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Ανακοίνωση Γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Λυκείου 

Παλουριώτισσας 

 

Αγαπητοί μαθητές/τριες, γονείς, κηδεμόνες του Λυκείου Παλουριώτισσας, 

 

Στο σχολείο μας λειτουργεί το γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και δίνει 

έμφαση στην καθοδήγηση και τη συμβουλευτική των μαθητών/τριων σε θέματα προσωπικά, 

εκπαιδευτικά και επαγγελματικά. Το γραφείο μας προσφέρει συμβουλευτική, για προσωπική 

ανάπτυξη και βελτίωση στους ακόλουθους τομείς: 

 

• Αντιμετώπιση προσωπικών / οικογενειακών δυσκολιών: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 

μεταξύ άλλων θέματα σχετικά με την μαθησιακή κατάσταση (επίδοση, συγκέντρωση, σχολικό 

άγχος), τη συμπεριφορά (ψυχική υγεία, χαρά και αγάπη προς τον εαυτό μας και τους άλλους), τις 

διαπροσωπικές σχέσεις (ικανότητα κοινωνικοποίησης, διαχείριση συγκρούσεων) τις σχέσεις με τα 

υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του/της, την ενίσχυση της αυτοεικόνας και τη συναισθηματική 

του/της στήριξη. 

 

• Επαγγελματική Αγωγή: Το γραφείο βοηθά τους μαθητές/τριες σε θέματα ενδιαφερόντων, 

κλίσεων και μελλοντικών σχεδίων για σπουδές ή εργασία και τους παρέχει πληροφορίες για τις 

επιλογές μαθημάτων, τις απαιτήσεις εισδοχής σε διάφορα τμήματα πανεπιστημίων και τα 

μεταλυκειακά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τόσο στην Κύπρο όσο και σε χώρες του εξωτερικού. 

 

• Το γραφείο συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες όπως την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής 

Ψυχολογίας, τον Επισκέπτη Υγείας, το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και άλλους 

νομικά κατοχυρωμένους ειδικούς σε περιπτώσεις που χρειάζεται, για την ορθότερη αντιμετώπιση 

μιας περίπτωσης. Για να κληθεί ειδικός, απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων του 

μαθητή. 

 

Το απόρρητο των συνεντεύξεων είναι από τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής Αγωγής και τόσο 

οι μαθητές όσο και οι γονείς τους, πρέπει να γνωρίζουν ότι διασφαλίζεται απόλυτη εχεμύθεια για το 

περιεχόμενο των συνεντεύξεων.  

 

Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η συνεργασία των γονιών/κηδεμόνων με το γραφείο ΣΕΑ του σχολείου 

μας. Οι ΣΕΑ  κ. Έλενα Κουμή βρίσκεται στο σχολείο σε καθημερινή βάση εκτός Δευτέρας και ο κ. 

Αντρέας Ονουφρίου ΒΔΑ όλες τις μέρες. Οι μαθητές/τριες μπορούν να επισκέπτονται το Γραφείο 

Συμβουλευτικής όλα τα διαλείμματα καθώς και στη διάρκεια των μαθημάτων, αφού κλείσουν 

ραντεβού και έχουν εξασφαλίσει την υπογραφή του διδάσκοντα καθηγητή/τριας για άδεια απουσίας 

τους από το μάθημα, σε σχετικό έντυπο που μπορούν να το προμηθευτούν από το γραφείο ΣΕΑ. 

 

ΣΗΜ.: Για να αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία των γονιών, προτρέπονται να τηλεφωνούν για 

ραντεβού πριν επισκεφθούν το σχολείο στον αριθμό τηλεφώνου 22432271, 22439271. 

 

 

Από τη Διεύθυνση 
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