
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Σ.Ε.Α.) 

Με τον όρο «συμβουλευτική» αναφερόμαστε στην επιστήμη η οποία στοχεύει να προσφέρει σ’ ένα άτομο 

εξειδικευμένη βοήθεια και στήριξη, έτσι ώστε το άτομο να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα διάφορα 

προβλήματα / δυσκολίες που παρουσιάζονται στη ζωή του. 

Η Επαγγελματική Αγωγή είναι μια μακρόχρονη διαδικασία που πρέπει να αρχίζει από νωρίς στη ζωή του ατόμου. 

Βοηθά τους νέους να ανακαλύψουν τις προσωπικές τους ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις ικανότητές 

τους, όπως επίσης και να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη λήψη των καταλληλότερων, για τον εαυτό 

τους, αποφάσεων, όσον αφορά στις εκπαιδευτικές και στις επαγγελματικές τους επιλογές. 

Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε τόσο στο κοινωνικοοικονομικό 

όσο και στο πολιτισμικό επίπεδο, απαιτούν αυξημένη παροχή βοήθειας προς τους μαθητές, ώστε να είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσουν τη ζωή με περισσότερα εφόδια και συνεπώς με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας σε όλους 

τους τομείς. Η ανάγκη για Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή είναι πλέον απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής του ανθρώπου, αφού συχνά καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις για θέματα προσωπικά και 

επαγγελματικά. 

 

Αποστολή Γραφείου Σ.Ε.Α. 

Αποστολή του Γραφείου Σ.Ε.Α. είναι να βοηθήσει όσους απευθύνονται κοντά του για βοήθεια, στους πιο κάτω 

τομείς: 

 Αυτογνωσία: Γνώση του εαυτού, εντοπισμός και κατανόηση ατομικών ικανοτήτων, κλίσεων, δεξιοτήτων, 

ενδιαφερόντων, αξιών, ανάπτυξη αυτοσεβασμού και αυτοπεποίθησης. 

 Αυτοπραγμάτωση: Αξιοποίηση των ατομικών ικανοτήτων, κλίσεων, ενδιαφερόντων. 

 Λήψη ορθολογιστικών, προσωπικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων μέσα από την 

απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, ανάπτυξης κριτικής σκέψης και αποτελεσματικής χρήσης 

των κατάλληλων πληροφοριών. 

 

Υπηρεσίες / Δράσεις που προσφέρθηκαν 

Για την επίτευξη της αποστολής του Γραφείου Σ.Ε.Α., η καθηγήτρια Σ.Ε.Α. της Σχολής μας, κ. Κωνσταντίνα Παναγή-

Χρυσάνθου, πρόσφερε τις ακόλουθες υπηρεσίες και δράσεις: 

 Πραγματοποίησε ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις για προσωπικά, κοινωνικά και γενικά 

εκπαιδευτικά/επαγγελματικά θέματα που απασχολούν τους μαθητές. 

 Πραγματοποίησε το Εργαστήρι του Σωστού Τρόπου Μελέτης σε όλα τα τμήματα της Α΄ Τάξης, σε κάποια 

τμήματα της Γ΄ τάξης και ατομικά σε ορισμένους μαθητές μετά από δικό τους αίτημα, για βελτίωση της 

μαθησιακής τους εικόνας και επίδοσης.  

 Παρείχε εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση και εξέδωσε έντυπο υλικό για διάφορα θέματα. 

 Πραγματοποίησε επισκέψεις σε τμήματα και συζήτησε με τους μαθητές, κυρίως για θέματα που αφορούν 

τη σχολική τους ζωή. 

 Διοργάνωσε διαλέξεις που απευθύνονταν σε μαθητές και γονείς . Για τους μαθητές της Α΄ τάξης, έγιναν 

πρωινές ενημερώσεις στα τμήματά τους, για τα επιλεγόμενα μαθήματα που μπορούν να επιλέξουν στη Β΄ 

και στη Γ΄ τάξη. Πραγματοποιήθηκε επίσης βραδινή παρουσίαση για τους γονείς των μαθητών της Α΄ τάξης 

με το ίδιο θέμα. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ενημερώθηκαν σε πρωινό χρόνο,  για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 

2018 και για τις επιλογές των σπουδών τους. Η καθηγήτρια Σ.Ε.Α. πραγματοποίησε βραδινή παρουσίαση 

στο χώρο του σχολείου για τους γονείς της Γ΄ τάξης αλλά και δεύτερη βραδινή παρουσίαση στην Α΄ Τεχνική 

Σχολή για όλους τους γονείς των μαθητών της Γ΄ τάξης Τεχνικών Σχολών της Επαρχίας Λεμεσού για το ίδιο 

θέμα. 

 Παρείχε τηλεφωνική και διαδικτυακή πληροφόρηση. 

 Διοργάνωσε μήνα ανοικτού σχολείου. Μαθητές Γυμνασίων είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τη Σχολή 

μας, να περιηγηθούν στους χώρους της και να παρακολουθήσουν ελεύθερα τα μαθήματα και τις 



δραστηριότητές της, με σκοπό τη γνωριμία με το πρόγραμμα της Τεχνικής Σχολής, αλλά και τον σχηματισμό 

προσωπικής άποψης. 

 Συνεργάστηκε με διάφορους φορείς, όπως για παράδειγμα τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, την 

Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων, τη Συνδετική 

Λειτουργό της Σχολής κ.τ.λ. για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων. 

 

Κωνσταντίνα Παναγή Χρυσάνθου – Καθηγήτρια Σ.Ε.Α. 

 

 

 

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ① 
 

•Προσωπικά χαρακτηριστικά 

•Ικανότητες / Κλίσεις 

•Δεξιότητες 

•Ενδιαφέροντα 

•Προσωπικές Αξίες 

•Επαγγελματικές Αξίες 

 

 

 

ΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Οι μαθητές λαμβάνουν την απόφασή τους σύμφωνα με τις 
τρεις πιο πάνω παραμέτρους. Αν κάποια από τις 

παραμέτρους δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, 
τότε υπάρχει πιθανότητα η απόφαση που θα ληφθεί να 

είναι λανθασμένη. Η σωστή πληροφόρηση αποταιλεί έναν 
από τους πιο σημνατικούς παράγοντες στην όλη διαδικασία 
της λήψης απόφασης. Όταν έχουμε έγκυρη και σύγχρονη 
πληροφόρηση, τότε η απόφαση είναι συνειδητοποιημένη. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ② 

•Σε ποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα θέλω να 
σπουδάσω; 

•Πόσα χρόνια είναι οι σπουδές; 

•Τι μαθήματα θα κάνω; 

•Ποιο το οικονομικό κόστος;     

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
③ 

•Καθήκοντα 

•Φύση της εργασίας /Συνθήκες εργασίας 

•Προσόντα 

•Τομείς απασχόλησης 

•Προοπτικές απασχολησης 
 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 



  

 

 



 

 

 



«Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής & 
Επαγγελματικής Αγωγής της Σχολής μου με έχει 
βοηθήσει με διάφορα θέματα που με 
απασχολούσαν.» 

Λαμπριανού Δημήτρης – ΘΗΕ3 

 

«Ευχαριστώ την Υπηρεσία Συμβουλευτικής & 
Επαγγελματικής Αγωγής της Σχολής μου, γιατί 
ήταν πολύ χρήσιμες οι συμβουλές που πήρα!» 

Ανώνυμος 

 

«Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής & 
Επαγγελματικής Αγωγής είναι βοηθητική και 
απαραίτητη. Εξαιρετική η βοήθεια που πήρα!» 

Νικολάου Νίκος  – ΗΗΥ3 

 

«Η υπηρεσία Συμβουλευτικής & 
Επαγγελματικής Αγωγής της Σχολής μου με 
βοήθησε πολύ!» 

Πασχαλίδης Φίλιππος – ΗΗΥ3 

 

 

 

Μαρτυρίες Μαθητών μας: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

«Δεν είναι συχνά που οι άνθρωποι 
αφιερώνουν χρόνο για να πουν ευχαριστώ στη 
Σύμβουλο του σχολείου τους. Η ΥΣΕΑ της 
Σχολής μας με έχει βοηθήσει σε όποια 
προβλήματα είχα κατά τη διάρκεια της χρονιάς 
2017-2018, ειδικά στο θέμα των Παγκύπριων 
Εξετάσεων. Σας ευχαριστώ που σταθήκατε στο 
πλευρό μου και με βοηθήσατε να επιλέξω στον 
σωστό δρόμο για την υπόλοιπη ζωή μου.» 

Θεοδούλου Κωνσταντίνος – ΗΗΥ3 

 

«Το Γραφείο Συμβουλευτικής & 
Επαγγελματικής Αγωγής της Σχολής μας 
υπήρξε αρκετά βοηθητικό αλλά και αναγκαίο 
για την επιλογή επαγγέλματος και 
σταδιοδρομίας των τελειόφοιτων μαθητών.» 

Μενελάου Χάρις – ΚΟ3Α 

 



 

 

 


