
   

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ 

Άρτα, 16/05/2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

«Εκπαιδευτικές και Επαγγελματικές επιλογές – Επιχειρηματικό τοπίο στην Άρτα» 

    Τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, ημερίδα 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: «Εκπαιδευτικές και Επαγγελματικές 
επιλογές – Επιχειρηματικό τοπίο στην Άρτα», στο συνεδριακό κέντρο του Επιμελητηρίου 
Άρτας, την οποία παρακολούθησαν μαθήτριες και μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων 
της Άρτας, εκπαιδευτικοί και γονείς, που ενημερώθηκαν για ένα τόσο σημαντικό θέμα, 
όπως ο  Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός. 

 

Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, τα 
τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έδρα την Άρτα και το Επιμελητήριο Άρτας. Η 
εκδήλωση, ήταν αφιερωμένη στον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, μία 
σύγχρονη και σημαντική διαδικασία που προσφέρει την απαραίτητη συμβουλευτική 
στήριξη στους σημερινούς μαθητές και μαθήτριες, ώστε να ανακαλύψουν στοιχεία του 
χαρακτήρα τους, κλίσεις, ικανότητες και ενδιαφέροντα, τα οποία με την κατάλληλη  
αξιολόγηση, θα οδηγήσουν στη λήψη ορθής και συνειδητής απόφασης για τη μελλοντική 
και επαγγελματική πορεία τους. 



   

 

Στην ημερίδα, απηύθυνε αρχικά χαιρετισμό, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Άρτας κ. Παρασκευή Χαμπηλομάτη, η οποία αναφέρθηκε στην 
αναγκαιότητα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ως καίριο εφόδιο για 
τους σημερινούς μαθητές/τριες και αυριανούς επαγγελματίες, καθώς η επιλογή του 
επαγγέλματος είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία τόσο για το ίδιο το 
άτομο και την οικογένειά του, όσο και για ολόκληρη την Πολιτεία. Έπειτα τον λόγο πήρε ο 
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιος Στύλιος, ο οποίος 
επεσήμανε την αξία της επιμονής και της προσπάθειας, προκειμένου οι νέοι να 
κατακτήσουν τους στόχους τους, αλλά και τη σπουδαιότητα της απόκτησης εφοδίων. 
Αναφέρθηκε επίσης στην αναγκαιότητα της στήριξης των παιδιών από τους γονείς τους, 
οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνονται, ώστε να είναι σε θέση να τα συμβουλεύουν ορθά, 
σχετικά με τις αποφάσεις τους. 

 

Εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έστειλαν χαιρετισμό η 
Υφυπουργός κ. Ζέττα Μακρή και εκ μέρους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, ο Περιφερειακός Διευθυντής κ. Κων/νος Καμπουράκης, οι 
οποίοι δεν παρευρέθηκαν, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Η Υφυπουργός κ. Ζέττα 



   

Μακρή, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της ανάδειξης και ενίσχυσης του θεσμού του 
επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά και στην ένταξή του στο σχολικό ωρολόγιο 
πρόγραμμα των καινοτόμων Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, τα οποία εφαρμόζονται από το 
Νηπιαγωγείο, έως το Γυμνάσιο. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στο θεσμό των πρότυπων και 
πειραματικών σχολείων, που ενισχύεται και επεκτείνεται σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, 
αλλά και στην ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τη 
δημιουργία Πρότυπων ΕΠΑΛ, καθώς και Πειραματικών και Θεματικών ΙΕΚ. Επισήμανε  την 
σημαντικότητα της επένδυσης στην παιδεία σε όλες της βαθμίδες, αλλά ειδικότερα στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς με την επιδιωκόμενη αναβάθμιση των σπουδών στα 
Πανεπιστήμια, θα δημιουργηθούν αξιόλογες εναλλακτικές με άμεση απορρόφηση και 
πραγματική αναγνώριση στην αγορά εργασίας. Ο Περιφερειακός Διευθυντής, κ. Κων/νος 
Καμπουράκης, αναφέρθηκε στα οφέλη του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 
καθώς και στον σημαντικό του ρόλο για την ανακάλυψη των ενδιαφερόντων, των κλίσεων 
και των επιθυμιών των μαθητών και μαθητριών, που τους βοηθά στις επιλογές τους και 
τους καθοδηγεί στο σχεδιασμό μιας πετυχημένης σταδιοδρομίας, καθώς και στην 
εξοικείωσή τους με τις συνθήκες αγοράς εργασίας, 

Από μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας, απηύθυνε χαιρετισμό, ο Διευθυντής 
Εσπερινού Λυκείου Άρτας, κ. Ευάγγελος Καραμπάς. Χαιρετισμό επίσης απηύθυναν 
εκπρόσωποι των πολιτειακών και πολιτικών αρχών, ο Βουλευτής Άρτας κ. Χρήστος Γκόκας 
και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Παιδείας και Δια Βίου 
Μάθησης, κ. Δημήτρης Ευαγγέλου. Απέστειλε χαιρετισμό η Βουλευτής Άρτας, κ. Όλγα 
Γεροβασίλη, η οποία απουσίασε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. 

Η εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια ενημέρωσης του 
μαθητικού δυναμικού, περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Άρτας, στην οποία μίλησε η υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
Άρτας, κ. Θεοδοσία Μπακόλα για τις «Επιλογές Σπουδών μετά το Γυμνάσιο», ο 
Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, κ. Ιωάννης Ζαχαρέλος, για την «Εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια Εκπαίδευση», ο Συντονιστής Μαθητείας ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου, κ. Χρήστος 
Μπέλλος, για τη «Μαθητεία – Μεταλυκειακό έτος στο ΕΠΑΛ» και ο Εκπαιδευτικός ΔΔΕ 
Άρτας, κ. Βασίλειος Δρούγας, για την «Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων». 

Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού για τον επιτυχή σχεδιασμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των 
νέων, έγινε η παρουσίαση των τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα 
αναφορικά με τις ακαδημαϊκές σπουδές, την έρευνα και τις επαγγελματικές προοπτικές 
των αποφοίτων τους. Μίλησαν ο κ. Ιωάννης Σκούφος Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και ο κ. Νικόλαος Κορρές, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
για το τμήμα Γεωπονίας, ο κ. Αθανάσιος Τρικούπης, Αναπληρωτής Καθηγητής και 
Κοσμήτωρ της Σχολής Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το τμήμα 
Μουσικών Σπουδών και η κ. Βασιλική Λιάγκου, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, για το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. 

Αναφορικά με τη δραστηριοποίηση συγκεκριμένων δυναμικών επαγγελματικών 
κλάδων και τα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς εργασίας, στα πλαίσια της 
παρουσίασης της επιχειρηματικότητας στην Άρτα, μίλησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Άρτας, κ. Ιωάννης Γκολομάζος. 

Τον συντονισμό ανέλαβαν η κ. Κωνσταντίνα Νικολάου, Βιολόγος, στο τμήμα 
Γεωπονίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο κ. Ιωάννης Καψάσκης, Εκπαιδευτικός, 
Υπεύθυνος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Άρτας. 



   

Στο τέλος της εκδήλωσης, φοιτητές του τμήματος Μουσικών Σπουδών 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρουσίασαν Ανθολογία Μελωδιών για Κουιντέτο Χάλκινων, 
που περιλάμβανε τα έργα «Κοντέσσα Εστερχάζυ», «Το βαλς των χαμένων ονείρων», 
«Περιμπανού» και «Μια πόλη μαγική», του συνθέτη Μάνου Χατζηδάκι, σε ενοργάνωση 
Σάββα Γκριτζέλη.  

 

Ευελπιστούμε ότι οι προσπάθειες όλων όσων συνεργάστηκαν για την 
πραγματοποίηση της εν λόγω ημερίδας, είχαν την ανάλογη απήχηση στην εκπαιδευτική 
κοινότητα για επαρκή πληροφόρηση, ώστε οι εκπαιδευτικές και μετέπειτα 
επαγγελματικές επιλογές των νέων της Άρτας να συνάδουν με τις κλίσεις και τα 
ενδιαφέροντά τους, που αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική 
επιτυχία τους.  

 
   

    

  

 

  

 


