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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Σ.Ε.Α.)
Αγαπητοί μαθητές, γονείς και κηδεμόνες,
Το Σχολείο μας, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, είναι στελεχωμένο με μια καθηγήτρια
Σ.Ε.Α. Ο ρόλος των Καθηγητών της συγκεκριμένης ειδικότητας έχει καταστεί αναγκαίος στη
σημερινή κοινωνία και ιδιαίτερα στη μαθητική κοινότητα, αφού ασχολείται με τη
Συμβουλευτική των μαθητών σε θέματα προσωπικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά.
Συγκεκριμένα οι καθηγητές Σ.Ε.Α. προσφέρουν βοήθεια στους ακόλουθους τομείς:
 Διαχείριση Προσωπικών/Οικογενειακών θεμάτων: Στην κατηγορία αυτή
ενδεικτικά αναφέρονται θέματα σχετικά με την επίδοση, τη συμπεριφορά, τις
διαπροσωπικές σχέσεις του μαθητή, την ενίσχυση της αυτοεικόνας και της
αυτοπεποίθησής του, και γενικότερα την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη.
 Επαγγελματική Αγωγή: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται θέματα σχετικά με
τη διερεύνηση και την κατάλληλη σύνδεση των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων και
του συστήματος αξιών του μαθητή με τις κατάλληλες Εκπαιδευτικές και
Επαγγελματικές του αποφάσεις. Ειδικότερα θέματα σχετικά με τη στοχοθέτηση και
την παροχή πληροφοριών για τις ενδεδειγμένες επιλογές μαθημάτων στο Ενιαίο
Λύκειο και κλάδου στις Τεχνικές – Επαγγελματικές Σχολές, καθώς επίσης και
πληροφορίες σχετικά με τη Μεταλυκειακή εκπαίδευση στην Κύπρο και σε άλλες
χώρες.
Για καλύτερη αντιμετώπιση των περιπτώσεων, οι καθηγητές Σ.Ε.Α. συνεργάζονται στενά
τόσο με την οικογένεια του μαθητή, όσο και με τη Διεύθυνση του Σχολείου, τους διδάσκοντες
καθηγητές, καθώς και με άλλες εξειδικευμένες Υπηρεσίες / Φορείς όπως η Υπηρεσία
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, η Παιδοψυχιατρική
Μονάδα του Μακάρειου Νοσοκομείου. Για να κληθεί ειδικός από τις προαναφερθείσες
Υπηρεσίες / Φορείς απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων του μαθητή.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το απόρρητο των συνεντεύξεων είναι από τις βασικές αρχές της
ειδικότητας Σ.Ε.Α. και τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να γνωρίζουν ότι
διασφαλίζεται απόλυτη εχεμύθεια για το περιεχόμενο των συνεντεύξεων με τους καθηγητές
Σ.Ε.Α.. Η αρχή της εχεμύθειας συμβάλλει στα μέγιστα στη δημιουργία κλίματος
εμπιστοσύνης μεταξύ καθηγητή Σ.Ε.Α. και του συμβουλευόμενου μαθητή και της οικογένειάς
του.
Οι Καθηγητές Σ.Ε.Α. καλούν τους μαθητές αλλά και μπορούν οι ίδιοι οι μαθητές να τους
επισκέπτονται αφού καθοριστεί ημερομηνία και ώρα συνέντευξης με τη συναίνεση του
διδάσκοντα καθηγητή .
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, για καλύτερο προγραμματισμό και αποφυγή οποιασδήποτε
δική σας τυχόν ταλαιπωρίας, παρακαλούμε όπως διευθετείτε ραντεβού με την καθηγήτρια
Σ.Ε.Α. στα τηλέφωνα 22427860/22427865.
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