Διαδικτυακι ενθμερωτικι/επιμορφωτικι εςπερίδα

«Αειφόροσ επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ-βιώςιμα επαγγζλματα του
μζλλοντοσ», Τετάρτθ 17 Μαρτίου 2021, ϊρεσ 17.30-20.30

Πρόγραμμα
17:30-17:40 Προςζλευςθ-Χαιρετιςμοί
17:40-18:00 Ειςαγωγικζσ ειςθγιςεισ
Σοφία Σκοφμπα-Πατςαρίκα, ΠΕ78 Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, Διευκφντρια του 1ου
Γυμναςίου Κατερίνθσ, «φγχρονεσ προςεγγίςεισ και πρακτικζσ του ςχολικοφ
επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ»
Ευαγγελία Κανάλθ, ΠΕ02 Φιλολόγων, Διευκφντρια του Γυμναςίου Μακρυγιάλου,
«Επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ: μια βαςικι εκπαιδευτικι επιμορφωτικι
ανάγκθ»
18:00-19:30 Κεντρικζσ ειςθγιςεισ
Αμαλία Σταφυλά, Επίκουρθ Κακθγιτρια, Τμιμα Διοίκθςθσ Συςτθμάτων
Εφοδιαςμοφ, Διεκνζσ Πανεπιςτιμιο, «Αγορά εργαςίασ και προφίλ
εργαηόμενου: Οι νζεσ τάςεισ»
Δθμιτριοσ Γαϊτάνθσ, Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ ΣυΕΠ, ΕΟΠΠΕΠ, «Επαγγελματικι
- πράςινθ ανάπτυξθ. Εναρμονίηοντασ τουσ εςωτερικοφσ παράγοντεσ με τισ
απαιτιςεισ του περιβάλλοντοσ»
Γρθγόρθσ Σοφγγαρθσ, Αμερικανικι Γεωργικι Σχολι, «Επαγγζλματα του
μζλλοντοσ: Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Επιχειρθματικότθτα, Περιβαλλοντικζσ
Επιςτιμεσ-Κυκλικι Οικονομία, Γεωπονικζσ Επιςτιμεσ-Ρομποτικι, Σεχνολογία
Σροφίμων-Ανάπτυξθ Νζων Προϊόντων»
19:30-20:30 Συηιτθςθ
Ακανάςιοσ Χαρίςθσ, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ.
Μακεδονίασ, Μαρία Γεωργαντοποφλου, ΣυΕΠ, Κ.Ε.Σ.Υ. Πιερίασ, «Αειφόροσ
επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ-βιώςιμα επαγγζλματα»

Πληροφορίεσ ςυνάντηςησ
Σφνδεςμοσ ςφςκεψθσ:
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https://minedu-secondary.webex.com/minedusecondary/j.php?MTID=m1e31cb2f33dc8082ab5b2272fd3781d0
Αρικμόσ ςυνάντθςθσ: 124 200 6155
Κωδικόσ πρόςβαςθσ: JtRT9eQj56S

Περιςςότεροι τρόποι ςυμμετοχισ
Εγγραφείτε μζςω ςυςτιματοσ βίντεο
Καλζςτε 1242006155@minedu-secondary.webex.com
Μπορείτε επίςθσ να καλζςετε το 62.109.219.4 και να ειςαγάγετε τον αρικμό τθσ ςφςκεψθσ.
Εγγραφείτε μζςω τθλεφϊνου
+ 30-21-1990-2394
+30-21-1198-1029
Κωδικόσ πρόςβαςθσ: 124 200 6155
Οι γονείσ και οι εκπαιδευτικοί παρακαλοφνται να ειςζρχονται ςτθν τθλεςυνάντθςθ με κλειςτά
μικρόφωνα και κάμερεσ. Οι μακθτζσ/τριεσ κα ςυνδεκοφν με κλειςτζσ κάμερεσ και μικρόφωνα μζςω του
e-mail των γονζων/κθδεμόνων τουσ και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ, μετά από ενθμζρωςθ των
ςχολικϊν μονάδων ςτο e-mail των γονζων τουσ, με ευκφνθ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ και του Συλλόγου
Διδαςκόντων/ουςϊν. Το Εςπερινό Γυμνάςιο Κατερίνθσ δφναται να παρακολουκιςει τθν εςπερίδα κατά
τθ διάρκεια λειτουργίασ του μετά από απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων/ουςϊν του ςχολείου.
Επίςθσ, θ παρακολοφκθςθ είναι ελεφκερθ για φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Συςτθμάτων
Εφοδιαςμοφ του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ κα τεκοφν ερωτιματα ςτο chat, όπου οι μακθτζσ/τριεσ
παρακαλοφνται να γράφουν μόνο το μικρό τουσ όνομα. Δεν επιτρζπεται καμία καταγραφι εικόνασ,
ιχου, μθνυμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ. Στο chat κα αναρτθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ
εκδιλωςθσ φόρμα, για να δθλϊςουν τθν παρουςία τουσ όςοι/ςεσ ενδιαφζρονται για χοριγθςθ
βεβαίωςησ παρακολοφθηςησ.
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