 


