
 

Επιτυχής διεξαγωγή εκδήλωσης «Ακαδημαϊκού Προσανατολισμού». 

 

Την Τετάρτη 27/3 διοργανώσαμε στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας εκδήλωση ακαδημαϊκού 

προσανατολισμού με την φοιτητική εθελοντική ομάδα “Unique Minds”. Στόχος της 

εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των μαθητών σχετικά με ορισμένα ακαδημαϊκά Τμήματα 

(χαρακτηριστικά για κάθε επιστημονικό  πεδίο), τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες 

που αυτά παρέχουν, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν πληροφορίες που θα τους 

διευκολύνουν στην επιλογή των σπουδών τους. 

Σε ένα πολύ όμορφο κλίμα η ομάδα των 10 φοιτητών-εθελοντών, ενημέρωσε τους περίπου 

250 μαθητές μέσα από μικρές παρουσιάσεις και στη συνέχεια συνομίλησε μαζί τους 

λύνοντας οποιαδήποτε απορία τους. Από την πλευρά τους, οι παρευρισκόμενοι μαθητές 

άκουσαν με ενδιαφέρον τις ομιλίες και συμμετείχαν ενεργά στην κουβέντα εκφράζοντας τις 

απορίες τους τόσο όσον αφορά τα συγκεκριμένα Τμήματα, αλλά και γενικά όσον αφορά την 

κατάσταση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Στην εκδήλωση όπου είχαν προσκληθεί οι μαθητές των Γενικών Λυκείων του Δήμου 

Θηβαίων, μας τίμησαν με την παρουσία τους το 2ο ΓΕΛ Θήβας και οι λυκειακές τάξεις των 

Γυμνασίων Καπαρελλίου και Δομβραίνας. Να σημειώσουμε, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, 

πως η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν προσαρμοσμένη για τους μαθητές των ΓΕΛ, και πως 

ξεκινήσαμε ήδη να προγραμματίζουμε αντίστοιχη διοργάνωση για τους μαθητές των ΕΠΑΛ! 

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά: 

- Την εθελοντική ομάδα “Unique Minds” για την επίσκεψη στην πόλη μας και τις 

σημαντικότατες πληροφορίες και γνώσεις που μετέφεραν στα παιδιά.  

- Τη ΔΗΚΕΘ για την παραχώρηση του χώρου και τους υπαλλήλους του Συνεδριακού Κέντρου 

Θήβας για τη συνδρομή τους στη διοργάνωση.  

- Τους Διευθυντές των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς που συνόδευσαν τους μαθητές. 

- Τους ίδιους τους μαθητές που παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την εκδήλωση και 

συμμετείχαν ενεργά σε αυτήν.  

- Το αρτοζαχαροπλαστείο “2bakers” για τα προϊόντα που μας προσέφερε.  

- Την καφετέρια “Kaffeine Take Away” για τα ροφήματα που μας προσέφερε.  

- Το εστιατόριο “Άλσος Μοσχοποδίου Μπαρμπα-Γιάννης” για την προσφορά του γεύματος 

των εθελοντών.  

- Τα ΚΤΕΛ ΘΗΒΑΣ ΑΕ. για την οικονομική διευκόλυνση στην μετακίνηση των εθελοντών. 

 

Με εκτίμηση, 
 

ο Πρόεδρος του ΤΟΣΥΝ Δήμου Θηβαίων 
Σταμάτης Καλαμιώτης 

 


