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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Αγαπεηνί γνλείο, 

 
γλωξίδνληαο όηη ν ρνιηθόο Επαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

βνεζά ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηε γλώζε, ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο πνπ απαηηνύληαη, 
ώζηε λα γίλνπλ νη ίδηνη ηθαλνί λα δηαρεηξίδνληαη ζέκαηα ηεο πξνζωπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 
ηνπο αλάπηπμεο, ην ζρνιείν καο πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη Ημέπα Επαγγελμαηικού 

Πποζαναηολιζμού ηην Δεςηέπα 13 Φεβποςαπίος 2017.  
Σν ζρνιείν καο ζέινληαο λα ππνζηεξίμεη θαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο 

καο λα δηαρεηξηζηνύλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ην ζέκα ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 
ηνπο ζηαδηνδξνκίαο πξνγξακκαηίδεη ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα λα γίλεη παποςζίαζη ηων 
εκπαιδεςηικών επιλογών μεηά ηο Γςμνάζιο, ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ηνπ Επαγγεικαηηθνύ 

Λπθείνπ θαζώο θαη παποςζίαζη ηων επαγγελμαηικών μονογπαθιών από όλοςρ ηοςρ 
ηομείρ (Θεωξεηηθώλ πνπδώλ – Θεηηθώλ πνπδώλ – Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο θαζώο θαη 

Σερληθώλ Εηδηθνηήηωλ). Επαγγεικαηηθή  Μνλνγξαθία νλνκάδνπκε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή 
επαγγέικαηνο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηα ηδηαίηεξα πξνζωπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

ηθαλόηεηεο πνπ απαηηνύληαη, ηηο ζπνπδέο θαη ηηο πξννπηηθέο απαζρόιεζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε 
εθδήιωζε είλαη πξνζθεθιεκέλνη εθπαηδεπηηθνί από όινπο ηνπο ηνκείο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα 
Επαγγεικαηηθά Λύθεηα, νη νπνίνη ζα παξνπζηάζνπλ ην πξόγξακκα καζεκάηωλ-εξγαζηεξίωλ γηα 

θάζε εηδηθόηεηα θαη ηνλ ηξόπν εηζαγωγήο ζηα ηξηηνβάζκηα ηδξύκαηα.  
Θα ήηαλ σαπά θαη ηιμή για ηο ζσολείο, νη παξνπζηάζεηο ηωλ επαγγεικάηωλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ από ηνπο γνλείο ηωλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ καο. Γηα απηό ζα ζαο 
παξαθαινύζακε λα ζηαζείηε αξωγνί ζε κηα ηέηνηα πξωηνβνπιία ηνπ ζρνιείνπ καο θαη λα καο 
απαληήζεηε αλ έρεηε ηελ δπλαηόηεηα θαη ηε δηάζεζε λα παξνπζηάζεηε ην δηθό ζαο επάγγεικα 

ζηε ζπγθεθξηκέλε εθδήιωζε.     
Επειπηζηώληαο ζηε ζεηηθή αληαπόθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο, ζαο επραξηζηνύκε πνιύ εθ 

ηωλ πξνηέξωλ! 
 
Να ζπκάζηε :  

Οι γονείς οφείλουν να ζηηπίξοςν ηον επαγγελμαηικό πποζαναηολιζμό ηων παιδιών ηοςρ 

γιατί δελ  ππάξρεη ακθηβνιία όηη είλαη ηδηαίηεξα επηπρείο νη γνλείο εθείλνη πνπ βιέπνπλ ηα 

παηδηά ηνπο λα πεηπραίλνπλ ζηελ θαξηέξα ηνπο θαη λα πνξεύνληαη κε ζίγνπξα θαη επηηπρεκέλα 
βήκαηα ζην δξόκν ηνπ κέιινληόο ηνπο. 

Η πξνζδνθία λα έρνπλ ηα παηδηά καο επαγγεικαηηθή επηηπρία θαη πξνζωπηθή επηπρία είλαη κηα 

επγεληθή θηινδνμία πνπ ραξαθηεξίδεη ηε θύζε ηνπ αλζξώπνπ θαη πξνάγεη ηελ αλζξώπηλε 
θνηλωλία! 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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Δ Η Λ Ω  Η   
 

Ο/Η παξαθάηω ππνγξάθωλ/θνπζα …………………………………………... γνλέαο – θεδεκόλαο ηνπ 
καζεηή/ηξηαο …………………………………………………………… ηνπ ηκήκαηνο ……… ηνπ 5νπ Γπκλαζίνπ 
Ηξαθιείνπ, δειώλω όηη πξνηίζεκαη λα παξνπζηάζω ην επάγγεικά κνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εθδήιωζε ηνπ ζρνιείνπ ζηηο 13/02/2017.  
To πξόγξακκα ηεο εθδήιωζεο ζα αλαθνηλωζεί κόιηο νξηζηηθνπνηεζεί. 

  
Ο/Η Δειώλ/νύζα 

 

Επάγγεικα:…………………………. 

Τπνγξαθή:………………………………….  Σει.επηθνηλωλίαο:…………………..………… 


