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Εκδηλώσεις

➢

4η Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
Στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
Α.Π.Θ.»,
πραγματοποιήθηκε
στις 26 Φεβρουαρίου η 4η
Απολογιστική Εκδήλωση για
το έτος 2014, στην οποία
βραβεύτηκαν οι Φοιτητές και οι
Επόπτες των Φορέων Υποδοχής
με τις Καλύτερες Πρακτικές
Ασκήσεις για το έτος 2014. Η
επιλογή των Φοιτητών και των
Εποπτών έγινε από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των Σχολών / Τμημάτων με τη συνεργασία των Εποπτών
Μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, με βάση τις αξιολογήσεις του Προγράμματος.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Αν. Υπουργός Οικονομικών, Καθηγητής Δημήτριος Μάρδας, ο Πρύτανης του Α.Π.Θ.
Καθηγητής Περικλής Μήτκας, καθώς και ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος της Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Π.Θ., Καθηγητής Κυριαζής
Πιτιλάκης. Παρουσιάστηκε ο Απολογισμός του Προγράμματος για το έτος 2014, από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο,
Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ., Αντώνιο Κορωναίο, και απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στους
φοιτητές και στους Επόπτες των Φορέων Υποδοχής, καθώς και βεβαιώσεις. Τις πλακέτες στους φοιτητές απέμεινε
ο Αν. Υπουργός Οικονομικών, Καθηγητής Δημήτριος Μάρδας, ενώ στους επόπτες των Φορέων Υποδοχής
απέμεινε τιμητικές πλακέτες ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών, Αν. Καθηγητής Νικόλαος Βαρσακέλης.
Τέλος, υπήρξαν τοποθετήσεις φοιτητών, εποπτών φορέων υποδοχής, και επιστημονικά υπευθύνων Σχολών /
Τμημάτων, οι οποίοι αποτύπωσαν τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

➢ Τελετή Απονομής Βραβείων Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ‘ΕΥΓΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) διοργάνωσαν
την τελετή απονομής των βραβείων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας «Εύγε Επιχειρείν» στις 19 Μαρτίου
2015 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από τους αξιολογητές των επιχειρηματικών σχεδιών,
κκ Δρ. Ν. Χουρβουλιάδη και Δρ. Ι. Νασιούλα και έγινε η παρουσίαση και η απονομή βραβείων των καλύτερων
business plans στις κατηγορίες ‘Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα’ και ‘Κοινωνική Επιχειρηματικότητα’. Στόχος
της εκδήλωσης ήταν να προβληθούν οι δράσεις του πανεπιστημίου που σχετίζονται με την προαγωγή των
καινοτόμων ιδεών των φοιτητών και την καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας, καθώς και η ενίσχυση
σχετικών πρακτικών. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 100 φοιτητές και φοιτήτριες.

➢

	Σπουδές στο ΑΠΘ
Στις 12-15 Ιανουαρίου 2015 το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και
Προσανατολισμού της Β/θμιας εκπαίδευσης πραγματοποίησε την εκδήλωση «Σπουδές στο ΑΠΘ». Η εκδήλωση
απευθύνονταν σε όλους τους μαθητές και της μαθήτριες της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων του Νομού
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι/ες εκφράζουν επανειλημμένα την ανάγκη έγκαιρης και αξιόπιστης ενημέρωσης σε σχέση
με τις προοπτικές σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και περαιτέρω απασχόλησης. Στην εκδήλωση συμμετέχουν
εκπρόσωποι (μέλη Δ.Ε.Π.) απ’ όλα τα Τμήματα/Σχολές του Α.Π.Θ. οι οποίοι/ες παρουσιάζουν στους μαθητές
και στις μαθήτριες το πρόγραμμα σπουδών του κάθε Τμήματος/Σχολής, τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
των πτυχιούχων και τις συνθήκες απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν
περίπου 3.000 μαθητές και μαθήτριες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο περίπου το Δεκέμβριο ή τον
Ιανουάριο.

➢ Γίνε ο Ηγέτης του Αύριο
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με την Αστική μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία Future Leaders πραγματοποίησε στις 11 Φεβρουαρίου
εκδήλωση με θέμα «Γίνε ο ηγέτης του αύριο: παρουσίαση του προγράμματος
ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων Future Leaders». Στην εκδήλωση
συμμετείχαν διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς και του Ομίλου ΤΙΤΑΝ,
καθώς και ωφελούμενοι του προγράμματος που μοιράστηκαν με το κοινό την
εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Επίσης, εκπρόσωπος της
Manpower έκανε παρουσίαση με θέμα «Ο κατάλληλος φάκελος εργασίας για
τους νεοεισερχόμενους στην αγορά».

➢

ADECCO Way to Work
Στις 25 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης εκδήλωση της
εταιρίας ADECCO, όπου παρουσίασαν τους τρόπους αναζήτησης εργασίας σε φοιτητές & απόφοιτους του ΑΠΘ
κι έκαναν παρουσίαση του προγράμματος CEO FOR One MONTH. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 22 άτομα.

➢

Ενθαρρύνοντας την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα των Νέων
Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το Impact Hub Athens διοργάνωσαν στις 9
Μαρτίου 2015 στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ εκδήλωση με τίτλο «Ενθαρρύνοντας την κοινωνική επιχειρηματικότητα των
νέων- Η παρουσίαση του Social Impact Award».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε εισήγηση από την Δρ. Νίκη Γλαβέλη με θέμα «Σύντομη Παρουσίαση των
δράσεων της ΜΟΚΕ του ΑΠΘ για την ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας», καθώς και από
την κα Μαρία Μπόλη, η οποία παρουσίασε το μοντέλο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας του Impact Hub
και το Διαγωνισμό Social Impact Award 2015. Επιπλέον, τρεις ομάδες φοιτητών/τριων της ΜΟΚΕ του ΑΠΘ
παρουσίασαν τα business plans τους για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Τέλος, οι φοιτητές συμμετείχαν ανά
ομάδες σε διαδραστικό σεμινάριο, που συντονίστηκε από την εκπρόσωπο της Impact Hub Athens κα Μπόλη,
σχετικό με ζητήματα ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων.

➢

Map your career
Στις 10 Μαρτίου 2015 το Γραφείο Διασύνδεσης πραγματοποίησε εκδήλωση για την αγορά εργασίας με στόχο
τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν με παρουσίαση η σύμβουλος σταδιοδρομίας του
ΓΔ, Κατερίνα Παπακώτα, με θέμα: Συμβουλές Διαχείρισης σταδιοδρομίας, η εταιρία CV Experts με θέμα Social
Media for Personal Branding & Job Seeking και η εταιρία Randstad με τη διοργάνωση workshop με θέμα:
U can do it! Την εκδήλωση παρακολούθησαν 53 άτομα.

➢

Γίνε δραστήριος φοιτητής! Απόκτησε εμπειρίες – δεξιότητες! Ξεκίνησε την καριέρα σου σήμερα!
Στις 17 Μαρτίου 2015 το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε την ημερίδα «Γίνε δραστήριος φοιτητής!» που
είχε ως στόχο να ενημερώσει και να ενεργοποιήσει φοιτητές/τριες του ΑΠΘ, σχετικά με τις δυνατότητες
απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έγινε αναφορά στις δυνατότητες πρακτικής άσκησης, ανταλλαγών,
erasmus +, ανταποδοτικών υποτροφιών, εθελοντισμού, καθώς και τις δυνατότητες δράσεων μέσα από τις
φοιτητές ομάδες του ΑΠΘ. Εκτενής αναφορά θα γίνει στις δεξιότητες που ζητούνται από την αγορά εργασίας και
τον τρόπο απόκτησής τους κατά τη διάρκεια των σπουδών. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 83 άτομα.

➢

New Clear it: Πυροδότησε την Καριέρα σου πάνω στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Στις 30 Μαρτίου 2015 το Γραφείο Διασύνδεσης πραγματοποίησε εκδήλωση για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την προοπτική μεταπτυχιακών
σπουδών ή καριέρας πάνω στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στην Εκδήλωση συμμετείχαν με παρουσίαση
των Υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του ΓΔ, Κατερίνα Παπακώτα, η Slavica
Ivanovic, Research Engineering, με θέμα: My career path in Sustainable/Nuclear Energy, ο Αναπλ. Καθηγητής
Τμήματος Φυσικής Χρ. Ελευθεριάδης με θέμα: Πυρηνική Ενέργεια και ΑΠΕ και η Σοφία Παπαλεξίου, MSc, PhD

Φυσική Υψηλών Ενεργειών, με θέμα: Προοπτικές Καριέρας στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Την εκδήλωση Παρακολούθησαν 79 άτομα.

➢

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο των δράσεων της
Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
✓ Το Τμήμα Βιολογίας προσκάλεσε στις 5 Δεκεμβρίου 2014 τον Δρ. Σπύρο Μουρελάτο, Ιδρυτή, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Οικοανάπτυξης ΑΕ, ο οποίος παρουσίασε στους φοιτητές τις καινοτόμες εφαρμογές
της εταιρίας, την κυρίαρχη θέση της στο αντικείμενο καταπολέμησης των κουνουπιών σε μεγάλη κλίμακα και την
αντιμετώπιση των παρασίτων σε βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Βιολογίας
προσκάλεσε την κα Αλεξία Χατζηπαρασίδου, κλινική εμβρυολόγο και διευθύντρια της μονάδας Embryolab, στις
12 Δεκεμβρίου 2014, η οποία παρουσίασε τις τεχνολογικές καινοτομίες της μονάδας και τον ηγετικό ρόλο που
έχει στις εξειδικευμένες μεθόδους αντιμετώπισης της υπογονιμότητας.
✓ Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών μαζί με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
πραγματοποίησαν ενημερωτική συνάντηση των φοιτητών τους στις 15 Ιανουαρίου 2015 στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι εξής ομιλητές: Κ. Βήκας, Διπλ. ΑΤΜ ΤΑΤΜ/ΑΠΘ, ιδιώτης μελετητής, Α. Πρόιος,
Δρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ, Διπλ. ΑΤΜ ΤΑΤΜ/ΑΠΘ, ιδιώτης μελετητής, εκπρόσωπος του γραφείου
μελετών «Τοπο-Ανάλυση», Α. Σπυρίδης, Δρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ, M.Sc., Διπλ. ΑΤΜ ΤΑΤΜ/ΑΠΘ,
εταίρος της μελετητικής εταιρείας «ΥΕΤΟΣ», Π. Τζέτης, Διπλ. ΑΤΜ ΤΑΤΜ/ΑΠΘ, ιδιώτης μελετητής, εκπρόσωπος
της εταιρείας Π. Τζέτης & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΕΚΚΕΝΤΡΟΝ», Γ. Τσακούμης, Διπλ. ΑΤΜ ΤΑΤΜ/ΑΠΘ, εταίρος της μελετητικής
εταιρείας «ΑΚΚΤ – Σύμβουλοι Μηχανικοί». Οι προσκεκλημένοι ομιλητές ανέπτυξαν θέματα σχετικά με την
επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και Πολιτικού
Μηχανικού, καθώς και προσωπικές τους εμπειρίες από τον επιχειρηματικό χώρο.
✓ Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών προσκάλεσε στις 19 Φεβρουαρίου 2015 στην αίθουσα διδασκαλίας Ι
(κτίριο ΝΟΠΕ) τον κο Διονύσιο Παντουσά, σύμβουλο προώθησης των εξαγωγών της εξαγωγικής ανώνυμης
Εταιρίας «Dromeas», προκειμένου οι φοιτητές να συζητήσουν μαζί του και να γνωρίσουν τη δομή και τη
λειτουργία μιας επιχείρησης με εξωστρεφή προσανατολισμό. Επίσης, οι φοιτητές προσκλήθηκαν στην εκδήλωσησυζήτηση με θέμα: «Αγοράζεις Ελληνικά;» με στόχο την ανάδειξη της αναγκαιότητας αλλαγής του παραγωγικού
μοντέλου της ελληνικής οικονομίας, η οποία οργανώθηκε από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και
τον Πολιτιστικό–Πνευματικό Σύλλογο «ΚΟΡΑΗΣ» στις 18 Μαρτίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου.
✓ 	Το Τμήμα Γεωπονίας πραγματοποίησε ημερίδα στις 21 Ιανουαρίου 2015, σε αίθουσα του τμήματος της
Γεωπονίας με ομιλητές τους κκ: Δημήτρη Δασκαλάκη, Διαχειριστή της εταιρείας Q-Plan Βορείου Ελλάδος και
Ευαγγελία Τσαγκαράκη, Στέλεχος της ίδιας εταιρείας. Η ομιλία τους είχε θέμα «Τα συστήματα διαχείρισης και η
θέση του γεωπόνου στην εφαρμογή τους».
✓ Το Τμήμα Ιατρικής πραγματοποίησε επίσκεψη στις 16 Δεκεμβρίου 2014, στην εταιρεία πολυϊατρείο
ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ. Η υπεύθυνη, κα Μαρία Τσινάρη, παρουσίασε στους φοιτητές τη δομή και τη λειτουργία της
επιχείρησης, καθώς και τους χώρους και τον εξοπλισμό της.

✓ 	Το Τμήμα ΤΕΦΑΑ πραγματοποίησε επίσκεψη στις 16 Ιανουαρίου 2015 στο γραφείο του διευθυντή του
«10ου Διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου Μέγας Αλέξανδρος», ώστε να συζητήσουν μαζί του και να γνωρίσουν τη
δομή και τη λειτουργία μιας αθλητικής διοργάνωσης μεσαίας κλίμακας, με ενέργειες αθλητικού τουρισμού.

✓ 	Το Τμήμα Χημείας πραγματοποίησε στις 26 Φεβρουαρίου επίσκεψη στο εργοστάσιο Λουφάκης Χημικά ΑΒΕΕ,
στην ΒΙΠΕΘ της Σίνδου. Ο εισηγητής της επίσκεψης ήταν ο κος Χρήστος Κουκιώτης, υπεύθυνος του Χημείου
της εταιρείας. Στόχος ήταν η παρουσίαση του εργοστασίου, του τρόπου λειτουργίας, έρευνας και ανάπτυξης
καινοτόμων υλικών.		

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

➢

Παρουσίαση Ολλανδικών Πανεπιστημίων

Στις 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Κτίριο Διοίκησης Παρουσίαση Ολλανδικών Πανεπιστημίων,
σε στενή συνεργασία της Διεύθυνσης Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων (Τμήμα Διασύνδεσης και Τμήμα
Δημοσίων Σχέσεων) του ΑΠΘ με την Ολλανδική Πρεσβεία και το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών. Στην εκδήλωση
συμμετείχαν εκπρόσωποι εννέα (9) ολλανδικών πανεπιστημίων, πολυτεχνείων και σχολών καλών τεχνών,
καθώς και της Ολλανδικής Πρεσβείας και του Ολλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών και ενημέρωσαν τους φοιτητές
και αποφοίτους της Βόρειας Ελλάδας για τις δυνατότητες μεταπτυχιακών και περαιτέρω σπουδών, καθώς και
έρευνας στις Κάτω Χώρες (Ολλανδία).

➢

Transnational Initiative for Guidance of Graduated and Entrepreneurship ‘TRIGGER’
Στην εκδήλωση δικτύωσης “TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP” με ακρωνύμιο “TRIGGER”, που πραγματοποιήθηκε στο Grand Hotel Thessaloniki στις 27
Φεβρουαρίου 2015, ο κος Μανόλης Χατζηγιάννης και η κα Κατερίνα Παπακώτα συμμετείχαν εκπροσωπώντας
το Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ με σκοπό τη δικτύωση με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης.

➢

Ημερίδα Αποτίμησης Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης του ΕΜΠ
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ συμμετείχε στην Ημερίδα Αποτίμησης & Παρουσίασης Αποτελεσμάτων
Πρακτικής Άσκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2015
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κτιρίου Διοίκησης. Ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος του ΑΠΘ, Καθηγητής Αντώνης
Κορωναίος, παρουσίασε το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΠΘ».

➢

9η Συνάντηση Γραφείων Πρακτικής Άσκησης
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ συμμετείχε στην 9η Συνάντηση του δικτύου των Γραφείων Πρακτικής
Άσκησης, η οποία διοργανώθηκε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στις
6 Μαρτίου 2015, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Κτιρίου Λαμπαδαρίου της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων
Μηχανικών.

Δικτύωση

➢

Υπογραφή Γενικών Πρωτοκόλλων Συνεργασίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
Στα πλαίσια της 4ης Απολογιστικής Εκδήλωσης του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.»
υπογράφτηκαν Γενικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών μεταξύ του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των Φορέων Υποδοχής «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» και «Γ’
Κτηνιατρικό Νοσοκομείο».

Τα Γενικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας υπογράφτηκαν από την πλευρά του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Περικλή Μήτκα, ενώ από την πλευρά των φορέων
Υποδοχής υπέγραψαν ο Διευθυντής Τομέα Ελλάδας, κος Σωκράτης Μπαλτζής, για την «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ»
και ο Διευθυντής του «Γ’ Κτηνιατρικού Νοσοκομείου», Γενικός Αρχικτηνίατρος Δρ. Κωνσταντίνος Τερψίδης. Η
υπογραφή των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας στοχεύει στην ενίσχυση του δεσμού μεταξύ του Πανεπιστημίου και
των Φορέων Υποδοχής, καθώς επίσης και στην παροχή ποιοτικών θέσεων Πρακτικής Άσκησης.

Ενημερωτικές Συναντήσεις - Εργαστήρια - Σεμινάρια

➢

Επαγγελματικές Επιλογές και Διαδικασίες Λήψης Απόφασης
Στις 27 Φεβρουαρίου 2015 η σύμβουλος σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης, Κατερίνα Παπακώτα,
υλοποίησε Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας στο Αρσάκειο Γυμνάσιο με θέμα «Επαγγελματικές Επιλογές
και Διαδικασίες Λήψης Απόφασης», μετά από πρόσκληση του σχολείου. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 53
μαθητές και μαθήτριες Γ΄ Γυμνασίου.

➢

Νέα Επαγγέλματα και Εργαλεία Αναζήτησης Εργασίας
Στις 27 Μαρτίου 2015 η σύμβουλος σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης, Κυριακή Ματσούκα, παρουσίασε
στο 1ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με θέμα «Νέα Επαγγέλματα και
Εργαλεία Αναζήτησης Εργασίας» στους μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης. Το πρόγραμμα
παρακολούθησαν 20 μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου.

