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Θέμα: Ενημέρωση για εξ αποστάσεως Επικοινωνία – Υποστήριξη
Αγαπητές/αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Στην παρούσα φάση, καθώς το δεύτερο κύμα της πανδημίας πλήττει τη χώρα μας δημιουργείται η
αδήριτη ανάγκη να αντιμετωπίσουμε εκ νέου και να διαχειριστούμε με όσο το δυνατό πιο πρόσφορο
τρόπο συναισθήματα σύγχυσης, άγχους, φόβου, πανικού που πιθανόν να προκληθούν λόγω της
κρίσης στους ενήλικες και πρωτίστως στα παιδιά και στους εφήβους.
Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
 την υπουργική απόφαση120126/ΓΔ4/12-09-2020
 την εγκύκλιο 151977/ΓΔ4/7-11-2020 με την τροποποίηση 151978/ΓΔ4/7-11-2020
 την εγκύκλιο 159484/ΓΔ4/20-11-2020
και με σκοπό να επιδείξει έμπρακτα την κοινωνική της ευθύνη, αλλά και κυρίως να συμβάλλει στην
αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής συνθήκης, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:
α. Το 2ο ΚΕΣΥ Β΄ Αθήνας λειτουργεί για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων, όπως
αυτές απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας του, εξακολουθώντας να λειτουργεί με τις
απαραίτητες, λόγω πανδημίας, προσαρμογές όπως αυτή της λήψης αιτημάτων αποκλειστικά μέσω
τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής οδού:
 Δευτέρα και Τετάρτη, 9.00-12.00 π.μ. στην τηλεφωνική γραμμή 2106512513
 Συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε
στις σελίδες μας http://blogs.sch.gr/2kesyvath/ ή https://2kesy-v.att.sch.gr/

Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις είναι σε θέση να προβεί σε αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση
πολιτών, αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού
β. Εξακολουθεί να διενεργεί τις προγραμματισμένες συναντήσεις αξιολόγησης μέσω φυσικής
παρουσίας, με σκοπό τη μαθησιακή –ψυχοκοινωνική αξιολόγηση των μαθητών/τριών που έχουν
αιτηθεί σχετικά
γ. Παρέχει την είτε εξ αποστάσεως, είτε με φυσική παρουσία συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς
και μαθητές/τριες πληθυσμού που ήδη έχει αξιολογηθεί και λάβει οποιουδήποτε είδους
γνωμάτευση για θέματα μαθησιακού και ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα είτε μέσω τηλεφωνικής
επικοινωνίας, είτε ηλεκτρονικά (μέσω τηλεδιάσκεψης ή email)
δ. Παρέχει την συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς και μαθητές/τριες που απευθύνονται για πρώτη
φορά στην υπηρεσία με αίτημα αποκλειστικά τη συμβουλευτική για θέματα που άπτονται
εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε
ηλεκτρονικά (μέσω τηλεδιάσκεψης ή email)
στ. Παρέχει εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθημερινά στις σχολικές μονάδες
ευθύνης του φορέα, είτε στο σύλλογο διδασκόντων είτε μεμονωμένα σε εκπαιδευτικούς εξ
αποστάσεως ή δια ζώσης, όποτε αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο κατά περίπτωση,
ζ. Το Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού ασκεί εξ αποστάσεως Συμβουλευτική για τους
μαθητές/τριες, ιδιαίτερα του Λυκείου, μετά από σχετικό αίτημα, τηλεφωνικά και μέσω της σχολικής
μονάδας που φοιτούν οι μαθητές
η. Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές μέσω των ιστοσελίδων
του, στις διευθύνσεις: http://blogs.sch.gr/2kesyvath/ ή https://2kesy-v.att.sch.gr/, οι οποίες
εμπλουτίζονται με σχετικό ενημερωτικό υλικό καθημερινά, ειδικά για τη διαχείριση της κρίσης λόγω
COVID-19.
Τέλος, σε συνεργασία με τις Σχολικές μονάδες γενικής Αγωγής, τις ΣΜΕΑΕ, τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ, συνεχίζει να
παρέχει συμβουλευτικό και υποστηρικτικό έργο, με τους προσφορότερους κατά περίπτωση τρόπους,
στους /στις μαθητές/μαθήτριες όλων των τύπων σχολικών μονάδων ύστερα από σχετικό αίτημα που
υποβάλλεται από αυτές στην υπηρεσία μας.
Καλή δύναμη σε όλους και να μην ξεχνάμε ότι:
«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» !!!
«ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ» !!!
Η Προϊστάμενη
2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας
Δρ. Μαριάννα Χατζοπούλου

