
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟ: ρνιεία πεξηνρήο επζύλεο 

2
νπ

 Κ.Δ..Τ. Πεηξαηά 

(δηα κέζω ηνπ 6
νπ

 Π.Δ.Κ.Δ.). 

 

 

 

 

Θέκα: «Πιαίζην πλεξγαζίαο ηνπ 2
νπ

 ΚΔΤ Πεηξαηά  κε ηηο ρνιηθέο 

Μνλάδεο ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ». 
 

ρεη.  

 

 Φ. 41/16198 8-10-2019 Έγγξαθν Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο 
γηα ηελ «Πξνζσξηλή ζηέγαζε» ηνπ 2νπ ΚΔΤ Πεηξαηά 

 Νφκνο 4547/2018 (ΦΔΚ Α΄ 102/12-6-2018), γηα ηελ ίδξπζε Κέληξσλ 
Δθπαηδεπηηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο (Κ.Δ..Τ.) κε απνζηνιή ηνπο 

ηελ ππνζηήξημε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ Δ.Κ. ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο 

ηνπο, 

 Φ.351.1/53/206591/Δ3 (ΦΔΚ Β΄ 5440/5-12-2018) Τπνπξγηθή Απφθαζε έλαξμεο 

πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ Κ.Δ..Τ.  

 211076/ΓΓ4 ΦΔΚ η.Β’ 5614/13-12-2018 Δληαίνο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ 
Κέληξσλ Δθπαηδεπηηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο (Κ.Δ..Τ.)  

 10745/05-07-2019  Έγγξαθν Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο γηα 
ηελ «Υσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ ζρνιηθψλ  κνλάδσλ ζηα Κ.Δ..Τ.  Αηηηθήο». 

 

Σν 2
ν
 ΚΔΤ Πεηξαηά από ηηο 8 Οθηωβξίνπ 2019 ζηεγάδεηαη πξνζωξηλά ζηνλ 

Πεηξαηά επί ηεο νδνύ Παπαζηξάηνπ 14, ζην ρώξν ηνπ πξώελ ΠΔΚ Πεηξαηά 

(πξναύιηνο ρώξνο 13
νπ

 Γπκλαζίνπ Πεηξαηά). 

Ηκέξεο θαη ώξεο γηα ηελ ππνβνιή αηηεκάηωλ από γνλείο/θεδεκόλεο: Σξίηε θαη 

Πέκπηε, 13:00 – 15:00. 

 

ηελ επζύλε ηνπ 2νπ Κ.Δ..Τ. Πεηξαηά βξίζθνληαη νη ζρνιηθέο κνλάδεο όιωλ ηωλ 

βαζκίδωλ δεκόζηαο θαη ηδηωηηθήο, γεληθήο θαη εηδηθήο αγωγήο ηωλ Γήκωλ Νίθαηαο-

Αγίνπ Ιωάλλε Ρέληε, Κνξπδαιινύ, Πεξάκαηνο, Σξνηδελίαο θαη ηα ζρνιεία ηεο 

αιακίλαο, ηνπ Πόξνπ, ηεο Ύδξαο, ηωλ πεηζώλ θαη ηωλ Κπζήξωλ.  

 

 

Γεληθά: 

Απνζηνιή ησλ Κ.Δ..Τ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4547/2018 είλαη 

ε ππνζηήξημε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ (Δ.Κ.) ηεο 

πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο φισλ 

αλεμαηξέησο ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνάζπηζε ηεο αξκνληθήο 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ 

 ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 

ΑΣΣΙΚΗ 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ & ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

2
Ο

 Κ.Δ..Τ. ΠΔΙΡΑΙΑ 

Σαρ. Γ/λζε     : Παπαζηξάηνπ 14 

Σ.Κ.                : 18545 

Σει.                : 210 4111114 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Πεηξαηάο 17-01-2020 

ΑΡ. ΠΡΩΣ: 24 



ςπρνθνηλσληθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ. Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο, λννχληαη θαη ηα Δ.Κ. 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, ηα Κ.Δ..Τ. δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο 

ηεο δηεξεχλεζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ, ηεο δηελέξγεηαο 

αμηνινγήζεσλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ 

παξεκβάζεσλ, θαζψο θαη δξάζεσλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο ππνζηήξημεο 

ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηεο δηελέξγεηαο ελεκεξψζεσλ θαη 

επηκνξθψζεσλ θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ ηα Κ.Δ..Τ.  

ζπλεξγάδνληαη  κε ηα Πεξηθεξεηαθά  Κέληξα Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ (ΠΔ.Κ.Δ..), 

ηνπο Γηεπζπληέο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηηο Δπηηξνπέο 

Γηεπηζηεκνληθήο Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (Δ.Γ.Δ.Α.Τ.) ηνπ άξζξνπ 

10 ηνπ λ. 4547/2018, ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(.Μ.Δ.Α.Δ.) θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Όιεο νη πξάμεηο, ελέξγεηεο θαη εηζεγήζεηο ησλ Κ.Δ..Τ. έρνπλ εθπαηδεπηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη απνζθνπνχλ ζηελ πνιπδηάζηαηε ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο επζχλεο 

ηνπο. Οη αξκνδηφηεηεο θαη νη βαζηθνί άμνλεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κ.Δ..Τ. νξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4547/2018 θαη αθνξνχλ ηα επίπεδα: 

 ηεο δηεξεχλεζεο θαη αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ, 

 ησλ ζηνρεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ θαη δξάζεσλ 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, 

 ηεο ππνζηήξημεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

 ηεο ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη 

 ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο 

Σα Κ.Δ..Τ. δηελεξγνχλ αηνκηθέο αμηνινγήζεηο θαη εθδίδνπλ Αμηνινγηθέο Δθζέζεηο – 

Γλσκαηεχζεηο ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4547/2018. 

 

Παξαπνκπή από ην ζρνιείν  
Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ απφ ηε λεζησηηθή ρψξα θαη ηελ 

Σξνηδελία, ηα αηηήκαηα ζε αηνκηθφ επίπεδν κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη κέζσ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ φπνπ θνηηνχλ νη καζεηέο/ηξηεο σο εμήο: 

Απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα θαηαηίζεληαη ζην Κ.Δ..Τ.: α) αίηεζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ε 

νπνία θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ίδηνπο, θαζψο  θαη Τπεχζπλε Γήισζή ηνπο γηα ηελ νξζφηεηα 

ησλ ζηνηρείσλ θαη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο απφ ην 

ΚΔΤ  θαη β) αληίγξαθα πξαθηηθψλ παηδαγσγηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ππνζηεξηθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

πινπνηήζεθαλ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

παξεκβάζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ην βξαρπρξφλην πξφγξακκα παξέκβαζεο, ην νπνίν έρεη 

ζπληαρζεί θαη πινπνηεζεί απφ ηελ Δ.Γ.Δ.Α.Τ. (εθφζνλ ππάξρεη)  ηα νπνία δηαβηβάδνληαη 

απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα ζην Κ.Δ..Τ, κε απιφ ηαρπδξνκείν.  

 

 

Τπνβνιή αηηήκαηνο από ην γνλέα/θεδεκόλα 

Γηα ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο αμηνιφγεζεο, εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ ή 

θεδεκφλσλ, ην Κ.Δ..Τ. , κε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, δεηεί απφ ηε 

ζρνιηθή κνλάδα αληίγξαθν πξαθηηθνχ ηεο ζπλεδξίαο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη πεξηγξαθηθή παηδαγσγηθή έθζεζε ζρεηηθή κε ηε καζεζηαθή επίδνζε 



θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή/ηξηαο, ηελ νπνία εηζεγείηαη ν/ε ππεχζπλνο/ε εθπαηδεπηηθφο 

ηνπ ηκήκαηνο, ή/θαη ηνπ Σκήκαηνο Έληαμεο θαη ησλ κειψλ ηεο Δ.Γ.Δ.Α.Τ. (εθφζνλ 

ππάξρεη),  πηζαλέο άιιεο παξαηεξήζεηο απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ θαζψο θαη ηα εθπαηδεπηηθά κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή/ηξηαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο απηψλ. ρεηηθά,  

δίλεηαη ζην γνλέα έγγξαθν, ην νπνίν κε επζχλε ηνπ, δίλεηαη ζην Γηεπζπληή/ξηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηα πξναλαθεξφκελα δηαβηβάδνληαη απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα ζην 

Κ.Δ..Τ, κε απιφ ηαρπδξνκείν. 

 

 

Αηηήκαηα πκβνπιεπηηθήο ζηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό. 

Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πξνο αμηνιφγεζε αίηεκα αθνξά δεηήκαηα 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ε αμηνιφγεζε παίξλεη ηε κνξθή «πξνζσπηθήο 

ζπλέληεπμεο» κεηαμχ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ κε εμεηδίθεπζε ζηε ζπκβνπιεπηηθή ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο.  

Δάλ θξηζεί ζθφπηκν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο, θαηφπηλ ελεκέξσζεο 

θαη έγγξαθεο ζχκθσλεο γλψκεο ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ/ηξησλ, δχλαηαη 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη άιια κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή 

εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Κ.Δ..Τ. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζε αηνκηθό επίπεδν 

(γηα καζεηέο Β θαη Γ Λπθείνπ) ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία απαηηείηαη ε ππνβνιή 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ.  

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ζην 3/7-1-2020 έγγξαθν ηνπ 2νπ Κ.Δ..Τ. 

Πεηξαηά κε ζέκα «Πιαίζην ζπλεξγαζίαο γηα ζέκαηα πκβνπιεπηηθήο ζηνλ Δπαγγεικαηηθφ 

Πξνζαλαηνιηζκφ» πνπ απνζηάιζεθε ζρεηηθά ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αξκνδηφηεηαο. 

 

 

ρεηηθά κε ηελ Έθζεζε Αμηνιόγεζεο - Γλωκάηεπζε 

Η Έθζεζε Αμηνιφγεζεο - Γλσκάηεπζε ρνξεγείηαη ζηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ηνπ/ηεο 

καζεηή/ηξηαο ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε, φπνπ παξέρεηαη θαη πξνθνξηθή ελεκέξσζε απφ ηα 

κέιε ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο αμηνιφγεζεο θαη απφ ηηελ Πξντζηάκελε ηνπ Κ.Δ..Τ., 

εθφζνλ θξίλεηαη απφ ηελ ίδηα απαξαίηεηε ε παξνπζία ηεο. 

Η δηαθίλεζε ηεο έθζεζεο αμηνιόγεζεο-γλωκάηεπζεο πξνο ηε ζρνιηθή κνλάδα ή ζε 

άιινπο θνξείο γίλεηαη κε επζύλε ηωλ γνλέωλ ή θεδεκόλωλ. 

 

 

Αμηνιόγεζε αλαγθώλ ζε επίπεδν νκάδαο 

Η αμηνιφγεζε αλαγθψλ ζε επίπεδν νκάδαο αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

αμηνιφγεζε νκαδηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ ηάμε κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

ζρνιείνπ κε ζθνπφ:  

α) ηελ εθπαηδεπηηθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ελδπλάκσζε φισλ ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ, ηελ αλάπηπμε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινυπνζηήξημεο θαη 

β) ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ θξίζεο. 

 

Οη ζρνιηθέο κνλάδεο δχλαληαη λα ππνβάινπλ ζηα Κ.Δ..Τ. αίηεκα γηα ηελ αμηνιφγεζε 

θαη ππνζηήξημε νκάδσλ καζεηψλ/ηξηψλ ή ηκεκάησλ. Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ζπλνδεχνληαη 

απφ αληίγξαθν πξαθηηθνχ ηεο παηδαγσγηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, κε 

αλαθνξά ζηηο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη ζε επίπεδν νκάδαο ή 

ηκήκαηνο, ζηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ απφ ην ζρνιείν, ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο αλαγθαηφηεηαο ππνζηήξημεο απφ ην 

Κ.Δ..Τ. 



Η δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ Κ.Δ..Τ. δηα κέζνπ ηεο Πξντζηακέλεο έξρεηαη ζε επαθή κε 

ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ληξηα θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη ππεχζπλνη/εο γηα ην 

αίηεκα, γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη 

εθφζνλ απαηηείηαη κε επίζθεςε κειψλ ηεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

Σν αίηεκα δηεξεπλάηαη θαη αμηνινγείηαη, θαηά πεξίπησζε, κέζσ παξαηήξεζεο, 

ζπδήηεζεο κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο είηε κεκνλσκέλα, 

χζηεξα απφ ελεκέξσζε θαη ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ, είηε ζε επίπεδν 

νκάδαο ή/θαη πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

Μεηά ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ε δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ Κ.Δ..Τ. ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαηαξηίδνπλ νκαδηθά πξνγξάκκαηα 

ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο ππνζηήξημεο νκάδσλ καζεηψλ/ηξηψλ ή ηκεκάησλ, ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο. Γηα ηελ 

πινπνίεζε ηωλ ζπγθεθξηκέλωλ δξάζεωλ ην Κ.Δ..Τ. ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Δ.Γ.Δ.Α.Τ. 

θαη κε ηνπο Ψπρνιόγνπο ηωλ ρνιηθώλ Μνλάδωλ, εθόζνλ ππάξρνπλ, ζπληνλίδνληαο 

ην έξγν ηνπο, 

 Γηα ηνπο  καζεηέο/ηξηεο γηα ηνπο νπνίνπο πξνθχςνπλ ελδείμεηο φηη αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο κάζεζεο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ή άιιεο δπζθνιίεο ςπρνθνηλσληθνχ ηχπνπ θαηαγξάθνληαη θαη ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο θαη χζηεξα απφ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ησλ γνλέσλ ή 

θεδεκφλσλ αμηνινγνχληαη πεξαηηέξσ απφ ηα  Κ.Δ..Τ 

 

 

Πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηε πκβνπιεπηηθή ζηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό  
Δηδηθά φζνλ αθνξά ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηα Κ.Δ..Τ. πινπνηνχλ 

πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζε αηνκηθφ ή 

ζπιινγηθφ επίπεδν λα ιάβνπλ εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο θαη λα 

ζρεδηάζνπλ ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. Δηδηθφηεξα, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ζπκβνπιεπηηθήο 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο: 

α) λα απνθηήζνπλ ζθαηξηθή γλψζε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο, ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ηνπο θαη ησλ ινηπψλ παξαγφλησλ πνπ δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο απνθάζεηο, 

β) λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο, ηα επαγγέικαηα θαη ηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαζψο θαη ηηο αλάινγεο γλψζεηο αλαδήηεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

απηψλ,  

γ) λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπο δηεμφδνπο 

θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπο, 

δ) λα ππνζηεξηρζνχλ ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ 

εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

ε) λα θαηαξηίζνπλ αηνκηθά ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ κεηέπεηηα εθπαηδεπηηθή 

θαη επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. 

 

 

 

 

                                                  Η Πξνϊζηακέλε ηνπ 2
νπ

 ΚΔΤ Πεηξαηά 

 

                                             Γξ. Ηιηνπνύινπ Δπζηαζία 

 


