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Η προαγωγή της αλλαγής και της ανάπτυξης του\της μαθητή/τριας στη 
Συμβουλευτική διαδικασία βασίζεται στην ύπαρξη συγκεκριμένων συνθηκών 
που ο Καθηγητής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) οφείλει 
να εφαρμόζει. Μια από αυτές τις συνθήκες είναι η ενσυναίσθηση:   
 
Α. Αυτό σημαίνει ότι ο/η Καθηγητής ΣΕΑ κατανοεί σωστά τα συναισθήματα 
και τα προσωπικά νοήματα που βιώνει ο/η μαθητής/τρια και μεταδίδει την 
κατανόηση αυτή στον/στη μαθητή/τρια. 
Β. Αυτό σημαίνει ότι ο/η Καθηγητής ΣΕΑ κατανοεί σωστά τα συναισθήματα 
και τα προσωπικά νοήματα που βιώνει ο/η μαθητής/τρια και μεταδίδει την 
κατανόηση αυτή με βάση τα δικά του βιώματα.  
Γ. Αυτό σημαίνει ότι ο/η Καθηγητής ΣΕΑ κατανοεί σωστά τα συναισθήματα και 
τα προσωπικά νοήματα που βιώνει ο/η μαθητής/τρια και τα ταυτίζει με τα 
δικά του βιώματα για να μεταδώσει την κατανόηση αυτή  στον/στη 
μαθητή/τρια. 
Δ. Αυτό σημαίνει ότι ο/η Καθηγητής ΣΕΑ κατανοεί σωστά τα συναισθήματα 
και τα προσωπικά νοήματα που βιώνει ο/η μαθητής/τρια για να μπορέσει με 
ακρίβεια να καταγράψει τα όσα διαμείφθηκαν στη συνεδρία.  
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Εκ μέρους της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, την άμεση 
ευθύνη για τον μαθητή ειδικής αγωγής του σχολείου, έχει: 
 
Α. Ο Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος του Σχολείου 
Β. Ο Καθηγητής ΣΕΑ 
Γ. Ο Συνδετικός Λειτουργός 
Δ. Ο Υπεύθυνος καθηγητής του Τμήματος 
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Κατά τη διάρκεια συνάντησης της Παιδαγωγικής Ομάδας του σχολείου,  ένας από 
τους διδάσκοντες αναφέρει ότι μαθητής του συγκεκριμένου τμήματος παρουσιάζει 
προβλήματα χαμηλής επίδοσης.  Ο Καθηγητής ΣΕΑ χρειάζεται να συλλέξει και άλλες 
πληροφορίες πριν προχωρήσει σε παραπομπή για αξιολόγηση προς την Επαρχιακή 
Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Ποιά από τις πιο κάτω δεν είναι 
έγκυρη πηγή πληροφόρησης: 
 
A. Οι διδάσκοντές του 
B. Οι φίλοι του 
Γ. Οι γονείς του 
Δ. Ο ίδιος 
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Ένας 14χρονος μαθητής με πολύ μεγάλο αριθμό απουσιών και ο οποίος δεν 
δείχνει ενδιαφέρον για το σχολείο επισκέπτεται τον Καθηγητή ΣΕΑ. 
 
Α. Ο Καθηγητής ΣΕΑ τον συμβουλεύει να βρει μια δουλειά και να 
προσπαθήσει να γίνει χρήσιμος στην κοινωνία. 
Β. Ο Καθηγητής ΣΕΑ τον συμβουλεύει να μην κάνει τόσες πολλές απουσίες στο 
μέλλον. 
Γ. Ο Καθηγητής ΣΕΑ προτείνει  πρόγραμμα εναλλακτικής μάθησης. 
Δ. Ο Καθηγητής ΣΕΑ προτείνει το πρόγραμμα Προπαρασκευαστικής 
Μαθητείας 
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Ένα μάθημα επαγγελματικής αγωγής περιέχει εκτός από τη θεωρία και 
ασκήσεις βιωματικού τύπου έτσι ώστε… 
 
 Α. να προωθείται η αυτογνωσία του μαθητή. 
Β. να γίνεται το μάθημα πιο ενδιαφέρον. 
Γ. να γίνεται το μάθημα πιο βιωματικό. 
Δ. να ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. 
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Μαθητής ο οποίος επιθυμεί να κάνει σπουδές στον κλάδο ψυχολογίας 
διερωτάται αν το πτυχίο του θα του εξασφαλίσει άδεια εξάσκησης του 
επαγγέλματος. Ο Καθηγητής ΣΕΑ σε τέτοια περίπτωση τον πληροφορεί για: 
 
Α. Τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης (ΔΙΠΠΑΕ) 
Β. Την ισοτιμία και την αντιστοιχία των Πτυχίων 
Γ. Τον επαγγελματικό Σύνδεσμο και τη νομοθεσία σχετικά με την εγγραφή στο 
μητρώο ψυχολόγων  
Δ. Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) 
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Μαθητής ενδιαφέρεται για σπουδές σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Σε 
επίσκεψη στον Καθηγητή ΣΕΑ εκδηλώνει το ενδιαφέρον του και ζητά την 
εισήγησή του σχετικά με το ποιο Πανεπιστήμιο να επιλέξει. Ο Καθηγητής ΣΕΑ 
ανταποκρίνεται ως εξής:  
 
Α. Προτείνει ένα συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο το οποίο έχει παράδοση και 
καλό όνομα για τον Κλάδο Σπουδών του ενδιαφέροντος του μαθητή.  
Β. Αποτρέπει τον μαθητή από το να ακολουθήσει Ιδιωτική Εκπαίδευση 
υποστηρίζοντας ότι είναι ακριβή. 
Γ. Δίνει στον μαθητή τη σχετική πληροφόρηση για τα προγράμματα σπουδών 
όλων των Πανεπιστημίων και αφήνει τον μαθητή να αποφασίσει με τα δικά 
του κριτήρια. 
Δ.  Προτείνει στον μαθητή να ανατρέξει σε πίνακα αξιολόγησης 
προγραμμάτων των Πανεπιστημίων από σχετική δημοσίευση στον Τύπο.  
 
 
---------------------------------------ΤΕΛΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ--------------------------
--------------------- 
 
 



ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2017 

Έντυπο Υποβολής Δειγματικής Ερώτησης 
 

ΕΥΔΕ01 (13.02.17) 

 
 
 

 
Ένα αγόρι επιθυμεί να εισαχθεί στον κλάδο Επιστημών της Αγωγής-
Νηπιαγωγών. 
 
Α. Ο Καθηγητής ΣΕΑ εκφράζει επιφυλάξεις  για την επιθυμία αυτή γιατί στο 
συγκεκριμένο  κλάδο  παραδοσιακά εισάγονται κυρίως κορίτσια. 
Β. Ο Καθηγητής ΣΕΑ παραθέτει όλα τα δεδομένα, αλλά δεν εκφράζει 
επιφυλάξεις  
Γ. Ο Καθηγητής ΣΕΑ ζητά από το αγόρι να σκεφτεί ξανά τις επιλογές του. 
Δ. Ο Καθηγητής ΣΕΑ επικοινωνεί με τους γονείς του αγοριού για να 
διαπιστώσει αν το αγόρι έχει τάση σε θηλυπρεπείς συμπεριφορές. 
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Δεκαπεντάχρονος μαθητής ζητά βοήθεια από τον Καθηγητή Συμβουλευτικής 
και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) σχετικά με χρήση ουσιών εξάρτησης. Ο 
Καθηγητής ΣΕΑ οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραπομπής στα 
Θεραπευτικά Κέντρα: 
 
Α. εντός της ίδιας ημέρας  
Β. εντός 5 εργάσιμων ημερών 
Γ. εντός 15 εργάσιμων ημερών  
Δ. όταν ενημερωθεί ο/η εκπαιδευτικός/ή ψυχολόγος του σχολείου 
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Στην ομάδα χειρισμού περιστατικών Βίας στην οικογένεια ΔΕΝ συμμετέχει 
ο/η: 
 
Α. Υπεύθυνος/η Καθηγητής/τρια του τμήματος 
Β. Διευθυντής/τρια του σχολείου 
Γ. Σχολίατρος 
Δ. Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος 
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