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ΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΣΑ
Αγαπθτοί Γονείσ,

Αυτζσ τισ μζρεσ όλοι δοκιμαηόμαςτε κάτω από ιδιαίτερα κρίςιμεσ
ςυνκικεσ, που απαιτοφν να επιδείξουμε ζμπρακτα τθν ατομικι και κοινωνικι μασ
ευκφνθ αλλά και να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι, όταν είμαςτε ψυχικά δυνατοί,
μποροφμε να διαχειριςτοφμε καλφτερα τα αρνθτικά ςυναιςκιματα (άγχοσ, φόβο,
πανικό) που προκαλοφνται λόγω τθσ κρίςθσ ςε όλουσ μασ και κφρια ςτα παιδιά
μασ. ε αυτι τθ δφςκολθ και πρωτόγνωρθ για όλουσ μασ περίοδο που διανφουμε,
οφείλουμε να δθμιουργιςουμε ςυνκικεσ για δθμιουργικι αξιοποίθςθ του
χρόνου των παιδιϊν μασ.
Σο Επιςτθμονικό Προςωπικό του Κ.Ε.Τ. Καρδίτςασ βρίςκεται δίπλα ςτουσ
μακθτζσ/τριεσ, τουσ γονείσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ και γνωςτοποιεί προσ κάκε
ενδιαφερόμενο το πλαίςιο επικοινωνίασ και υποςτιριξθσ που μπορεί να
αναπτυχκεί από τθ Διεπιςτθμονικι Ομάδα του ΚΕΤ.

τθν υπθρεςία
κα λειτουργεί τθλεφωνικι γραμμι
ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ, από τισ 9:30 ζωσ τισ 14:00 κάκε
εργάςιμθσ μζρασ. Σο τθλζφωνο επικοινωνίασ είναι το 24410 79891/2.
Για τθν ενίςχυςθ του Τποςτθρικτικοφ και υμβουλευτικοφ μασ ρόλου, εξ
αποςτάςεωσ, το Κ.Ε.Τ. Καρδίτςασ – τομζασ υμβουλευτικι ςτον
Επαγγελματικό Προςανατολιςμό ενεργοποιεί τρόπουσ επικοινωνίασ μαηί
ςασ τθλεφωνικά και θλεκτρονικά, για όςο διάςτθμα διαρκζςουν τα ζκτακτα
μζτρα, ωσ εξισ:

Σισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από 9.30 – 14.00 ςτο τθλζφωνο
2441354525 και 2441354524 και επιπλζον ςτο email: kesypkar@sch.gr
μπορείτε να επικοινωνείτε μαηί μασ για κζματα που αφοροφν ςτισ υπθρεςίεσ
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ:
 Ενθμζρωςθ και ςτιριξθ των μακθτϊν/τριϊν τθσ Γ’ Λυκείου,
 Ενθμζρωςθ των μακθτϊν/τριϊν τθσ Αϋκαι Βϋ Λυκείου ςε κζματα που τουσ
απαςχολοφν ςχετικά με τα επόμενα βιματα ςτο Λφκειο και τισ
εκπαιδευτικζσ τουσ επιλογζσ.
 Ενθμζρωςθ μακθτϊν/τριϊν τθσ Γϋ Γυμναςίου για τθ μετάβαςθ ςτο Λφκειο
και επιλογι τφπου Λυκείου: γενικοφ ι επαγγελματικοφ.

 Πλθροφόρθςθ για εκπαιδευτικζσ & επαγγελματικζσ επιλογζσ μετά από
κάκε βακμίδα – Ενθμζρωςθ για το ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν Σριτοβάκμια
Εκπαίδευςθ.
 υμπλιρωςθ του Μθχανογραφικοφ Δελτίου των υποψθφίων
 Επίςθσ, μποροφν να απευκφνονται ςτον τομζα επαγγελματικοφ
προςανατολιςμοφ και οι γονείσ/κθδεμόνεσ.

Μπορείτε να επιςκζπτεςτε τθν ιςτοςελίδα μασ ςτθ διεφκυνςθ:
http://kesy-new.kar.sch.gr
Η ιςτοςελίδα κα εμπλουτίηεται με ενθμερωτικό υλικό για τουσ
μακθτζσ/τριεσ. τθν ιςτοςελίδα υπάρχει Φόρμα Επικοινωνίασ για αιτιματα
υμβουλευτικισ ςτον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό, αλλά και για κζματα που
αφοροφν ςτθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ, τθν οποία ςυμπλθρϊνετε και
υποβάλλετε και εμείσ ςτθ ςυνζχεια, κα επικοινωνοφμε μαηί ςασ.
ε κάκε περίπτωςθ θ ψθφιακι επικοινωνία δεν μπορεί να υποκαταςτιςει
τθ δια ηϊςθσ εκπαίδευςθ και επικοινωνία. Ο τομζασ ΕΠ του Κ.Ε..Τ. Καρδίτςασ
εξαιτίασ των δεδομζνων που μασ αιφνιδίαςαν όλουσ, δεν πρόλαβε να επιςκεφτεί
όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Δ.Δ.Ε. Καρδίτςασ και να ενθμερϊςει –
επικοινωνιςει με όλουσ τουσ μακθτζσ/τριεσ. Θεωρείςτε όμωσ δεδομζνο ότι όλοι
οι εκπαιδευτικοί ζχουμε τθ διάκεςθ να ανταποκρικοφμε με όποιον τρόπο μπορεί
ο κακζνασ ςτισ ανάγκεσ και τθν αγωνία των μακθτϊν/τριϊν μασ. Δυςτυχϊσ προσ
το παρόν, θ ψθφιακι, θ τθλεφωνικι και με θλεκτρονικό ταχυδρομείο
επικοινωνία είναι τα μόνα εργαλεία που μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε, για να
ζχουμε επικοινωνία μαηί ςασ και με τουσ μακθτζσ/τριεσ που χρειάηονται τισ
υπθρεςίεσ μασ. Είναι φανερό ότι το εγχείρθμα αυτό κα ζχει δυςκολίεσ και δεν κα
μπορζςει προσ το παρόν να λειτουργιςει άρτια κι ολοκλθρωμζνα, όπωσ όλοι μασ
κα επικυμοφςαμε. κοπόσ είναι με τθν προςπάκειά μασ αυτι, οι

μακθτζσ και μακιτριζσ μασ να υποςτθριχκοφν από τισ
προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του Κ.Ε..Τ. –και του τομζα υμβουλευτικι
ςτον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό.
Να προςζχετε πολφ και εςείσ και τα παιδιά ςασ και πιςτεφουμε ότι
ςφντομα κα ξεπεράςουμε τισ δυςκολίεσ και κα είμαςτε πάλι, όλοι μαηί, ςτο
ςχολείο μασ δυνατοί και υγιείσ.
Για να γίνει αυτό και να είμαςτε ΟΛΟΙ, ςτο δθμιουργικό και
αναντικατάςτατο χϊρο του ςχολείου μασ, ΜΕΝΟΤΜΕ ΠΙΣΙ, και εμείσ, το
προςωπικό του Κ.Ε..Τ., κα μζνουμε και ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ για όλουσ εςάσ
και τα παιδιά ςασ, εφόςον μασ χρειάηεςτε. Καλι δφναμθ ςε όλουσ.
Η Προϊςταμζνθ του Κ.Ε.Τ. Καρδίτςασ
Αικατερίνθ Λάλλθ
Η Τπεφκυνθ του Σομζα υμβουλευτικι ςτον Επαγγελματικό ΠροςανατολιςμόΚ.Ε..Τ. Καρδίτςασ
Ευφροςφνθ Μυργιϊτθ

