
 

Εκδήλωση  

Επαγγελματικά Μονοπάτια 
10 Δεκεμβρίου 2022  

 

2ος Μέρος Εκδήλωσης | Παράλληλες Δράσεις 

 

 

Video σχετικά με Επαγγέλματα & Δεξιότητες | 12:30 – 17:00 | Κάτω Foyer 

Ενημέρωση από Φορείς και εταίρους του project STAYnet | 12:30 – 17:00 | Foyer 

 
Εργαστήρια/Συζητήσεις/Σεμινάρια για τα οποία απαιτείται κράτηση θέσης: 

 

Εργαστήριο Go4STEM | 12:45 – 14:15 | Αίθουσα σεμιναρίων 

Επαγγελματικά μονοπάτια για μικρές και μικρούς! | 12:45 – 14:15 | Αίθουσα εκδηλώσεων 

 «Μονοπάτια καριέρας στο ΚΠΙΣΝ», Συζήτηση με επαγγελματίες (Μέρος Α‘) | 13:30 – 14:00 | 2.002 

Επαγγελματικές διαδρομές των Μηχανικών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό (Κύκλος Α)| 13:30 – 14:50 |2.003 

Διαπραγμάτευση: Η ήπια δεξιότητα του 21ου αιώνα | 14:15 – 16:15 | 2.004 

«Μονοπάτια καριέρας στο ΚΠΙΣΝ», Συζήτηση με επαγγελματίες (Μέρος B‘) | 14:30 – 15:00 | 2.002 

Οι τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται στο χώρο του τρενομοντελισμού | 14:30 – 15:45  | 2.005 

Επαγγελματικά Μονοπάτια στην εκπαίδευση – Βλέποντας πέρα από τη διδασκαλία | 14:30 – 15:30 | 3.002 

Βιολογική Γεωργία: Παραγωγή, μεταποίηση, Έλεγχος & Πιστοποίηση, Εμπορία των Ελληνικών Βιολογικών Προϊόντων στην ΕΕ (Κύκλος A’) | 14:30 – 15:30 | 3.004  

Όσα θέλεις να μάθεις για το Europass και πολλά περισσότερα | 15:00 – 16:30 | 3.001 

Επαγγελματικές διαδρομές των Μηχανικών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό (Κύκλος Β) 15:30 – 16:50 | 2.003 

Βιολογική Γεωργία: Παραγωγή, μεταποίηση, Έλεγχος & Πιστοποίηση, Εμπορία των Ελληνικών Βιολογικών Προϊόντων στην ΕΕ (Κύκλος Β‘) | 16:00 – 17:00 | 3.004 

Εργαστήριο Go4STEM | 16:00 – 17:00 | Αίθουσα σεμιναρίων 

 

*Όλες οι παράλληλες δράσεις (εργαστήρια, σεμινάρια, συζητήσεις, προβολή βίντεο, ενημέρωση από φορείς κτλ) της εκδήλωσης πραγματοποιούνται στα Ελληνικά. 



  

Περιγραφές Εργαστηρίων/Συζητήσεων/Σεμιναρίων 
 

 
 

12:30 – 17:00 

Κάτω Foyer 

 

Απευθύνεται σε  

Φοιτητές/-τριες,  

μαθητές/-τριες,  

γονείς, καθηγητές/-τριες 

 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Δεν υπάρχει περιορισμός 

Δεν απαιτείται κράτηση θέσης 

 

 

Φορέας 

ΕΟΠΠΕΠ  

EUROPASS   

Φίλοι και Υποστηρικτές του Κέντρου Πολιτισμού 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  

(Φ&Υ ΚΠΙΣΝ) 

  

Video σχετικά με Επαγγέλματα & Δεξιότητες  

 
 Θέλεις να μάθεις τι ρόλο παίζουν οι επικοινωνιακές και ψηφιακές δεξιότητες σε ένα επάγγελμα; 

 Ψάχνεις ένα εργαλείο που θα σε βοηθήσει να φτιάξεις το βιογραφικό σου; 

 Ενδιαφέρεσαι να ακούσεις πως είναι η εργασιακή καθημερινότητα ορισμένων επαγγελμάτων; 

 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προβληθεί μια σειρά από βίντεο μικρής διάρκειας γύρω από τη θεματική «Επαγγέλματα & Δεξιότητες» τα οποία 

θα σου προσφέρουν απαντήσεις στα ερωτήματά σου. 

 

Πρόκειται για συνολικά 21 βιντεάκια.   

- 8 βιντεάκια παρουσιάζουν επαγγέλματα που δεν είναι ευρέως γνωστά, είναι όμως αναγκαία και ιδιαίτερα σημαντικά για τη σωστή 

λειτουργία ενός oργανισμού.   

- Τα υπόλοιπα 13 βιντεάκια αναφέρονται τόσο σε εργαλεία του Europass όσο και σε μια σειρά από δεξιότητες, καθώς και στην αξία αυτών 

στην διαδικασία διαχείρισης σταδιοδρομίας.  

 

Τα βίντεο θα προβάλλονται σε Loop, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να δει όσα βίντεο επιθυμεί, όποια στιγμή της εκδήλωσης το θελήσει. 

Ο τίτλος και η σειρά προβολής των βίντεο θα βρίσκεται αναρτημένη στον χώρο προβολής.  

 

 

 

12:30 – 17:00 

Foyer 

 

Απευθύνεται σε  

Φοιτητές/-τριες,  

μαθητές/-τριες,  

γονείς, καθηγητές/-τριες 

 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Δεν υπάρχει περιορισμός 

Δεν απαιτείται κράτηση θέσης 

 

Φορείς 

Αναφέρονται στην περιγραφή  

Eνημέρωση από Φορείς και εταίρους του project STAYnet 

 
Εκπρόσωποι των παρακάτω φορέων θα βρίσκονται στον χώρο της εκδήλωσης και θα χαρούν να συνομιλήσουν μαζί σου:  

- Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

- Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Κατάρτισης  

- Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)    

- Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  

- Φίλοι & Υποστηρικτές του ΚΠΙΣΝ  

- Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

- ΓΣΑ Ελληνικό Μοντελιστικό Κέντρο ΙΚΕ – MARKLIN  

 

Οι εκπρόσωποι θα χαρούν να σας ενημερώσουν για το έργο, τα προγράμματα και τους στόχους των φορέων, καθώς και να συνομιλήσουν μαζί σας 

και να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Σας καλούν να γνωρίσετε τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν στους φορείς αυτούς, καθώς και τα προσόντα που 

καλούνται να έχουν όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν μελλοντικά στους τομείς αυτούς.       



  

 

 

 

 

 

 

 

12:45 – 14:15 & 16:00 – 17:00   

2 κύκλοι με το ίδιο περιεχόμενο   

στην Αίθουσα Σεμιναρίων 

 

Απευθύνεται σε    

Μαθητές/-τριες Γυμνασίου, Λυκείου & ΕΠΑΛ,  

φοιτητές/-τριες 

 

Αριθμός Συμμετεχόντων 

Έως 25 άτομα  

Απαιτείται κράτηση θέσης 

 

Φορέας  

Goethe-Institut Athen 

 

 

 

 

 
 

Εργαστήριο Go4STEM 
 

Ποια επαγγελματική πορεία είναι η κατάλληλη για μένα; Πολλοί νέοι/-ες δυσκολεύονται να δώσουν απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Το εργαστήριο 

STEM επικεντρώνεται στους Επαγγελματικούς Τομείς της Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών, των Τεχνολογιών Ηλιακής Ενέργειας, της 

Βιοτεχνολογίας, των Οπτικών Τεχνολογιών και της Συντήρησης Μνημείων. Προσφέρει νέες ιδέες και επαγγελματικές προοπτικές, καθώς επιτρέπει 

στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις δεξιότητες και τα δυνατά τους σημεία, βάζοντας τους στη διαδικασία να τα δοκιμάσουν εξ ιδίων. 

 

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν σε έως και 15 σταθμούς πρακτικής άσκησης. Οι σύντομες διαδραστικές ασκήσεις των 

σταθμών, τους παρέχουν διασκεδαστικές αναφορές σε επαγγέλματα και απεικονίζουν τις δεξιότητες τους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη 

δυνατότητα μεταξύ άλλων να εξετάσουν δομικές ύλες με μικροσκόπιο, να προγραμματίσουν ένα ρομπότ και να κατανοήσουν από τι αποτελείται 

ένα Smartphone. Οι εντυπώσεις που τους δημιουργούνται, αποτελούν ερεθίσματα για περαιτέρω πληροφόρηση και προσανατολισμό. Και ένα τέτοιο 

ερέθισμα, αποτελεί συχνά κινητήριο μοχλό, ώστε  οι νέοι/-ες να στραφούν στην εκπαιδευτική και επαγγελματική κατεύθυνση που τους ταιριάζει. 

 

Εισηγήτριες: 

Ειρήνη Παπαστεφάνου | Καθηγήτρια Γερμανικών 

Ιωάννα Στυλιανέλη | Βοηθός έργου του Goethe-Institut Athen 

 

 

 

 

12:45 – 14:15 

Αίθουσα Eκδηλώσεων 

 

Απευθύνεται σε  

Μαθητές/-τριες Δημοτικού 

 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Έως 20 άτομα  

Απαιτείται κράτηση θέσης 

 

Φορέας 

Απ‘ Ουσία 

 

 

 

 

 

Επαγγελματικά μονοπάτια για μικρές και μικρούς! 

 
Πρόκειται για ένα βιωματικό πρόγραμμα, με παιχνίδια αυθόρμητης έκφρασης, αφιερωμένο στα επαγγέλματα.  

Με ομαδικά και ατομικά παιχνίδια στοχεύουμε τα παιδιά να ανακαλύψουν δραστηριότητες και πράγματα που τους αρέσουν, τους κεντρίζουν 

το ενδιαφέρον, τους φαίνονται περίεργα ή απλά θα ήθελαν να δοκιμάσουν.  

Μέσα από μια παραλλαγή του κλασικού παιχνιδιού pictionary, ανακαλύπτουμε τα στερεότυπα και τα πρότυπα που σχετίζονται με τα διάφορα 

επαγγέλματα. Υπάρχουν “γυναικεία” ή “ανδρικά” επαγγέλματα;  

Τέλος, μέσα από δύο διασκεδαστικές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής παίρνουμε μια πρώτη γεύση πιθανών επαγγελμάτων και 

δημιουργούμε συνδέσεις με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα δικά μας ενδιαφέροντα.  

 
Εισηγήτριες 

Αβαταγγέλου Γεωργία & Ζωή Δάβαρη | Παιδαγωγική ομάδα απΌυσία 

 

 

 

 



  

 

 

13:30 – 14:50 & 15:30 – 16:50  

2 κύκλοι με το ίδιο περιεχόμενο   

Αίθουσα 2.003 

 

Απευθύνεται σε  

Φοιτητές/-τριες 

μαθητές/-τριες  

(κυρίως Β‘, Γ‘ Λυκείου & ΕΠΑΛ)  

γονείς, καθηγητές/-τριες 

 

Αριθμός Συμμετεχόντων 

Έως 25 άτομα 

Απαιτείται κράτηση θέσης 

 

Φορέας 

Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής 

Οικονομίας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου   

 

Επαγγελματικές Διαδρομές των Μηχανικών 

στην Ελλάδα και το Εξωτερικό 
 

      

Το εργαστήριο θα αναλύσει τις επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα αφορά 

γενικότερα τους μηχανικούς αλλά θα περιέχει και μεγαλύτερη λεπτομέρεια για τους χημικούς μηχανικούς. 

 

 

Εισηγητές/-τριες : 

Άγγελος Τσακανίκας | Αναπ. Καθηγητής ΕΜΠ 

Αιμιλία Πρωτόγερου | Επίκ. Καθηγήτρια ΕΜΠ (εκλεγμένη) 

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος | Μεταδιδακτορικός ερευνητής ΕΜΠ 

13:30 – 14:00 (Μέρος Α‘) & 14:30-15:00 (Μέρος Β)‘ 

Αίθουσα 2.002 

 

Απευθύνεται σε  

Φοιτητές/-τριες,  

μαθητές/-τριες (κυρίως Β‘ & Γ‘ Λυκείου και ΕΠΑΛ), 

γονείς, καθηγητές/-τριες 

 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Έως 20 άτομα  

Απαιτείται κράτηση θέσης 

 

Φορέας 

Φίλοι και Υποστηρικτές του Κέντρου Πολιτισμού 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  

(Φ&Υ ΚΠΙΣΝ)  

 

«Μονοπάτια καριέρας στο ΚΠΙΣΝ», Συζήτηση με επαγγελματίες  
 

Τι πρέπει να σπουδάσει κάποιος για να γίνει υπεύθυνος συντονισμού εξυπηρέτησης επισκεπτών; 

Ποια είναι η καθημερινότητα μιας συντηρήτριας βιβλίων και αρχειακού υλικού; 

Ποιες ήπιες δεξιότητες είναι απαραίτητες για έναν βιβλιοθηκονόμο; 

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της συντονίστριας προγραμματισμού και παραγωγής; 

Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει κάποιος ως μέλος της τεχνικής διεύθυνσης Εθνικής Λυρικής σκηνής; 

Τι σχέση μπορεί να έχει ένα ζωγράφος πλαστικός με τη σκηνογραφία μιας παράστασης; 

Πως μπορεί ένας αρχιτέκτονας να συντονίσει το σύνολο των τεχνικών υπηρεσιών ενός μεγάλου έργου; 

Ποιες είναι οι δυσκολίες και οι προκλήσεις ενός γεωπόνου που απασχολείται σε ένα μεγάλο μεσογειακό πάρκο; Τι μας διδάσκει η φύση; 

 

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα γύρω από ένα από αυτά τα επάγγελμα, έχεις τη δυνατότητα να συζητήσεις με επαγγελματίες του χώρου αυτού. 

Μπορείς να θέσεις τις ερωτήσεις σου στους επαγγελματίες και έτσι να αποκτήσεις μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για τις αρμοδιότητες, τις δεξιότητες 

και τις ευθύνες που έχει μια θέση εργασίας που σε ενδιαφέρει.   

 

Τα επαγγέλματα που παρουσιάζονται είναι τα ακόλουθα: Αρχιτέκτων, Συντονίστρια τεχνικών υπηρεσιών ΚΠΙΣΝ | Γεωπόνος του Πάρκου Σταύρος 

Νιάρχος | Συντονιστής προγραμματισμού και παραγωγής, ΚΠΙΣΝ | Υπεύθυνος συντονισμού ομάδας εξυπηρέτησης επισκεπτών ΚΠΙΣΝ | 

Βιβλιοθηκονόμος Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος | Συντηρητής βιβλίων και αρχειακού υλικού, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος | Ζωγράφος-

Πλαστικός Εθνικής Λυρικής Σκηνής | Υπεύθυνος Τεχνικής Διεύθυνσης Εθνικής Λυρικής Σκηνής |  

 

 

Μέρος Α’ : Συνομιλία με εκπροσώπους των επαγγελμάτων «Μονοπάτια Καριέρας στο ΚΠΙΣΝ» 

Μέρος Β’ : Συνομιλία με εκπροσώπους των επαγγελμάτων «Μονοπάτια Καριέρας στο ΚΠΙΣΝ» 



  

 

 

 

 

 

14:15 – 16:15 

Αίθουσα 2.004  

 

Διάρκεια: 120‘ 

 

Απευθύνεται σε  

Μαθητές/-τριες (Γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑΛ)  

Φοιτητές/-τριες  

 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Από 8 έως 24 άτομα  

Απαιτείται κράτηση θέσης 

 

Φορέας 

Ησάια Κιοϊλόγλου 
 

Διαπραγμάτευση: Η Ήπια Δεξιότητα του 21ου αιώνα  
 

Σήμερα, πιο πολύ από ποτέ προκύπτουν καταστάσεις τόσο στη προσωπική όσο και στην επαγγελματική μας ζωή, οι οποίες 

χρήζουν ορθής διαπραγμάτευσης, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όταν υπάρχουν διαφορετικά 

συμφέροντα ή απλή διαφωνία, και δύο πλευρές οφείλουν να έρθουν σε κοινή συναίνεση, αυτό πραγματοποιείται μέσα από 

ένα συμβιβασμό. Για να μπορέσουμε όμως να κατακτήσουμε τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης, πρέπει να αναρωτηθούμε από 

τι αποτελούνται, γιατί σίγουρα αποτελούν ένα μοντέλο από διάφορες δεξιότητες όπως είναι η επικοινωνία, η συνεργασία 

και η στρατηγική σκέψη. Για αυτό το λόγο είναι δύσκολο να τις αποκτήσουμε, να τις εφαρμόσουμε και, φυσικά, να τις 

αναπτύξουμε περαιτέρω. Ένα είναι αδιαμφισβήτητο. Οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης αποτελούν game-changer του κάθε νέου 

ανθρώπου. Όχι μόνο για την διαδικασία αναζήτησης μίας θέσης εργασίας, αλλά και για την διατήρηση αυτής. 

 

Εισηγητής : 

Ησάια Κιοϊλόγλου | Εκπαιδεύτρια, Επιμορφώτρια με ειδίκευση στις Ήπιες Δεξιότητες 

 

 

 

 

 

14:30 – 15:30  

Αίθουσα 3.002  

 

Απευθύνεται σε  

Καθηγητές/-τριες, γονείς 

Φοιτητές/-τριες, μαθητές/-τριες  

 

Αριθμός Συμμετεχόντων 

Έως 25 άτομα  

Απαιτείται κράτηση θέσης 

 

Φορέας 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
 

 

 

Επαγγελματικά μονοπάτια στην εκπαίδευση –  

βλέποντας πέρα από τη διδασκαλία  

 

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο θα παρουσιαστούν στους/ις συμμετέχοντες/ουσες εναλλακτικά μονοπάτια που μπορεί να 

ακολουθήσει κανείς στην εκπαίδευση, πέραν της διδασκαλίας. Στόχος του εργαστηρίου είναι η ανάδειξη εναλλακτικών και 

η χαρτογράφηση του πεδίου, ώστε οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων να γνωρίζουν τις επιλογές τους. 

 

Εισηγητές/-τριες :  

Σταύρος Πιτσικάλης | Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π., Συντονιστής Επιστημονικής Μονάδας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Μαθητείας  

Σταυρούλα Παπαδοπούλου | Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π., Αν. Συντονίστρια - Ευάγγελος Μαυρικάκης, Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π. 



  

 

 

 

 

14:30 – 15:30 & 16:00 – 17:00 

2 κύκλοι με το ίδιο περιεχόμενο   

Αίθουσα 3.004 

 

Απευθύνεται σε  

Φοιτητές/-τριες,  

μαθητές/-τριες,  

γονείς, καθηγητές/-τριες 

 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Έως 20 άτομα  

Απαιτείται κράτηση θέσης 

 

Φορέας 

Prasino Biomarket 

Εμπορικός Σύλλογος Βιολογικών 

Προϊόντων 

 

 

 

 

 

Βιολογική Γεωργία 

Παραγωγή, Μεταποίηση, Έλεγχος & Πιστοποίηση, Εμπορία των Ελληνικών Βιολογικών 

Προϊόντων στην ΕΕ 

 
Ενημέρωση για την επαγγελματική σταδιοδρομία σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης, ελέγχου, πιστοποίησης, εμπορίας, 

marketing.   

 

 

Εισηγητής : 

Πάνος Χατζιώτης | Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Green Post Βιολογικά Προϊόντα ΑΕ - PRASINO BIOMARKET,  

Πρόεδρος ΔΣ Εμπορικού Συλλόγου Βιολογικών Προϊόντων. 

Παπαδόπουλος Κώστας | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος των εταιριών Βιοαγρός ΑΕ και Βιοδιατροφική ΑΕ,  

Αντιπρόεδρος ΔΣ Εμπορικού Συλλόγου Βιολογικών Προϊόντων. 

Κορτέσης Απόστολος | Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Cosmocert. 
 

 

 

 

 

14:30 – 15:45 

Αίθουσα 2.005  

 

Απευθύνεται σε  

Φοιτητές/-τριες,  

μαθητές/-τριες,  

γονείς, καθηγητές/-τριες 

 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Έως 20 άτομα  

Απαιτείται κράτηση θέσης 

 

Φορέας 

MARKLIN 

 

Oι τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται στο χώρο του τρενομοντελισμού 
 

 

Στο εργαστήριο θα παρουσιασθούν οι τεχνικές ικανότητες που απαιτούνται από τον τρενομοντελιστή για την κατασκευή 

μίας μακέτας αλλά και την τεχνολογική εξέλιξη των μηχανών παρακολουθώντας τη μετάβαση από την αναλογική στην 

ψηφιακή εποχή. Στη συνέχεια θα κατασκευάσουμε ένα μικρό διόραμα περιγράφοντας τις φάσεις κατασκευής αλλά 

παράλληλα  θα αναλύσουμε τις τεχνικές και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μίας μακέτας. Στο τέλος 

του εργαστηρίου θα παρακολουθήσουμε τις δυνατότητες αυτοματοποίησης μίας μακέτας μέσα από την εφαρμογή iTrain 

προσθέτοντας ρεαλιστικά στοιχεία κίνησης των τρένων. 

 

Εισηγητές : 

Σίμος Γεωργιάδης & Μάνος Καμπανέλλης | MARKLIN 



  

 

 

15:00 – 16:30  

Αίθουσα 3.001 

 

Απευθύνεται σε  

Φοιτητές/-τριες  

Mαθητές/-τριες Γυμνασίου, Λυκείου & ΕΠΑΛ 

 

Αριθμός Συμμετεχόντων 

Έως 25 άτομα  

Απαιτείται κράτηση θέσης 

 

 

 

 

Φορέας 

Εθνικό Κέντρο Europass -  
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 
 

 

 

 

Όσα θέλεις να μάθεις για το Europass και πολλά περισσότερα 

 
 Θέλεις να φτιάξεις το βιογραφικό σου και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις; 

 Θα σε ενδιέφερε να ανακαλύψεις ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργασίας που η Ευρώπη μπορεί να σου προσφέρει; 

 Θέλεις να αναγνωρίσεις και να αναδείξεις τις δεξιότητές σου ; 

 Θα ήθελες να μάθεις σε τι επίπεδο βρίσκονται οι ψηφιακές σου δεξιότητες; 

 

Σε αυτά και πολλά ακόμα μπορεί να σου δώσει απαντήσεις το εργαστήριο για το Europass. Το εργαστήριο απευθύνεται σε 

μαθητές και σπουδαστές/φοιτητές κι έχει ως στόχο να ενημερώσει για τα βασικά εργαλεία του Europass  που θα σε 

βοηθήσουν να σχεδιάσεις την σταδιοδρομία σου σε κάθε στάδιο αλλά και να απαντήσει σε δικές σου απορίες. 

 

Ποια εργαλεία του Εuropass θα παρουσιάσουμε : 

 Τι είναι και πώς συμπληρώνω το Προφίλ Εuropass 

 Τρόποι για να φτιάξεις το βιογραφικό Εuropass 

 Πρόγραμμα σύνταξης συνοδευτικής επιστολής 

 Αυτοαξιολόγηση ψηφιακών δεξιοτήτων 

 

Συστήνεται να έχεις δημιουργήσει λογαριασμό στο www.europass.eu χωρίς όμως να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή σου. 

 

Εισηγήτρια: 

Σταυρούλα Δουλάμη | Ψυχολόγος/Σύμβουλος σταδιοδρομίας 

Προϊσταμένη Τμήματος Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών και Φορέων ΣυΕΠ,  

Συντονίστρια Εθνικού Κέντρου Europass 
 

http://www.europass.eu/

