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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

                             
 Άμφισσα, 21/01/2021 

                                  Αριθμ. Πρωτ.: 69 (Φ2) 

 

 

 

Προς:   

1. Μουσικά σχολεία, Γενικά και Επαγγελματικά 

Λύκεια αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Φωκίδας 

2. Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικών 

σχολείων, 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 

3. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) 

Φωκίδας 

mail@dide.fok.sch.gr 

 

 

Θέμα:  Διαδικτυακή ενημέρωση  με  θέμα :  «Επαγγελματικός  

Προσανατολισμός :  Χρειάζεται  σε όλους; »  

 

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας σας προσκαλεί στην διαδικτυακή ενημέρωση που 

οργανώνει με τίτλο: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Χρειάζεται σε 

όλους;» .  

Η ενημέρωση  απευθύνεται κυρίως στους μαθητές  της Β΄  και Γ΄  τάξης  

Γενικών  και Επαγγελματικών  Λυκείων  της Φωκίδας και στους γονείς  και 

κηδεμόνες  τους και θα διεξαχθεί από τον εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στη 

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

Κωνσταντίνο Δραγογιάννη .  

Σκοπός  της ενημέρωσης  είναι η ανάδειξη της σημασίας και της 

αναγκαιότητας του επαγγελματικού προσανατολισμού στους μαθητές των δύο 
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τελευταίων τάξεων των Λυκείων ,  για την ορθή επιλογή επαγγέλματος και 

συνεπώς σπουδών .   

Οι επιμέρους   στόχοι  της ενημέρωσης  προσδιορίζονται ως εξής:  

  η  παρουσίαση των στόχων του επαγγελματικού προσανατολισμού ,  

  η ανάδειξη της σημασίας  του επαγγελματικού προσανατολισμού  ως 

προς την σωστή επιλογή σπουδών και κατάρτισης ,  

  η πληροφόρηση για τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή 

επαγγέλματος, και  

  η ευαισθητοποίηση των γονέων-κηδεμόνων  και των μαθητών/-τριών 

σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού .  

Η διαδικτυακή ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη  3 

Φεβρουαρίου 2021  μέσω της πλατφόρμας webex  και  ώρες 18:30 μ.μ.  –  19:45 

μ.μ.  και θα συμμετέχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στην φόρμα, που είναι 

διαθέσιμη εδώ .   

Παρακαλούμε για την ενημέρωση  των μαθητών  των δύο τελευταίων 

τάξεων της σχολικής σας μονάδας και του οικείου Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων .  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία.  

  

 Η Προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας 

 

 

 Ιωάννα Γεροσίδερη 

ΠΕ70 ΕΑΕ 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=W2ssqjH-x0aq27TR9-gdQckOPYeJNsdOgT2M5RGTCiZUQTdCVDZISjc3NzJGMzdCRFYwQzdBM0dIMS4u

		2021-01-21T13:06:41+0200




