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Προς:  

1. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Δ.Δ.Ε.) Φωκίδας 

mail@dide.fok.sch.gr 

2. Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια 

αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Φωκίδας  

(Δια της Δ.Δ.Ε. Φωκίδας) 

3. Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Γενικών 

και Επαγγελματικών Λυκείων  

(Δια των οικείων Διευθυντών σχολικών 

μονάδων)  

 

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:  «Επαγγελματ ικός  προσανατολ ισμός  μαθητών Λυκε ίων 

αρμοδιότητας  Δ.Δ.Ε .  Φωκίδας  δ ιδακτ ικού  έτους  2020-2021»  

 

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

ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού 

προσανατολισμού (άρθρο 7 του Ν.4547/2018),  υλοποιεί δράσεις 

συμβουλευτικής υποστήριξης  σε ατομικό επίπεδο ,  ύστερα από κατάθεση 

σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων  (άρθρο 7 παρ. 3 της Y.A. 

211076/ΓΔ4/06 -12-2018) κατά τα τρέχον διδακτικό έτος 2020-2021. 

Η ενλόγω υποστήριξη σε ατομικό επίπεδο υλοποιε ίται με την παροχή 

υπηρεσιών συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού  

που αφορούν τη συγκρότηση και τη βέλτιστη  ανάπτυξη της προσωπικής και 

επαγγελματικής ταυτότητας των μαθητών των Β΄ και  Γ΄ τάξεων  του Λυκείου ,  

την υποστήριξη της αυτοαντίληψης και της αυτογνωσίας, την ενδυνάμωση 
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της δυνατότητας αντιμετώπισης  δυσκολιών λήψης απόφασης και την εν γένει 

μέριμνα  σύνδεσης της λήψης απόφασης με τα στοιχεία της προσωπικότητας 

του συμβουλευόμενου μαθητή  (άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4547/2018).  

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, οι μαθητές μπορούν να  συμπληρώσουν 

το τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού  που διανέμεται ελεύθερα από τον 

Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),  μέσω της Πύλης Εφήβων .  

Για το λόγο αυτό, οι γονείς / κηδεμόνες  των μαθητών των Λυκείων  που 

επιθυμούν να λάβουν συμβουλευτική  υποστήριξη θα πρέπει να υποβάλλουν 

σχετική αίτηση ,  όπως αυτή που επισυνάπτεται,  προς το Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας, 

μέσω  του Γενικού ή Επαγγελματικού  Λυκείου που φοιτούν οι  μαθητές .  

 

 Η Προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας 

 

 

 

 Ιωάννα Γεροσίδερη 

ΠΕ70 ΕΑΕ 
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