ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Στις ειδήσεις των 6, στην ΕΡΤ1, την Τετάρτη 30/6/2021 για συμβουλές για τη σωστή
συμπλήρωσή του Μηχανογραφικού: https://youtu.be/nIMvyh_LJsM

ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ» ΤΗΣ ΕΡΤ1,
με αφορμή τον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ και τις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021
1η: 22/3/2021 «Επαγγελματικές επιλογές σε περιόδους πανδημιών»: https://youtu.be/U9pKYTWC_LY

2η:19/5 «Συμβουλές για τις Πανελλαδικές εξετάσεις»:
https://1drv.ms/v/s!AgEtLub3XbUPpxdyPodTPktQL4kG

3η: 24/5 «Άγχος των εξετάσεων και τρόποι διαχείρισης»:
https://www.youtube.com/watch?v=x73TiLkhZ_k

4η: 1/6 «Τάσεις στην αγορά εργασίας»: https://youtu.be/ILQOlp7Hkb8

5η: 8/6 «Συμβουλές στην τελική ευθεία των Πανελλαδικών»: https://youtu.be/5MaEXUfTQ-U

4ο Λύκειο Ν. Σμύρνης
(2017) Έναρξη Σεμιναρίου Συμβουλευτικής Γονέων με την 1η θεματική
με τίτλο: “Η εφηβεία και τα προβλήματά της”
Συνέντευξη ως διοργανωτή: https://www.youtube.com/watch?v=0MDDTBlHT5g&list=LL&index=4

Δείτε ολόκληρο το Σεμινάριο: https://www.youtube.com/watch?v=ZBIBecpne84&list=LL&index=3

1ο Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης
(2014) Έναρξη Σεμιναρίου Συμβουλευτικής Γονέων με την 1η θεματική
με τίτλο: “Η εφηβεία και τα προβλήματά της”
Εισηγητές: Δ. Αναγνωστόπουλος Επ. Καθ. Παιδοψυχιατρικής Παν/μίου Αθηνών, Κ. Κανελλέα Παιδοψυχίατρος,
Ν. Δεμερτζής, Διευθυντής 1ου Γυμνασίου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Δείτε τη θεματική αυτή: https://www.youtube.com/watch?v=SrXGh2K1BQs

ΤV ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ & ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (24/4/2015)

Μια όμορφη εκδήλωση γεμάτη μαθητική ενέργεια, εκπαιδευτική δράση και νόστιμα τοπικά κεράσματα. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του "Ορφέα" Νέου Σκοπού με την υποδοχή των μαθητών και των
συνοδών καθηγητών του Γυμνασίου Νέας Σμύρνης, παρουσία του Δημάρχου Εμμ. Παπά κ. Δημ. Νότα, εκπροσώπου
της τοπικής εκκλησίας και τοπικών παραγόντων. Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Ν. Σκοπού κ. Μπάμπης
Σαρηβασιλείου καθώς και ο Σύλλογος διδασκόντων, προσέφεραν ενθύμια και δώρα στον Δ/ντή κ. Νίκο Δεμερτζή και
τις καθηγήτριες του φιλοξενούμενου Γυμνασίου, ενώ μαθητές και των δύο Σχολείων παρουσίασαν εργασίες τους με
σκοπό την αλληλογνωριμία των τόπων τους. Το πρόγραμμα που έφερε κοντά τα δύο Σχολεία είχε ως θέμα την
προσφυγική καταγωγή των κατοίκων των δύο περιοχών και την κοινή παράδοση.
Δείτε στιγμιότυπα από την τελετή και την απονομή πλακετών:

https://www.youtube.com/watch?v=ZgO4kAVGpAA

Καλεσμένος ως ομιλητής στο 1ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου (12 Μαΐου 2012)
Σε Ημερίδα με θέμα:
“ΓΟΝΕΙΣ-ΕΦΗΒΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ”

Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου
Συνέντευξή μου στο τοπικό κανάλι: https://www.youtube.com/watch?v=EfBvaNsuRww&list=LL&index=15

ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» 7 Ιουλίου 2010

Καλεσμένος για συμβουλές συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού δελτίου, με τους
δημοσιογράφους, Ρίτσα Μπιζόγλη και Προκόπη Δούκα. Δείτε ολόκληρη την
παρουσία μου αυτή: https://www.youtube.com/watch?v=7K4d208uuQ0

4/11/2005, καλεσμένος της Α. Νικολούλη στο ALTER

Τον Νοέμβριο του 2005 είχα κληθεί στην τηλεόραση του ALTER, στη εκπομπή της Α. Νικολούλη, «Φως στο
τούνελ», ως Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Είχα εκπλαγεί από αυτή την πρόσκληση. Τι δουλειά έχω
εγώ σε μια εκπομπή που αναζητά άτομα που χάθηκαν; Και, όμως, μου δόθηκε η δυνατότητα να πω αρκετά πράγματα
για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Συγκεκριμένα αυτός που χάθηκε και αναζητούσε η εκπομπή, επιθυμούσε
τελειώνοντας το Λύκειο να σπουδάσει Πολιτικός Μηχανικός στο Πολυτεχνείο στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχε, όμως,
εναλλακτικές διεξόδους, από ότι είπε ο αδελφός του, που παρευρισκόταν στην εκπομπή και στράφηκε για να
εξασφαλίσει τα προς το ζην, στην αρχή στο εμπορικό ναυτικό και στη συνέχεια στο στρατό. Σε κάποια στιγμή πήρε
άδεια (υπηρετούσε σε μονάδα του Έβρου) πήγε στη γενέτειρά του τη Θεσσαλονίκη και απογοητευμένος, όπως ήταν,
εξαφανίστηκε.

Στιγμιότυπο από την παρουσία μου αυτή:

https://www.youtube.com/watch?v=Cmdq5-pecu8&t=2s

21/1/2006, στην εκπομπή «Ζωή χρωματιστή» με τη Ζωή Κυριακού, στο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

Το θέμα της συγκεκριμένης εκπομπής ήταν: «Η αξιοποίηση των ταλέντων του
ατόμου».
Δείτε
στιγμιότυπο
από
την
παρουσία
μου
αυτή:

https://www.youtube.com/watch?v=U098EuojQSw

4/4/2005, στην εκπομπή «Πρωϊνός καφές» της Ε. Μενεγάκη στον
AΝΤΕΝΝΑ

Η παρουσία μου αυτή, ήταν στο πλαίσιο του μαθήματος ΣΕΠ με την Γ΄ τάξη του 5ου Γυμνασίου Π.
Φαλήρου.

