
1 
 

 
 
ΘΕΜΑ : «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου και συλλογή στοιχείων σχετικά µε την 
ανάθεση του µαθήµατος ΣΕΠ, σχολικού έτους 2009 - 2010» 
 

 1. Με σκοπό την εύρυθµη λειτουργία και την ορθή εφαρµογή του θεσµού του ΣΕΠ στις σχολικές 
µονάδες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γυµνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ), παρακαλούνται οι 
∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων της χώρας να συµπληρώσουν και να αποστείλουν µόνο 
ηλεκτρονικά το συνηµµένο Πίνακα 1 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟN ΣΕΠ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ) 
στο αρµόδιο ΚΕΣΥΠ της περιοχής τους το αργότερο µέχρι τις 12-10-2009. Για τη διευκόλυνσή σας, σας 
αποστέλλουµε συνηµµένο Πίνακα 3 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΣΥΠ) µε τα στοιχεία των ΚΕΣΥΠ της χώρας, έτσι ώστε 
να επικοινωνήσετε για την αποστολή των στοιχείων ή για οποιαδήποτε άλλη βοήθεια. 
 Σε ότι αφορά στην εφαρµογή του θεσµού στην Α’ Λυκείου των Γενικών Λυκείων, που διδάσκεται 
στο Β’ τετράµηνο, παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων να αποστείλουν τα ανωτέρω 
στοιχεία αµέσως µετά τον ορισµό των εκπαιδευτικών που αναλαµβάνουν το θεσµό και έως τις 29-1-
2010. 
  
 2. Καλούνται όλα τα στελέχη που υπηρετούν σε δοµές ΣΕΠ (ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ) και οι 
εκπαιδευτικοί που πρόκειται να εφαρµόσουν το θεσµό του ΣΕΠ κατά το σχολικό έτος 2009-2010 στις 
σχολικές µονάδες, να συµπληρώσουν το συνηµµένο Πίνακα 2 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕΠ) µε τον προγραµµατισµό της ύλης και τις δράσεις που πρόκειται να 
αναπτύξουν, ανά τρίµηνο για το Γυµνάσιο και ανά τετράµηνο για το ΓΕΛ.  
 Σχετικά µε τις δράσεις, ο προγραµµατισµός να περιλαµβάνει τα προγράµµατα που θα 
αναπτυχθούν, τις επισκέψεις που θα υλοποιηθούν, την οργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο των 
«Ηµερών Σταδιοδροµίας», τις συνεργασίες µε φορείς, ιδρύµατα και οργανισµούς, τη διαδικασία 
αξιολόγησης (µέθοδοι, φάσεις), κτλ.  
 Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να εφαρµόσουν το θεσµό του ΣΕΠ στο ωρολόγιο πρόγραµµα να 
λάβουν ενυπόγραφα γνώση για τα παραπάνω.  
 
 
 

 
 

 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Βαθµός Ασφαλείας ................... 
Αθήνα, 11-09-2009 
Αριθ. Πρωτ.: 110715/Γ7 
Εσωτ. Πρωτ. 3231 

  

Βαθ. Προτερ. ……………………. 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ    
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ    
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ    

ΤΜΗΜΑ Α΄  
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ 

 

∆ιεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ 15180, Μαρούσι 

ΠΡΟΣ: 

Τηλέφωνο : 210 3442222, 210 3442224  

FAX : 210 3443343  

email : sep@ypepth.gr  

Πληροφορίες : Ευφραιµίδης Κωνσταντίνος 
Αµπατζόγλου Ιωάννης 

 

 

Να διατηρηθεί µέχρι ______________ 

1. ∆ιευθύνσεις και Γραφεία 
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των ∆/νσεων ∆.Ε. 

3. Σχολικές µονάδες της 
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και Γραφείων ∆.Ε. 
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 Ο πίνακας να αποσταλεί µόνο ηλεκτρονικά στο αρµόδιο ΚΕΣΥΠ της περιοχής τους το 
αργότερο µέχρι τις 12-10-2009. 
 Σε ότι αφορά στην εφαρµογή του θεσµού στην Α’ Λυκείου των Γενικών Λυκείων, που διδάσκεται 
στο Β’ τετράµηνο, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα διδάξουν το µάθηµα του ΣΕΠ να 
αποστείλουν τα ανωτέρω στοιχεία αµέσως µετά τον ορισµό τους και έως τις 29-1-2010. 
 

    
 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 
 

ΜΑΡΙΑ K. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

Συνηµµένα:  Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟN ΣΕΠ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ (1 σελίδα) 

 Πίνακας 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕΠ (1 σελίδα) 

 Πίνακας 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΣΥΠ (7 σελίδες) 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
∆/νση ΣΕΠΕ∆ 
• Γραφείο ∆ιευθύντριας 
• Γραφείο ΣΕΠ 
 


