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Θέμα: «Υποστήριξη προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας από το
Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας»
Το Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας , σε εφαρμογή της 202102/Δ7/19-12- 2019 εγκυκλίου
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρέχει υποστήριξη τόσο στο
σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση πρ ογραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας ,
για

το

σχολικό

έτος

2019 -2020,

σε

σχολικές

μονάδ ες

αρμοδιότητας

Διεύθυνσης Δευτερ οβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) Φωκίδ ας.
Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί μπ ορούν να επικοινωνούν για θέματα
που άπτονται των προγραμμάτων Α γωγής Σταδιοδρομίας, όπως π.χ. την
επιλογή του θεματικού περιεχομένου, το σχεδιασμό του προγράμματος, τη
σύνταξη του σχεδίου υποβολής προγράμματος κ.τ.λ.,
Φωκίδας,

γενικά,

όσο

και

με

τον

εκπαιδευτικό

τόσο με το Κ.Ε.Σ.Υ.
με

εξειδίκευση

στη

Συμβουλευτική στ ον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας ,
ειδικά.
Η υποστήριξη που παρέχεται είναι συνεχής και περιλαμβάνει, εφόσον
υπάρχουν σχετικά αιτήματα, επισκέψεις στα σχολεία, συναντήσεις ομάδων
εκπαιδευτικών,

εκδηλώσεις,

επιμορφωτικά

σεμινάρια,

κ.τ.λ.,

με

προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρ ία
στην υλοποίηση πρ ογρ αμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.
Τα σχέδια προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας υποβάλλονται στο
Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας, μέσω της Δ.Δ.Ε. Φωκίδας μέχρι και την Παρασκευή 10
Ιανουαρίου 2020 . Η διαδικασία έγκρ ισής τους θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι και
τις 20 Ιανουαρ ίου 2020.

Για το λόγο αυτό, είναι δυνατή η ενημέρωση των Διευθυντών και των
Συλλόγων Διδασκόντων

των σχολικών μονάδων

για

τα

Προγράμματα

Αγωγής Σταδ ιοδρομίας , έπειτα από σχετικό αίτημα, από τον εκπαιδευτικό με
εξειδίκευση στη συ μβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό του
Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας.
Υπενθυμίζεται ότι για τα προγράμματα που θα ολοκληρωθούν χορηγείται
«Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος» .
Συμπληρωματικά με την ενδεικτική θεματολογία προγραμμάτων Αγωγής
Σταδιοδρομίας αναφέρονται και τα ακόλουθα:
•

Εκπαίδευση

και

εφαρμογή

προγράμ ματος

σχολικής

διαμεσολάβησης.
•

Εισαγωγή στην εκπ αιδευτικ ή ρομποτική μέσω του Arduino.

•

Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών και τα σχετικά επαγγέλμα τα.

•

Προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης στη Φωκίδα .

•

Ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές , μέσω του The Tipp ing
Point.

•

Δημιουργία επιχειρ ηματικού σχεδίου για τη συμμετοχή στον 7 ο
Περιφερειακό

Μαθητικό

Διαγωνισμό

Στερεάς

Ελλάδας

για

την

επιχειρηματικότητ α και την καινοτομία.
•

Η F1 στα Σχολεία (F 1 in Schools) .

•

Εκτίμηση κινδύνων στο σχο λικό περιβάλλον.

•

Δυνατότητες απασχόλησης και κατάρτισης αποφοίτων σχολείων
Ειδ ικής Αγωγής.

•

Διαστάσεις της αυτοαντίληψης, αυτοεκτίμηση.
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