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Προς: Γυμνάσια αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. 

Φωκίδας  

 

Δια: Δ.Δ.Ε. Φωκίδας 

mail@dide.fok.sch.gr 

 

Κοιν.:  

1. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας 

pekesstel@sch.gr 

2. Τριμελή επιτροπή Παιδαγωγικής και 

Επιστημονικής Εποπτείας του Κ.Ε.Σ.Υ. 

Φωκίδας   

pekesstel@sch.gr 

 

Θέμα: «Προγραμματισμός δράσεων και παρεμβάσεων επαγγελματικού 

προσανατολισμού» 
 

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας, στα πλαίσια παροχής στοχευμένων εκπαιδευτικών και 

ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού (άρθρο 

7 του Ν.4547/2018), παρέχει, έπειτα από σχετικό αίτημα των σχολικών μονάδων, 

παρεμβάσεις στις ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες ενότητες: 

 Προσωπική ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. 

 Τομείς επαγγελμάτων – Εργασιακές σχέσεις. 

 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

 Σπουδές και εργασία στην Ευρώπη. 

 Επιχειρηματικότητα. 

 Επαγγέλματα και Πολιτισμός. 

 Ανακαλύπτω τον εαυτό μου. 

 Αντιλήψεις για τους συνανθρώπους. 

 Οι αποφάσεις στη ζωή μας. 

Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης των ακόλουθων σύντομων δράσεων, 

όπως π.χ. : 

 Ατομικός φάκελος μαθητή (portfolio). 

 Βιογραφικό Σημείωμα. 

 Αίτηση. 

 Συνέντευξη. 

 Προσωπικά επαγγελματικά ενδιαφέροντα. 

 Λήψη επαγγελματικών αποφάσεων. 
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Οι παρεμβάσεις έχουν μαθητοκεντρικό χαρακτήρα και στηρίζονται στις αρχές της 

συνεργατικής, της βιωματικής και της ανακαλυπτικής μάθησης και υλοποιούνται κυρίως 

μέσω Νέων Τεχνολογιών (ψηφιακά διδακτικά σενάρια, ηλεκτρονική τάξη κ.τ.λ.) και μπορούν 

να συνδυαστούν με Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων.   

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας στα πλαίσια του προγραμματισμού του έργου του δημιούργησε ένα 

ηλεκτρονικό ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο 

https://goo.gl/forms/kvT7eJxoQldwv0WB2 όσο και στο ιστολόγιο του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας 

(https://blogs.sch.gr/kesyfok/), προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι  ανάγκες των μαθητών 

των Γυμνασίων αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Φωκίδας για επαγγελματικό προσανατολισμό. 

Σκοπός του είναι η καταγραφή των αιτημάτων παρεμβάσεων ή σύντομων δράσεων, σε 

ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, για τους μαθητές των Γυμνασίων. Για το λόγο αυτό 

απευθύνεται τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους γονείς και τους μαθητές των 

Γυμνασίων. 

Οι παρεμβάσεις αυτές προγραμματίζεται να μπορούν να υλοποιηθούν προς τα τέλη 

Φεβρουαρίου 2019 και για το λόγο αυτό το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να συμπληρωθεί 

μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2019. 

 

 

 

 Η Προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας 

 

 

 

 Ιωάννα Γεροσίδερη 

ΠΕ70 ΕΑΕ 
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