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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &
/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΝΙ Ν
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΣΥ.Π.)
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/νση:

Τηλ:
Fax:
Πληροφορίες:
Ε6mail:

Κροκιδά 32
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28210 28135, 20235
28210 28134
Μπαουράκη Αντωνία
Μαρτίκας η/ήτριος
kesyp@dide.chan.sch.gr

ΠΡΟΣ:

κ.κ. ιευθυντές/ριες Γυ νασίων,
Γενικών και Επαγγελ ατικών
Λυκείων και ΕΠΑ.Σ. Ν. Χανίων

ΚΟΙΝ:

1.
2.
3.
4.

Ιστοσελίδα:

http://dide.chan.sch.gr/kesyp

5.

6.
7.

Περιφ/κή Δνση Α/θμιας και
Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
Γραφείο Παιδείας Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων
Τ ή α Παιδείας και ια Βίου
Μάθησης Δ. Χανίων
Γραφείο Σχολ. Συμβούλων Δ.Ε. που
έχουν έδρα τα Χανιά.
Υπευθύνους ΚΕΔΔΥ, Σ.Σ.Ν. και
Σχολικών Δραστηριοτήτων του
Νομού μας
Ε.Λ.Μ.Ε. Χανίων.
Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων
Γυμνασίων, Γενικών και
Επαγγελματικών Λυκείων Ν.
Χαν/ίων,( διαμέσου των Δ/ντών
των Σχολικών Μονάδων)

ΘΕΜΑ: Ενη έρωση αθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδε όνων για τις υπηρεσίες
του Κέντρου Συ βουλευτικής και Προσανατολισ ού (ΚΕ.ΣΥ.Π) Χανίων.
Παρακαλού ε τους διευθυντές των σχολικών ονάδων, να ενη ερώσουν τους αθητές και
τους συλλόγους γονέων και κηδε όνων του σχολείου τους για την καλύτερη αξιοποίηση των
υπηρεσιών του ΚΕ.ΣΥ.Π.
Το ΚΕ.ΣΥ.Π απευθύνεται σε όλους τους αθητές και αθήτριες που δυσκολεύονται να
αποφασίσουν για τον εκπαιδευτικό δρό ο που θα ακολουθήσουν. Οι αθητές ενθαρρύνονται
να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να συνειδητοποιήσουν τις επιθυ ίες τους, τις ικανότητες τους,
ώστε να πάρουν τις σωστές επαγγελ ατικές αποφάσεις.
Επίσης, απευθύνεται στους γονείς που αγωνιούν για τις σπουδές και το επαγγελ ατικό
έλλον των παιδιών τους και θέλουν να πληροφορηθούν για το εκπαιδευτικό σύστη α και τις
δυνατότητες που αυτό παρέχει. Οι αθητές και οι γονείς έχουν τη δυνατότητα ετά από ια
συ βουλευτική διαδικασία να συζητήσουν για θέ ατα σχετικά ε τις εξετάσεις, τις σπουδές, τα
επαγγέλ ατα και την αγορά εργασίας, ώστε να προετοι αστούν έγκαιρα, ε τα κατάλληλα
εφόδια που απαιτούνται.
Η ατο ική συ βουλευτική αθητών και γονέων πραγ ατοποιείται ε προκαθορισ ένο
ραντεβού για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Η ατο ική συ βουλευτική διαρκεί περίπου 2
ώρες, ανάλογα ε τις αναγκαιότητες και ιδιαιτερότητες του κάθε αθητή, ενώ σε ορισ ένους
αθητές πορεί να οριστεί και δεύτερη συνάντηση.

Εάν κριθεί σκόπι ο, οι αθητές έχουν τη δυνατότητα να συ πληρώσουν τα
ηλεκτρονικά τεστ επαγγελ ατικού προσανατολισ ού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, έσω
των οποίων διερευνώνται οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και οι επαγγελ ατικές αξίες των
αθητών.
Οι υπηρεσίες Συ βουλευτικής και Επαγγελ ατικού Προσανατολισ ού παρέχονται
δωρεάν.
Για τους αθητές που επισκέπτονται το ΚΕ.ΣΥ.Π σε ώρες αθη άτων, δεν θα
υπολογίζονται οι απουσίες, ετά από χορήγηση σχετικού ση ειώ ατος που θα κατατίθεται
στη *ιεύθυνση του σχολείου.
Το ΚΕΣΥΠ επίσης προσφέρει υποστήριξη στους καθηγητές που διδάσκουν το
άθη α του Επαγγελ ατικού Προσανατολισ ού στα σχολεία ή εφαρ όζουν προγρά ατα
Αγωγής Σταδιοδρο ίας (στα πλαίσια των προγρα άτων Σχολικών *ραστηριοτήτων) και
προγρά ατα Επιχειρη ατικότητας που υλοποιεί το Σω ατείο «Επιχειρη ατικότητα» Νέων
(ΣΕΝ).
Για ενη ερώσεις των αθητών, οι *ιευθυντές έχουν τη δυνατότητα να προσκαλέσουν
τους υπεύθυνους του ΚΕ.ΣΥ.Π. στο σχολείο τους.
Παρακαλού ε το παρόν έγγραφο να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου ,να
δοθεί στους προέδρους των Συλλόγων Γονέων και Κηδε όνων και στον πρόεδρο της
Ένωσης Γονέων

$ράριο λειτουργίας του ΚΕ.ΣΥ.Π. Χανίων:

ΗΜΕΡΑ

ΠΡ$Ι

,ΕΥΤΕΡΑ

07:30 – 15:30

ΤΡΙΤΗ

08:00 – 14:00

14:00 – 16:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:00 – 14:00

19:15 – 21:15

ΠΕΜΠΤΗ

09:00 – 14:00

14:00 – 17:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07:30 – 15:30

Οι Υπεύθυνοι Σ.Ε.Π.

Μπαουράκη Αντωνία
Μαρτίκας η ήτριος

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μόνο κατόπιν
ραντεβού και ε
ευελιξία στο
απογευ ατινό ωράριο

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων

Ιωάννης Ε . Κανδαράκης
Μαθη ατικός

