
Λάριςα,  14  Μαΐου 2021 

 

Ενημζρωςη χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ από τον Σομζα 

υμβουλευτικήσ ςτον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό του Κζντρου 

Εκπαιδευτικήσ και υμβουλευτικήσ Τποςτήριξησ - Κ.Ε..Τ. Λάριςασ. 

 Πρόγραμμα πανελλαδικϊν εξετάςεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021 

Σο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ανακοίνωςε ςτισ 12/5/2021 το 

πρόγραμμα των πανελλαδικϊν εξετάςεων Γενικϊν Λυκείων και Επαγγελματικϊν 

Λυκείων 2021. 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2021 ΣΩΝ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(Ο.Π.= Ομάδα Προςανατολιςμοφ) 

ΔΕΤΣΕΡΑ 14-6-2021 - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΣΕΣΑΡΣΗ 16-6-2021 - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

- ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
 
 
 

- ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

Ο.Π. ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
+ Ο.Π. ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & 
ΠΛΗΡ/ΚΗ 
 
Ο.Π. ΠΟΤΔΩΝ ΤΓΕΙΑ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 18-6-2021 - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
 

- ΧΗΜΕΙΑ 
 
 

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
 
Ο.Π. ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
+ Ο.Π. ΠΟΤΔΩΝ ΤΓΕΙΑ 
 
Ο.Π. ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & 
ΠΛΗΡ/ΚΗ 

ΣΡΙΣΗ 22-6-2021 - ΙΣΟΡΙΑ 
 

-ΦΤΙΚΗ  
 

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
 
Ο.Π. ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
+ Ο.Π. ΠΟΤΔΩΝ ΤΓΕΙΑ 
Ο.Π. ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & 
ΠΛΗΡ/ΚΗ 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΕΣΟΤ 2021 ΣΩΝ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ  

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

ΣΡΙΣΗ 15-06-2021 - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ                                                      

ΠΕΜΠΣΗ 17-06-2021 - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (Άλγεβρα)                                   



ΑΒΒΑΣΟ 19-06-2021 

- ΑΝΑΣΟΜΙΑ-ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ II                                                    
- ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (ΑΟΘ)                                
- ΔΙΚΣΤΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ                                                             
- ΑΡΧΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   

ΣΕΣΑΡΣΗ 23-06-2021  

- ΗΛΕΚΣΡΟΣΕΧΝΙΑ 2                                                             
- ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ                                                     
- ΝΑΤΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ-
ΕΦΑΡΜΟΓΕ                                                                                   
- ΙΣΟΡΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΣΕΧΝΗ  

ΠΕΜΠΣΗ 24-06-2021 

- ΤΓΙΕΙΝΗ                                                                               
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ                             
- ΑΡΧΕ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΑΟΔ)                       
- ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ   

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 25-06-2021 

- ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ                                                      
- ΤΓΧΡΟΝΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ                                   
- ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΙΙ                                                                     
- ΝΑΤΣΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ     

ΑΒΒΑΣΟ 26-06-2021 

- ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ                                                          
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ                                                                        
- ΜΗΧΑΝΕ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΚΑΤΗ II (ΜΕΚ ΙΙ)                      
- ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ              

ΔΕΤΣΕΡΑ 28-06-2021 

- ΣΟΙΧΕΙΑ ΨΤΞΗ-ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ                                        
- ΚΙΝΗΣΗΡΕ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ                                                   
- ΣΟΙΧΕΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΕΩΝ      

 

Πθγι 

 Αριθμόσ ειςακτζων ςτα ΑΕΙ τησ χϊρασ και ςυντελεςτζσ Ελάχιςτησ Βάςησ 

Ειςαγωγήσ 

Σο Γραφείο Σφπου του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ςε ςυνζχεια τθσ 

ανακοίνωςθσ του προγράμματοσ των πανελλαδικϊν εξετάςεων Γενικϊν Λυκείων και 

Επαγγελματικϊν Λυκείων 2021, ανακοίνωςε ςτισ 13/5/2021 τον αρικμό των 

ειςακτζων ανά Πανεπιςτθμιακι χολι/Σμιμα για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022, 

κακϊσ και τουσ ςυντελεςτζσ βάςει των οπoίων κακορίηεται θ Ελάχιςτθ Βάςθ 

Ειςαγωγισ ςε κάκε Πανεπιςτθμιακι χολι/Σμιμα. 

Τπενκυμίηεται ότι για τθν ειςαγωγι υποψθφίων ςε ΑΕΙ απαιτείται θ επίτευξθ ςτισ 

πανελλαδικζσ εξετάςεισ βακμολογικισ επίδοςθσ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ τθσ Ελάχιςτθσ 

Βάςθσ Ειςαγωγισ ανά χολι, Σμιμα ι ειςαγωγικι κατεφκυνςθ. Η ΕΒΕ 

διαμορφϊνεται από το μζςο όρο των μζςων όρων των βακμολογικϊν επιδόςεων 

των υποψθφίων ςτα τζςςερα πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα ανά 

επιςτθμονικό πεδίο, ο οποίοσ πολλαπλαςιάηεται με ςυντελεςτι που κακορίηεται 

από τα ιδρφματα ειςαγωγισ για κάκε χολι, Σμιμα ι ειςαγωγικι κατεφκυνςθ και 

ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. Ο ςυντελεςτισ βρίςκεται εντόσ 

https://www.minedu.gov.gr/news/48598-12-05-21-programma-panelladikon-eksetaseon-gel-kai-epal-2021


του διαςτιματοσ ελάχιςτθσ και μεγίςτθσ τιμισ, που ζχει διαμορφωκεί ςτο εφροσ 

μεταξφ 0,80% και 1,20%, ενϊ ωσ ελάχιςτθ και μζγιςτθ τιμι του ςυντελεςτι τθσ ΕΒΕ 

των ειδικϊν μακθμάτων ι πρακτικϊν δοκιμαςιϊν ζχουν οριςτεί οι τιμζσ 0,70% και 

1,10% αντιςτοίχωσ. 

 Η ΤΑ για τον αριθμό των ειςακτζων ςε μορφή pdf 

Η ΤΑ με την ΕΒΕ ςε μορφή pdf 

 Καθοριςμόσ του αριθμοφ των ςπουδαςτϊν-τριϊν που θα ειςαχθοφν ςτα 

Ανϊτατα τρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (ΑΕΙ) και ςτισ Ανϊτερεσ 

τρατιωτικζσ χολζσ Τπαξιωματικϊν (ΑΤ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά 

το ακαδημαϊκό ζτοσ 2021- 2022 

Η κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Εκνικισ Άμυνασ, 
Παιδείασ & Θρθςκευμάτων Αρικμ. Φ.337/5/332044/.3149 ”Κακοριςμόσ του 
αρικμοφ των ςπουδαςτϊν-τριϊν που κα ειςαχκοφν ςτα Ανϊτατα τρατιωτικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (ΑΕΙ) και ςτισ Ανϊτερεσ τρατιωτικζσ χολζσ 
Τπαξιωματικϊν (ΑΤ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021- 
2022” δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 1891/τ. βϋ/11-5-2021 και ορίηει τον αρικμό των 
ειςακτζων ςτισ τρατιωτικζσ χολζσ των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για το ακαδθμαϊκό 
ζτοσ 2021 – 2022, κατά χολι και Σμιμα ωσ εξισ: 

 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/2021_5_13_%CE%A6_253_1_53195_%CE%915_%CE%A5%CE%91_%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%98%CE%9C%CE%9F%CE%A5_%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%95%CE%A9%CE%9D_2021_22.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82_%CE%95.%CE%92.%CE%95._%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf


 

Δείτε το ΦΕΚ  

ΦΕΚ_ΕΙΑΚΣΕΟΙ ΑΕΙ_ΑΤ_2021 

 Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για την ειςαγωγή ιδιωτϊν ςτισ χολζσ Δοκίμων 
ημαιοφόρων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό 
ζτοσ 2021-2022, με το ςφςτημα των Πανελλαδικϊν Εξετάςεων 

 

Οι υποψιφιοι/εσ που επικυμοφν να ειςαχκοφν ςτισ παραγωγικζσ χολζσ του Λ..-
ΕΛ.ΑΚΣ., υποβάλουν ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ Αίτηςη – Τπεφθυνη Δήλωςη 
και Δικαιολογητικά για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό ειςαγωγισ ςτθν χολι 
Δοκίμων θμαιοφόρων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ι/και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, όπωσ αυτι 
εμφανίηεται ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι που κα λειτουργιςει ειδικά για το 
διαγωνιςμό, τισ θμερομθνίεσ από 13/05/2021 ημζρα Πζμπτη ζωσ και 28/05/2021 
ημζρα Παραςκευή. 

Δείτε τθν προκιρυξθ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ_Λ_ΕΛΛ ΑΚΣ 2021 

 Παρουςιάςεισ των Σμημάτων του Ιονίου Πανεπιςτημίου 
 
«Zoom-Into-Ionio»: Πανελλινια δράςθ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου με παρουςιάςεισ 

των Ακαδθμαϊκϊν Σμθμάτων του ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ των Λυκείων, ςε 

όλθ τθν Ελλάδα. 

Με ςτόχο τθν κακοδιγθςθ των μακθτϊν Λυκείου για τθ ςωςτι επιλογι ςπουδϊν, 

το Ιόνιο Πανεπιςτιμιο διοργανϊνει διαδικτυακζσ παρουςιάςεισ των ακαδθμαϊκϊν 

Σμθμάτων του, με τίτλο Zoom-Into-Ionio. 

Οι παρουςιάςεισ απευκφνονται ςε μακιτριεσ και μακθτζσ των Λυκείων όλθσ τθσ 

χϊρασ, ιδίωσ ςε αυτοφσ τθσ Γϋ Λυκείου, ϊςτε να ζχουν αναλυτικι ενθμζρωςθ για 

όλο το εφροσ και τισ πτυχζσ των ςπουδϊν ςτο Ιόνιο Πανεπιςτιμιο. 

https://vlachodi.files.wordpress.com/2021/05/cea6ce95ce9a_ce95ce99cea3ce91ce9acea4ce95ce9fce99-ce91cea3ce95ce99_ce91cea3cea3cea5_2021.pdf
https://vlachodi.files.wordpress.com/2021/05/cea0cea1ce9fce9ace97cea1cea5ce9ece97-ce9bcea3_ce95ce9bce9b-ce91ce9acea4-2021_659ce914653cea0cea9-ce92cea6ce9f.pdf


Με κεντρικό ςφνκθμα το «Ανακάλυψε το δικό ςου αφριο ςτο Ιόνιο 

Πανεπιςτήμιο», θ πρωτοβουλία αυτι αποτελεί μζροσ ενόσ ευρφτερου πλαιςίου 

δράςεων προβολισ των προςφερόμενων από το Ιόνιο Πανεπιςτιμιο 

προγραμμάτων ςπουδϊν. Η δράςθ Zoom-Into-Ionio πραγματοποιείται με τθν 

υποςτιριξθ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ των 

Ιονίων Νιςων και κα υλοποιθκεί ςε δφο φάςεισ. 

τθν πρϊτθ φάςθ, που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 15 και 16 Μαΐου, οι Πρόεδροι και 

οι κακθγθτζσ των Ακαδθμαϊκϊν Σμθμάτων του Ιονίου Πανεπιςτθμίου κα 

παρουςιάςουν τα οικεία προπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν με εςτίαςθ, μεταξφ 

άλλων, ςτο αντικείμενο των ςπουδϊν, ςτθν ακαδθμαϊκι ηωι, κακϊσ και τισ 

προοπτικζσ ςταδιοδρομίασ και επαγγελματικισ εξζλιξθσ των πτυχιοφχων. 

τθ δεφτερθ φάςθ, που κα πραγματοποιθκεί το αμζςωσ επόμενο αββατοκφριακο 

(22-23 Μαΐου 2021), κα διοργανωκοφν ατομικζσ ςυναντιςεισ μακθτϊν και 

μακθτριϊν με Κακθγθτζσ από κάκε Ακαδθμαϊκό Σμιμα ςε «εικονικά» δωμάτια, 

μζςω διαδικτφου. Οι μακθτζσ και μακιτριεσ κα ζχουν ζτςι τθν ευκαιρία να 

ενθμερωκοφν άμεςα και ζγκυρα επί ςυγκεκριμζνων κεμάτων που μπορεί να τουσ 

απαςχολοφν και ςχετίηονται με τισ επιλογζσ τουσ και τθν μελλοντικι τουσ 

ακαδθμαϊκι πορεία. 

H δράςθ Zoom-Into-Ionio κα πραγματοποιθκεί διαδικτυακά. Οι ςφνδεςμοι για τθν 

παρακολοφκθςθ κακϊσ και το αναλυτικό πρόγραμμα των παρουςιάςεων κα είναι 

διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα https://connect.ionio.gr. 

Πθγι 

 Study4French: ανανεωμζνοσ ιςτότοποσ προετοιμαςίασ υποψηφίων 

Πανελλαδικϊν εξετάςεων για το ειδικό μάθημα τησ γαλλικήσ γλϊςςασ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ δφςκολθ ςυγκυρία τθσ πανδθμίασ και τισ αυξθμζνεσ 

ανάγκεσ των μακθτϊν που βρζκθκαν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα εκτόσ του 

φυςικοφ χϊρου τθσ εκπαίδευςθσ, τισ ςχολικζσ τάξεισ, το Σμιμα Γαλλικισ Γλϊςςασ & 

Φιλολογίασ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ κζλθςε να 

υποςτθρίξει τουσ υποψθφίουσ των Πανελλαδικϊν εξετάςεων με πρόςκετο, 

ψθφιακό υλικό μελζτθσ για το ειδικό μάκθμα τθσ Γαλλικισ Γλϊςςασ. Για τον ςκοπό 

αυτόν, ενεργοποίθςε τον ιςτότοπο https://study4french.gr 

Πρόκειται για μια αναμορφωμζνθ ζκδοςθ του ομϊνυμου, αρχικοφ ιςτότοπου, ο 

οποίοσ είχε δθμιουργθκεί από τα Σμιματα Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του 

Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και του Αριςτοτελείου 

Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, λειτοφργθςε από το 2012-2018 και είχε, δυςτυχϊσ, 

χάςει μεγάλο μζροσ τθσ λειτουργικότθτάσ του, λόγω τθσ κατάργθςθσ του 

λογιςμικοφ Flash. 

https://connect.ionio.gr/
https://ionio.gr/gr/news/20683/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstudy4french.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0S4vlwpMjVhD9OqbHg3pN9r85Q9naS_zzEDFw8KA86OpbA6VyZy8N5DfA&h=AT39aIA0PmGV22nmTj5BLrDj5PXrUy00WwKPA-BzAPZM4kT0CMHK6JZGYEkIq3gfcCDLsBkfufBFzafplC8RVwX2OO7yIqBtWK5SniwztX0MLr2iN_ptvMt-2MrwGD6FQ1x2&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT20KGDEnvMXNzeltL0WFTsaKkuhxH3JRpOshluSMqHQ1rAtli3ScMtl-t8UW8_GxZ0ZOlecIMCbpJjx500AhKeOfbI8jTGKTqj5kbcF6Bwk58gVH4jLpSfrFTdxYM4FwT18bDGJsiQ6rw-PMfPHXuvHAGjMPJQngwAPuCL746ltlpjx5tANDTudirV2XrmnzshA5f-6yVzZG1PAPi9sZn2Ifobvv33fW7x8JtfRUwV8SsSSQ-rjMg


Ο ιςτότοποσ επαναςχεδιάςτθκε από μζλθ του Σμιματοσ, για να προςφζρει ςτουσ 

υποψιφιουσ και τισ υποψιφιεσ των Πανελλαδικϊν εξετάςεων διαδραςτικζσ 

αςκιςεισ εξάςκθςθσ ςτο ειδικό μάκθμα τθσ γαλλικισ γλϊςςασ. Ο ιςτότοποσ 

ανατροφοδοτείται ςυνεχϊσ με νζεσ αςκιςεισ που δθμιουργοφνται με τθν βοικεια 

φοιτθτϊν/τριϊν με τθν κακοδιγθςθ μζλουσ του Σμιματοσ, προκειμζνου να ςτθρίξει 

όςο πιο αποτελεςματικά γίνεται τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτθ δφςκολθ 

προςπάκειά τουσ, θ οποία γίνεται ακόμθ πιο δφςκολθ ςτισ ςυνκικεσ τθσ 

πανδθμίασ. 

Τπεφκυνοσ ιςτότοπου : Παναγιϊτθσ Αρβανίτθσ (arva@frl.auth.gr) 

 Γνωριμία με τα Πανεπιςτήμια και τισ χολζσ τησ Κρήτησ 

https://youtu.be/1oSX-Zz87uI 

 

 

mailto:arva@frl.auth.gr
https://youtu.be/1oSX-Zz87uI


… 

 

ασ κυμίηουμε: 

 Σο ιςτολόγιο του Κ.Ε..Τ. Λάριςασ , εδϊ 

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

 χολικόσ Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ ςτο eclass, εδϊ 

 χολικόσ Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ εδϊ και εδϊ 

… 

Παρακαλοφμε, προωκείςτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτουσ γονείσ / 

κθδεμόνεσ  των μακθτϊν και μακθτριϊν τθσ Γ τάξθσ το ενθμερωτικό μασ ςθμείωμα. 

Οι εκπαιδευτικοί του Σομζα υμβουλευτικισ ςτον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό 

Κ.Ε..Τ. Λάριςασ 

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://eclass02.sch.gr/courses/9000736101/
https://www.facebook.com/EVLACHODIMOU/
https://vlachodi.wordpress.com/

