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Θεσσαλονίκη,  25-01-2023 
Αριθμ. Πρωτ.:  1556 

 

 
ΠΡΟΣ:   

 

 
1. Δ/νσεις Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 
2. Προϊστάμενους/-ες  

Εκπ/κών Θεμάτων Δ.Δ.Ε.   
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.) 

3. Υπεύθυνους Σ.Ε.Π. 
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.) 

4. Διευθυντές/ντριες Λυκείων  
(όλων των τύπων μέσω των οικείων 
Διευθύνσεων Δ.Ε. ) 
 

  
 

 

ΘΕΜΑ : Προγράμματα, οδηγίες και σύνδεσμοι παρακολούθησης διαδικτυακών 

παρουσιάσεων Σχολών/Τμημάτων Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων/Σχολών/Ακαδημιών στο 

πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) κατά το σχολικό 

έτος 2022-23 

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 837/16-01-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα τα προγράμματα, τις 

οδηγίες και τους συνδέσμους για την παρακολούθηση των διαδικτυακών παρουσιάσεων των 

Σχολών/Τμημάτων Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων/Σχολών/Ακαδημιών στο πλαίσιο του Σχολικού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) με σκοπό την έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση 

των μαθητών/τριών για τις σπουδές τους σε αυτά και τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. 

Οι διαδικτυακές παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν παρουσία εκπαιδευτικών κατά 

προτεραιότητα ειδικότητας συναφούς με το παρουσιαζόμενο τμήμα σύμφωνα με το παρακάτω 

χρονοδιάγραμμα: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) :  06 έως και 10 Φεβρουαρίου 2023 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) :        13 έως και 14 Φεβρουαρίου 2023 

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) :       15 έως και 17 Φεβρουαρίου 2023 

http://kmaked.pde.sch.gr/
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Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) :  20 Φεβρουαρίου 2023 

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) :       21 Φεβρουαρίου 2023 

 

Σύμφωνα με οδηγίες του ΑΠΘ, όλοι/ες όσοι/ες θα συμμετέχουν, θα πρέπει να διαθέτουν 

την τελευταία ενημερωμένη έκδοση της πλατφόρμας Zoom. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης των 

διαδικτυακών παρουσιάσεων του ΑΠΘ συστήνεται να μην κοινοποιηθεί αλλού, εκτός από τα 

σχολεία που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση. Στη φετινή διοργάνωση θα δοθεί λίγος χρόνος για 

ερωτήσεις, τις οποίες θα θέτει γραπτά μέσω της επιλογής Q&A ο/η εκπρόσωπος εκπαιδευτικός 

της σχολικής μονάδας και οι απαντήσεις θα δίνονται από τα μέλη ΔΕΠ μετά την εισήγηση κάθε 

Τμήματος. Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί και το υλικό αυτής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ https://career.auth.gr/.  

Σύμφωνα με οδηγίες του ΠΑΜΑΚ, η συγκεκριμένη ενημερωτική δράση απευθύνεται  σε 

μαθητές/τριες Λυκείων της Ελλάδας και της Κύπρου, σε Συμβούλους Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και σε κάθε ενδιαφερόμενο/η που θέλει να ενημερωθεί για τις σπουδές στο 

Πανεπιστήμιο και να μάθει πως μπορεί κάποιος να ξεκινήσει το "κτίσιμο" του βιογραφικού του 

από την πρώτη μέρα στο πανεπιστήμιο. Η παρακολούθηση της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί 

διαδικτυακά μέσω live-streaming στο Youtube, όπου θα υπάρχει δυνατότητα να τεθούν 

ερωτήσεις μέσω της πλατφόρμας. Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί και το υλικό της θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του ΠΑΜΑΚ https://dasta.uom.gr. 

Σύμφωνα με οδηγίες του ΔΙΠΑΕ, που συνοδεύουν το πρόγραμμα, η παρακολούθηση της 

εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom και μέσω ζωντανής 

αναμετάδοσης στο Youtube. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Λυκείων όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση 

των μαθητών/τριών και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαδικτυακών παρουσιάσεων 

λαμβάνοντας υπόψη την ομάδα προσανατολισμού-ειδικότητα των μαθητών/τριών.  

 

 

 
 

 

 

 

                                                  
  

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής 
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 

Θωμάς Μπαχαράκης 
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