Το Σάββατο 16/1/2021 πραγματοποίηθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η 2 η διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα
«Επαγγέλματα στην Ψηφιακή Εποχή του 21ου αιώνα» , ατο πλαίσιο των δράσεων για την σύνδεση της
εκπαίδευσης και της εργασίας, που οργανώνονται από απο το Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
σε συνεργασία με τον Δήμο της Νέας Σμύρνης, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Ευαγγελικής
Σχολής, τον Σύνδεσμο Αποφοίτητων της Σχολής και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
του ΕΚΠΑ.
Ευχαριστούμε πολύ τους εξαιρετικούς εισηγητές: Κύριο Δεδούση Γ. (Καθηγητής Μοριακής Γενετικής –
Διατροφογενετικής, Αντιπρύτανης Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών), Κύριο Ασκούνη Δ. (Καθηγητή,
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ), Κ. Κατσούρο Β. (Διευθυντή
Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και Κ. Βιτάλη Στυλιανό, (Μηχανικό
Γεωπληροφορικής, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΤU Delft), οι οποίοι παρουσίασαν την επίδραση της ψηφιακής
τεχνολογίας στους επαγγελματικούς χώρους και ανέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο τις επαγγελματικές
επιλογές σταδιοδρομίας για όλες τις κατευθύνσεις σπουδών, παρέχοντας κρίσιμες και σημαντικές
πληροφορίες για την εξέλιξη των χώρων εργασίας λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών.
Στην εκδήλωση συμμετείχε η Κα Λυτρίνη Ι. (Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) , η οποία εξέφρασε πολύ
θετικά σχόλια για αυτή την πρωτοβουλία. Ειδικότερα ανάφερε ότι τέτοιες δράσεις αποτελούν αναγκαιότητα
λόγω και των προκλήσεων, που δημιουργούνται στο επαγγελματικό πεδίο, λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν μαθητές από διάφορα σχολεία , γονείς, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, συντοντιστές
εκπαιδευτικού έργου και φορείς από την συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού. Για τους μαθητές
και τους φοιτητές αποτελεί μοναδική ευκαιρία η επαφή τους με την αγορά εργασίας, οι γονείς ενημερώνονται
για τις επαγγελματικές επαγγελματικές προοπτικές για να είναι σε θέση να υποστηρίξουν την λήψη
αποφάσεων, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν πληροφορίες για να τις μεταφέρουν στην δική τους σχολική
κοινότητα και να υποστηρίξουν και αυτοί με την σειρά την πορεία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, η οποία
έχει δυναμική σχέση με τις εξελίξεις της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.
Την οργάνωση και τον συντονισμό αυτής της πρωτοβουλίας έχουν αναλάβει η Κα Αργύρη Παναγιώτα (M.Sc,
M.Ed), Μαθηματικός στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, Υποψήφια Διδάκτωρ του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και Κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης. Θα
ακολουθήσουν και οι επόμενες διαδικτυακές εκδηλώσεις, που θα περιλαμβάνουν θεματικές όλων των πεδίων
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, με στόχο την κάλυψη επίκαιρων ζητημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις
διαρθωτικές αλλαγές που προκαλούνται στους χώρους εργασίας. Το μέλλον της μάθησης και το μέλλον της
εργασίας, η παραγωγη της γνώσης στην εκπαίδευση και το αποτέλεσμα από τα προϊόντα της γνώσης στους
χώρους εργασίας, χρειάζονται γέφυρες σύνδεσης και αλληλεπίδρασης, ώστε να εξασφαλίσουμε την ομαλή και
ασφαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία.

