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Τ<ιχ.ΔΙ",,!: Σιmφ",,~ 44
Τ,Κ. - Ωόλt): 546Π, ΘWστι.λoνl<η
f1ληρι>ΦOΡlες: Υπ, Η.Ι!. TσoΠQυρWς

(ι.r.ιστCI.nwx;
Ιιποα<λίδ<ι' ~"p,IId ί ~.- •• I~." ,κΙ>.ι'

θ<α<r<ιλm'τ/,I4-:> ..2022
αιηθμ, "1""",:Lirι90

nl'Ol;
Τα ΤρnuiJό;θμ"l Ιδρι>μ<>ια "'" Μη;ι;ανό'ΥΡΟ,,\Μ Δελτί<:oJ
πρόαβιιστι> τη.; [' Λ"φ"" ""Ι"''''''' μ< ταν "'''''''''-~~
Κο,,'.
YIW8, ΔΙ""! Σ"">fιιiιν, ΏραΊΡομμάιων '"'' ΟΡΥόνιοσης
Δ"",sραβό.θμιας Ε<",ιιδο:ι=:.ι;
Τμήμιι Β, """"ΟΟDdc2(Ο,,'.ημ]u.¥σv JiI"

Πφφ<Ρι;ιχΚ'ή "lεύθυvΣτι Λ'θμια.; & J;I..'θμια.c;E""υ!OCooη<;
Κι:vιρ<τ/;;Mακ£δσνitιc;. 'ιma);cdrd,'ιisb.g'

E-<I'oll:

γ "'''Ι'ήφ""", ΜIνιop<t; ΤΡ\wβό.!Jμ,αι; Ι;"",,!&,,01); 'YJ"μι;ι.
&η'Ις'tρu:ς J;I'& ϊ h""'*'" δw.μtσooJ ιαιν lδρυμάι<ιw τ/<;
ΤΡ\rnβιιΟμι<ις Η_1δ<1>σηι;

θΕΜΑ:'Πρδσκληση εξ α""σtάll'_~ ""μιwrol'\; Mενrόρω~ Τριτοβό.Ομιας Eκπαlδεuση; '(ω
τον Σχοl..ικό Eπυπελμ.ατιιcό ηροσανllπιλισμ6 μllθηTώνΙτplOl~Β' & Γ' Λυκεloυ σtiI "Δεκιιήμι:--

ρο Eκmιι&υnκών Mενniρmν" "ατά το (ι):ολι"ό •.••0; 2021_2022.

: .~,
-.\!" Η .ΔIεliΘUνσηΔε1mpσβάθμιας Εισι;αιδευσ1]ςΑναΤΟI..Ι';ήςΘεσσαλ.ο\lχης δ\ΟΡΎανα/νειδράση

ΣJ.qJ;ι~rn'ιΕπαrιξl..ματιι;ούΠροοανατολισμού μι; t!τλο' "Δεκαήμερο Rι;••αιδ",rrιι;ών McνTόfk<JV

ΤΡlτοlΙάθμιας ΕΚ1Ιιι/.δ{;\)σης'fW μαθητές και μαθήτριες Β' & Γ ΔυΚΙ:ΙΟΌ"που θα Όλοποιηθξ(

ωt64Ι4Π022 έως ιcαι 15/4ΠΟ22 εξ ωroστάσι.;ως, xonσιμoπa!ώvτιις myψηφιαιcή !':λαwόρμα Wcbcx
Μ",ςetings mι: ι:tιnoι;ία(; Cίm Hellos ΑΕ, όπως ορ!ζεl ΤΟΦΕΚ Β' 3882/12-9-202Q.

KatiJ το Μ"σήμερο EKllαι&nτιιc6,ν Mεντόμmν Ar.αδημαfιo;u! EκπpόιJ"ωπo\ σuμιιετέ:ι.Ο"J\'
ως ι:ισηΥητέςro;oνu:ό;σξ δωμάτω τηλεδιά:m;ε\lfJ1ςειιό<;τμήμιΙ'ω; Β' ινι:αι Γ τάξης Δυι;ε!ιJuπι)\)

ιiνή1<εI'Os<l);o•.u.-t; μονά&ς J;UWνης τ/ς Διι;ύ9uνση; Δι;υτr.poβάθμιας Eιrnα\/iεuσης Aνατoλ.ιx:ι'lς

Θεσσψ.σvίJ<"ης. Η εuθύνη δημιoupy!ας και οΡΥάνωσης του εΙΙ;<J\/ΙΚoUδο>μ'J:nου ανή><ειΟτ/ σzoλtJdt

μoWδα. Ο Αι;ΟΟημα'!ιώς κατά τ/ διιipιcεια τ/ς ειι.:ονικής σuVΆVΤΗσης.ενημερώνει το"ς μαltη-

'ώ:;!tρW; ΎWτο avnKε\μsIιo σιωυδών του τμηματα; Πα/) δώι'ιm:c~ ."ιι. τις δυνατότηn:; επωτημoνιιdις

Ια/ι EΠII'ι"Y"λ.μιιτucΉςεξtλιξης των σπουδαστών, καθώς και."α την ;φ=ωmΙCΉ του επ<tyyελμαtudj

Xoρεiιι, ΣκΟΙΙόςτ/ς ΣUΝΉνιησης En.uI ο AΙCΑΔΗμo.tιώςνα ""mυp)'ήCΙE\ ως Eιmα.δF.rιnKιJr; ΜιΜοΡαι;

,,

.-~--;.

-. ., .



Υιιι tcu.; μαθηtέ;lτpu;ς, να tuιις εμxw.όσ~1 με τ/V πρoσωmκή tIJ\J&ξέλιξη ΚΙ1Iνα tΌ1Jςεπηρεάσει θι;-
t\l;6. Ύ!Ilτις lι;ρoσω>tιKtςκαι ε1Iαyyl'λμαπΙCΈςfJ!1λoγές tcu.;. Η mφoυσlα<τ/ ΤΟυ<I\lt\ΚεψέYoυ σπσυ-

δών τφν Σχοu,ν-Τμημdτωv μ1α/Ρεl να πι;ριλι:ιμβιh'ει :ιιληρoφ<JpίGςroιό t(>VοδηΥό σπουδών, όπως τα

μαeTιμαm, τα lφιηρό:μ.ματα Era~mus, τα με."IΠ"χια1ώ;.δι/iuι:τaρυαi ""ι ιι:ιιρίως τα &ιmy)'8λματιιoi

διΙCΑΙΏματατφν ωι:οφο!των, καθώς και ill.Eι; δJxxστηpι6τητες. διωφlσειι; 1α/Ι δ1.ευιωλ!Ίνσειι; του Ι,

δρύμαroς πρcιι; τους φolΠJ1;έo;ΤΟυ. rε 1(ερi'lτωση !<ΟΥήδη έχει :ιι;ρoιπηθcl ι:άπΟα/ :ταpoυσlaστι των

Σχολών Του Πανε.τιστημιακο6 Σw; Iδp'ίιIIo:ro::;σε σuvεργwrtα με "άπoωv ω:w:w φoptα ή £άι' UJIdpχεl

ι::ιrrcιΎ&ΎpιψμΎηηλειcrρO\~κή παΡουσioση ή (ιλΜ! ηλειcτpovιι::ό υλl;;6 (π.χ. α/ttUC001α/U<I'I1Iώυλιι;ό,

επαyyελμαπΙCΈς μσνογΡαφI&::;.έprnvι;ς απoφolτωv κ.α.) μποΡε!τε να την ιrιtOσ'I;H\λετεστον ηλι;nlX'.

νικό μαι; σfιvδooμo, α/<:m;να αναΡτηθι;Ι στην lσrooF).OO της Διεύθιινσης ΔΕVΙερoβάθμιας Ειιπα(δευ-
σης Ανατολικής ΘF.σσaλoν!κης.

"" .',,,Με δι:δoμbιQ 6n δpuμoλO)'<>ύvm1αλλαΥέ<;της "'Ρόσβασης στην ΤΡl1;οβάθμια Eιαtαlδεuση,

Ίύ<ro,τια τη φεmή Γ Λυκι:ίι:ιυ όσο Iml τια την πρσεroιμασln της φrnvής Β' Λl!ιreloυ, ιφ!vετoι απα-

ραlτητη ησuμβoλή και η σuνφyασio 6"λιiN των φορέων στην εvtσxιιση πις ιι:υτσyvωσioς του μαθη.

njfτριας. ώστε σw τέλα; τη::;Γ Amcdou (1'Ε.ι\."ΕΠΑ.Λ.) να συμ:ιιληρώσεl ""εWWtΙ το Μη:ewo--

iρo.φlΚόΔEιλτΙO"αι στο τέλος της Β' Λl!ιreloυ να επιλtξεl ""~ Ομάδα Προσανατολισμού στο
fiil'.A. Ια/Ι E~UCΌΤΗ.αστο εΠΑ.Λ.

':;":.' Για το σκοπό ιruτό, σας IIpoσιm)mJμε να συμμt:rtχεπ. KtIl παρα1α/λσόμε να πΡοιοθήσε-re &-

'Υ"α{ρως το tπpαφo αυτό στoΥc;Διδ(ιm<oνtες των Σχολών 1α/1Τμημάτων Σw;.

Οιm-διαφ'φόμενσι Λ"α&ημαtιωΙ τια το "Δεκαήμερο Eκm.ι&υnxών Μενι:ίψφν" IlJloρoν/ \U &ηλώ-
o:mυνσuμμι;τo:ι;ιΊσων ηλι;πρovιJώ σύνδεσμο:
hι!pι;:Iid_.google.o< "'Ii>prcod.",."",'d/! τ dfx6!U 7Κll(XJT_A.wm67..rffJDJo:><$¥7qoΠ'9τφMknAJedit?~"g

το (φ:γότει>«:,~ς τ/ν Kυριακij 27-3.2022.

,;\"",1"0.: ,YπεV&I:ινoς Σχολl'(()1j E:ιιιryyελμcιτικ06 Πρoσιn'ατcλισμoύ της Διεόθιινσής μαι;

I\,(Τ~pνάς Kωνστ<Σνrtνoc;, εΙWι στη δώ,θεση σας rια Upα\'lέριD πληρoφoρiι:ς ""υ αφοΡσόν το

Δι:ιφήμεlX' EκπαlδιM"UCΏν ΜεΙΙ'<όρων, κό.θε Τετάρτη Kf'I;lTICΙΡOO1α;υήI1.ΟΟIl,μ..με Ι4.30μ.μ..στο
ηJMΦ0w9 2:\.105031127 Iml σ.σ~mail: grafui" _sφ@dίde-<ι.thc,;,;.sch.gr.
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