Κ.Ε..Τ. ΚΑΡΔΙΣΑ – τομζασ υμβουλευτικι ςτον
Επαγγελματικό Προςανατολιςμό

Φοιτθτζσ ςυμβουλεφουν μακθτζσ
ςτθν επιλογι των ςπουδών τουσ .

Δράςθ Ακαδθμαϊκοφ Προςανατολιςμοφ:
«Γεφυρώνουμε το χάςμα μεταξφ χολείου
και Πανεπιςτθμίου»
Αγαπθτοί/ζσ μακθτζσ και μακιτριεσ,
Αγαπθτοί Γονείσ,

Στισ 19 και 20 Δεκεμβρίου 2019 το Κ.Ε.Σ.Υ. Καρδίτςασ – τομζασ Συμβουλευτικι ςτον Επαγγελματικό
Προςανατολιςμό ςε ςυνεργαςία με τθ Δ.Δ.Ε. Καρδίτςασ διοργάνωςε με τθν υποςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ
Θεςςαλίασ – Περιφερειακι Ενότθτα Καρδίτςασ και τθσ Ιεράσ Μθτρόπολθσ διιμερθ εκδιλωςθ
Ακαδθμαϊκοφ Προςανατολιςμοφ. Η εκδιλωςθ αφοροφςε ςτουσ μακθτζσ και μακιτριεσ τθσ Γ’ Λυκείου των
5 Γενικϊν Λυκείων και του Μουςικοφ Σχολείου Καρδίτςασ, προκειμζνου να τουσ/τισ δοκεί θ δυνατότθτα
να επικοινωνιςουν με εκελοντζσ ενεργοφσ φοιτθτζσ, να ρωτιςουν, να πάρουν απαντιςεισ, να
ενθμερωκοφν για πράγματα που τουσ ενδιαφζρουν και δεν γνωρίηουν και να διαμορφϊςουν άποψθ μζςα
από αυτό το διάλογο.
Στόχοσ τθσ δράςθσ αυτισ ιταν:





Να δοκεί ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τθσ Γ’ ΓΕ.Λ. θ δυνατότθτα να ενθμερωκοφν και να ςχθματίςουν μια
ςαφι εικόνα για τα ακαδθμαϊκά ενδιαφζροντα και τισ ςπουδζσ που τουσ ενδιαφζρουν.
Να τεκοφν ερωτιματα και να απαντθκοφν όςον αφορά ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν και τθ φοιτθτικι
ηωι
Να διευκρινιςτοφν διαφορζσ μεταξφ ςχολϊν, ειδικοτιτων και βαςικζσ εναςχολιςεισ κάκε κλάδου.
Να δοκοφν κατάλλθλα ερεκίςματα για εφςτοχεσ επιλογζσ με ρεαλιςτικά κριτιρια.

Για να υλοποιθκεί αυτι θ δράςθ, ηθτικθκε θ ςυνεργαςία και θ υποςτιριξθ τθσ Unique Minds. Η Unique
Minds είναι ο πρϊτοσ, φοιτθτικόσ οργανιςμόσ ςτθν Ελλάδα που γεφυρϊνει το χάςμα μεταξφ ςχολείου και
πανεπιςτθμίου, παρζχοντασ ακαδθμαϊκό προςανατολιςμό ςε μακθτζσ. Για να υλοποιθκεί αυτό φζρνουν
ςε επαφι ενεργοφσ φοιτθτζσ, ι πρόςφατουσ αποφοίτουσ, με μακθτζσ μζςα από διάφορεσ δράςεισ που
διοργανϊνονται. Λόγω τθσ φοιτθτικισ τουσ ιδιότθτασ, ζχουν πρόςβαςθ ςε ζνα ευρφ φοιτθτικό δίκτυο
μζςα από το οποίο ςτελεχϊνουν τισ δράςεισ τουσ και τθν ομάδα τουσ. Παράλλθλα, θ αγάπθ για το
αντικείμενο εναςχόλθςθσ τουσ και θ κοινι εμπειρία τουσ με το μακθτι, κακϊσ βρίςκονταν ςτθ κζςθ του
μόλισ πριν λίγα χρόνια, βοθκάει να του παρζχεται άμεςθ και βιωματικι ενθμζρωςθ για τισ ςχολζσ και τθν

ακαδθμαϊκι του κακθμερινότθτα. Τζλοσ, ωσ φοιτθτζσ γνωρίηουν όλεσ τισ ευκαιρίεσ που δίνονται ςε ζνα
πανεπιςτιμιο, από τα μακιματα που προςφζρονται, μζχρι τισ ερευνθτικζσ ομάδεσ που
δραςτθριοποιοφνται ςε αυτό, ενϊ μποροφν να απαντιςουν ςε κάκε πικανι ερϊτθςθ για τθ μετάβαςθ
από το ςχολείο ςτο πανεπιςτιμιο. . Η Unique Minds υποςτθρίηεται από το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο,
τθ Μονάδα Στιριξθσ Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και
τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Δικαίου. Επιπλζον, τελεί υπό τθν αιγίδα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
(Γραφείο Ελλάδασ-Κφπρου). Ακόμα, αρωγοί τθσ προςπάκειασ τουσ είναι οι ελλθνικοί ςφλλογοι κορυφαίων
ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων τθσ Αμερικισ όπωσ του ΜΙΤ, του Stanford, του Berkeley κτλ.
Μζςα από αυτι τθ δράςθ ιρκαν κοντά ςτθν ακαδθμαϊκι πραγματικότθτα, γνωρίηοντασ το αντικείμενο
ςπουδϊν πανεπιςτθμιακϊν τμθμάτων 430 μακθτζσ/μακιτριεσ τθσ Γϋ Λυκείου των Γενικϊν Λυκείων και
του Μουςικοφ Σχολείου Καρδίτςασ.
Στθ ςυγκεκριμζνθ αποςτολι θ ομάδα τθσ Unique Minds ςτελεχϊκθκε από 8 φοιτθτζσ/εκελοντζσ τθσ
Νομικισ, Νοςθλευτικισ, Ιατρικισ του ΕΚΠΑ, του ΕΜΠ φοιτθτζσ των τμθμάτων Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν
και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν και Χθμικϊν Μθχανικϊν, του Πανεπιςτθμίου Πειραιά και του Οικονομικοφ
Πανεπιςτθμίου Ακινασ.
Η αντιπροςωπεία τθσ ομάδασ Unique Minds κάλυψε όςο το δυνατόν περιςςότερεσ ειδικότθτεσ,
ομαδοποιθμζνεσ ςε κλάδουσ (επιςτθμονικά πεδία), οι οποίεσ παρουςιάςτθκαν αναλυτικά ςτουσ
αντίςτοιχουσ μακθτζσ ανάομάδα προςανατολιςμοφ, ενϊ ακολοφκθςε ανοιχτι ςυηιτθςθ ανάμεςα ςτουσ
μακθτζσ και τον αντίςτοιχο εκελοντι φοιτθτι τθσ ομάδασ, προκειμζνου να λυκεί κάκε πικανι απορία.
Η ίδια εκδιλωςθ είχε προγραμματιςτεί να γίνει και για τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ των υπόλοιπων
Γενικϊν Λυκείων του νομοφ μασ για τισ 31 Μαρτίου, 1 και 2 Απριλίου 2020. Δυςτυχϊσ μασ πρόλαβαν
αυτζσ οι δφςκολεσ και ιδιαίτερεσ για όλουσ μασ μζρεσ. Τίποτε όμωσ δεν τελειϊνει εδϊ.

H Unique Minds δεδομζνθσ αυτισ τθσ κατάςταςθσ που βιώνει όλοσ ο
πλανιτθσ πλζον, αναπροςάρμοςε κάποιεσ δράςεισ τθσ και δθμιοφργθςε τθν
online δράςθ UNI Dialogue. Εκεί κάκε εβδομάδα φοιτθτζσ κα παρουςιάηουν
τισ ςχολζσ τουσ on line και κα λφνουν απορίεσ μακθτών. Σο πρόγραμμα των
ςχολών που κα παρουςιαςτοφν και οι πλθροφορίεσ υπάρχουν εδώ:
https://www.facebook.com/UniqueMindsGR/posts/2698329290491759?notif
_id=1585936749750681&notif_t=page_post_reaction
Όλοι αυτοί οι εκελοντζσ φοιτθτζσ, ζςτω και με αυτό τον τρόπο είναι δίπλα ςτουσ μακθτζσ και τισ
μακιτριεσ και επικυμοφν να βοθκιςουν όςο γίνεται καλφτερα τουσ μακθτζσ/τριεσ να καταλιξουν ςτισ
εφςτοχεσ ακαδθμαϊκζσ τουσ επιλογζσ.
Συντονιςτείτε, λοιπόν, μαηί τουσ και πιςτεφουμε ότι κα αποκομίςετε ςθμαντικό όφελοσ και κα ςασ
υποςτθρίξουν ςθμαντικά ςτισ επιλογζσ και επικυμίεσ ςασ.
Χριςιμα:
http://uniqueminds.gr/
https://www.youtube.com/channel/UC_PRRmTSz04wnX0qyYka2Jg/videos
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