Αρ.Πρωτοκολλου: 17/2015
ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ

Προς:


1)
Δ/νση Β/θμιας
Εκπαίδευσης Χανίων

(υπόψιν Σχολικών Συμβούλων)

2) Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων
3) ΕΛΜΕ –Σύλλογος Δασκάλων Χανίων
4) ΓΕΩΤΕ Επιμελητήριο Χανίων
5) ΕΒΕΧ
6) Οικονομικό Επιμελητήριο Χανίων
7) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
(Τμήμα Δυτικής Κρήτης)
8) ΕΕΤΕΜ
9) Ιατρικό Σύλλογο Χανίων
10) Οδοντιατρικό Σύλλογος Χανίων
11) Φαρμακευτικό Σύλλογος Χανίων
12)Πανεπιστήμιο Κρήτης
13) Πολυτεχνείο Κρήτης
12) Τ.Ε.Ι Κρήτης
13) MAIX
14) Σώμaτα Ασφαλείας
15) Αστυνομία Χανίων

16) Πυροσβεστικό Σώμα Χανίων
17) Μ.Μ.Ε. Χανίων
18) ΑΣΤΕΚ
19) ΑΕΝ
20) ΙΤΕ Ηρακλείου
ΘΕΜΑ: «Διημερίδα για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό»
To Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) της Δ/νσης
Β/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων, η Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου Χανίων, με
συνδιοργανωτές την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων – Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και
Απασχόλησης και την ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ , πρόκειται να διοργανώσουν για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά, διημερίδα για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό που θα πραγματοποιηθεί στο ΚΑΜ στις
27 και 28 Φεβρουαρίου(Σάββατο απόγευμα & Κυριακή πρωί) και η οποία θα απευθύνεται σε
μαθητές και γονείς.
Μετά την αγαστή συνεργασία και την πολύτιμη στήριξη σας στην επιτυχημένη διημερίδα που
πραγματοποιήσαμε μαζί πέρυσι , σας καλούμε να συμμετέχετε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σ’
αυτή την προσπάθεια και ο καθένας με το δικό του ξεχωριστό τρόπο να αναδείξει τις αλήθειες του
εκπαιδευτικού και επαγγελματικού του χώρου. Η συμμετοχή σας, πιστεύουμε ,ότι είναι καθοριστική
για την επιτυχία της διημερίδας.
Η αναγκαιότητα της ενημέρωσης των μαθητών και των γονέων, προκύπτει πλέον εντονότερη
με την εφαρμογή του Νέου Λυκείου και των πολλαπλών αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Μαθητές προβληματίζονται εντονότερα για την κατεύθυνσηπεδίο που μπορούν να επιλέξουν,
καθώς και για τo επάγγελμα, που
πιθανόν μελλοντικά θα ακολουθήσουν. Κρίνουμε λοιπόν
αναγκαίο, οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με κλάδους επαγγελμάτων ή εκπαιδευτικά ιδρύματα,
ώστε να μάθουν να διερευνούν, να πληροφορηθούν και να πάρουν τις αποφάσεις που θεωρούν,
ότι ταιριάζουν καλύτερα στην ψυχοσύνθεση τους

Για το λόγο αυτό η διοργάνωση θα περιλαμβάνει καθημερινά δυο σκέλη:
1) Αυστηρά δεκάλεπτες εισηγήσεις από τον κάθε συμμετέχοντα φορέα, εάν επιθυμεί.
2) Διά ζώσης ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους γονείς και μαθητές για θέματα που άπτονται
της εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής του ιδιότητας. Ο κάθε συμμετέχων θα έχει στη διάθεσή του,
τραπέζι και θα δέχεται τον κόσμο μετά το πέρας των εισηγήσεων.
Για την καλύτερη οργάνωση παρακαλούμε όπως:
● Ορίσετε άτομο υπεύθυνο ως προς την επικοινωνία με τα στοιχεία του τηλεφώνου το και
email του. To άτομο που θα ορίσει ο συμμετέχων φορέας θα παραβρεθεί και στην πρώτη
συνάντηση που θα γίνει στις 13 Ιανουαρίου 2016, περίπου και κατόπιν επικοινωνίας μας.
● Εντός 7 ημερών να απαντήσετε στα κάτωθι email για τη συμμετοχή σας
e.g.chanion@gmail.com
sofiamalandraki@gmail.comή στο τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944 693365 με την Πρόεδρο της Ένωσης Χανίων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Χανίων κα
Σοφία Μαλανδράκη ή
●
Την υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Χανίων κα Τόνια Μπαουράκη στο κάτωθι email
kesyp@dide.chan.sch.grή στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821340208

Με εκτίμηση
Μαλανδράκη Σοφία

Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου Χανίων


Μπαουράκη Αντωνία
Υπεύθυνη του Κέντρου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού


