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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
Μηχανογραφικού Δελτίου 2021 »

με

θέμα:

«Συμπλήρωση

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας σας προσκαλεί στην διαδικτυακή ενημέρωση που
οργανώνει με τίτλο: « Σ υ μ π λ ή ρ ω σ η Μ η χ α ν ο γ ρ α φ ι κ ο ύ Δ ε λ τ ί ο υ 2 0 2 1 ».
Η ενημέρωση απευθύνεται στους μαθητές της τρίτης (Γ΄) τάξης Γενικών
και Επαγγελμα τικών Λυκείων της Φωκίδας του σχολικού έτους 2020 -2021 και
τους γονείς και κηδεμόνες τους. Θα διεξαχθεί από τον εκπαιδευτικό με
εξειδίκευση στη Συ μβουλευτική στον Επαγγελματι κό Προσανατολισμό του
Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας κ. Κωνσταντίνο Δραγογιάννη .
Σκοπός

της

ενημέρωσης

είναι

η

παρουσίαση

τεχνικών

ορθής

συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου και η ανάδειξη των παραγόντων
εκείνων που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους μαθητές και τις μαθήτριες
κατά τη συμπ λήρωσή του.
Οι επιμέρους στόχοι της ενημέρωσης προσδιορίζονται ως εξής:


παρουσίαση τεχνικών συμπλήρωσης μηχανογραφικού ,



πληροφόρηση για τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή
επαγγέλματος, και



ευαισθητοποίηση των γονέων -κηδεμόνων και των μαθητών/-τριών
σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού .

Η διαδικτυακή ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί τ η Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021
μέσω της πλατφόρ μας webex και ώρες 11:00 – 13:00 και θα συμμετέχουν
μόνο οι εγγεγραμμένοι στην φόρμα, που είναι διαθέσιμη εδώ . Επίσης, οι
μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να θέτουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, πριν
ή κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, κάνοντας χρήση της φόρμας που είναι
διαθέσιμη εδώ.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών της τρίτης
τάξης της σχολικής σας μονάδας και του οι κείου Συλλόγου Γονέων κα ι
Κηδεμόνων καθώς και για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του παρόντος
εγγράφου .
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία.
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