
Ημερίδα για τις επαγγελματικές επιλογές (7/5/2005) 

 

«Φχιν θαη Δθπαηδεπηηθέο-Δπαγγεικαηηθέο Δπηινγέο» είλαη ην ζέκα εκεξίδαο πνπ δηνξγαλψλεη ην ΚΔΤΠ Ηξαθιείνπ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα 3ν, 4ν θαη 7ν Δληαία Λχθεηα Ηξαθιείνπ, ηε Γεπηέξα, ζηηο 9.30 ην πξσί, ζην Θεαηξηθφ ηαζκφ.  

Η εθδήισζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Πξνσζψληαο ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο: δξάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ κε ηελ νπηηθή ηνπ 

θχινπ». Πξφθεηηαη γηα πξφγξακκα ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζην ρψξν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη πινπνηείηαη απφ ην Σκήκα Φπρνινγίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Σκήκα Φηινζνθίαο – Παηδαγσγηθήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Σν πξφγξακκα επηδηψθεη ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ λεαξψλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή δσή. Μέζα απφ ηηο δηάθνξεο δξάζεηο ηνπ: 

 

• Πξνσζεί ηελ αληίιεςε φηη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ζέκα πνπ δελ αθνξά κφλν ην γπλαηθείν 

πιεζπζκφ, αιιά έρεη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε αιιαγέο ζηε λννηξνπία, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο ηφζν ησλ γπλαηθψλ φζν 

θαη ησλ αλδξψλ 

 

• Δπηδηψθεη φρη κφλν ηε δηεχξπλζε ησλ επαγγεικαηηθψλ νξηδφλησλ ησλ θνξηηζηψλ, αιιά θαη ηελ ελζσκάησζε ζηηο 

αλδξηθέο ηαπηφηεηεο αμηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή θαζψο θαη ζπκπεξηθνξψλ θξνληίδαο 

 

• Καιιηεξγεί ηελ ηδέα ηεο ζπκθηιίσζεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο, σο βαζηθήο 

πξνυπφζεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κειινληηθψλ εξγαδνκέλσλ – ζπληξφθσλ θαη γνλέσλ – θαη ησλ δχν θχισλ. 

 

Οη εξγαζίεο ηεο εκεξίδαο ζα εμειηρζνχλ σο εμήο:  

 

Μέξνο 1ν  

9:30 – 10:00 Πξνζέιεπζε – Δγγξαθέο 

Πξνεδξείν 

Αγγειηθή παλνχ, Καζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο, 3ν Λχθεην Ηξαθιείνπ 

Διέλε Φξνγάθε, Οηθνλνκνιφγνο, 4ν Λχθεην Ηξαθιείνπ  

Αξγπξψ Γεξκηηδάθε, Καζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο, 7ν Λχθεην Ηξαθιείνπ 

10:00 - 10:15 Υαηξεηηζκνί 

10:15 - 10:30 Καηεξίλα Λαζεζησηάθε, Γεσπφλνο, «Σα ηεξεφηππα ησλ Φχισλ» 

10:30 - 10:45 Δπαγγειία Μακαιάθε, Μαζεκαηηθφο, Τπεχζπλε – χκβνπινο ΔΠ, «ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ Πξάμε 4.1.1.β. -

Απνηειέζκαηα έξεπλαο κηθξήο θιίκαθαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Λχθεην Αξραλψλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ» 

 

Α’ Θεκαηηθή: Φχιν θαη πνπδέο 

10:45 – 11:15 Μαξία Ρεληεηδή, Κνηλσληνιφγνο ηεο Δπηζηήκεο «Φχιν θαη Φπζηθέο Δπηζηήκεο»  

11:15 – 11:30 Μαξηάλλα Αινγδηαλάθε, χκβνπινο ηαδηνδξνκίαο «Ο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε 

πκβνπιεπηηθή κε ηελ Οπηηθή ηνπ Φχινπ» 

11:30 – 12:00 Γηάιεηκκα – Καθέο 

 

Μέξνο 2ν  

Β’ Θεκαηηθή: Φχιν θαη ηαδηνδξνκία 

12:00 - 13:30 «Γπλαίθεο ζε επαγγέικαηα πνπ παξαδνζηαθά αλήθαλ ζηελ αλδξηθή ζθαίξα» 

 

• Μηξάληα Αλαζηαζάθε, Γηαηξφο –ΠΑΓΝΗ 

• Διέλε Γεκεηξηάδνπ, ρνιή Αμησκαηηθψλ ΔΛΑ, Αζηπλφκνο Α΄, Πξντζηακέλε ηνπ Γξαθείνπ Αλειίθσλ – Τπνδηεχζπλζε 

Αζθαιείαο Ηξαθιείνπ  

• Μαξία Κνμαξάθε, Δθπαηδεπηηθφο – χκβνπινο Φηινιφγσλ 

• Διέλε Μειέηνγινπ, Τπνινραγφο - 51ε Μ.Δ. 

• Πφπε Παηεξηαλάθε, Γηθεγφξνο - Δπηρεηξεκαηίαο 

• νθία Υνπιάθε, Υεκηθφο Μεραληθφο – ΓΔΗ Α. Δ. 

 

13:30 - 14:00 πδήηεζε 

Γηνξγαλσηέο είλαη γηα ην ΚΔΤΠ ε ππεχζπλε ΔΠ Δπαγγειία Μακαιάθε θαη γηα ηα ζρνιεία νη εθπαηδεπηηθνί Αγγειηθή 

παλνχ (3ν Λχθεην), ε Διέλε Φξνγάθε (4ν Λχθεην) θαη ε Αξγπξψ Γεξκηηδάθε (7ν Λχθεην). 


