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Η εφηβεία είναι μια κρίσιμη μεταβατική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι έφηβοι έχουν να επιλύσουν και να διαχειριστούν πολλά προβλήματα,
αλλά παράλληλα να πάρουν τις πρώτες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους
αποφάσεις. Η λήψη αυτών των αποφάσεων είναι πολύ σημαντική για τη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Γι’ αυτό χρειάζονται την κατάλληλη βοήθεια.
Ο Νίκος Αντ. Δεμερτζής εργάζεται με εφήβους πάνω από 25 χρόνια,
ως εκπαιδευτικός, ως Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια διοργανώνει σεμινάρια Συμβουλευτικής Γονέων με θεματική την εφηβεία και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Στο
βιβλίο του αυτό αποτυπώνονται οι γνώσεις και οι εμπειρίες του όχι μόνο
σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο (για παράδειγμα το πλάνο σταδιοδρομίας που προτείνει με 15 δραστηριότητες για τη λήψη των πιο κατάλληλων για τον έφηβο επαγγελματικών αποφάσεων).
Στο βιβλίο αυτό οι γονείς των εφήβων θα βρουν πολλές απαντήσεις
σε ερωτήματα που τους ταλανίζουν είτε πάνω σε γενικότερα προβλήματα
της εφηβείας είτε ειδικότερα για το πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά τους να
πάρουν σωστές αποφάσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον.
Οι έφηβοι θα βοηθηθούν από τη μια να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα
ανακύπτουν, κατακτώντας την ταυτότητά τους, και από την άλλη να θέσουν
τις βάσεις για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
Τέλος, το βιβλίο αυτό μπορεί να καταστεί ένας χρήσιμος οδηγός για Εκπαιδευτικούς και Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με τη «δίνη» της εφηβείας.

Ο Νίκος Αντ. Δεμερτζής, με
μικρασιατική καταγωγή, γεννήθηκε στη Γλύφα Ηλείας.
Είναι Καθηγητής – Σύμβουλος
Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Ευαγγελική Σχολή Ν. Σμύρνης.
Έχει κάνει μεταπτυχιακές
σπουδές στη Συμβουλευτική
– Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τα Παιδαγωγικά. Οι βασικές του σπουδές
αφορούν τις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες (Πάντειο
Πανεπιστήμιο). Έχει παρακολουθήσει το σεμιναριακό κύκλο για Σχολές Γονέων του Tμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αναλαμβάνει κάθε χρόνo τη διοργάνωση και το συντονισμό σεμιναρίων Συμβουλευτικής Γονέων και ημερίδων με θεματική την εφηβεία και τον επαγγελματικό
προσανατολισμό. Έχει κληθεί ως ομιλητής σε εκδηλώσεις που έχουν διοργανώσει διάφοροι φορείς. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα και έρευνες σε περιοδικά και εφημερίδες και έχει συμμετάσχει σε εκπομπές στην
τηλεόραση και το ραδιόφωνο ως Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Είναι μέλος της Ελεγκτικής
Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και
Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.).
Περισσότερα και για επικοινωνία με το συγγραφέα
στο: http://users.sch.gr/ndemertzis

«Ένα ενδιαφέρον και καλογραμμένο βιβλίο για το φλέγον
θέμα της εφηβείας. Πρακτικό και χρήσιμο, τόσο για γονείς
και εφήβους όσο και για εκπαιδευτικούς και συμβούλους
επαγγελματικού προσανατολισμού».
Γιώργος Κλεφτάρας
Αν. Καθηγ. Ψυχ/γίας Παν/μίου Θεσσαλίας

«Μακάρι όλοι οι Έλληνες γονείς με παιδιά στην εφηβεία να
είχαν από ένα αντίτυπο του σπουδαίου αυτού βιβλίου του
κ. Νίκου Δεμερτζή. Θα γλίτωναν πολύ κόπο και χρήμα, για
να τα οδηγήσουν στη σωστή σταδιοδρομία από το συντομότερο δρόμο. Ομολογώ ότι δεν έχω ξαναδιαβάσει τόσο
χρήσιμη προσφορά από Έλληνα εκπαιδευτικό. Το συνιστώ
ανεπιφύλακτα».
Χρήστος Πασαλάρης
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας

«Αγγίζει αγωνίες και ερωτηματικά σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη και επιλογή αλλά και προτείνει στον έφηβο, το
γονιό και τον εκπαιδευτικό/σύμβουλο εφαρμόσιμες λύσεις».
Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου
Λέκτ. Συμβ/κής και Προσ/σμού
Παν/μίου Μακεδονίας

«Το βιβλίο του Νίκου Δεμερτζή δεν ανοίγει απλώς δρόμους
στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Παρουσιάζοντας την
αυθεντικότητα της νεανικής ορμής, εκμαιεύει και ενεργοποιεί τις δυνατότητες των εφήβων. Μας κάνει φίλους με τα
παιδιά μας».
Γιώργος Οικονόμου
Γονέας – Ένωση Γονέων Ν. Σμύρνης

«Το πλάνο σταδιοδρομίας που περιέχει το βιβλίο με βοήθησε να ξεκαθαρίσω τους επαγγελματικούς μου στόχους».
Χρήστος Στυλιανίδης
Έφηβος – μαθητής Α΄ Λυκείου

