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ΘΔΜΑ: «Αίηεζε- Γήιωζε ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ γηα ηηο Ηκεξίδεο Αγωγήο ηαδηνδξνκίαο & ηηο  

Γξάζεηο ρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (.Δ.Π.) ζρ. έηνπο 2022-23» 

 

          Σηο πιαίζηο ηοσ εηήζηοσ προγρακκαηηζκού ηοσ έργοσ ηοσ γραθείοσ Σ.Δ.Π. γηα ηο ζτοιηθό έηος 2022-2023, 

καλούνηαι όλες οι ζτολικές μονάδες ποσ επηζσκούλ λα ζσκκεηέτοσλ ζηις Δράζεις Στολικού Επαγγελμαηικού 

Προζαναηολιζμού ή/και ηις Ημερίδες Αγωγής Σηαδιοδρομίας λα ππνβάιινπλ αίηεζε-δήιωζε  εδώ : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctPpyyX2tTGgMnNf6C7sZVgD0sgSU3tA4ag0h-

L2sZO1VyGg/viewform?usp=sf_link  έωο θαη ηελ Παξαζθεπή 30 Ννεκβξίνπ 2022. 

 

            Σας ελεκερώλοσκε, επίζες,  όηη ηο γραθείο Σ.Δ.Π. ηες  Γ.Γ.Δ. -+Φαλίφλ ελδηαθέρεηαη λα δεκηοσργήζεη 

ένα Τοπικό Δίκησο Σσνεργαζίας ζε θέμαηα Επαγγελμαηικού Προζαναηολιζμού & Αγωγής Σηαδιοδρομίας 

μαθηηών/ηριών με ειδικές εκπαιδεσηικές ανάγκες ή/και ποσ ανήκοσν ζε εσαίζθηηες κοινωνικές 

ομάδες(Ε.Κ.Ο.) θαη θοηηούλ ζε ζτοιηθές κολάδες γεληθής & εηδηθής αγφγής ηες Πρφηοβάζκηας θαη 

Γεσηεροβάζκηας Δθπαίδεσζες Φαλίφλ. Καλούμε, λοιπόν, όλοσς ηοσς ενδιαθερόμενοσς (ζρνιηθέο κνλάδεο, 

εθπαηδεσηηθούς, ΚΔ.ΓΑ.ΣΥ., Κ.Χ.Υ., ποιηηηζηηθούς/ εθπαηδεσηηθούς θορείς, ζσιιόγοσς θαη επηζηεκοληθές 

ελώζεης, Παλεπηζηεκηαθά Ιδρύκαηα, Μοσζεία, Οργαληζκούς, Κοηλφθειή Ιδρύκαηα, εποπηεσόκελοσς θορείς 

Υποσργείφλ, Ιλζηηηούηα θαη Δρεσλεηηθά Κέληρα, δεκόζηες Υπερεζίες, αζιεηηθές Οκοζπολδίες, Δπηκειεηήρηα, 

Νοζοθοκεία/Δρεσλεηηθά Κέληρα Νοζοθοκείφλ, θορείς ηες Τοπηθής Ασηοδηοίθεζες, θορείς ποσ έτοσλ ζσλάυεη 

κλεκόληο ζσλεργαζίας κε ηο Υ.ΠΑΙ.Θ. ή/θαη άιια Υποσργεία/ Ι.Δ.Π., Με Κσβερλεηηθές Οργαλώζεης 

(Μ.Κ.Ο.)/Γηαθσβερλεηηθές Οργαλώζεης (Γ.Κ.Ο.), ηδηφηηθούς θορείς κε επηζηεκοληθή, ερεσλεηηθή & εθπαηδεσηηθή 

δραζηερηόηεηα), ποσ επηζσκούλ λα σποβάλοσν ζτεηικές προηάζεις ζσνεργαζίας ζε εκπαιδεσηικά προγράμμαηα, 

δράζεις και ηο ζσνοδεσηικό εκπαιδεσηικό σλικό ηων προγραμμάηων ασηών ζε θέμαηα επαγγελμαηικού 

προζαναηολιζμού &  ζηαδιοδρομίας. Γηα ηε δήιφζε ζσκκεηοτής ζηο Τοπηθό Γίθησο Σσλεργαζίας παραθαιώ 

ζσκπιερώζηε ηε θόρκα εδώ ε οποία ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ηελ σποβοιή προηάζεφλ κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή  

30.11.2022 . 

 

         Τέιος, ζας ελεκερώλοσκε όηη ηο γραθείο Στοιηθού Δπαγγεικαηηθού Προζαλαηοιηζκού ηες ΓΓΔ Φαλίφλ 

ιεηηοσργεί ζηο γραθείο Γ5 (3
ος

 όροθος) ζηελ Γ.Γ.Δ. Φαλίφλ(Γθερόια 48Β) θαη πραγκαηοποηεί δηα δώζεο θαη εμ’ 

απνζηάζεωο ζπλεδξίεο αηνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, Α΄, Β΄, Γ΄ όιωλ 

ηωλ ηύπωλ Λπθείνπ θαηά ηο ζτοιηθό έηος 2022-23, πρφηλές θαη απογεσκαηηλές ώρες, ηης παραθάηφ εκέρες :  

 Γεπηέξα –Παξαζθεπή 8.30-13.00  

Σξίηε 14.00-17.00 

Παξαζθεπή 14.00-16.30 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

       

              Φαληά    : 07-11-2022 

ΠΔΡ/ΚΗ Γ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΥΑΝΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Δ΄ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 

       Τατ. Γηεύζσλζε: Ιφζήθ Γθερόια 48Β(γραθείο Γ5 3
ος

 όροθος) 

       Τατ. Κώδηθας  : 731 34 Φαληά 

       Πιεροθορίες   : Μαρία Καιθάθε Υπεύζσλε Σ.Δ.Π. 

       Τει.                 : 28210 47160 

       E_mail   Σ.Δ.Π.      : kesyp@dide.chan.sch.gr   

       Ιζηοζειίδα  Σ.Δ.Π. : https://syepkesychanion.blogspot.com/ 

       Καλάιη youtube Σ.ΔΠ.: 

https://www.youtube.com/channel/UC6NUUhz1JiMLcu_-38wA1AA  

 
 

                         Αρ. Πρφη.  :  7459 

 

Πξνο: 

ΓΔΛ, ΔΠΑ.Λ, Π.ΔΠΑ.Λ. Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 

& ΔΝΔΔ.ΓΤ.Λ.  

Γ.Γ.Δ. Υαλίωλ 

& Γεκνηηθά ζρνιεία κέζω ηεο 

Γ.Π.Δ.Υαλίωλ 

Κνηλ: ΠΓΔ Κξήηεο 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctPpyyX2tTGgMnNf6C7sZVgD0sgSU3tA4ag0h-L2sZO1VyGg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctPpyyX2tTGgMnNf6C7sZVgD0sgSU3tA4ag0h-L2sZO1VyGg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1yHC2X0xSfZx0BK9f6Z3am29kkPCMVekcid1aONtvHww/prefill
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       Γηα ηης αηνκηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλεδξίεο .Δ.Π. καζεηώλ/καζεηξηώλ, τρεηάδεηαη λα θαηαηεζεί ή λα 

αποζηαιεί σπογεγρακκέλε Αίηεζε-Γήιφζε από ηολ  Γολέα/Κεδεκόλα ζηο protokolo@dide.chan.sch.gr 

ζπλνδεπόκελε ππνρξεωηηθά από ηα 3 Σεζη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ ποσ ζα έτεη 

πραγκαηοποηήζεη ο καζεηής/ε καζήηρηα. Έπεηηα, ε Υπεύζσλε Σ.ΔΠ. ζα έρζεη ζε ηειεθφληθή επηθοηλφλία κε ηο 

Γολέα/Κεδεκόλα γηα λα προγρακκαηηζηεί ε αηοκηθή ζσλεδρία Σ.Δ.Π.. Αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο κε ηελ αίηεζε-δήιωζε εδώ. 

 

            Παραθαιούληαη οη Γ/ληές & οη Γ/ληρηες ηφλ ζτοιηθώλ κολάδφλ Γσκλαζίφλ θαη Λσθείφλ λα ελεκερώζοσλ 

ηοσς καζεηές θαη ηης καζήηρηες, ηολ Σύιιογο ηφλ Δθπαηδεσηηθώλ,  ηολ Σύιιογο Γολέφλ/Κεδεκόλφλ, θαζώς θαη 

ηελ Ιζηοζειίδα ηες ζτοιηθής κολάδας ηοσς, γηα ηε δηαδηθαζία σποβοιής ηες Αίηεζεο-Γήιωζεο 

Γνλέα/Κεδεκόλα γηα αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή ζπλεδξία ζε ζέκαηα .Δ.Π. όπφς αλαθέροληαη ζηο παρόλ 

έγγραθο (ζτεηηθό link ηζηοζειίδας Σ.Δ.Π.: https://syepkesychanion.blogspot.com/p/blog-page_94.html ).     

 

   
 

Ακριβές ανηίγραθο 

 

Ο Προϊζηάμενος ηοσ Τμήμαηος 

Ε΄ Εκπαιδεσηικών Θεμάηων 

 

 

Ο Διεσθσνηής 

Της Διεύθσνζης Δ/θμιας Εκπ/ζης 

Χανίων 

 

Δρ Ιωάννης Παναγιώηης Αμπελάς 

ΠΕ02-Φιλόλογος 
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