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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορούνται οι γονείς/κηδεμόνες και οι μαθητές/τριες ότι στο σχολείο λειτουργεί
Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής με υπεύθυνο τον κ. Στάθη
Ευσταθίου, ο οποίος βρίσκεται στο σχολείο κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
Ο θεσμός της υπηρεσίας αυτής έχει μεγάλη σημασία για τους μαθητές/τριες, γιατί
ασχολείται με την αγωγή, την πληροφόρηση και τη συμβουλευτική των μαθητών/τριών
σε θέματα προσωπικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά.
Ο Σύμβουλος, όπως ονομάζεται ο καθηγητής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής
Αγωγής, βοηθά τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τα διάφορα προσωπικά τους
προβλήματα. Επίσης, τα βοηθά να φτάσουν στην επαγγελματική ωριμότητα
μαθαίνοντάς τα να ερευνούν και να αποδέχονται τον εαυτό τους, να εντοπίζουν και να
αντιλαμβάνονται τα ατομικά τους χαρακτηριστικά, όπως τις κλίσεις, τις ικανότητες και
τα ενδιαφέροντά τους, να βρίσκουν τις πληροφορίες που χρειάζονται, να σταθμίζουν
τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να τους αξιολογούν, ώστε να
είναι ικανοί να παίρνουν ελεύθερες και αβίαστες αποφάσεις για την επιλογή
εκπαιδευτικής κατεύθυνσης, τόσο στο Λύκειο ή Τεχνική Σχολή, όσο και μετά για
συνετή επιλογή σπουδών και επαγγέλματος.
Στο Γραφείο Συμβουλευτικής θα βρείτε, όσοι ενδιαφέρεστε, οδηγούς σπουδών και
επαγγελμάτων, πληροφορίες για Κυπριακές Σχολές Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, για
τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. και αρκετό πληροφοριακό υλικό για Πανεπιστήμια και άλλες σχολές
σε χώρες του εξωτερικού, καθώς και πληροφορίες για διάφορες εξετάσεις και
υποτροφίες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλα τα έντυπα που βρίσκονται στη
βιβλιοθήκη του Γραφείου, είτε μελετώντας τα μέσα στο γραφείο, είτε δανειζόμενοι αυτά
για μελέτη στο σπίτι.
Συμβουλευτική είναι η επιστημονική βοήθεια και στήριξη που δίνεται στους
μαθητές/τριες ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητες, για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία
τις δυσκολίες, να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους άλλους και να νιώθουν
ολοκληρωμένοι και ικανοποιημένοι στην καθημερινή τους ζωή. Ο Σύμβουλος
καθηγητής ενδιαφέρεται να γνωρίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
μαθητές/τριες, τόσο μέσα στο σχολείο, όσο και έξω από αυτό, για να μπορέσει να
συμβάλει όσο μπορεί στην επίλυση τους. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η συνεργασία των
γονέων/κηδεμόνων με το Σύμβουλο καθηγητή, γιατί αυτοί γνωρίζουν καλύτερα από
κάθε άλλο τον τρόπο ζωής των παιδιών τους, τη συμπεριφορά τους και τα
προβλήματα τους. Γι’ αυτό το λόγο η συνεργασία είναι επιθυμητή, αναγκαία και
ωφέλιμη. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι κατά τις συνεντεύξεις τηρείται απόλυτη εχεμύθεια.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να προσέρχονται για ατομικές ή ομαδικές
συνεντεύξεις ύστερα από συνεννόηση με το Σύμβουλο αφού εξασφαλίσουν άδεια
από τον διδάσκοντα καθηγητή.
Προτρέπονται οι γονείς και οι κηδεμόνες όπως τηλεφωνούν για να κλείσουν ραντεβού
με το Σύμβουλο καθώς και για να μιλήσουν μαζί του για οποιοδήποτε θέμα τους
απασχολεί στο τηλέφωνο 25462052.
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