
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» 
 
 

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος - ΟΕΦΕ 

και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής – ΣΕΦΑ με την αρωγή του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών-ΕΕΑ διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της LABORA- 

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και ομιλητές τον Δρ. Κωνσταντίνο Κότιο, Σύμβουλο Εκπαίδευσης και 

Καριέρας, Ιδρυτή LABORA και τον κ. Γεώργιο Γατούδη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης και Καριέρας, 

Επιστημονικό Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων LABORA. 

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020 διαδικτυακά. 
Ώρα έναρξης:  11 π.μ.  
 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄  Γυμνασίου και της Ά Λυκείου και τους γονείς τους, οι 

οποίοι θέλουν να πληροφορηθούν για όλες τις νέες αλλαγές στο Γενικό Λύκειο αλλά και το ΕΠΑ.Λ. 

και να προετοιμαστούν κατάλληλα για τα επόμενα χρόνια ενημερωμένοι για τις πλέον σύγχρονες 

εξειδικεύσεις της μελλοντικής αγοράς εργασίας. 

 

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν θέματα όπως:  

 Ποια είναι τα νέα δεδομένα του Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ); 

 Ποια είναι η Τράπεζα Θεμάτων και με ποιο τρόπο εισάγομαι στο Πανεπιστήμιο; 

 Πώς επιλέγω Επιστημονικό Πεδίο και Ομάδα Προσανατολισμού; 

 Προσμετράται ο βαθμός του Λυκείου για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμιο; 

 Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο; 



 Επαγγέλματα με Μέλλον στην Αγορά Εργασίας στην εποχή του COVID-19 

 
Θεωρούμε πως η παρουσία σας σε μια τέτοια ομιλία κρίνεται απαραίτητη και θα περιμένουμε με 
χαρά να σας υποδεχτούμε. 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
 

 
  
«ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & ΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»  
Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα είναι τα 
εξής:  
1.Αρχικά μπαίνετε στα παρακάτω link του ΕΕΑ και κάνετε εγγραφή δίνοντας 
ΟΝΟΜΑ,ΕΠΩΝΥΜΟ & EMAIL με λατινικούς χαρακτήρες.  
 
https://event.webinarjam.com/register/58/xyrmvtl1  

 
2.Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή θα λάβετε στο e-mail που έχετε δηλώσει ένα 
επιβεβαιωτικό μήνυμα μαζί με έναν σύνδεσμο στον οποίο θα πρέπει να πατήσετε την 
ημέρα της ημερίδας για να συνδεθείτε.  
Προσοχή!  
• • Η σύνδεση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα τέταρτο νωρίτερα από την 
προγραμματισμένη ώρα του Σεμιναρίου, δηλαδή στις 10:45.  

• • Μπορείτε να συνδεθείτε με οποιοδήποτε άλλο browser EKTOΣ από Internet 
Explorer-Microsoft Edge.  

 


