Νέο Φάληρο 8.3.2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με συμμετοχή 200 εκθετών από 10 χώρες, πραγματοποιείται από 11 ως 13 Μαρτίου 2011
στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, η 13η Διεθνής ‘Εκθεση «Εκπαίδευση και Εργασία 2011» ,
η οποία τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης &
Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Πειραιά.
Κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός στο χώρο της εκπαίδευσης και εργασίας στην Ελλάδα και μία
από τις σημαντικότερες εκθέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρέχει τη δυνατότητα στους
επισκέπτες να έρθουν σε άμεση επαφή τόσο με τις αξίες της εκπαίδευσης όσο και με τα
δεδομένα της εργασίας.
Σκοπός της έκθεσης είναι να προσφέρει με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό μια
ολοκληρωμένη εικόνα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρονται σήμερα σε
Ελλάδα και εξωτερικό, σε επίπεδο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών αλλά και διά
βίου εκπαίδευσης, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.
Στην έκθεση συμμετέχουν Πανεπιστήμια από την Ελλάδα και το εξωτερικό, Tεχνολογικά
Εκπαιδευτικά ιδρύματα, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, IEK, Επαγγελματικές Σχολές,
KEK, Πρεσβείες και μορφωτικά τμήματα, Εκδόσεις, Φορείς επαγγελματικής επιμόρφωσης
και κατάρτισης, Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, Εταιρείες με προϊόντα και υπηρεσίες για
νέους, Εταιρείες που προμηθεύουν εξοπλισμό και υπηρεσίες για την οργάνωση και τη
λειτουργία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Τιμώμενη χώρα για το 2011 είναι η Κίνα, η οποία συμμετέχει στην έκθεση με 35
Πανεπιστήμια και το China Scholarship Council, το Κρατικό ‘Ιδρυμα Υποτροφιών της
Κίνας. Έχοντας κερδίσει διεθνή αναγνώριση για το υψηλό επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που προσφέρει, σήμερα η Κίνα φιλοξενεί περίπου 238.000 ξένους φοιτητές από
190 χώρες, οι οποίοι σπουδάζουν σε 600 πανεπιστήμια της χώρας.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της 13ης Διεθνούς Έκθεσης

διεξάγεται το Σταδιοδρόμιο-Job

Festival, ένα ειδικό γεγονός για την αγορά εργασίας, τη διοργάνωση του οποίου έχει
αναλάβει η Μη Κυβερνητική Οργάνωση, Equal Society-Κοινωνία Ισων Ευκαιριών. Με
πλούσια θεματολογία και καταξιωμένους ομιλητές, το Σταδιοδρόμιο – Job Festival παρέχει
πολύτιμη ενημέρωση σε καίρια θέματα όπως Εργασία σε Ελλάδα και εξωτερικό, Τάσεις
στην αγορά εργασίας σήμερα και στο μέλλον, Σπουδές και καριέρα σε περίοδο κρίσης,
Επαγγελματικό Προσανατολισμό, Διά Βίου Εκπαίδευση, Μεταπτυχιακά και MBA.
Eπιπροσθέτως, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν εταιρείες που
αναζητούν προσωπικό και να συμμετέχουν σε workshops που πραγματεύονται θέματα

όπως Αναζήτηση Εργασίας, Βιογραφικό, Συνέντευξη, ΑΣΕΠ, Νεανική και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα, Διαχείριση Καριέρας, Κοινωνική Δικτύωση, Προσόντα και Κατάρτιση.
Eκτός από την ενημέρωσή τους, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν και πλούσια
δώρα, όπως εκπληκτικά προϊόντα τεχνολογίας, ποδήλατα, ταξίδια, υποτροφίες και πολλά
άλλα,

συμμετέχοντας

στο

online

παιχνίδι

γνώσεων

της

έκθεσης

www.facebook.com/ekpaidefsi
Η είσοδος στην έκθεση και σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.
( Παρασκευή 9.00- 20.00 και Σαββατοκύριακο 11.00 – 20.00)
Πληροφορίες: Tηλ.: 210 92 21 254, email: info@europartners.gr, www.ekpaidefsi.gr
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Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του kick boxing Μιχάλης Ζαμπίδης θα αντιμετωπίσει τον
Τούρκο παγκόσμιο πρωταθλητή Ali Gunyar, το Σάββατο 12 Μαρτίου, στο Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας στην φαντασμαγορική διοργάνωση «IRON CHALLENGE»,
Στην επιστροφή του στα ελληνικά ρινγκ, ο « Iron Mike », με ρεκορ 144 νίκες σε 162
αγώνες ( 85 νοκ αουτ) , θα υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο του « King of the Ring », σε
πέντε γύρους των τριών λεπτών, απέναντι στον Τούρκο διεκδικητή Ali Gunyar, ο οποίος έχει
να επιδείξει 98 νίκες σε 116 αγώνες ( 28 νοκ αουτ ).
Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, « IRON CHALLENGE », θα πραγματοποιηθεί σειρά
αγώνων kick boxing με συμμετοχή Έλλήνων αθλητών, με αποκορύφωμα της βραδιάς τον
αγώνα του Μιχάλη Ζαμπίδη.
Το πρόγραμμα των αγώνων:
Pre game fights
Θανάσης Καράγκος Vs Στέλιος Πασούλας (68kg ) – 3x2’
Παναγιώτης Μουντάκης Vs Ismail Elbrouzouni ( 81kg) – 3x2’
Νικος Κελεκης Vs Παρης Θωμαίδης (81kg) – 3x2’
Σωκράτης Κερπέτση Vs Βλαδίμηρος Ναζαρένκο ( 70 kg )- 3x2’
Λαέρτης Ματσάγκος Vs Νίκος Μίχας (Παιδικό ματς επίδειξης )– 1x2’
Αλέξανδρος Χατζηχρόνογλου Vs Βασίλης Καραγιαννίδης ( 81kg ) – 3x3’
Μαρία Πανταζή Vs Δήμητρα Δημητρακοπούλου (63kg ) – 3x3’
Φλοριάν Μάρκου Vs Αλέξανδρος Γκερέκος ( 74kg )– 3x3’
Σταύρος Εξακουστίδης Vs Νίκος Γκίκας (68kg ) – 3x3’
Serop Antzemian Vs Βασίλης Παπαγεωργίου ( 86kg ) – 3x2’
Η διοργάνωση (έναρξη στις 6 μ.μ. ), η οποία θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του ΑΝΤ1, θα
διαρκέσει περίπου 3 ώρες και θα πλαισιωθεί από ψυχαγωγικά δρώμενα ( TU από το XFACTOR , οι break dancers Dead Prezz , οι ΝΕΒΜΑ κ.α.)
Εισιτήρια προπωλούνται στα ταμεία των Village Cinemas, στην ιστοσελίδα
http://showtime.villagecinemas.gr/ και στα καταστήματα X-TREME STORES.

