
 Ενημερωτικές συναντήσεις για μαθητές/τριες Γ’ Γυμνασίου 
και Α’ Λυκείου  

Η Υπηρεσία Καθοδήγησης Καριέρας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, διοργανώνει τρεις 
διαδικτυακές ενημερωτικές συναντήσεις για μαθητές/τριες Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου. 

Σκοπός των συναντήσεων που απευθύνονται σε μαθητές/τριες Γ’ Γυμνασίου είναι η ενημέρωση 
τους για τον Προσανατολισμό μετά το Γυμνάσιο, ενώ η συνάντηση για μαθητές/τριες της Α’ 
Λυκείου στοχεύει στην ενημέρωση για την επιλογή Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού και 
Κατευθύνσεων στο Λύκειο. 

Οι ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν από τους εξειδικευμένους και έμπειρους 
Σύμβουλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Υπηρεσίας Καθοδήγησης Καριέρας του 
ΟΝΕΚ. 

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά ως εξής: 

          Μεταγυμνασιακές επιλογές: Λύκειο, Πέμπτη – 02/12/2021, 18:30 – 20:00 

          Μεταγυμνασιακές επιλογές: Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές, Δευτέρα – 
06/12/2021, 18:30 – 20:00 

          Επιλογή ΟΜΠ στην Α’ Λυκείου: Τετάρτη – 08/12/2021, 18:30 – 20:00 

Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής ΕΔΩ 

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων ΖΟΟΜ. Σχετικός 
σύνδεσμος θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που οι ενδιαφερόμενοι/ες θα δηλώσουν στο 
έντυπο εγγραφής. 

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας και η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

Για πληροφορίες στον παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό 80002757. 

  

Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Αμμοχώστου 

E: kepli.famagusta@onek.org.cy 
Ηλία Τηλαύγη 6 

5390 Σωτήρα, Αμμόχωστος 

Τηλ: 23722292, Φαξ: 23722598 

Το παρόν μήνυμα και οποιαδήποτε επισυνημμένα έγγραφα περιλαμβάνουν προνομιούχες και εμπιστευτικές πληροφορίες 

που υπόκεινται σε ειδικούς χειρισμούς.  Εάν δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης αυτού του μηνύματος ή εάν το έχετε 

παραλάβει εξ απροσεξίας, πληροφορείστε ότι οποιαδήποτε διάδοση, αντιγραφή ή χρήση πληροφοριών που 

εμπεριέχονται σε αυτό απαγορεύεται αυστηρά.  Εάν έχετε λάβει το μήνυμα αυτό κατά λάθος παρακαλούμε όπως μας 

ενημερώσετε άμεσα απαντώντας ηλεκτρονικά στο εν λόγω μήνυμα και διαγράψετε αυτό από το σύστημά σας.   

Messages and documents transmitted with this e-mail may contain privileged / confidential information subject to legal 

privilege. If you are not the intended recipient, you may not use, copy, distribute or deliver to anyone this message or any 

part of its contents or take any action in reliance on it. If you have received this e-mail in error, please delete it and notify 

us by replying on this message.  

 

https://forms.gle/5b8dLJpj4fRRKHtf6
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