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Προς:  

1. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Φωκίδας 

mail@dide.fok.sch.gr 

2. 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:  «Υποστήριξη προγραμμάτων Αγωγής Σταδ ιοδρομ ίας  από το 

Κ .Ε .Σ .Υ .  Φωκίδας »  
 

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας, σε εφαρμογή της 162380/Δ7/26 -11-2020 εγκυκλίου  

του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων,  παρέχει υποστήριξη τόσο στο 

σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομία ς ,  

για το σχολικό έτος 2020-2021, σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) Φωκίδας.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν για θέματα 

που άπτονται των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας, όπως π.χ. την 

επιλογή του θεματικού περιεχομένου, το σχεδιασμό του προγράμματος, τη 

σύνταξη του σχεδίου υποβολής προγράμματος κ.τ.λ.,   τόσο με το Κ.Ε.Σ.Υ. 

Φωκίδας ,  γενικά, όσο και με τον εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στη 

Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας ,  

ειδικά.  

Η επικοινωνία με το Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας για θέματα σχετικά με τα 

Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας μπορεί να γίνει ε ίτε τηλεφωνικά 

(2265079287) ε ίτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (kesyfok@sch.gr). 

Επιπρόσθετα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχεδίων των 

ενλόγω προγραμμάτων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 12:00 οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν απευθείας σε πραγματικό χρόνο με 

τον εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας, μέσω της πλατφόρμας webex: 

https://minedu-secondary.webex.com/meet/cv96051 (κάνοντας ε ίσοδο με 

το email που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο).  
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Η υποστήριξη  που παρέχεται ε ίναι  συνεχής και περιλαμβάνει,  εφόσον 

υπάρχουν σχετικά αιτήματα, συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών, 

εκδηλώσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια, κ.τ.λ.,   με προτεραιότητα στους 

εκπαιδευτικούς που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση 

προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.  

Τα σχέδια προγραμμάτων  Αγωγής Σταδιοδρομίας υποβάλλονται στο 

Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας, μέσω της Δ.Δ.Ε. Φωκίδας  μέχρι και την Τρίτη  15 Δεκεμβρίου  

2020.  Η  διαδικασία έγκρισής τους θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τ ις 23 

Δεκεμβρίου  2020.  

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

Συλλόγων Διδασκόντων  των σχολικών μονάδων  για τα Προγράμματα 

Αγωγής Σταδιοδρομίας, έπειτα από σχετικό αίτημα, από τον εκπαιδευτικό με 

εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανα τολισμό του 

Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας.  

Υπενθυμίζεται ότ ι γ ια τα προγράμματα που θα ολοκληρωθούν χορηγείται 

«Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος» .  

Συμπληρωματικά με την  ενδεικτική θεματολογία  προγραμμάτων Αγωγής 

Σταδιοδρομίας αναφέρονται και τα ακόλουθα:  

•  Εκπαίδευση και εφαρμογή προγράμματος σχολικής 

διαμεσολάβησης .  

•  Εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική μέσω του Arduino. 

•  Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών και τα σχετ ικά επαγγέλματα .  

•  Προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης στη Φωκίδα .  

•  Ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές , μέσω του The Tipping 

Point.  

•  Δημιουργία επιχε ιρηματικού σχεδίου .  

•  Η F1 στα Σχολεία (F1 in Schools) .  

•  Εκτίμηση κινδύνων στο σχολικό περιβάλλον.  

•  Δυνατότητες απασχόλησης και κατάρτισης αποφοίτων σχολείων 

Ειδ ικής Αγωγής .  

•  Διαστάσεις της αυτοαντίληψης  και  της αυτοεκτίμησης .  

 

 

 

 Η Προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας 

 

 

 Ιωάννα Γεροσίδερη 

ΠΕ70 ΕΑΕ 
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