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ΘΕΜΑ: «Υπενθύμιση Διαδικτυακών Ημερίδων Επαγγελματικού Προσανατολισμού
του Κ.Ε.Σ.Υ. Χανίων»
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την πραγματοποίηση των Διαδικτυακών Ημερίδων
Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κ.Ε.Σ.Υ. Χανίων σύμφωνα με το παρακάτω
πρόγραμμα:

Διαδικτυακές Ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κ.Ε.Σ.Υ. Χανίων –
Μάρτιος 2021
Τετάρτη 17/3/2021: «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ρωτώ & μαθαίνω για τα
Επαγγέλματα. Πανελλήνιες 2021» - Ημερίδα για τις Α΄, Β΄, Γ΄ ΕΠΑ.Λ. - ώρα 11.45 πμ
Πέμπτη 18/3/2021: «Πανελλήνιες 2021» - Ημερίδα για την Γ΄ ΓΕ.Λ. - ώρα 11.45 πμ
Παρασκευή 19/3/2021: «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» - Ημερίδα για τη Β΄
ΓΕ.Λ. - ώρα 11.45 πμ
Δευτέρα 22/3/2021: «Ρωτώ & Μαθαίνω: Επιλογή Επαγγέλματος» - Ημερίδα για την Α΄ ΓΕ.Λ.
- ώρα 11.45 πμ
Τετάρτη 31/3/2021: «Ρωτώ & Μαθαίνω: ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ - η διαδικασία για τη Λήψη Απόφασης
και την επιλογή Επαγγέλματος» - Ημερίδα για τη Γ΄ Γυμνασίου - ώρα 11.45 πμ

Παρακαλούμε σημειώστε ότι, για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών Γυμνασίων,
Λυκείων και ΕΠΑΛ Ν. Χανίων στις Διαδικτυακές Ημερίδες Επαγγελματικού
Προσανατολισμού για το νέο νόμο και το νέο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση του ΚΕΣΥ Χανίων, μέσω του καναλιού youtube ΣυΕΠ, οι σχολικές μονάδες
Ν. Χανίων χρειάζεται να μεριμνήσουν ώστε:


Να οριστεί ένας υπεύθυνος καθηγητής επικοινωνίας για τη δια ζώσης
συμμετοχή του σχολείου τους στις Διαδικτυακές Ημερίδες Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και να υποβληθεί η παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα
συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 12/3/2021.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexAcYguzDXZmGl-EOKSnxmjdJ5oi0UOyGAJAOBvZQNz6JNg/viewform
(Εξυπακούεται ότι όσες σχολικές μονάδες έχουν ήδη υποβάλλει την
παρακάνω ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής ΔΕΝ χρειάζεται να την
υποβάλλουν εκ νέου.)



Να ενημερωθούν οι μαθητές-τριες, γονείς/κηδεμόνες καθώς και ο Σύλλογος
Γονέων & Κηδεμόνων μέσω ανάρτησης της επισυναπτόμενης αφίσας με
τις ημερομηνίες των Διαδικτυακών Ημερίδων και τη διεύθυνση του
καναλιού ΣυΕΠ: shorturl.at/fgu26 στην ιστοσελίδα τους,

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, στις περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας των
σχολικών μονάδων, όλοι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν μέσω του καναλιού
youtube ΣυΕΠ τη ζωντανή μετάδοση των Διαδικτυακών Ημερίδων ΣυΕΠ ή/και να
παρακολουθήσουν στο κανάλι την μεταφόρτωση της βιντεοσκοπημένης ζωντανής ροής.
Κατά τη διάρκεια των Διαδικτυακών Ημερίδων (προτεινόμενος πλοηγητής Chrome),
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής των ερωτήσεων των μαθητών/μαθητριών μέσω της
ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής ερωτήσεων που υπάρχει ακριβώς κάτω από το
παράθυρο κάθε ζωντανής μετάδοσης στο κανάλι ΣυΕΠ. Οι ερωτήσεις αυτές θα απαντηθούν
κατά τη διάρκεια της ζωντανής ροής.
Τέλος, σας ευχαριστούμε και πάλι για την πολύτιμη συμβολή σας στην ενημέρωση
των μαθητών-τριών και την υποστήριξή τους στα ζητήματα του Επαγγελματικού
Προσανατολισμού.
Με εκτίμηση,
Η Προϊσταμένη

Στέλλα Πλάτσκου

