ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Υ.Σ.Ε.Α.)
1. Σκοπός και Ρόλος της Υ.Σ.Ε.Α.

2. ∆ράσεις της Υ.Σ.Ε.Α.

1.1. Η Υ.Σ.Ε.Α. στελεχώνεται από καθηγητές και καθηγήτριες
Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.), οι οποίοι/ες
είναι τοποθετηµένοι/ες σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης καθώς και
στα κεντρικά και επαρχιακά γραφεία του Υ.Π.Π.Α.Ν.

Μέσα στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης συµβουλευτικής παρέµβασης
µπορεί, µεταξύ άλλων, να πραγµατοποιούνται:

Κύριος σκοπός της Υ.Σ.Ε.Α. και έργο των καθηγητών/τριών Σ.Ε.Α.
είναι η παροχή ατοµικής ή και οµαδικής συµβουλευτικής για τη
διαχείριση προσωπικών θεµάτων, θεµάτων εκπαιδευτικών επιλογών καθώς και θεµάτων που αφορούν στην επαγγελµατική σταδιοδροµία των µαθητών και όλων των άµεσα ενδιαφεροµένων.
Συγκεκριµένα, επιδιώκεται από τους µαθητές/µαθήτριες και τις
οικογένειές τους, καθώς και από όλους τους άµεσα ενδιαφερόµενους:
Καλλιέργεια και ανάπτυξη της καλώς νοούµενης αυτονοµίας,
αυτοεκτίµησης, ενδυνάµωσης και γενικότερα της συναισθηµατικής
νοηµοσύνης και των οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) για την
ενδεδειγµένη διαχείριση των διάφορων προσωπικών, εκπαιδευτικών/επαγγελµατικών θεµάτων, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η
λήψη κατάλληλης απόφασης επαγγελµατικής σταδιοδροµίας.
∆ιαχείριση της όλης επαγγελµατικής σταδιοδροµίας των
ενδιαφερόµενων ατόµων, µέσω γνώσης και ενδεδειγµένης
αξιοποίησης πολλαπλών πηγών µάθησης/ευκαιριών.
Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών εκεί και όπου απαιτείται
της δια βίου µάθησης.

2.1. Παροχή περιορισµένου αριθµού µαθηµάτων Επαγγελµατικής
Αγωγής στη Γ΄ Γυµνασίου, Α΄ Λυκείου και Α΄ τάξη Τεχνικής και Επαγγελµατικής Σχολής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Τ.Ε.Σ.Ε.Κ.)

2.2. ∆ιοργάνωση απογευµατινών διαλέξεων, κυρίως στον χώρο του
σχολείου, προς τους µαθητές και τους γονείς/κηδεµόνες σχετικά µε τα
ακόλουθα θέµατα:
Το σύστηµα των Παγκυπρίων Εξετάσεων και της Πρόσβασης στα
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Κύπρου και Ελλάδας
Τις επιλογές κατευθύνσεων/ειδικοτήτων µετά την Α΄ Λυκείου και
Α΄ τάξη Τ.Ε.Σ.Ε.Κ.
Τις επιλογές που προσφέρει το Εκπαιδευτικό Σύστηµα µετά τη
Γ΄ Γυµνασίου

2.3. Χορήγηση των ακόλουθων ψυχοµετρικών εργαλείων (τεστ) ή
ερωτηµατολογίων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού:
Άριστον Τεστ
Ερωτηµατολόγιο Αριάδνη

2.4. ∆ιοργάνωση επισκέψεων, σε συνεργασία µε τα δηµόσια και
ιδιωτικά πανεπιστήµια, µαθητών των δηµόσιων σχολείων Μέσης
Εκπαίδευσης στους χώρους των πιο πάνω πανεπιστηµίων, καθώς και σε
διάφορους άλλους χώρους εργασίας.

2.5. Παροχή των ακόλουθων εγκεκριµένων παρεµβατικών προγραµµάτων στους µαθητές της δηµόσιας Μέσης Εκπαίδευσης:
Σχολική ∆ιαµεσολάβηση
Κύριος σκοπός: η καλλιέργεια της ειρηνικής κουλτούρας και συνύπαρξης στα σχολεία και η διαχείριση της παραβατικής συµπεριφοράς

Ενδυνάµωση (SAP)
Κύριος σκοπός: η ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων ενσυναίσθησης, κριτικής σκέψης, οµαδικότητας και επικοινωνίας, η ενδυνάµωση της ανθεκτικότητας και προσαρµοστικότητας καθώς και η
διαχείριση της παραβατικής συµπεριφοράς
Fred Goes to School
Κύριος σκοπός: η µείωση του καπνίσµατος και γενικότερα η
ενδυνάµωση της ανθεκτικότητας απέναντι στη µη χρήση της επιβλαβούς αυτής ουσίας
Οµαλή Μετάβαση από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο
Κύριος σκοπός: η ενδεδειγµένη προετοιµασία και γενικότερα η
αύξηση της ετοιµότητας απέναντι στις αλλαγές/διαφοροποιήσεις της
Πρωτοβάθµιας µε τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

2.6. Έκδοση ή και αναθεώρηση των ακόλουθων εντύπων/βιβλίων
που άπτονται του ρόλου και του έργου της Υ.Σ.Ε.Α.
Επαγγελµατική Αγωγή
Προσανατολισµοί µετά το Γυµνάσιο
Κατευθύνσεις και Περιγραφές Μαθηµάτων στο Λύκειο
Πλαίσια Πρόσβασης στη ∆ηµόσια Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
Κύπρου και Ελλάδας
Υποτροφίες για Μεταλυκειακές Σπουδές
Οµαλή Μετάβαση από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο

2.7. ∆ιαδικτυακή πληροφόρηση σε θέµατα Επαγγελµατικής Αγωγής
στην επίσηµη ιστοσελίδα της Υ.Σ.Ε.Α.
2.8. ∆ιαρκής και συνεχής επιµόρφωση των καθηγητών/τριών Σ.Ε.Α.
για θέµατα που άπτονται του ρόλου και του έργου τους

Y.Σ.E.A.
Διεύθυνση
Μέσης Γενικής
Εκπαίδευσης

Υπηρεσία
Συµβουλευτικής
και Επαγγελµατικής
Αγωγής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KAI ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Οι καθηγητές/καθηγήτριες Σ.Ε.Α.
εξυπηρετούν τους/τις µαθητές/µαθήτριες
και τις οικογένειές τους,
καθώς και άλλους ενδιαφερόµενους,
για θέµατα που άπτονται του ρόλου
και του έργου τους και στα Κεντρικά
και Επαρχιακά Γραφεία του Υ.Π.Π.Α.Ν.,
κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Επικοινωνία µε
Υπηρεσία Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Αγωγής,
∆ιεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας
Κεντρικά Γραφεία:
Κίµωνος και Θουκυδίδου Γωνία, Ακρόπολη, 1434, Λευκωσία
Τηλ: 22800931
Φαξ: 22305117
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: ysea@schools.com.cy
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεµεσού:
Τηλ:25820882
∆ιεύθυνση : Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 126, 3011 Λεµεσός
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας:
Τηλ: 24813239
∆ιεύθυνση: Λεωφ. Ελευθερίας 65, Ακίνητα Οικονόµου, 1ος
όροφος, Αραδίππου
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου:
Τηλ: 26804530
∆ιεύθυνση: Νεόφυτου Νικολαΐδη, Επαρχιακά Κυβερνητικά
Γραφεία Κτήριο ∆΄, Γραφείο 221, Πάφος

Υπηρεσία

Διεύθυνση
Συµβουλευτικής
Μέσης Γενικής
και Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης

Αγωγής

