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ΘΕΜΑ: «Διαδικτυακές Ημερίδες στον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ μέσω καναλιού» 
 

 Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, 
 
            Το Κ.Ε.Σ.Υ. Χανίων (τομέας Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό - ΣυΕΠ) 
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη δημιουργία του Καναλιού ΣυΕΠ, 
Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.  
 
 Στόχος της λειτουργίας του είναι η παροχή σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής 
ενημέρωσης των μαθητών και μαθητριών των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων και 
η συνέχιση της εξ’ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξής τους, καθώς και η ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών και των γονέων/κηδεμόνων σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 
λήψης απόφασης.  
 

Η ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών Γυμνασίων, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ του Ν. Χανίων θα 
υλοποιηθεί με την πραγματοποίηση Διαδικτυακών Ημερίδων σε ζωντανή ροή μέσω των 
παρακάτω συνδέσμων και ώρα 11.45 πμ σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα, στο κανάλι 
ΣυΕΠ.  

 
Προγραμματισμός των Διαδικτυακών Ημερίδων ΣυΕΠ Μαρτίου 2021 
 

● Τρίτη 2/3/2021: «Πανελλήνιες 2021» - Ημερίδα για την Γ΄ Λυκείου  
 

● Παρασκευή 5/3/2021: «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» - Ημερίδα για τη Β΄ 
Λυκείου  
 

● Τρίτη 9/3/2021: «Ρωτώ & Μαθαίνω : Επιλογή Επαγγέλματος» - Ημερίδα για την Α΄ 
Λυκείου  
 

https://blogs.sch.gr/kesychan/
https://blogs.sch.gr/kesychan/draseis-omadikis-symvoyleytikis/
https://blogs.sch.gr/kesychan/draseis-omadikis-symvoyleytikis/
https://www.youtube.com/channel/UC6NUUhz1JiMLcu_-38wA1AA
https://youtu.be/n8xUIVdbUeA
https://youtu.be/EQrTpFWkR-c
https://youtu.be/lQrzBznLbZw


● Τετάρτη 17/3/2021: «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ρωτώ & μαθαίνω για τα 
Επαγγέλματα. Πανελλήνιες 2021» - Ημερίδα για την Α΄, Β΄, Γ΄ ΕΠΑΛ  

 
● Τρίτη 30/3/20121: «Ρωτώ & Μαθαίνω: ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ - η διαδικασία για τη Λήψη Απόφασης 

και την επιλογή Επαγγέλματος» - Ημερίδα για τη Γ΄ Γυμνασίου  
 
 Παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες Ν. Χανίων να: 

• ορίσουν έναν υπεύθυνο καθηγητή επικοινωνίας για τις Διαδικτυακές Ημερίδες στον 
Επαγγελματικό Προσανατολισμό.  

• ενημερώσουν, αναρτώντας τον συνδέσμο του καναλιού ΣυΕΠ στην ιστοσελίδα τους, 
τους μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες και τον σύλλογο γονέων & κηδεμόνων   

• υποβάλλουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής στις Διαδικτυακές 
Ημερίδες ΣυΕΠ μέχρι την Παρασκευή 19/2/2021 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexAcYguzDXZmGl-EOK-
SnxmjdJ5oi0UOyGAJAOBvZQNz6JNg/viewform  
 

Κατά τη διάρκεια των Διαδικτυακών Ημερίδων, ο υπεύθυνος καθηγητής επικοινωνίας θα 
έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει συγκεντρωτικά τις ερωτήσεις των μαθητών/μαθητριών μέσω της 
ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής ερωτήσεων που θα σταλεί στα σχολεία μετά τη δήλωση 
συμμετοχής στις Διαδικτυακές Ημερίδες. 
     
     Στην περίπτωση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
θα  μπορέσουν και πάλι να παρακολουθήσουν μέσω των παραπάνω συνδέσμων τη ζωντανή 
μετάδοση των Διαδικτυακών Ημερίδων (προτεινόμενος πλοηγητής Chrome). Μόνο τότε οι 
ηλεκτρονικές φόρμες υποβολής ερωτήσεων θα χρειαστεί να αποσταλούν ηλεκτρονικά από το 
σχολείο στους μαθητές/μαθήτριες έτσι ώστε να μπορούν να υποβάλλουν online τις ερωτήσεις 
τους από το σπίτι.  
 
            Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συμβολή σας στην ενημέρωση των 
μαθητών/μαθητριών και την υποστήριξή τους στα τ’οσο σημαντικά ζητήατα του Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού. 
 

Με εκτίμηση,            
                

Η Προϊσταμένη  
 

 

Στέλλα Πλάτσκου 
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