
          
 

Το Σάββατο 05/12/2020 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αφετηρία μιας σειρας διαδικτυακών συναντήσεων 

για την σύνδεση εκπαίδευσης και εργασίας, που υλοποιείται απο το Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής 

Σμύρνης σε συνεργασία με τον Δήμο της Νέας Σμύρνης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, τον Σύνδεσμο Αποφοίτητων της Ευαγγελικής Σχολής και την αμέριστη 

υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 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.  

Την διαδικτυακή συνάντηση τίμησε με την συμμετοχή της η Υφυπουργός Παιδείας Κυρία Ζαχαράκη Σοφία, 

την οποία ευχαριστούμε πολύ για τα θετικά σχόλια της για την αυτή την σημαντική προσπάθεια με στόχο 

την γνωριμία των μαθητών/τριών με τον κόσμο των επαγγελμάτων και τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους. 

Η Κυρία Ζαχαράκη σημείωσε οτι : «Οι μαθήτριες και μαθητές πρέπει να είναι έτοιμοι για ένα εργασιακό 

περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα, απαιτεί ευελιξία,  προσαρμοστικότητα, διεύρυνση οριζόντων, συνεχή 

απόκτηση νέων δεξιοτήτων για μία νέα απασχόληση και αναβάθμιση και διεύρυνση των γνώσεών τους». 

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Δημοτικής Περιουσίας Κωνσταντίνος 

Κωνσταντινίδης δήλωσε: «Τέτοιες δράσεις δεν είναι μόνο ενδιαφέρουσες αλλά και ιδιαιτέρως εύχρηστες 

για το μέλλον των μαθητών. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης θα είναι πάντα αρωγός σε τέτοιες πρωτοβουλίες».  

Ευχαριστούμε πολύ τους εξαιρετικούς εισηγητές:  Κύριο Μουρελάτο Σπύρο (Δρ. Υδροβιολογίας, Πρόεδρος 

Δ.Σ. ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε), Κυρία Μπούρα Αγγελική (Εμπειρογνώμονας πρεσβευτής Σύμβουλος Α’ επί 

διεθνών ενεργειακών και περιβαλλοντικών θεμάτων, Υπουργείο Εξωτερικών), Κύριο Παπαδημητρίου 

Δημήτριο (Διευθύνων Σύμβουλος ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε τεχνολογίες προστασίας 

περιβάλλοντος., Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Αποφοίτων Ευαγγελικής Σχολής), Κύριο Χαραλαμπίδη 

Νίκο (Γενικός Διευθυντής GREENPEACE Ελλάδας), οι οποίοι παρουσίασαν κρίσιμες και σημαντικές 

πληροφορίες για τα "Πράσινα Επαγγέλματα".  

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους μαθητές και τις μαθήτριες του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ευαγγελικής 

Σχολής Σμύρνης, αλλά και των άλλων σχολείων, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά με ερωτήσεις και εχουν 

εκφράσει έντονο ενδιαφέρον και για τις επομένες θεματικές από διάφορα επαγγελματικά πεδία. Η 

Εκπαίδευση και η Εργασία είναι δύο σημαντικοί σταθμοί της ζωής μας, ο δρόμος για την μετάβαση απο το 

σχολείο στην ενεργό επαγγελματική ζωή έχει εμπόδια και προκλήσεις, όμως μέσα απο τέτοιες δράσεις 

προσπαθούμε να είμαστε κοντά στους νέους μας για να τους στηρίξουμε μέσα και έξω απο την σχολική 

τάξη.  

Ο Διευθυντής 

 


