
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(Κ.Ε.Σ.Υ.) ΦΩΚΙΔΑΣ 

 

Ταχ. Δ/νση : Σταλλού 5 & Μαρκίδου 

Τ.Κ. – Πόλη : 33100, ΑΜΦΙΣΣΑ 

Ιστολόγιο : https://blogs.sch.gr/kesyfok/  

E-mail : kesyfok@sch.gr  

Πληροφορίες : Υπεύθυνοι σχολείων 

Τηλέφωνο : 22650 79287 

Fax : 22650 23803  

 

 

 

 
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

                             
 Άμφισσα, 26/03/2019 

                                  Αριθμ. Πρωτ.: 266 (Φ2) 

 

 

 

Προς:  

1. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Φωκίδας 

mail@dipe.fok.sch.gr  

2. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Φωκίδας 

mail@dide.fok.sch.gr 

3. Σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Δ.Π.Ε. 

Φωκίδας (Δια της Δ.Π.Ε. Φωκίδας) 

4. Σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. 

Φωκίδας (Δια της Δ.Δ.Ε. Φωκίδας) 

 

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:  «Αιτήματα υποστήριξης  σχολικών μονάδων »  
 

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας παρέχει ,  έπειτα από τεκμηριωμένο αίτημα των 

Συλλόγων Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, δράσεις στα ακόλουθα 

επίπεδα (άρθρο 7 N.4547/2018): 

  Διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών αναγκών  

  Στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων 

επαγγελματικού προσανατολισμού  

  Υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή Ε.Κ.  

  Ενημέρωσης και επιμόρφωσης  

  Ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου και προώθησης 

συνεργασιών καθώς και  ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινότητας 

σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας κ.τ.λ .  

Οι σχετικές παρεμβάσεις υποστήριξης από το Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας δύνανται να 

αφορούν ζητήματα (παρ. 8 άρθρο 3 Υ.Α. 211076/ΓΔ4/06-12-2018):  

1.  ενημέρωσης επί συγκεκριμένων θεμάτων, μετά τη διαπίστωση της 

ανάγκης συμβουλευτικής υποστήριξης των εκπαιδευτι κών,  

2.  πρόληψης, μετά τη διαπίστωση ενδείξεων απαρχής καταστάσεων που 

χρήζουν παρέμβασης και  
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3.  επανόρθωσης, εφόσον υπάρχουν ήδη διαπιστωμένα προβλήματα ή 

δυσλειτουργίες στη σχολική κοινότητα που χρήζουν αντιμετώπισης.  

 

Οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Φωκίδας που επιθυμούν την υλοποίηση σχετικής δράσης ή 

ενημέρωσης καλούνται να επικοινωνήσουν με το Κ.Ε.Σ.Υ.  Φωκίδας  για τον 

προγραμματισμό της πραγματοποίησής της στις σχολικές μο νάδες από μέλη 

της διεπιστημονικής ομάδας του Κ.Ε.Σ.Υ.  Φωκίδας .  

 

 Η Προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας 

 

 

 Ιωάννα Γεροσίδερη 

ΠΕ70 ΕΑΕ 
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