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Προς:   

1. Μουσικά σχολεία, Γενικά και Επαγγελματικά 

Λύκεια αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Φωκίδας 

2. Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικών 

σχολείων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων 

(Δια των οικείων Διευθυντών σχολικών μονάδων)  

 

Κοιν.:  

1. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας 

pekesstel@sch.gr 

2. Τριμελή επιτροπή Παιδαγωγικής και 

Επιστημονικής Εποπτείας του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας  

pekesstel@sch.gr 

3. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Δ.Δ.Ε.) Φωκίδας 

mail@dide.fok.sch.gr 

 

 

Θέμα:  Διαδ ικτυακή ημερ ίδα  με  θέμα:  « Σπουδές στη Φωκίδα μετά  το 

Λύκε ιο»  
 

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας σας προσκαλεί  στην διαδικτυακή ημερίδα  με τίτλο: 

«Σπουδές στη Φωκίδα μετά το Λύκειο» ,  την οποία  συνδιοργανώνει με το Δήμο 

Δελφών .   

Η ενημέρωση  απευθύνεται κυρίως στους μαθητές  των  Γενικών ,  Μουσικών  

και Επαγγελματικών  Λυκείων  της Φωκίδας και στους γονείς  και κηδεμόνες  

τους, αλλά και  σε εκπαιδευτικούς .  

Σκοπός  της ημερίδας  είναι η ανάδειξη της δυνατότητας σπουδών στη 

Φωκίδα είτε σε Ι .Ε.Κ. (Άμφισσας, Γαλαξιδίου και Γ.Ν. Άμφισσας) είτε στο 

Τμήμα Περιφερειακής και  Οικονομικής Ανάπτυξης  του Γ.Π.Α. που λειτουργεί 

στην Άμφισσα.  

Οι επιμέρους   στόχοι  της ημερίδας προσδιορίζονται ως εξής:  

  η αναγνώριση της αναγκαιότητας λειτουργίας Ι .Ε.Κ. και 

Πανεπιστημιακού τμήματος στη Φωκίδα ,  
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  η παρουσίαση των ειδικοτήτων των τριών Ι .Ε.Κ. που λειτουργούν στη 

Φωκίδα,  

  η παρουσίαση του Τμήματος  Περιφερειακής και Οικονομικής 

Ανάπτυξης  του Γ.Π.Α., και  

  οι επαγγελματικές προοπτικές και η απορρόφηση των αποφοίτων 

των δομών αυτών . 

Η διαδικτυακή ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη  13 Μαΐου  2021 

μέσω της πλατφόρμας webex  και  ώρες 17:00 –  19:00 και θα συμμετέχουν 

μόνο οι  εγγεγραμμένοι στην φόρμα, που είναι διαθέσιμη εδώ  

(https://forms.off ice.com/r/yt9dtTHakH). Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας 

και πριν την έναρξη της ημερίδας θα σταλεί  στο email  ο σύνδεσμος της 

ημερίδας.  

Παρακαλούμε για την ενημέρωση  των μαθητών  της σχολικής σας μονάδας 

και του οικείου Συλλόγου Γονέων και  Κηδεμόνων .  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία.  

  

 Η Προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας 

 

 

 Ιωάννα Γεροσίδερη 

ΠΕ70 ΕΑΕ 
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