
Λάριςα, 5 Μαρτίου 2021 

 

Ενημζρωςη χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ από τον Σομζα υμβουλευτικήσ 

ςτον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό του Κζντρου Εκπαιδευτικήσ και υμβουλευτικήσ 

Τποςτήριξησ - Κ.Ε..Τ. Λάριςασ. 

 Οι UNIque Days είναι δωρεάν ημερίδεσ ςτισ οποίεσ μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα 

να ενθμερωκοφν από φοιτθτζσ για τισ ςχολζσ που τουσ ενδιαφζρουν. Φζτοσ, 

διεξάγονται για 5θ χρονιά. 

Απευκφνονται ςε μαθητζσ/τριεσ  Γ’ Γυμναςίου, Α’, Β’ ή Γ’ Λυκείου. 

Φζτοσ, λόγω τθσ πανδθμίασ, οι θμερίδεσ κα πραγματοποιθκοφν εξολοκλιρου Online μζςω 

των πλατφορμών google meet και zoom. Οι θμερίδεσ κα λάβουν χώρα άββατα και 

Κυριακζσ. 

Φζτοσ, κα πραγματοποιθκοφν 4 ενθμερωτικζσ θμερίδεσ: 

– για τα τμήματα του Εθνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου καθώσ και τα τμήματα Φυςικήσ, 

Χημείασ, Μαθηματικών και Πληροφορικήσ το άββατο, 17 Απριλίου 2021 και την 

Κυριακή 18 Απριλίου 2021. 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΧΟΛΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ ΚΑΙ STEM ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΟΤΝ 

WORKSHOPS. 

– για τισ Ανθρωπιςτικζσ πουδζσ το άββατο, 24 Απριλίου 2021 (θα πραγματοποιηθεί το 

open dialogue) και την Κυριακή 25 Απριλίου 2021 (θα πραγματοποιηθοφν τα workshops). 

– για τισ ςπουδζσ Οικονομίασ και Πληροφορικήσ το άββατο, 8 Μαΐου 2021 (θα 

πραγματοποιηθεί το open dialogue) και την Κυριακή 9 Μαΐου 2021 (θα 

πραγματοποιηθοφν τα workshops). 

ΑΙΣΗΕΙ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΗΜΕΡΙΔΕ ΜΕΧΡΙ 25/3! 

Σισ επόμενεσ μζρεσ θα ανακοινωθεί και η ημερομηνία τησ ημερίδασ για τισ Επιςτήμεσ 

Τγείασ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ κάκε θμερίδασ κα πραγματοποιθκοφν: 

– παρουςιάςεισ, ςτισ οποίεσ κα μάκεισ βαςικζσ πλθροφορίεσ για κάκε ςχολι / τμιμα & 

ανοιχτοί διάλογοι, που κα ςυηθτιςεισ τισ απορίεσ ςου με ενεργοφσ φοιτθτζσ από τισ 

προαναφερκείςεσ ςχολζσ (OPEN DIALOGUE) 

– προςομοιώςεισ των εργαςτθρίων για το κάκε τμιμα, με ςκοπό να αντιλθφκείσ ακόμα πιο 

πρακτικά το αντικείμενο κάκε τμιματοσ (ΕΚΣΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ) 

70% των μακθτών που ζχουν ζρκει ωσ τώρα ςε UNIque Days διλωςαν ότι επζλεξαν με 

ςιγουριά τισ ςχολζσ που κα ςυμπλθρώςουν τελικά ςτο μθχανογραφικό τουσ!!! 

Πλθροφορίεσ εδώ 

Διλωςθ ςυμμετοχισ εδώ 

http://uniqueminds.gr/unidays/?fbclid=IwAR3ZrTRJ41Z0WkqYQfAXgRXW-1CV4YYKB2-ZlrXbDa_Gg5XyoeYHF0XEODA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefjWzLqMOq4tMNX-6gmAO1QhDgK7YUo4F7bera0Dzf1xnlqg/viewform


 

 Πραγματοποιικθκε διαδικτυακή παρουςίαςη των Σμημάτων του Διεθνοφσ 

Πανεπιςτημίου τησ  Ελλάδοσ το τριιμερο 1 – 3 Μαρτίου 2021. 

Όλο το υλικό των παρουςιάςεων μπορείτε να δείτε: 

Δευτζρα 1/3/2021: https://youtu.be/DTL8SOjmn60 

Σρίτθ 2/3/2021: https://youtu.be/OvNUqS0exSU  

Σετάρτθ 3/3/2021: https://youtu.be/49q0r1fJ-yg 

Οι παρουςιάςεισ κα αναρτθκοφν τισ επόμενεσ θμζρεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Πανεπιςτθμίου, 

www.ihu.gr 

 Παρουςιάςεισ των Σμημάτων του Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ και αφθγιςεισ 

εμπειριών από φοιτθτζσ και αποφοίτουσ για τισ ςπουδζσ ςτο πανεπιςτιμιο και τθ 

μετζπειτα επαγγελματικι τουσ πορεία. 

Η διθμερίδα «Μαθαίνω πριν ςπουδάςω» πραγματοποιικθκε διαδικτυακά ςτισ 16 και 17 

Φεβρουαρίου 2021 και είναι διακζςιμθ ςτισ διευκφνςεισ: 

https://youtu.be/1utSkgh15wk 

https://youtu.be/TQIay4eh6D4 

 Παρουςιάςεισ των Σμημάτων του Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ  

για τισ προοπτικζσ ςπουδών ανώτατθσ εκπαίδευςθσ και περαιτζρω απαςχόλθςθσ 

των αποφοίτων.  

Η εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε  διαδικτυακά από τθ 1 ζωσ και τισ 5 Φεβρουαρίου 2021 

και είναι διακζςιμθ εδώ 

 Παρουςιάςεισ των διαδικτυακών ενθμερωτικών εκδθλώςεων που πραγματοποίθςε 

το Κ.Ε..Τ. Λάριςασ  

«ταδιοδρομία ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ» 

«Γνωρίηω το Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ και τισ διαδικαςίεσ 

ειςαγωγισ» 

«Γνωρίηω τισ Αςτυνομικζσ χολζσ, τισ χολζσ Λιμενικοφ ώματοσ και Πυροςβεςτικισ 

Ακαδθμίασ» 

βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτο ιςτολόγιο του Κ.Ε..Τ. Λάριςασ, εδώ 

 Σο περιοδικό μασ «Γ Λυκείου, είμαςτε δίπλα ςου» μπορείτε να διαβάηετε εδώ 

 Όλθ τθν εκπαιδευτικι επικαιρότθτα ςε κζματα ςχολικοφ επαγγελματικοφ 

προςανατολιςμοφ μπορείτε να διαβάηετε και  εδώ 

https://youtu.be/DTL8SOjmn60
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FOvNUqS0exSU%3Ffbclid%3DIwAR3jQmpM12k2vXmPaU2iHGME7SDSCpiSO12AhcRig3aw-MANsiA_NoUyEfc&h=AT3zDKOg_01MzjQzT4NxuJENsrQqCJ2ohsswiA8uEp3T-F52V4VaUwUfwJav40qXzgs3nFJewwhFQH2O2yz2ALDlOowE6lWtVasCmcpCPpeQ5Ecm9m8VnRjiTYGq9Wi7Q519yA
https://youtu.be/49q0r1fJ-yg?fbclid=IwAR3reDZag-HxbMy96BmWAzp5wup0R1MaSXK5_7NCogAXeAiJO-5KBQ9d4FM
http://www.ihu.gr/
https://youtu.be/1utSkgh15wk
https://youtu.be/TQIay4eh6D4
https://www.auth.gr/news/events/28629
https://blogs.sch.gr/kesylar/2021/01/27/diadiktyaki-enimerotiki-ekdilosi-gia-mathites-kai-mathitries-g-lykeioy-me-thema-gnorizo-tis-astynomikes-scholes-tis-scholes-limenikoy-somatos-kai-pyrosvestikis-akadimias/
https://blogs.sch.gr/kesylar/2021/01/27/diadiktyaki-enimerotiki-ekdilosi-gia-mathites-kai-mathitries-g-lykeioy-me-thema-gnorizo-tis-astynomikes-scholes-tis-scholes-limenikoy-somatos-kai-pyrosvestikis-akadimias/
https://blogs.sch.gr/kesylar/
https://blogs.sch.gr/kesylar/2021/03/03/g-lykeioy-eimaste-dipla-soy-10/
https://schoolpress.sch.gr/glykeioueimastediplasou/
https://www.facebook.com/EVLACHODIMOU/


 Σισ επόμενεσ θμζρεσ κα ενθμερωκείτε για τθν εκδιλωςθ που ετοιμάηουμε για το 

Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ. 

τθ διάκεςι ςασ για διευκρινίςεισ και δράςεισ ςτο πλαίςιο και τθσ εξ αποςτάςεωσ 

υποςτιριξθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. 

Με ευχζσ για υγεία και αςφάλεια και καλφτερεσ μζρεσ,  

οι εκπαιδευτικοί του Σομζα υμβουλευτικισ ςτον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό 

Κ.Ε..Τ. Λάριςασ 

 

 


