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Μελέτη για την ανάπτυξη της ΥΣΕΑ  
Πρόλογος 
Σε αυτό το κείμενο με θέμα τις εισηγήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής 

Αγωγής (ΥΣΕΑ) έχουν κατατεθεί εγγράφως απόψεις από 56 συναδέλφους Καθηγητές ΣΕΑ (48% Κλάδου) και έχουν καταγραφεί απόψεις από 

40 Καθηγητές ΣΕΑ (34% Κλάδου) στη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2010. Υπόψη έχουν ληφθεί και οι απόψεις των 20 

Καθηγητών ΣΕΑ της 2ης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 29 Απριλίου 2010. Έγινε προσπάθεια να εισακουστούν όλες οι απόψεις – δύο φορές 

αποστολή ανοικτής πρόσκλησης για συνεργασία και τρίτη πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση - και πιστεύουμε ότι για τα σημεία όπου υπάρχει 

διαφωνία πρέπει να τοποθετηθεί ολόκληρος ο κλάδος της Συμβουλευτικής και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  

 

Θεωρούμε πολύ σημαντική αυτή την εργασία, γιατί μέσα από τη συμφωνία των σκοπών και στόχων της ΥΣΕΑ μπορεί να εκπονηθεί 

Στρατηγικός Σχεδιασμός υλοποίησης πάγιων αιτημάτων και να αποφευχθούν αποκλίσεις από την αποστολή μας. Η ανταλλαγή απόψεων, η 

οποία έγινε στις δύο Γενικές Συνελεύσεις, ήταν εποικοδομητική και ενεργοποίησε ένα νέο κύκλο τοποθετήσεων και κατάθεσης απόψεων στην 

ΥΣΕΑ – Κεντρικά Γραφεία – αλλά κυρίως στο Σύνδεσμο Καθηγητών ΣΕΑ (ΟΕΛΜΕΚ).  

 

Παρουσιάζουμε την τελική έκδοση του κειμένου εργασίας για την αξιολόγηση της ΥΣΕΑ. Λάβαμε υπόψη τις απόψεις και των τριών ομάδων 

εργασίας που δημιουργήθηκαν και τα γραπτά κείμενα που αποστάληκαν από αρκετούς συναδέλφους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τα εύστοχα 
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σχόλια και τις προτάσεις των συναδέλφων οι οποίοι αναφέρονται ονομαστικά στο Παράρτημα Ε. Οι απόψεις αυτές έχουν ενσωματωθεί μαζί με 

τις δικές μας στα Κεντρικά Γραφεία στο κείμενο που ακολουθεί. Με βάση τις απόψεις που διατυπώθηκαν στις δύο Γενικές Συνελεύσεις έχουν 

γίνει οι ανάλογες προσαρμογές. Αριστερά στο κείμενο που ακολουθεί είναι η πρόταση της Επιτροπής και δεξιά έχουν καταγραφεί οι εισηγήσεις 

μας.  

 

Ευχαριστώ τον προϊστάμενο της ΥΣΕΑ κ. Σάββα Αντωνίου και τον αναπληρωτή προϊστάμενο κ. Σωτήρη Ελευθερίου για τη στήριξή τους και 

για τη γλωσσική επιμέλεια των κειμένων που κατατέθηκαν από τις ομάδες. Ευχαριστώ επίσης τους συναδέλφους που τήρησαν τα πιο κάτω 

χρονοδιαγράμματα γιατί χωρίς αυτό τον προγραμματισμό όλο αυτό το έργο δε θα ήταν κατορθωτό. 

 

Αντώνης Γ. Αντωνίου, Καθηγητής ΣΕΑ 
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Προγραμματισμός 

 Αρχές Φεβρουαρίου 2010 έγινε η Αξιολόγηση της ΥΣΕΑ από την Εξωτερική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων  

 Αρχές Μαρτίου 2010 συνάντηση με Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού 

 11 Μαρτίου συμφωνείται με τους Καθηγητές ΣΕΑ το τελικό σχέδιο δράσης 

 15 Μαρτίου αξιολογείται το πρώτο κείμενο 

 17 Μαρτίου αποστολή των τελικών σχολίων επί του κειμένου [έκδοση 1]  

 19 Μαρτίου σχόλια επί της [έκδοσης 2] 

 22 Μαρτίου ολοκληρώνεται το τελικό κείμενο και αποστολή για ανατροφοδότηση 

 23 Μαρτίου παρουσιάζεται/επικυρώνεται το τελικό κείμενο [έκδοση 3] από τον Προϊστάμενο της ΥΣΕΑ (αναβολή) 

 26 Μαρτίου [έκδοση 3α] 

 31 Μαρτίου αλλαγές με βάση τη Γενική Συνέλευση των Καθηγητών ΣΕΑ 

 29 Απριλίου υποβολή πρώτου κειμένου στον Προϊστάμενο της ΥΣΕΑ 

 6 Μαΐου συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και υποβολή 2ης οικονομικής πρότασης 

 6 Ιουλίου υποβολή τελικού κειμένου από όλες τις ομάδες 

 27 Ιουλίου υποβολή τελικής εισήγησης στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού 



Εισηγήσεις ΥΣΕΑ Για Την Έκθεση Της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης  

6 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Σύνοψη Εισηγήσεων ……………………………………………………………………………………………………………………… 9

1. Ιστορικό Αξιολόγησης …………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2. Επτά Προτεραιότητες Επιτροπής Αξιολόγησης ……………………………………………………………………………………………. 34 

3. Οριοθέτηση ρόλου …………………………………………………………………………………………………………………………... 35

4. Υπολογισμός τοποθέτησης Καθηγητών ΣΕΑ ……………………………………………………………………………………………… 38

5. Ρόλος δύο Καθηγητών ΣΕΑ στα Λύκεια/Τεχνικές Σχολές ……………………………………………………………………………….. 41

6. Επιπρόσθετο μάθημα Επαγγελματικής Αγωγής …………………………………………………………………………………………… 42

7. Χρήση νέων τεχνολογιών ………………………………………………………………………………………………………………….. 52

8. Επαρχιακά γραφεία συμβουλευτικής ……………………………………………………………………………………………………… 64

9. Εθνικός Φορέας Διά Βίου Καθοδήγησης …………………………………………………………………………………………………. 66

10. 21 συμπληρωματικές εισηγήσεις επιτροπής ……………………………………………………………………………………………… 77



Εισηγήσεις ΥΣΕΑ Για Την Έκθεση Της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης  

7 
 

11. Παραρτήματα ……………………………………………………………………………………………………………………………… 108 

12. Σχέδια ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 192 

13. Αναφορές …………………………………………………………………………………………………………………………………. 194 



Εισηγήσεις ΥΣΕΑ Για Την Έκθεση Της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης  

8 
 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Σελίδα 
Α External evaluation of the Counseling and Career Education Service of the Cyprus Ministry of Education and 

Culture……………………………………………………………………………………………………………….…

 

109 

Β Συμπληρωματικές εισηγήσεις (21) για τη βελτίωση της ΥΣΕΑ όπου, κατά την άποψή μας, χρειάζεται οικονομική 

και νομοθετική ρύθμιση μαζί με χρονοδιαγράμματα για την υλοποίησή τους ………………………………………. 

 

153 

Γ Πρόταση για Ηθικό Κώδικα Δεοντολογίας …………..……………………………………………………………… 157 

Δ Ανάλυση με βάση την προτεινόμενη τοποθέτηση των Καθηγητών ΣΕΑ ………………………………………….... 174 

Ε Ονομαστικός κατάλογος Καθηγητών ΣEA που εισηγήθηκαν τρόπους υλοποίησης των προτάσεων της Επιτροπής 

για την Αξιολόγηση της ΥΣΕΑ …………………………………..…………………………………………………... 

 

190 

   

 



Εισηγήσεις ΥΣΕΑ Για Την Έκθεση Της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης  

9 
 

Σύνοψη Εισηγήσεων 
Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι, σύμφωνα με την Έκθεση της 

Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης, που έγινε την πρώτη εβδομάδα Φεβρουαρίου, πολύ επαγγελματική και με ασυνήθιστα προσοντούχο 

προσωπικό για τα διεθνή πρότυπα. Εκτιμάται σε μεγάλο βαθμό από τους μαθητές, τους γονείς, τους διευθυντές σχολείων και άλλους καθηγητές, από 

εξωτερικές υπηρεσίες και την κοινότητα γενικότερα.  

 

Στην αξιολόγηση που έγινε προτάθηκαν από την Επιτροπή επτά προτεραιότητες για τη βελτίωση της ΥΣΕΑ και άλλες 21 συμπληρωματικές 

εισηγήσεις. Μετά από μελέτη της έκθεσης, με τη συμμετοχή του 48% του κλάδου, σας ενημερώνουμε και εισηγούμαστε να υλοποιηθούν τα πιο 

κάτω 84 σημεία. Κάποια από αυτά είναι σε κάποιο βαθμό κοινά μεταξύ τους και κάποια άλλα συμπληρωματικά. Αρκετά είναι σύνθετα, με πολλές 

πτυχές, άλλα με προϋποθέσεις για να υλοποιηθούν και κάποια έχουν είδη υποβληθεί για έγκριση και εφαρμογή. Ο βαθμός υλοποίησής τους επίσης 

διαφέρει. Αρκετά έχουν γίνει σε κάποιο βαθμό και κάποια έχουν υποβληθεί με ολοκληρωμένες προτάσεις για έγκριση από την αρμόδια αρχή.  

 

Πιστεύουμε ότι η έρευνα και η συνεχής αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης των πιο κάτω σημείων θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες 

που προσφέρει η ΥΣΕΑ. Αυτή η αξιολόγηση θα έχει επίσης προστατευτικό χαρακτήρα, γιατί δε θα επιτρέπει τις αποκλίσεις από τους στόχους της 

Υπηρεσίας που εξυπηρετούν τους σκοπούς και την αποστολή μας στην εκπαίδευση. 
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That the boundaries of the counsellor’s role be 
clarified, so that they are not expected to 
undertake tasks which are not relevant to this role 
and do not make use of their professional 
expertise. 
 

 1.1. Έκδοση Εγχειριδίου Συμβουλευτικής για τον Καθηγητή ΣΕΑ. 

1.2.Έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας από Καθηγητές  ΣΕΑ οι οποίες εισηγήθηκαν βελτιώσεις στην αρχική 

εγκύκλιο με σκοπό την αποσαφήνιση και οριοθέτηση του ρόλου του Καθηγητή ΣΕΑ (Παράρτημα Ε). 

1.3.Έρευνα με θέμα «Αποσαφήνιση και Οριοθέτηση του Ρόλου και των Καθηκόντων του Καθηγητή ΣΕΑ σε 

Σχολεία Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης».  

1.4.Η αποσαφήνιση και οριοθέτηση του ρόλου του Καθηγητή ΣΕΑ έχει συζητηθεί  α) στους συντονισμούς 

Καθηγητών ΣΕΑ όλων των επαρχιών και β) στις γενικές συνελεύσεις του Συνδέσμου Καθηγητών ΣΕΑ. Τα 

συμπεράσματα έχουν καταγραφεί και θα αξιοποιηθούν για βελτίωση της εγκυκλίου (ΥΠΠ, 2009). 

 
That the existing quota system be replaced by a 
more simple formula based on a norm of at least 
one counsellor for each gymnasium and at least 
two for each lyceum and vocational school. A 
threshold could be adopted to provide for 
exceptions in the case of very small schools, but 
these should be kept to a minimum. Extra 
resources should continue to be allocated to very 
large schools, and to schools in zones of 
educational priority (ZEP). 
 

 2.1. Η εισήγησή μας προβλέπει, με βάση τα σημερινά δεδομένα των Σχολείων (Παράρτημα Δ), την πρόσληψη 

53 Καθηγητών ΣΕΑ.  Αυτό ισοδυναμεί με €1,360,228,173 το χρόνο (53 Καθηγητές Χ €25,616.63 ετήσιος 

μισθός Α8-Α10). Αυτό σημαίνει ότι, μια πολιτική μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης προοπτικής, 

ανάλογα με τις αποφάσεις και ανάγκες του ΥΠΠ για Καθηγητές ΣΕΑ, θα μας δίνει την ευχέρεια 

αναπροσαρμογής των περιόδων ΣΕΑ, ανά σχολείο, με βάση τα νέα κριτήρια.  

 

2.2. Η πιο πάνω εισήγηση έγινε στις 23/03/2010 στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού μέσω ΓΔ, ΔΜΕ, 

ΓΕΜΕ με στόχο να τοποθετηθεί ο Υπουργός Οικονομικών και να δοθεί χρόνος για επανατοποθέτηση της 
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ΥΣΕΑ και για συμφωνία χρονοδιαγραμμάτων σταδιακής υλοποίησης της πρότασης. 

 

2.3. Μετά από συνάντηση των προϊσταμένων και εκπροσώπων της ΥΣΕΑ με τον Υπουργό Παιδείας και 

Πολιτισμού υποβάλαμε νέα πρόταση – βλέπε παράρτημα Δ – με την οποία ζητούμε σε πέντε φάσεις να 

στελεχωθούν πλήρως όλα τα σχολεία της Κύπρου. Στις πρώτες τρεις φάσεις θα στελεχωθούν τα Γυμνάσια 

και στις δύο τελευταίες τα Λύκεια και οι Τεχνικές Σχολές σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται 

(Παράρτημα Δ). 

 
That the roles of the two counsellors in each 
lyceum and vocational school should be 
distinguished, but with some overlap between 
them, within the framework of a manual 
specifying the tasks that need to be completed. 
 
 

 3. Για την υλοποίηση της εισήγησης αυτής βασική προϋπόθεση είναι ο διορισμός ενός Καθηγητή ΣΕΑ με 

πλήρες ωράριο (5/5) σε κάθε Γυμνάσιο και δύο Καθηγητών ΣΕΑ σε κάθε Λύκειο/Τεχνικη Σχολή. Στη 

συνέχεια σχετική επιμόρφωση θα βοηθήσει αυτή την προσπάθεια. 

 
That a further course in career education be 
introduced in the first term of the lyceum and 
vocational school, to build upon the groundwork 
established in the final year of the gymnasium; 
and that the latter course be moved to later in the 
school year. 

 

 4.1. Με την υφιστάμενη κατάσταση η μεταφορά στο β΄ τετράμηνο του μαθήματος δεν μπορεί να γίνει για 

σκοπούς έγκαιρου προγραμματισμού – Φεβρουάριο επιλέγουν Λύκειο ή Τεχνική Σχολή οι μαθητές αφού 

ενημερωθούν μέσα από το μάθημα. Η εισήγηση της επιτροπής βασίζεται πάνω στις αλλαγές που εισηγείται 

το ΥΠΠ για επιλογή κατεύθυνσης στην Α΄ τάξη του Λυκείου. Βασίζεται επίσης, πάνω στην ανάγκη για 

περισσότερη εξειδίκευση σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και περισσότερη σύνδεση με την 

αγορά εργασίας. Με αυτό το σκεπτικό υποστηρίζουμε την πρόταση της επιτροπής. 
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4.2. Με εισήγηση της ΥΣΕΑ και επικύρωσή της στη Γενική Συνέλευση των Καθηγητών ΣΕΑ γίνεται δεκτή 

αυτή η εισήγηση και σε συνάντηση με τον Καθηγητή Τσιάκαλο θα ζητηθεί η υλοποίηση της πρότασης της 

Επιτροπής. 

 
That significant priority be given to using ICT to 
improve the quality of the CCES’s services both 
within schools and to the general public. 

 

 5.1. Εισηγούμαστε όπως συνεχιστεί η υφιστάμενη πρακτική της χρήσης των νέων τεχνολογιών για βελτίωση 

της ποιότητας των Υπηρεσιών της ΥΣΕΑ: 

 

5.1.1. Ανανέωση της ιστοσελίδας της ΥΣΕΑ κάθε μήνα με προσθήκη νέου ενημερωτικού και πληροφοριακού 

υλικού. 

 

5.1.2. Αξιοποίηση πληθώρας πηγών πληροφόρησης που αφορούν στις σπουδές στην Κύπρο, Ελλάδα, 

Ευρώπη, Αμερική και αλλού. Συνδέσεις με Επιτροπές, Συμβούλια, Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές, 

Υπουργεία στο Εξωτερικό, φορείς και αρχές (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού), Ευρωπαϊκά 

Φόρουμ (ELGPN), PLOTEUS κ.ά. 

 

5.1.3. Συχνή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλους τους Καθηγητές ΣΕΑ και ενημέρωση 

για τρέχοντα θέματα της Υπηρεσίας. 
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5.2. Παράλληλα, όμως, σε σχέση με τις νέες Τεχνολογίες, όταν αναβαθμιστούν τα συστήματα του Υπουργείου 

Παιδείας και ενισχυθεί η υλικοτεχνική υποδομή των Γραφείων ΣΕΑ στα σχολεία, εισηγούμαστε τα πιο 

κάτω:  

 

5.2.1. Σύνδεση με το διαδίκτυο όλων των Γραφείων Συμβουλευτικής και λόγω της φύσης της δουλειάς του 

Καθηγητή ΣΕΑ να εξοπλιστεί ο κάθε ένας με φορητό υπολογιστή και ασύρματη σύνδεση. 

 

5.2.2. Να υλοποιηθεί η Δυναμική Διαδικτυακή Πλατφόρμα στο ΥΠΠ για διαδραστική και ασύγχρονη 

επικοινωνία – forums etc - με όλους τους Καθηγητές ΣΕΑ και άλλους αποδέκτες – τελικοί αποδέκτες οι 

μαθητές. Καλύτερη οργάνωση των πληροφοριών και προσφορά τους σε άλλες γλώσσες. 

 

5.2.3. Ηλεκτρονικό ενημερωτικό ΔΕΛΤΙΟ – για πληροφόρηση όλων των Καθηγητών ΣΕΑ σε τριμηνιαία 

βάση. 
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5.2.4. Πρόγραμμα Αρχειοθέτησης των στοιχείων των μαθητών (π.χ. οικογενειακά θέματα, μαθησιακές 

δυσκολίες κλπ) για να διευκολυνθεί το έργο του συμβούλου στην παραγωγή του Γενικού Φακέλου και 

για να γίνει πιο αποτελεσματική η λειτουργία του Γραφείου Συμβουλευτικής. Το Λογισμικό αυτό πρέπει 

να είναι συμβατό με το λογισμικό της Γραμματείας. Επίσης το λογισμικό θα πρέπει να είναι απλό και 

φιλικό προς το χρήστη για να μπορούν να το χρησιμοποιούν όλοι οι σύμβουλοι. Θα πρέπει να γίνει 

εκπαίδευση των συμβούλων και να παρέχεται τεχνική υποστήριξη του προγράμματος από  

προγραμματιστή. 

 

5.2.5. Συνεργασία της ΥΣΕΑ με προγραμματιστή για δημιουργία και  ανάπτυξη προγραμμάτων 

Συμβουλευτικής, όπως και αγορά έτοιμων προγραμμάτων. 

 

5.2.6. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου για το Μαθητή – αναγκαία για την αποτελεσματική μεταφορά των 

δεδομένων των μαθητών. Η προστασία/διαφύλαξη των δεδομένων είναι πολύ σημαντική για μας, 

συνεπώς, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πρόνοιες της νομοθεσίας.  
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5.2.7. Προσφορά εργαλείων καθοδήγησης για χρήση από τους μαθητές – πιθανή ενσωμάτωσή τους στο ΔΙΑΣ. 

 

5.2.8. Κάθε γραφείο ΣΕΑ να εξοπλιστεί με 4 τουλάχιστον Η/Υ συνδεδεμένους με το διαδίκτυο, ένα σαρωτή, 

και δύο εκτυπωτές (ένα για το γραφείο του συμβούλου και ένα για τον προθάλαμο). Ιδανική θα ήταν η 

δημιουργία εργαστηρίου συμβουλευτικής, το οποίο να είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

κ.α. (βλ. σχέδιο 1). Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος προθάλαμος αν 

είναι αρκετά μεγάλος (είναι σημαντικό να θεωρείται εργαστήριο που πρέπει να υπάρχει σε όλα τα 

σχολεία, όπως ακριβώς υπάρχουν εργαστήρια Φυσικής ή ΗΥ). 

 
That the regional centres in future be staffed on a 
full-time basis, and that the services offered to 
the general public be promoted more actively. 

 

 6.1. Τα Επαρχιακά Γραφεία στελεχώθηκαν αρχικά με μεγάλη επιτυχία από τα Κεντρικά Γραφεία για μία φορά 

την εβδομάδα και την επόμενη σχολική χρονιά προκηρύχτηκαν θέσεις και στελεχώθηκαν για δύο φορές 

την εβδομάδα. Είναι στις προτεραιότητές μας γι’ αυτό το λόγο αποδεχτήκαμε τη μείωση κατά ένα του 

προσωπικού στα Κεντρικά για να εξασφαλίσουμε την στελέχωση χωρίς επιπρόσθετο οικονομικό 

κόστος.  

 

6.2. Στόχος μας είναι η πλήρης στελέχωσή τους. Ο διορισμός ενός τουλάχιστον Καθηγητή ΣΕΑ με πλήρες 
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ωράριο ικανοποιεί πλήρως αυτό το στόχο.  

 
That our report be used by the new National 
Forum on Guidance as a springboard for 
developing a lifelong guidance strategy for 
Cyprus, perhaps through a Task Force set up by 
the relevant ministries to work alongside the 
Forum.  
 

 7. Στη συνάντηση που είχαμε με τη Γενική Διευθύντρια διευκρινίστηκαν αρκετά ερωτήματα που αφορούν την 

Αποστολή, τους Στόχους και την Οργάνωση του Φορέα.  

 

7.1. Ο Φορέας, σύμφωνα με τη Γενική Διευθύντρια, θα πρέπει να είναι μια πλατφόρμα όπου οι 

συνεργαζόμενοι φορείς και οι μέτοχοι θα συζητούν και θα ανταλλάσουν πληροφορίες και απόψεις για 

μια κοινή κατανόηση και συντονισμό των δραστηριοτήτων.  

 

7.2. Θα αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τη δημιουργία ανοικτής σελίδας με πληροφοριακό 

υλικό για όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στον τομέα της Καθοδήγησης.  

 

7.3. Ο ρόλος του Φορέα θα είναι συμβουλευτικός και θα έχει μια μόνιμη δομή. Θα γίνονται συναντήσεις κάθε 

μήνα των δύο Υπουργείων και δύο με τρεις φορές το χρόνο θα γίνονται, σε υψηλό επίπεδο υπό την 

εποπτεία των δύο Γενικών Διευθυντών, συναντήσεις με όλους τους μετόχους. Συνεπώς, ο Φορέας θα 

έχει μια επίσημη οργάνωση, ενώ παράλληλα θα λειτουργούν ανεπίσημες ομάδες εργασίας.  

 

7.4. Η χρηματοδότησή του θα εξαρτάται από την Κυβέρνηση και θα διοικείται από κοινού με το Υπουργείο 

Εργασίας. Για την καθημερινή λειτουργία του Φορέα θα απασχολούνται Καθηγητές ΣΕΑ και 
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Λειτουργοί του ΤΕ. Η χρηματοδότηση θα προέρχεται από τα δύο Υπουργεία.  

 

7.5. Αυτό που μένει να αποφασιστεί από τους δύο Γενικούς Διευθυντές είναι η οριστικοποίηση των εξουσιών 

του Φορέα και η τελική του μορφή καθώς επίσης και οι μέθοδοι μέτρησης της επίδρασής του. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να οριστικοποιηθεί από τα δύο συνεργαζόμενα Υπουργεία ποια θα είναι τα 

μέλη και ποιοι οι μέτοχοι στη Διά Βίου Καθοδήγηση. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί οργανωτικά 

πώς θα στηρίζεται, αν θα έχει γραμματειακή στήριξη, γραφεία, εξοπλισμό και χρόνο για τα μέλη, πώς 

θα διοικείται και πώς θα παίρνονται αποφάσεις. Σημαντικός επίσης είναι και ο τρόπος επικοινωνίας των 

συμμετεχόντων, όπως και τα κανάλια που θα χρησιμοποιηθούν για την εύρυθμη λειτουργία και 

αποτελεσματικότητα του Φορέα. Η ίδρυση του Φορέα θα οδηγήσει σε μια γενικά αποδεκτή στρατηγική 

για τη Διά Βίου Καθοδήγηση στην Κύπρο. 

 
That entry to the role of school counsellor in 
future be open to graduates with a first degree in 
any subject, so long as they have had an 
appropriate training in counselling and career 
education. 

 

 8. Εφόσον υπάρχει η σχετική έγκριση, να κοινοποιηθεί η συγκεκριμένη εισήγηση στον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για περαιτέρω ενέργειες. 

 

That consideration be given to setting up a 
postgraduate training programme in counselling 
and career education at a university in Cyprus. 

 

 9. Έχουν ήδη κοινοποιηθεί τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ΥΣΕΑ στο ΥΠΠ και στον 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου για περαιτέρω ενέργειες. 

 
That a research unit be established alongside the 
proposed training programme. 

 10. Συμφωνούμε και εισηγούμαστε ίση εμπλοκή σε αυτές τις ερευνητικές δραστηριότητες να έχουν το 
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 Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΚΕΕΑ και η ΥΣΕΑ. 

 
That the content of the teacher training 
programme as provided to future school 
counsellors be reviewed to make it more 
appropriate to their distinctive needs. 

 

 11.1. Έχουν ήδη κοινοποιηθεί τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ΥΣΕΑ στο ΥΠΠ και 

στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου για περαιτέρω ενέργειες.  

 

11.2. Θεωρούμε απαραίτητη την ανταλλαγή απόψεων για το περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης 

των Καθηγητών ΣΕΑ μεταξύ ΥΣΕΑ, Π.Κ., Π.Ι. και Συνδέσμου Καθηγητών ΣΕΑ. 

 
That provision be made to provide special 
support to new counsellors for at least their first 
two years in post. 

 

 12.1. Η ανεπίσημη στήριξη, που έχει φέτος αρχίσει για τους νέους Καθηγητές ΣΕΑ, εισηγούμαστε να 

τοποθετηθεί πάνω σε μια πιο συστηματική βάση, με βελτίωση της επικοινωνίας και καλύτερη αξιοποίηση 

της κοινής κενής.  

12.2. Αναμένεται η στελέχωση των Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας για δύο ημέρες την εβδομάδα για το 

σχολικό έτος 2010-2011. 

12.3. Να γίνει εισήγηση προς το ΥΠΠ ώστε: α) ο θεσμός του μέντορα καθηγητή να εφαρμόζεται για δύο 

χρόνια, β) να εισαχθεί ο θεσμός του μέντορα καθηγητή και στους συμβασιούχους ή αντικαταστάτες 

Καθηγητές ΣΕΑ, γ) να στελεχωθούν τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας της ΥΣΕΑ με ένα τουλάχιστον 

άτομο ανά επαρχία με πλήρες ωράριο, ώστε να έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως σύνδεσμος μεταξύ 

του νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού, του μέντορα και της διεύθυνσης του σχολείου. 
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12.4. Να δημιουργηθεί εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξης στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας της 

ΥΣΕΑ που να υποστηρίζει το έργο των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών και μεντόρων. 

 
That the textbook for the careers education and 
social education course be updated, extended to 
include a wider variety of exercises involving 
group work, and accompanied by a teacher’s 
handbook.  

 

 13.1. Συμφωνούμε ότι το περιεχόμενο του μαθήματος πρέπει να διαφοροποιηθεί και εισηγούμαστε να γραφτεί 

νέο βιβλίο για το μαθητή, τετράδιο για το μαθητή και βιβλίο για τον Καθηγητή ΣΕΑ.  

 

13.2. Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση πρέπει να είναι εμφανής σε όλες τις συναντήσεις με τους μαθητές και 

το μάθημα πρέπει να μπει πάνω σε νέα βάση. 

 
That possibilities for using some form of student 
assessment, separate from student grades, be 
explored.  

 

 14. Η αξιολόγηση των συναντήσεων με τους μαθητές είναι απαραίτητη, όχι όμως και η βαθμολόγηση. 

Συμφωνούμε με την εισήγηση της Επιτροπής και εισηγούμαστε μέσα από ένα πορτφόλιο επιτευγμάτων 

να γίνεται αυτοαξιολόγηση των χαρακτηριστικών, της εκπαιδευτικής πορείας, των επιλογών και των 

στόχων των μαθητών. 

 
That further career education provision be built 
into the second year of the lyceum, linked to the 
work-experience programme. 

 

 15. Συμφωνούμε ότι με την εμπλοκή όλης της σχολικής μονάδας πρέπει να αναβαθμιστεί ο θεσμός της 

εβδομάδας εργασίας. Σχετικές εισηγήσεις προτάθηκαν στο περιεχόμενο των δύο μαθημάτων 

Επαγγελματικής Αγωγής. 

 
That ways be explored of introducing a more 
developmental approach to career and social 
education that would build throughout secondary 
education. 

 16. Βασικός συντελεστής στη διαδικασία ανάπτυξης των μαθητών είναι ο Καθηγητής ΣΕΑ. Η εξελικτική 

προσέγγιση εξετάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης και αφού η 
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 εξέλιξη του ατόμου είναι μια συνεχής πορεία, μέσα σε ένα εξελισσόμενο περιβάλλον, συνεχής πρέπει να 

είναι και η εφαρμογή της Συμβουλευτικής, ιδιαίτερα στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα όπου ο 

Καθηγητής ΣΕΑ είναι εντός της σχολικής μονάδας. Με αυτά ως γνώμονα εισηγούμαστε: 

 

16.1. Να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δραστηριοτήτων  επαγγελματικής και κοινωνικής εκπαίδευσης με 

συγκεκριμένους στόχους και έτοιμο υλικό αρχίζοντας από την Α΄ Γυμνασίου μέχρι την Γ΄ Λυκείου.  

 

16.2. Να διοργανωθούν Επαρχιακές Ομιλίες – Εργαστήρια πάνω σε θέματα καθοδήγησης αλλά και γενικών 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων.  

 

16.3. Να παραχθεί ελκυστικό έντυπο υλικό από την ΥΣΕΑ που να μπορεί να διανεμηθεί σε μαθητές 

Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.  

 

16.4. Το υλικό αυτό μπορεί να συνοδεύεται από ένα Portfolio για τους μαθητές, το οποίο μελλοντικά θα 

μπορούσε να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και οι ανακοινώσιμες πληροφορίες του να διαχέονται από τη 

μια βαθμίδα στην άλλη. 

 
That counsellors give more attention to helping 
teachers in general, and class teachers in 
particular, in offering helping relationships to 
students. 

 

 17.1. Βασική αρχή για την υλοποίηση αρκετών στόχων είναι η αποκέντρωση. Η στήριξη του Υπεύθυνου 

Καθηγητή και όλων των διδασκόντων από τον Καθηγητή ΣΕΑ είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι θα του 
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δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβουλιών.  

 

17.2. Εφόσον υπάρχει η σχετική έγκριση, να γίνουν επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς σε θέματα 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, ώστε να γνωρίζουν το δικό τους ρόλο και τα καθήκοντα 

στο πρόγραμμα συμβουλευτικής του σχολείου τους.  

 

17.3. Επίσης να γίνουν εισηγήσεις για αναθεώρηση των σχετικών εγγράφων και να ιεραρχηθούν τα 

καθήκοντα για τους Υπεύθυνους Καθηγητές τμημάτων. 

 

17.4. Θέματα Επιμόρφωσης: α) Ρόλος και καθήκοντα των εκπαιδευτικών στο σχολικό πρόγραμμα 

συμβουλευτικής, β) Εντοπισμός, χειρισμός και παραπομπή μαθητών σε Καθηγητές ΣΕΑ για θέματα 

παραβατικότητας, χρήσης ουσιών εξάρτησης, άσκησης σωματικής / ψυχολογικής βίας, κ.ά. 

 
That training be provided to school principals on 
how they can lead and support the design and 
implementation of school guidance programmes, 
with the counsellor as a key resource but not as 
the sole deliverer. 

 

 18. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ευαισθητοποίηση όλων των ΒΔ και Διευθυντών μέσα από τα 

επιμορφωτικά τους προγράμματα σε θέματα συμβουλευτικής. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη: 

 

18.1. Η περιοδική επιμόρφωσή τους σε τρέχοντα θέματα της συμβουλευτικής (θα είναι μια επιπρόσθετη 

υπενθύμιση) και  
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18.2. Ο από κοινού σχεδιασμός ενδοσχολικών προγραμμάτων. Με την ανάλογη στήριξη μπορεί να επιφέρει 

άριστα αποτελέσματα στα διάφορα προγράμματα συμβουλευτικής.  

 

18.3. Αλλαγές στο πρόγραμμα επιμόρφωσης διοικητικών του Π.Κ. Έχουν ήδη κοινοποιηθεί τα αποτελέσματα 

της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ΥΣΕΑ στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου για περαιτέρω 

ενέργειες σε σχέση με το προσφερόμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης των διοικητικών. 

 
That classroom teachers have some regular 
timetabled periods to be with their class groups. 

 

 19. Συμφωνούμε με την εισήγηση της επιτροπής και θεωρούμε απαραίτητη τη σωστή και πλήρη αξιοποίηση 

των ωρών που δίνονται στους υπεύθυνους καθηγητές για την υπευθυνότητα του τμήματος.  

 
That a code of ethics be developed to support the 
work of counsellors. 

 

 20. Επισυνάπτουμε εισήγηση για κώδικα ηθικής. 
 

That guidelines be laid down for the minimum 
standards required for office accommodation to 
enable counsellors to do their distinctive work 
efficiently and for students to have ready access 
to career information resources within the school. 
 

 21. Η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης των Καθηγητών ΣΕΑ και η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής 

υποδομής επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα στο έργο που επιτελεί. Είναι απαραίτητο το Γραφείο 

Συμβουλευτικής να θεωρείται ειδική αίθουσα, να πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις που έχουμε θέσει 

και να είναι άρτια εξοπλισμένο με νέο τεχνολογικό υλικό – Η/Υ, εκτυπωτές, φωτοτυπική, γραφείο, 

διαδίκτυο, κ.ά.  

 

21.1. Εισηγούμαστε: 
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21.1.1. Να καταγραφούν σε σημεία, έχοντας δίπλα την αιτιολόγηση για κάθε μέρος της υποδομής και την 

κοστολόγησή τους.  

 

21.1.2. Να προσδιορίζεται η χρονική ζωή κάποιων αντικειμένων τεχνολογίας, έτσι που να γίνει σωστός 

υπολογισμός κόστους.  

 

21.1.3. Να θεωρείται Ειδική Αίθουσα στο σχολείο και μέσω μιας εγκυκλίου, όπως συμβαίνει με τις άλλες 

Ειδικές Αίθουσες, να δίνονται οδηγίες στους διευθυντές όπως διασφαλίζονται συγκεκριμένες 

στοιχειώδεις προδιαγραφές που θα καθορίζονται από την ΥΣΕΑ. 

 

21.1.4. Τα γραφεία ΣΕΑ να είναι άρτια εξοπλισμένα και σε πολύ καλή τοποθεσία στο σχολικό χώρο, ώστε να 

εξυπηρετούν τις ανάγκες των μαθητών/τριων.  

 

21.1.5. Η εύρυθμη λειτουργία του γραφείου και η καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών/τριων  είναι ο 

απώτερος στόχος.  Αυτό εξασφαλίζεται αν  στο πρώτο γραφείο (προθάλαμος) τοποθετηθεί βιβλιοθήκη με 

τους οδηγούς σπουδών των διαφόρων πανεπιστημίων, πληροφορίες για σπουδές σε διάφορες χώρες κ.ά. 

καθώς και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, με σύνδεση στο διαδίκτυο, που οι μαθητές/τριες μπορούν να  

χρησιμοποιούν για τη διεξαγωγή διαφόρων τεστ και έρευνα στο διαδίκτυο για σπουδές, πανεπιστήμια κ.ά. 

Τα δύο γραφεία  θα χρησιμοποιούνται από τους συμβούλους για τις προσωπικές συνεντεύξεις κ.ά. Είναι 



Εισηγήσεις ΥΣΕΑ Για Την Έκθεση Της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης  

24 
 

ευνόητο ότι θα υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο και στα γραφεία των συμβούλων. 

 

21.1.6. Τοποθέτηση συστήματος κλιματισμού στα γραφεία ΣΕΑ επιβάλλεται γιατί στην Κύπρο κατά τους 

μήνες Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, η ζέστη είναι αφόρητη και η θερμοκρασία φτάνει τους 36 

– 40º  C.  Οι σύμβουλοι στα σχολεία βρίσκονται συνεχώς στα γραφεία τους για την εξυπηρέτηση των 

μαθητών/τριων συνεπώς υφίστανται την αφόρητη ζέστη και δεν μπορούν να εργάζονται σε τέτοιες 

κλιματολογικές συνθήκες.  

 

21.2. Καταλήγοντας, για την καλύτερη λειτουργία του γραφείου ΣΕΑ χρειάζονται:  

 

21.2.1. Τρία ρόνεο 

 

21.2.2. Σετ κρεμαστά φάιλς για τα ρόνεο 

 

21.2.3. Δύο ντουλάπια - βιβλιοθήκες με κλειδιά 

 

21.2.4. Δύο μεγάλες βιβλιοθήκες με τζάμια 

 

21.2.5. Πινακίδες ανακοινώσεων 
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21.2.6. Τέσσερις ηλεκτρονικοί υπολογιστές συνδεδεμένοι με εκτυπωτή και διαδίκτυο για τον προθάλαμο, 

δύο σταθεροί και δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές συνδεδεμένοι με εκτυπωτή και διαδίκτυο για το 

κάθε γραφείο ΣΕΑ Λυκείου/Τεχνικής Σχολής 

 

21.2.7. Φωτοτυπική μηχανή για τον προθάλαμο 

 

21.2.8. Τραπέζι συνεδριάσεων για τον προθάλαμο. 

 
That information resources be developed 
showing the range of occupations to which 
particular education pathways might lead. 
 

 22. Εισήγησή μας είναι οι πηγές να ενταχθούν κάτω από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για εύκολη πρόσβαση 

και συνεχή ανανέωση των πληροφοριών. Συνεπώς, οτιδήποτε και αν αποφασιστεί, αυτό θα πρέπει να 

ενσωματωθεί στην πλατφόρμα. Ανάλογη προσπάθεια έχει στεφθεί με μεγάλη επιτυχία στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

  
That a review be undertaken of the role of 
psychometric tests and also of other tools (e.g. 
portfolios) in the CCES. 

. 
 

 23.1. Θεωρούμε απαραίτητο πέραν την ατομικής και ομαδικής συνέντευξης, μαζί με τη διδασκαλία να έχουμε 

και διάφορα τεστ, τα οποία να ενισχύουν την προσφορά των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών. 

23.2. Θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ την εκπαίδευση και επιμόρφωσή μας σε αυτά. 
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23.3. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ικανοποιητικός χρόνος για τη χορήγηση, επεξήγηση και αξιοποίηση του 

τεστ.  

 

23.4. Βασική εισήγησή μας είναι να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό πορτφόλιο ανάλογο του ΠΛΩΤΕΑ με 

κωδικούς πρόσβασης για τις ευαίσθητες πληροφορίες και δυνατότητα μέσω ανοικτού δικτύου χρήσης 

σειράς από εργαλεία. 

 
That in future the Director of the service should 
be someone with experience directly related to 
counselling and career education 

 24. Είναι απαραίτητο να διαχωριστούν οι ρόλοι του Προϊσταμένου και του Επιθεωρητή του Κλάδου. Ο 

Προϊστάμενος θα διενεργεί την τελική και κριτηριακή αξιολόγηση ενώ ο Επιθεωρητής τη διαμορφωτική 

αξιολόγηση για σκοπούς βελτίωσης. Θα ασκεί, μετά από σχετική εκπαίδευση και την κλινική εποπτεία 

του κλάδου. Εφόσον υπάρχει η σχετική έγκριση και ο διορισμός Επιθεωρητή, να υποβληθεί σχετικό 

σημείωμα προς το ΥΠΠ για περαιτέρω ενέργειες. 

 
That a system of clinical supervision be 
introduced to support school counsellors. 
 

 25. Όπως έχουμε αναφέρει και πιο πάνω η κλινική εποπτεία είναι απαραίτητη, νοουμένου ότι προσφέρεται 

από ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο που να έχει σχέση με τη συμβουλευτική. Απαραίτητο είναι 

αυτό το άτομο να μην διενεργεί όλες τις αξιολογήσεις. Εφόσον υπάρχει η σχετική έγκριση, να 

υποβληθεί σχετικό σημείωμα προς το ΥΠΠ για περαιτέρω ενέργειες. 

 
That there be regular internal evaluations of the 
service from the perspectives of students, 
parents, external agencies, employers, and the 
counsellors themselves. 
 

 26.1. Η αξιολόγηση οδηγεί στη βελτίωση και κατά συνέπεια συμφωνούμε όπως γίνεται περιοδική αξιολόγηση 

της ΥΣΕΑ σε όλους του τομείς – ηγεσία, σκοποί, στόχοι, κ.ά.  
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26.2. Εισηγούμαστε: 

 

26.2.1. Η αξιολόγηση να είναι διαμορφωτική  

 

26.2.2. Η αξιολόγηση αυτή να είναι συνεχής  

 

26.2.3. Οι πληροφορίες να αντλούνται από πολλαπλές πηγές  

 

26.2.4. Να συμφωνηθούν από όλους τα κριτήρια αξιολόγησης  

 

26.2.5. Να είναι κατά το δυνατό μετρήσιμα αυτά τα κριτήρια 

 

26.2.6. Να λαμβάνεται υπόψη η διπλή ιδιότητα του Καθηγητή ΣΕΑ - Καθηγητής και Σύμβουλος - και η διπλή 

πτυχή του ρόλου του Συμβούλου - Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός - καθώς, 

επίσης και οι ιδιαιτερότητες των καθηκόντων του Καθηγητή ΣΕΑ - διαφορετικά καθήκοντα στα 

Γυμνάσια, διαφορετικά στα Λύκεια και τις Τεχνικές, διαφορετικά στα Κεντρικά και Επαρχιακά 

Γραφεία. 
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That the CCES be recognised as having a 
transversal cross-sectoral relevance across the 
Ministry of Education and Culture as a whole. 
 

 27.1. Έχουν ήδη κοινοποιηθεί τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ΥΣΕΑ στο ΥΠΠ και στο 

Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης για περαιτέρω ενέργειες. 

 

27.2. Πιστεύουμε μέσα από τη σωστή διαφήμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε αυτό θα γίνει κατορθωτό. 

 
That stronger links be established between CCES 
and the Department of Labour. 
 
 

 28. Η ίδρυση του Εθνικού Φορέα Διά Βίου Καθοδήγησης μπορεί να επιτύχει τη σύνδεση της ΥΣΕΑ όχι μόνο 

με το Τμήμα Εργασίας του ΥΕ&ΚΑ αλλά και με όλους τους άλλους μετόχους – ΑΝΑΔ, Πανεπιστήμια, 

Εκπαιδευτικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.  
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Ιστορικό Αξιολόγησης της ΥΣΕΑ 
 

1. Αξιολόγηση ΥΣΕΑ 

Η Αξιολόγηση της ΥΣΕΑ μπορεί να παρουσιαστεί μέσα από τρεις θεματικές ενότητες, την προεργασία που έγινε από το 2008-2010, τις 

εργασίες κατά την εβδομάδα της αξιολόγησης και την αξιοποίηση της έκθεσης που κατατέθηκε από την επιτροπή. 

 

1.1.  Προεργασία 2008‐2010: 

Η αξιολόγηση της ΥΣΕΑ έγινε κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Ανδρέα Δημητρίου και ο κλάδος ενημερώθηκε 

σε παγκύπρια συνάντηση που έγινε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Κατά την πρώτη χρονιά έγιναν εισηγήσεις, προτάσεις και διαβουλεύσεις/ 

διαπραγματεύσεις με ειδικούς από την Ευρώπη και αφού μελετήθηκαν τα βιογραφικά τους, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού όρισε 

πενταμελή επιτροπή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για να διενεργήσουν την αξιολόγηση της Υπηρεσίας. Η αρχική τριμελής επιτροπή 

διαπραγμάτευσης διαβουλεύτηκε με τα μέλη της επιτροπής και έγινε μια καταρχήν αποδοχή των όρων εντολής της αξιολόγησης. Στη συνέχεια 

κατά τη σχολική χρονιά 2009-10 έγιναν επαφές εντός του ΥΠΠ με αρκετά τμήματα (Δ/νση Μέσης, Λογιστήριο, Γραφείο Υπουργού, Γραφείο 

Γενικής Δ/ντριας, Ειδική Εκπαίδευση, ΥΕΨ, κ.ά.) και έγιναν επιστολές για την οικονομική έγκριση της αξιολόγησης προς το Υπουργείο 

Οικονομικών και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.   

 

Μετά από συνεχή προσπάθεια (τηλεφωνήματα, παρουσία στη Βουλή, διευκρινήσεις) δόθηκε έγκριση και έγινε αποδέσμευση κονδυλίου όπως 

και δόθηκε ενδοϋπουργική έγκριση από τη Γενική Δ/ντρια για τη συνέχιση των εργασιών της αξιολόγησης. Με τις πρώτες επαφές μέσω του 
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συντονιστή της επιτροπής Καθηγητή Στέλιου Γεωργίου αρχίσαμε ως ΥΣΕΑ να ετοιμάζουμε υλικό για την αξιολόγηση. Έγινε μια ανασκόπηση 

της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, συλλογή υλικού και με τη βοήθεια των συναδέλφων στα Κεντρικά Γραφεία μετάφραση αρκετών εγγράφων που 

αφορούν στην ΥΣΕΑ. Το Δεκέμβριο του 2009 έγινε η αποστολή του πρώτου υλικού στον Καθηγητή Tony Watts, ο οποίος και έχει συντάξει την 

έκθεση, αλλά και σε όλα τα μέλη της επιτροπής (πάντοτε μέσω του συντονιστή). Σε αυτό το στάδιο είχαμε την αποχώρηση μέλους της 

επιτροπής έτσι στην τελική σύνθεσή της η επιτροπή αποτελείτο από: 

Στέλιος Γεωργίου, Συντονιστής 

Tony Watts, Συγγραφή Έκθεσης 

Ronald Sultana, Μέλος 

Δέσποινα Σιδηροπούλου, Μέλος 

 

Κατά τον ίδιο μήνα είχε υποβληθεί η τελική οικονομική πρόταση προς όλα τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης και 

συνεχίστηκαν οι εργασίες επιλογής, ανάλυσης, μετάφρασης και πρότασης των εγγράφων που αφορούν στην ΥΣΕΑ, όπως ζητήθηκαν από τον 

Καθηγητή Tony Watts. Υλικό είχε σταλεί και από την επιτροπή (ανάλυση Sultana: Challenges for Career Guidance in Small States, etc). Σε 

αυτή την πορεία ενημερώθηκαν όλοι οι Καθηγητές ΣΕΑ και ζητήθηκε από αυτούς να ενισχύσουν την προσπάθειά μας με δικό τους υλικό. 

Ανταποκρίθηκαν αρκετοί και το υλικό κατατέθηκε στην τράπεζα πληροφοριών που δημιουργήσαμε. Κατά τις επαφές μέσω διαδικτύου που 

ακολούθησαν με την επιτροπή, συμπληρώθηκαν όλα τα κενά. 
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Παράλληλα με αυτές τις διεργασίες έγιναν διοικητικές διευθετήσεις που αφορούσαν στη διαμονή, διατροφή, διακίνηση των μελών της 

επιτροπής. Κρατήθηκε αίθουσα στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα για όλες τις συναντήσεις και δόθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης αρκετών 

υπηρεσιών σε αυτό – διαδίκτυο, καφέδες, γραφική ύλη, κ.ά. 

 

1.2.  Ενέργειες 2010: Εβδομάδα Αξιολόγησης της ΥΣΕΑ 

Η αξιολόγηση της ΥΣΕΑ έγινε την πρώτη εβδομάδα Φεβρουαρίου 2010. Σύμφωνα με πρόγραμμα που ετοιμάσαμε διενεργήθηκαν 24 

συνεντεύξεις/διαβουλεύσεις και μια ομαδική συνάντηση παρουσία 14 ατόμων. Έγινε επίσκεψη σε ένα Γυμνάσιο και ένα Λύκειο και 

μεταφράστηκαν ή δημιουργήθηκαν πάνω από πενήντα έγγραφα και δόθηκαν στην Επιτροπή. Επίσκεψη έγινε και στα Κεντρικά Γραφεία, όπου 

και πλοηγήθηκαν στο διαδίκτυο, στη σελίδα της Υπηρεσίας μας και έγινε παρουσίαση του υλικού και των τρόπων άντλησης πληροφοριών.  

 

Η ενημέρωση και παραγωγή υλικού συνεχίστηκε και μετά το τέλος της αξιολόγησης για σκοπούς σύνταξης της έκθεσης από τον Καθηγητή 

Tony Watts.  

 

1.3.   Έκθεση και Ενημέρωση ΥΠΠ 

Με επιστολή του Υπουργού ζητήθηκε έκθεση για την αξιολόγηση της ΥΣΕΑ. Παραλαμβάνοντας την έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης από 

τον Καθηγητή Στέλιο Γεωργίου ο Υπουργός, επισυνάπτοντας αυτούσια την έκθεση, ζήτησε συνάντηση με ομάδα Καθηγητών ΣΕΑ. Η 

πενταμελής ομάδα συζήτησε την έκθεση με τον Υπουργό Παιδείας και ετοιμάστηκε στη συνέχεια προσχέδιο εργασίας το οποίο και είχε σταλεί 

σε όλους τους Καθηγητές ΣΕΑ. Παράλληλα έγινε σύντομο σημείωμα προς το Υπουργικό Συμβούλιο αναφέροντας περιληπτικά το σκεπτικό της 

αξιολόγησης, τα βασικά συμπεράσματα, τι έγινε και τι προγραμματίζεται να γίνει.  
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Με βάση τα πιο πάνω έγιναν τρεις ομάδες εργασίας. Η ανταπόκριση των Καθηγητών ΣΕΑ στα σχολεία ήταν ενθαρρυντική και από τους 107 

Καθηγητές ΣΕΑ που εργάζονται στα σχολεία ανταποκρίθηκαν πάνω από 56 ποσοστό περίπου 48%. Παράλληλα με την αποστολή του αρχικού 

εγγράφου και την πρόσκληση για συμμετοχή στις επιτροπές ακολούθησαν ηλεκτρονικά μηνύματα, τηλεφωνήματα προς συναδέλφους και έγινε 

συζήτηση σε Γενική Συνέλευση στις 26 Μαρτίου παρουσία 40 Καθηγητών ΣΕΑ, ποσοστό 37%. Η διευρυμένη ομάδα που δημιουργήθηκε για 

επεξεργασία της έκθεσης και η αθρόα προσέλευση στη Γενική Συνέλευση καθιστούν έγκυρα σε μεγάλο βαθμό τα συμπεράσματά της. 

Ακολούθησε δεύτερη γενική συνέλευση και ομαδική εργασία από ένα μεγάλο αριθμό Καθηγητών ΣΕΑ. 

 

2.  Ενέργειες Μετά από την Ανάλυση της Έκθεσης 

Η θέση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού είναι ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου πρέπει να κατατεθούν κοντά του εισηγήσεις για βελτίωση της 

ΥΣΕΑ. Βασιζόμενοι στις εισηγήσεις της Επιτροπής και τις απόψεις των Καθηγητών ΣΕΑ έχουμε ετοιμάσει κείμενο εργασίας με αναλυτικές 

προτάσεις. Με την ολοκλήρωση του κειμένου μπορεί να αναπτυχθεί στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη της ΥΣΕΑ και να υλοποιηθεί με 

βάση συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Αυτή είναι και η απαίτηση όλων (Καθηγητών ΣΕΑ στα Κεντρικά Γραφεία και στα σχολεία). Μετά από 

δεύτερη συνάντηση με τον Υπουργό κατατέθηκαν δύο οικονομικές προτάσεις και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η έκθεση. Οι τελικές προτάσεις 

συμφωνήθηκε να δοθούν πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.  

 

3.  Ενέργειες 2010‐11: Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης 

Έχουμε την άποψη ότι με την ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου θα αποσαφηνιστούν οι σκοποί και στόχοι της ΥΣΕΑ και όλοι οι Καθηγητές ΣΕΑ 

θα γίνουν κοινωνοί των επιδιωκόμενων αλλαγών. Αυτή η σύμπλευση θα οδηγήσει ευκολότερα στην υλοποίηση των στόχων και θα λειτουργήσει 
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προστατευτικά στην πορεία. Με γνώμονα τα πιο πάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να δημιουργηθεί ομάδα σχεδιασμού για 

ανάπτυξη αυτού του σχεδίου και κατάθεσή του εντός της σχολικής χρονιά 2010-11. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τους στόχους και 

τα βήματα υλοποίησης των πιο κάτω εισηγήσεων επί των προτάσεων της επιτροπής. Σε αυτό το σχεδιασμό θα πρέπει να συμφωνηθούν τα 

χρονοδιαγράμματα για την υλοποίησή τους. Βασική προϋπόθεση είναι να υλοποιηθούν οι πρώτες τρεις φάσεις της οικονομικής πρότασης για 

πλήρη στελέχωση όλων των Γυμνασίων. 
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Προτεραιότητες της Επιτροπής Αξιολόγησης
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# Πρόταση  Απόψεις/Εισηγήσεις 

Α Πιο κάτω παρουσιάζονται οι επτά προτεραιότητες της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στην αριστερή στήλη είναι η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και 

στη δεξιά στήλη η ανάλυση της ΥΣΕΑ. 

1. That the boundaries of the 
counsellor’s role be clarified, so 
that they are not expected to 
undertake tasks which are not 
relevant to this role and do not 
make use of their professional 
expertise. 
 

 «Αποσαφήνιση και οριοθέτηση του ρόλου του καθηγητή ΣΕΑ, ώστε να μην αναμένεται από αυτόν να αναλαμβάνει 

καθήκοντα τα οποία δεν σχετίζονται με το ρόλο του και δε βασίζονται στην επιστημονική του εμβέλεια και 

επαγγελματική του εμπειρογνωμοσύνη» (Παράρτημα Α). 

 

Υφιστάμενη Κατάσταση: 

1. Αναγράφονται στα σχέδια υπηρεσίας τα καθήκοντα των Καθηγητών ΣΕΑ  (Παύλου, 2004). 

2. Τα καθήκοντα των Καθηγητών ΣΕΑ αναγράφονται στην εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες για τα Καθήκοντα των 

Καθηγητών ΣΕΑ στα Σχολεία και Βασικές Αρχές που Διέπουν την Άσκησή τους» (ΥΠΠ, 2009).  

3. Όλοι οι Καθηγητές ΣΕΑ στηρίζονται τηλεφωνικά από τα Κεντρικά Γραφεία, συντονίζονται ανά Επαρχία 

από ΒΔ, ενημερώνονται και αναπτύσσονται επαγγελματικά μέσα από διαλέξεις/σεμινάρια, παραλαμβάνουν 

υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επίσης παραλαμβάνουν εγκυκλίους και ηλεκτρονικά μηνύματα 

ενημερωτικού χαρακτήρα για ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν. 

4. Οι πρωτοδιόριστοι καλούνται στα Κεντρικά Γραφεία της ΥΣΕΑ για ενημέρωση, γίνονται επισκέψεις και 
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δειγματικές διδασκαλίες στα σχολεία τους. 

 

Πρόταση της ΥΣΕΑ:  

1. Έκδοση Εγχειριδίου Συμβουλευτικής για τον Καθηγητή ΣΕΑ.  

Στο εγχειρίδιο  θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες οδηγίες, έγγραφα και υλικό υποστήριξης για 

διεκπεραίωση των καθηκόντων του Καθηγητή ΣΕΑ [(π.χ. λεπτομερής ανάλυση καθηκόντων, κανονισμοί, 

εγκύκλιοι, νομοθεσίες, μελέτες περίπτωσης, διαγράμματα, ηθικός κώδικας (Παράρτημα Γ), κ.τ.λ. (ASCA, 

2004· Auxier, Hughes & Kline, 2003). Επίσης θα δίνονται σαφείς οδηγίες αντιμετώπισης δύσκολων 

περιπτώσεων, όπως είναι η απόπειρα αυτοκτονίας, χρήση ουσιών εξάρτησης, βία  & παραβατικότητα, 

κ.τ.λ.)]. Το εγχειρίδιο θα βασίζεται στα Περιεκτικά/Ολοκληρωμένα Σχολικά  Προγράμματα Συμβουλευτικής 

(Comprehensive School Guidance Programmes1) που λειτουργούν με επιτυχία στο εξωτερικό τα τελευταία 

είκοσι χρόνια και θα είναι προσαρμοσμένο στην Κυπριακή πραγματικότητα. (Borders & Drury, 1992· 

Collet, 1982· Gladding, 1996· Gysbers, 2004· 2005· 2008, Gysbers & Henderson, 1997· 2005· 2006· 

Gysbers, Starr & Magnuson, 1998· Schmidt, 1999· 2007· 2010· Sink & MacDonald, 1998).  

2. Αναθεώρηση της εγκυκλίου με θέμα «Οδηγίες για τα Καθήκοντα των Καθηγητών ΣΕΑ στα Σχολεία και 

Βασικές Αρχές που Διέπουν την Άσκησή τους» (ΥΠΠ, 2009), με σκοπό την αποσαφήνιση και οριοθέτηση 

                                                 
1 Τα Περιεκτικά /Ολοκληρωμένα Σχολικά  Προγράμματα Συμβουλευτικής είναι κατά βάση αναπτυξιακά – εξελικτικά και αποβλέπουν στη διευκόλυνση της προσωπικής , κοινωνικής, επαγγελματικής και ακαδημαϊκής 
ανάπτυξης όλων των μαθητών. 
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του ρόλου του Καθηγητή ΣΕΑ, ώστε να μην αναμένεται από αυτόν να αναλαμβάνει καθήκοντα τα οποία 

δεν σχετίζονται  με το ρόλο του και δε βασίζονται στην επιστημονική του εμβέλεια και επαγγελματική 

εμπειρογνωμοσύνη (ACA, 1995· Bambang, 2010· Δημητρόπουλος, 1998· 2000· Gysbers & Henderson, 

1997· 2005· 2006· Myrick, 1997· Schmidt, 1999· 2007· 2010). 

3. Διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Αποσαφήνιση και Οριοθέτηση του Ρόλου και των Καθηκόντων του Καθηγητή 

ΣΕΑ σε Σχολεία Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης». Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση και 

καταγραφή των καθηκόντων των Καθηγητών ΣΕΑ. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν στην 

αναθεώρηση της αρχικής εγκυκλίου της ΥΣΕΑ. 

4. Συζήτηση και καταγραφή του ρόλου και των Καθηκόντων του Καθηγητή ΣΕΑ σε συντονισμούς ανά 

επαρχία. Η καταγραφή των συμπερασμάτων θα βοηθήσει στην αναθεώρηση της αρχικής εγκυκλίου (ΥΠΠ, 

2009). 

5. Επιμόρφωση του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού των σχολείων σε θέματα Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικής Αγωγής, ώστε να γνωρίζουν το δικό τους ρόλο και τα καθήκοντα στο πρόγραμμα 

συμβουλευτικής του σχολείου τους. (ASCA, 2003· Gysbers & Henderson, 1997· 2005· 2006· Λαγός, 

Καλούρη & Παμουκτσόγλου, 2009· Myrick, 1997).  
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2. That the existing quota system be 
replaced by a more simple 
formula based on a norm of at 
least one counsellor for each 
gymnasium and at least two for 
each lyceum and vocational 
school. A threshold could be 
adopted to provide for exceptions 
in the case of very small schools, 
but these should be kept to a 
minimum. Extra resources should 
continue to be allocated to very 
large schools, and to schools in 
zones of educational priority 
(ZEP). 
 

 «Το υφιστάμενο σύστημα τοποθέτησης των Καθηγητών ΣΕΑ να αντικατασταθεί από μια πιο απλή φόρμουλα 

υπολογισμού η οποία να βασίζεται στη θέση ότι πρέπει να υπηρετεί τουλάχιστο ένας σύμβουλος σε κάθε γυμνάσιο 

και τουλάχιστο δύο σε κάθε λύκειο και τεχνική σχολή…» (Παράρτημα Α). 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού (15.17.013.002/7.5.2009), τις εισηγήσεις των Εμπειρογνωμόνων (Watts, 2010) σας ενημερώνουμε 

ότι έχουμε προχωρήσει στον καθορισμό νέων κριτηρίων, ανάλογα με τις ανάγκες των Σχολείων, για την 

κατανομή των διδακτικών περιόδων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής. 

 

Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια, βάσει των οποίων το Υ.Π.Π. καθόριζε μέχρι τώρα τον απαιτούμενο αριθμό 

περιόδων ΣΕΑ ανά σχολείο, είναι κριτήρια που έχουν τεθεί από την ίδρυση της ΥΣΕΑ το 1992.  Τα κριτήρια 

αυτά, σύμφωνα με τα τότε κοινωνικά δεδομένα, τις τότε ιδιαιτερότητες και ανάγκες των σχολείων Μ.Ε., όπως 

και τους οικονομικούς περιορισμούς που υπήρχαν από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, φαίνεται να ήταν ως 

ένα βαθμό ικανοποιητικά. Σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα τα κριτήρια θεωρούνται εντελώς ανεπαρκή. 

  

Τα νέα κριτήρια έχουν μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική και στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε 

αποτελεσματικότερα τις αυξανόμενες ανάγκες των Σχολείων, όπως φαίνονται πιο κάτω:  

1.1.Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) 

1.2.Αυξημένα κρούσματα βίας, απειθαρχίας και προβληματικής  συμπεριφοράς 
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1.3.Ετερογενής σύνθεση μαθητικού πληθυσμού (πολυεθνικός – πολυπολιτισμικός και πολύγλωσσος 

χαρακτήρας) 

1.4.Προγράμματα στήριξης και αλφαβητισμού 

1.5.Μονάδες Ειδικής Αγωγής 

1.6.Αυξημένος αριθμός μαθητών με ειδικές ανάγκες 

1.7.Αυξημένα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα μαθητικού πληθυσμού (π.χ. ύπαρξη μονογονεϊκών 

οικογενειών, διαλυμένες οικογένειες, κ.λ.π.) 

1.8.Αυξημένα προβλήματα ψυχοσυναισθηματικής φύσεως 

1.9.Αυξημένα οικογενειακά προβλήματα (π.χ. βία στην οικογένεια, δυσλειτουργικό οικογενειακό 

περιβάλλον, χαμηλό κοινωνικοοικονομικό στρώμα, κ.λ.π.)  

1.10.Αυξημένος αριθμός μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

1.11.Πολυπλοκότητα του συστήματος εισδοχής στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, Ελλάδας και άλλων χωρών 

1.12.Πιλοτικά Προγράμματα 

1.13.Career Gate Test K.17 

1.14.Ξεναγήσεις στις Τεχνικές Σχολές 

 

Η αύξηση και η πολυπλοκότητα των θεμάτων που ταλανίζουν τους μαθητές/νέους στη σημερινή εποχή έχει 

αναμφίβολα επηρεάσει και τον πληθυσμό των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) τα οποία σήμερα 

καλούνται επιτακτικά να αντιμετωπίσουν πολλαπλά, σύνθετα, πολύμορφα και διαφοροποιημένα προβλήματα.  
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Αυτό είναι εμφανές και στην ευρύτερη κοινωνία που γίνεται μάρτυρας των αυξημένων κρουσμάτων νεανικής 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς που προβάλλονται καθημερινά στις ειδήσεις και ανησυχούν ιδιαίτερα την 

Κυπριακή κοινωνία και κατ’ επέκταση την Κυπριακή πολιτεία που καλείται να παρέμβει αποτελεσματικά. 

 

Τονίζεται και πάλι ότι η  Υπηρεσία  Συμβουλευτικής και  Επαγγελματικής  Αγωγής  (Υ.Σ.Ε.Α.) η οποία 

στελεχώνει τα   σχολεία  Μ.Ε.  και  έχει  ως  κύριο  στόχο  την  παροχή  εξειδικευμένης βοήθειας  προς  τους  

μαθητές για   την   αντιμετώπιση     των   προσωπικών,   οικογενειακών,   κοινωνικών, εκπαιδευτικών / 

επαγγελματικών τους προβλημάτων, θα μπορέσει να επιτελέσει αποτελεσματικότερα το ρόλο της, αν δοθεί η 

ευκαιρία αυξημένης επαφής και επομένως ουσιαστικότερης παρέμβασης προς τους μαθητές.  Ιδιαίτερα μετά τη 

διαμόρφωση σαφούς πολιτικής και την εξαγγελία συγκεκριμένων μέτρων εκ μέρους του Υ.Π.Π. για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της βίας στο σχολείο, καθίσταται αναγκαία η 

συνεχής παρουσία των Καθηγητών Σ.Ε.Α. στα σχολεία Μ.Ε., πράγμα που απαιτεί αυξημένο αριθμό περιόδων 

για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή. 

 

Η εισήγησή μας προβλέπει, με βάση τα σημερινά δεδομένα των Σχολείων (Παράρτημα Δ), την πρόσληψη 53 

Καθηγητών ΣΕΑ.  Αυτό ισοδυναμεί με €1,360,228,173 το χρόνο (53 Καθηγητές Χ €25,616.63 ετήσιος μισθός 

Α8-Α10). Αυτό σημαίνει ότι μια πολιτική μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης προοπτικής, ανάλογα με τις 

αποφάσεις και ανάγκες του ΥΠΠ για Καθηγητές ΣΕΑ, θα μας δίνει την ευχέρεια αναπροσαρμογής των 

περιόδων ΣΕΑ, ανά σχολείο, με βάση τα νέα κριτήρια.  
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Η πιο πάνω εισήγηση έγινε στις 23/03/2010 στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού μέσω ΓΔ, ΔΜΕ, ΓΕΜΕ με 

στόχο να τοποθετηθεί ο Υπουργός Οικονομικών και να δοθεί χρόνος για επανατοποθέτηση της ΥΣΕΑ και για 

συμφωνία χρονοδιαγραμμάτων σταδιακής υλοποίησης της πρότασης. 

 

Μετά από συνάντηση των προϊσταμένων και εκπροσώπων της ΥΣΕΑ με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού 

υποβάλαμε νέα πρόταση – βλέπε παράρτημα Δ – με την οποία ζητούμε σε πέντε φάσεις να στελεχωθούν 

πλήρως όλα τα σχολεία της Κύπρου. Στις πρώτες τρεις φάσεις θα στελεχωθούν τα Γυμνάσια και στις δύο 

τελευταίες τα Λύκεια και οι Τεχνικές Σχολές σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται (Παράρτημα Δ). 

 

3. That the roles of the two 
counsellors in each lyceum and 
vocational school should be 
distinguished, but with some 
overlap between them, within the 
framework of a manual specifying 
the tasks that need to be 
completed. 
 

 «Οι ρόλοι των δύο Καθηγητών ΣΕΑ σε κάθε Λύκειο/Τεχνική Σχολή πρέπει να διαχωριστούν, με μια επικάλυψη 

μεταξύ τους, ώστε οι Σύμβουλοι να αποφασίζουν ποια καθήκοντα (εργασίες) πρέπει να διεκπεραιώνονται από τον 

καθένα» (Παράρτημα Α). 

 

Υφιστάμενη Κατάσταση: 

Οι Καθηγητές ΣΕΑ ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τo Σχέδιο Υπηρεσίας του ΥΠΠ και την εγκύκλιο 

της ΥΣΕΑ με θέμα «Οδηγίες για τα Καθήκοντα των Καθηγητών ΣΕΑ στα Σχολεία και Βασικές Αρχές που 

Διέπουν την Άσκησή τους» (ΥΠΠ, 2009). 
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Πρόταση της ΥΣΕΑ:  

1. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την υλοποίηση αυτής της πρότασης 

προϋπόθεση είναι να διοριστούν δύο Καθηγητές ΣΕΑ σε κάθε Λύκειο/Τεχνική Σχολή (Παράρτημα Α & Δ). 

2. Να γίνεται κατανομή εργασιών μεταξύ των Καθηγητών ΣΕΑ εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν.  

3. Να υπάρξει σχεδιασμός και οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων προς τους 

Καθηγητές ΣΕΑ σε θέματα που τους ενδιαφέρουν. Η επιμόρφωση να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και 

βιωματικά εργαστήρια από άριστα καταρτισμένους επιστήμονες π.χ. καθηγητές Πανεπιστημίου (Dykeman, 

1998· Gibson & Mitchell, 1999· Gysbers & Henderson, 1997· 2005· 2006· Schmidt, 1999· 2007· 2010· 

Stone & Dahir, 2010). 

 (Σημ. Να ερευνηθούν και να καταγραφούν τα θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος στα οποία οι 

Καθηγητές ΣΕΑ επιθυμούν να επιμορφωθούν). 

 

4. That a further course in career 
education be introduced in the 
first term of the lyceum and 
vocational school, to build upon 
the groundwork established in the 
final year of the gymnasium; and 
that the latter course be moved to 
later in the school year. 
 

 «Να εισαχθεί ακόμη ένα μάθημα Επαγγελματικής Αγωγής το πρώτο τετράμηνο της Α΄ τάξης Λυκείου και Τεχνικής 

Σχολής, για να κτίσει πάνω στις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί από το μάθημα της Γ΄ τάξης Γυμνασίου. Το 

μάθημα αυτό να μετακινηθεί στο δεύτερο τετράμηνο» (Παράρτημα Α). 

  

Υφιστάμενη κατάσταση 

Στο παρόν στάδιο διδάσκεται το μάθημα Επαγγελματικής Αγωγής σε όλα τα Γυμνάσια της Κύπρου το πρώτο 
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τετράμηνο της Γ΄ τάξης. Το πρώτο βιβλίο Επαγγελματικής Αγωγής για την Γ΄ Γυμνασίου εκδόθηκε το 1987 και 

αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία του μαθήματος. Το περιεχόμενο του βιβλίου και του 

μαθήματος παραμένει αναλλοίωτο από το 1999 με αναθεωρήσεις του βιβλίου κάθε δύο χρόνια (Λεβέντης, 

2004).  

 

Σκεπτικό της εισήγησης   

Με την υφιστάμενη κατάσταση η μεταφορά του μαθήματος δε μπορεί να γίνει για σκοπούς έγκαιρου 

προγραμματισμού – Φεβρουάριο επιλέγουν Λύκειο ή Τεχνική Σχολή οι μαθητές αφού ενημερωθούν μέσα από 

το μάθημα. Η εισήγηση της επιτροπής βασίζεται πάνω στις αλλαγές που εισηγείται το ΥΠΠ για επιλογή 

κατεύθυνσης στην Α΄ τάξη του Λυκείου. Βασίζεται επίσης, πάνω στην ανάγκη για περισσότερη εξειδίκευση σε 

θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και περισσότερη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Με αυτό το 

σκεπτικό υποστηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής και σας παραθέτουμε πιο κάτω τις διεργασίες που έγιναν 

για να καταλήξουμε στην εισήγησή μας. 

 

Ιστορική αναδρομή 

Η ΥΣΕΑ υποστηρίζει την εισήγηση της Επιτροπής των εμπειρογνωμόνων για το μάθημα της Επαγγελματικής 

Αγωγής. Στη Γενική Συνέλευση της 26ης Μαρτίου οι 40 παρευρισκόμενοι Καθηγητές ΣΕΑ αντάλλαξαν απόψεις 

και 12 από αυτούς τοποθετήθηκαν με συγκεκριμένες εισηγήσεις. Είχε διαφανεί ότι 11 από αυτούς υποστηρίζουν 

το μάθημα της Επαγγελματικής Αγωγής και έκαναν, παράλληλα, εισηγήσεις για τη βελτίωσή του. 
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Μέσα από αυτή την ανταλλαγή απόψεων προέβαλαν πέντε εισηγήσεις: 

1. Να μη γίνεται μάθημα Επαγγελματικής Αγωγής 

2. Να γίνεται το μάθημα ολόχρονα 

3. Να παραμείνει η μισή ώρα στην Γ΄ Γυμνασίου 

4. Να γίνεται μάθημα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο 

5. Εισήγηση της Επιτροπής για το 2ο τετράμηνο στο Γυμνάσιο και το 1ο στο Λύκειο. 

Έγιναν δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες. Στην πρώτη είχαμε επιλογές για: 

1. Να σταματήσει η διδασκαλία της Επαγγελματικής Αγωγής (12) 

2. Να συνεχιστεί το μάθημα της Επαγγελματικής Αγωγής (24) 

Είχαμε και 3 λευκά στην ψηφοφορία.  

 

Στη δεύτερη ψηφοφορία είχαμε μετά από εισήγηση των μελών εισηγήσεις για: 

1. Διδασκαλία το 2ο τετράμηνο στο Γυμνάσιο και το 1ο στο Λύκειο/Τεχνική Σχολή (35) 

2. Διαφωνία με την πρόταση της Επιτροπής (3) 

Σε αυτή τη ψηφοφορία είχαμε 1 λευκό.  

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα ο Σύνδεσμος Καθηγητών ΣΕΑ σχεδόν ομόφωνα προχωρά με την εισήγηση 

της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων.  
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Πρόταση της ΥΣΕΑ 

Με βάση τα πιο πάνω την  εισήγηση της Επιτροπής υιοθετεί και η Υ.Σ.Ε.Α. Η εισήγηση της Υ.Σ.Ε.Α. για το 

μάθημα της Επαγγελματικής και Κοινωνικής Αγωγής είναι όπως συνεχιστεί να διδάσκεται στη Γ΄ Γυμνασίου 

αλλά στο Β΄ τετράμηνο όπως επίσης, να ενταχθεί και στο Α΄ τετράμηνο της Α΄ Λυκείου. Η υφιστάμενη ύλη του 

βιβλίου Επαγγελματική και Κοινωνική Αγωγή θα χωριστεί και θα τροποποιηθεί για να ικανοποιεί τις ανάγκες 

των μαθητών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. 

 

Η ύλη η οποία θα καλύπτεται θα είναι η ακόλουθη: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Κεφάλαιο Α΄ 

Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή 

1. Η ανάγκη για Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή 

2. Οι στόχοι της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.) 

3. Ο ρόλος του Καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 

4. Το μάθημα της Επαγγελματικής Αγωγής 

Κεφάλαιο Β΄ 
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1. Στόχοι της Αυτογνωσίας 

Η συμβολή της Υ.Σ.Ε.Α. 

Αυτοεικόνα 

Αυτοαξιολόγηση 

2. Αυτοπεριγραφή 

Σωματικά/Βιολογικά χαρακτηριστικά 

Πνευματικά/Διανοητικά χαρακτηριστικά 

Η ανάπτυξη και η αλλαγή του εαυτού μας 

3. Αυτοανάλυση 

Ενδιαφέροντα 

Ικανότητες 

Δεξιότητες 
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Προσωπικές και Επαγγελματικές Αξίες 

4. Η θεωρία της επαγγελματικής Τυπολογίας του John Holland 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Κεφάλαιο Γ΄  

Εφηβεία 

1. Ο καινούργιος μου εαυτός 

α. Περίοδος αλλαγών 

β. Αλλαγές στο σχολείο 

2. Προκλήσεις στην εφηβεία 

3. Αντίσταση στις πιέσεις των συνομηλίκων 

 

Κεφάλαιο Δ΄ 

1. Νοητικές ικανότητες 

α. Συναισθηματική νοημοσύνη 
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β. Προσωπικά χαρακτηριστικά, ικανότητες και κίνητρα 

γ. Πώς διαχειρίζεσαι τη ζωή και τη σταδιοδρομία σου 

δ. Έρευνα και αναζήτηση πληροφοριών 

ε. Σχεδιασμός και λήψη απόφασης 

 

Κεφάλαιο Ε΄  

Αυτοπεποίθηση 

1. Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης  

2. Ενεργητική ακρόαση-Μάθε να ακούς 

3. Μπορείς εφόσον πιστέψεις ότι μπορείς 

4. Μπορείς 

α. Υπευθυνότητα 

β. Δεξιότητες 
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γ. Εκτίμηση προς το άτομο σου 

    (Αυτό-και-αλληλο-εκτίμηση) 

5. Λήψη απόφασης - Επιλογές 

Οι λόγοι για τους οποίους υποστηρίζουμε την παραμονή του μαθήματος της Επαγγελματικής και Κοινωνικής 

Αγωγής στη Γ’ Γυμνασίου είναι: 

1. Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε τόσο στο κοινωνικό-

οικονομικό όσο και στο πολιτισμικό επίπεδο, απαιτούν αυξημένη παροχή βοήθειας προς τους μαθητές 

για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τη ζωή με περισσότερα εφόδια σε όλους τους τομείς. 

2. Ένας από τους στόχους του μαθήματος είναι να βοηθήσουμε το μαθητή να αποκτήσει αυτογνωσία, 

καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τον οδηγήσουν στη σωστή πληροφόρηση ώστε να είναι σε 

θέση να οδηγηθεί στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με προσωπικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά 

θέματα που τον απασχολούν (Κατσίρας, 2008· Καφετζόπουλος, Μπαμπά, Αγγελοπούλου, Δρόσος & 

Καραμέτου, 2009).  Όλα τα προαναφερθέντα συμβάλλουν σημαντικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του μαθητή.   

 

Νοουμένου ότι σε κάθε λύκειο θα είναι τοποθετημένοι δύο Καθηγητές ΣΕΑ, η ΥΣΕΑ εισηγείται όπως εισαχθεί 
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το μάθημα της Επαγγελματικής Αγωγής στην Α΄ Λυκείου. Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι 

μαθητές με τον κόσμο της εργασίας, τα διάφορα επαγγέλματα, τις επαγγελματικές αξίες, τις διάφορες πηγές 

πληροφόρησης, να γνωρίσουν τις επιλογές τους μετά την Α΄ Λυκείου και να πάρουν τη σωστή πληροφόρηση 

ώστε να είναι σε θέση, μέσα από τη σωστή διαδικασία λήψης απόφασης, να οδηγηθούν στις κατάλληλες 

επαγγελματικές αποφάσεις (Λεβέντης, 2004· Παναγόπουλος, 2008· Σιδηροπούλου, 2000).   

 

Τα προτεινόμενα κεφάλαια διδασκαλίας είναι τα ακόλουθα: 

Α. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Η σημασία της εργασίας 

Κοινωνική σημασία 

Συναισθηματική σημασία 

Βιοποριστική σημασία 

2. Έννοιες που αφορούν την απασχόληση 

3. Τα επαγγέλματα – Ταξινόμηση επαγγελμάτων 

4. Επαγγελματικές μονογραφίες 

5. Πηγές επαγγελματικής πληροφόρησης 

6. Επαγγελματικές αξίες 

7. Παράγοντες που θα ήταν καλό να ληφθούν υπόψη πριν από την επιλογή επαγγέλματος 

8. Το μέλλον της εργασίας στη νέα κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα 
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9. Μεταβολές και τάσεις στην Κυπριακή Αγορά Εργασίας 

 

Β. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1. Λυκειακό Επίπεδο 

Σύστημα Λυκείου – Προγράμματα Σπουδών 

2. Μεταλυκειακό επίπεδο 

Δημόσιες Μεταλυκειακές Σχολές της Κύπρου 

Δημόσιες Μεταλυκειακές Σχολές της Ελλάδας 

Μεταλυκειακές Σχολές χωρών του εξωτερικού εκτός από την Ελλάδα 

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

1. Αυτοπεποίθηση 

2. Στάδια λήψης απόφασης 

3. Επιλογές μετά την Α΄ Λυκείου 

 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι βασικός προβληματισμός και ανάλογη απόφαση έχει παρθεί στις δύο 

Γενικές Συνελεύσεις του κλάδου για το περιεχόμενο του μαθήματος και τον τρόπο διδασκαλίας. Έχει εκδοθεί 

ανακοίνωση από το Σύνδεσμο Καθηγητών ΣΕΑ και αναπτύχτηκε έντονη συζήτηση επί του θέματος. Κοινός 

παρονομαστής είναι ότι το μάθημα πρέπει να μπει σε νέα βάση, στοχεύοντας στη μείωση των δυσκολιών, 
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αξιοποίηση των πολλαπλών πηγών, αναμόρφωση του αναλυτικού κ.ά. τα οποία θα οδηγήσουν στον 

εκσυγχρονισμό του. Όλα αυτά είναι αναγκαία για να προσαρμοστεί το μάθημα στις αλλαγές των μαθητών, της 

εκπαίδευσης και της κοινωνίας γενικότερα (Παπάς, 2005· Σούλης, 2008).  

 

5. That significant priority be given 
to using ICT to improve the 
quality of the CCES’s services 
both within schools and to the 
general public. 
 

 «Να δοθεί προτεραιότητα στη χρήση των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της 

ΥΣΕΑ που προσφέρονται στα σχολεία και στο ευρύτερο κοινό» (Παράρτημα Α). 

 

Εισαγωγή 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα (Σταμπουλίδης, 2008), να βελτιώσει 

την αποτελεσματικότητα του Καθηγητή ΣΕΑ (Τσεντσέρης, 2008) και να βελτιώσει την πρόσβαση των 

συμβουλευόμενων στην πληροφόρηση (ELGPN, 2010). Παράλληλα, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

συντονίζει καλύτερα την υπάρχουσα πληροφόρηση, τη διαχέει πιο εύκολα στο ευρύτερο κοινό και βελτιώνει 

την επικοινωνία. Είναι για αυτό το λόγο που πιστεύουμε ότι όλοι οι Καθηγητές ΣΕΑ θα πρέπει να βελτιώσουν 

τις δεξιότητες χρήσης των νέων τεχνολογικών μέσων. 

 

Δεξιότητες χρήσης νέων τεχνολογικών μέσων και διαχείρισης των πληροφοριών 

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της νέας τεχνολογίας γενικότερα έχει γενικευτεί όχι μόνο στους 

τομείς της βιομηχανίας, της διοίκησης, της παραγωγής, αλλά και σε όλα τα επαγγέλματα (κοινωνικά, 

καλλιτεχνικά, διοικητικά κτλ), όπως επίσης και στην καθημερινή ζωή όλων μας (παιγνίδια, αγορές, 
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πληροφόρηση μέσω δικτύων, κτλ). Η εξοικείωση με τα νέα μέσα και τη χρήση τους, καθώς και η 

αποτελεσματική πληροφόρηση για τα ζητήματα που μας αφορούν, αποτελούν παράγοντες επαγγελματικής 

επιτυχίας των Καθηγητών ΣΕΑ. Οι δεξιότητες που σχετίζονται με την εξάπλωση και διάδοση της νέας 

τεχνολογίας περιλαμβάνουν: 

 ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, δηλαδή να: 

o είμαστε ικανοί να αναζητούμε τις πληροφορίες που μας χρειάζονται σε μια δεδομένη στιγμή 

o συγκεντρώνουμε στοιχεία από ποικίλες πηγές πληροφόρησης, ελέγχουμε τις πηγές 

πληροφόρησης 

 ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, δηλαδή να: 

o θέτουμε κριτήρια για την επιλογή και την ομαδοποίηση των πληροφοριών που μας χρειάζονται, 

ομαδοποιούμε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις ανάγκες μας, δίνουμε την κατάλληλη μορφή στις 

πληροφορίες που παρουσιάζουμε σε άλλους 

 ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, δηλαδή να: 

o επιλέγουμε ποιες πληροφορίες θα χρησιμοποιήσουμε, εκτιμούμε πόσο σημαντική είναι μια 

συγκεκριμένη πληροφορία για το θέμα που μας απασχολεί, κρίνουμε πώς θα αξιοποιήσουμε 
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καλύτερα τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας 

 ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, δηλαδή να: 

o μπορούμε να παρουσιάσουμε σε άλλους πληροφορίες ή δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, 

διαμορφώνουμε τις πληροφορίες έτσι, ώστε να διευκολύνουμε άλλα άτομα να τις προσεγγίσουν, 

χρησιμοποιούμε ενδιαφέρουσα παρουσίαση των στοιχείων ή των πληροφοριών 

 ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Υ, δηλαδή να: 

o χρησιμοποιούμε τα νέα τεχνολογικά μέσα στην εργασία μας, να χρησιμοποιούμε τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την επεξεργασία στοιχείων και να είμαστε σε θέση να 

αντιμετωπίσουμε βασικά προβλήματα, που ίσως παρουσιαστούν στη λειτουργία τους 

 ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, δηλαδή να: 

o χρησιμοποιούμε κάθε είδους εξοπλισμό που μας χρειάζεται στη δουλειά μας 

o χειριζόμαστε, σχετικά άνετα, διάφορα λογισμικά, να εφαρμόζουμε στην εργασία μας τις 

δυνατότητες διαφορετικών τεχνολογικών μέσων 
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Οφέλη των νέων τεχνολογιών 

Ένας προβληματισμός που παρουσιάστηκε σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες - Ουγγαρία,  Σλοβενία, κ.ά. - είναι η 

ανάγκη σύζευξης των επαγγελματικών πληροφοριών με τις Υπηρεσίες Συμβουλευτικής των διαφόρων 

τμημάτων (Cedefop, 2005· 2008a· 2008b) και η δημιουργία ενός κοινού διαδικτυακού χώρου (Department for 

Education and Skills, 2005· ELGPN, 2010· Euroguidance Netherlands, 2010· Gysbers, 2006). Σε αυτό τον κοινό 

χώρο είναι χρήσιμο να υπάρχει πρόσβαση στην πληροφόρηση για όλο το κοινό και παράλληλα να υπάρχει 

προσωπικό πορτφόλιο με κωδικό για τον κάθε χρήστη – αποφασίζεται στη συνέχεια ποιος θα είναι αυτός. Τα 

οφέλη αυτής της προσέγγισης είναι ότι: 

 γίνεται διαμοιρασμός τους κόστους. 

 τοποθετεί τις ανάγκες του τελικού χρήστη στο κέντρο του σχεδιασμού αυτής της υπηρεσίας και κατά 

συνέπεια το κάνει πιο ελκυστικό.  

 κάθε μέτοχος κερδίζει από αυτή την συνεργασία. 

 

Τα οφέλη αυτού του συστήματος μπορεί να είναι περισσότερα αν, για παράδειγμα: 

 Όλοι οι μαθητές εκπαιδευτούν και ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιούν αυτό το δίκτυο ως μέρος του 

αναλυτικού τους προγράμματος με τελικό στόχο τη δημιουργία e-portfolio. 

 Προσφερθεί επιμόρφωση σε όλους του Συμβούλους, για τον τρόπο ένταξης της διαδικτυακής 

πλατφόρμας στην προσφορά αποτελεσματικής συμβουλευτικής. 
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 Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει συνδέσμους «hot links» οι οποίοι να παραπέμπουν σε διαδραστική 

συμβουλευτική «interactive e-counselling», στήριξη μέσω τηλεφώνου, web chat or email. 

 Συμπεριληφθούν παραπομπές σε Συμβούλους για προσωπική συμβουλευτική, σε όλα τα επίπεδα και για 

όλες τις ηλικίες, επιτρέποντας έτσι τη Διά Βίου Συμβουλευτική.  

 Αυτή η πλατφόρμα μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνηθέντα επίπεδα ποιότητας τα οποία μπορεί να 

οδηγήσουν σε κοινές στρατηγικές και κοινή προώθηση/διαφήμιση/marketing (OFSTED, 1995· 1998· 

Watts, 1999· 2009a· 2009b· 2010).   

 

Με την υλοποίηση των πιο πάνω οι νέες τεχνολογίες δεν θα είναι απλά ένα εργαλείο αλλά ένας δυναμικός 

φορέας αλλαγής στην ανάπτυξη της Διά Βίου Καθοδήγησης (Δημητρόπουλος, 2008). Ο τελικός χρήστης 

μπαίνει στο επίκεντρο των επιλογών και ο Εθνικός Φορέας ή άλλος συντονιστής μέσα από τις νέες τεχνολογίες 

υλοποιεί ευκολότερα τους στόχους του (Watts, 2010).  

 

Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης και εισηγήσεις 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα στη μεταξύ μας έγκυρη και έγκαιρη 

επικοινωνία και πληροφόρηση (Καλαβά, 2008). Συγκεκριμένα, ζητήματα επαγγελματικής και εκπαιδευτικής 

πληροφόρησης, είναι δυνατό να παράγονται ή να οργανώνονται από τα Κεντρικά Γραφεία της ΥΣΕΑ και να 

διοχετεύονται με συγκεκριμένο πρόγραμμα ανοικτής (σε κάποιους τομείς) και περιορισμένης πρόσβασης 

(κωδικοί πρόσβασης και εισαγωγής στον κάθε Σύμβουλο).  Για παράδειγμα, οποιαδήποτε πληροφόρηση δοθεί 
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στο μαθητή ως μέρος της καθοδήγησής του, πρέπει να είναι ενοποιημένη και ομοιόμορφη (Κασσωτάκης, 1981) 

και να παρέχεται μέσω ενός διαδικτυακού προγράμματος από τα  Κεντρικά  Γραφεία.   

 

Πιο αναλυτικά εισηγούμαστε όπως συνεχιστεί η υφιστάμενη πρακτική της χρήσης των νέων τεχνολογιών για 

βελτίωση της ποιότητας των Υπηρεσιών της ΥΣΕΑ: 

1. Ανανέωση της ιστοσελίδας της ΥΣΕΑ κάθε μήνα με προσθήκη νέου ενημερωτικού και πληροφοριακού 

υλικού. 

2. Αξιοποίηση πληθώρας πηγών πληροφόρησης που αφορούν στις σπουδές στην Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη, 

Αμερική και αλλού. Συνδέσεις με Επιτροπές, Συμβούλια, Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές, Υπουργεία στο 

Εξωτερικό, φορείς και αρχές (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού), Ευρωπαϊκά Φόρουμ (ELGPN), 

PLOTEUS κ.ά. 

3. Συχνή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλους τους Καθηγητές ΣΕΑ και ενημέρωση για 

τρέχοντα θέματα της Υπηρεσίας. 

 

Παράλληλα, όμως, σε σχέση με τις νέες Τεχνολογίες, όταν αναβαθμιστούν τα συστήματα του Υπουργείου 

Παιδείας και ενισχυθεί η υλικοτεχνική υποδομή των Γραφείων ΣΕΑ στα σχολεία, εισηγούμαστε τα πιο κάτω:  
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1. Σύνδεση με το διαδίκτυο όλων των Γραφείων Συμβουλευτικής και λόγω της φύσης της δουλειάς του 

Καθηγητή ΣΕΑ να εξοπλιστεί ο κάθε ένας με φορητό υπολογιστή και ασύρματη σύνδεση. 

2. Να υλοποιηθεί η Δυναμική Διαδικτυακή Πλατφόρμα στο ΥΠΠ για διαδραστική και ασύγχρονη 

επικοινωνία – forums etc - με όλους τους Καθηγητές ΣΕΑ και άλλους αποδέκτες – τελικοί αποδέκτες οι 

μαθητές. Καλύτερη οργάνωση των πληροφοριών και προσφορά τους σε άλλες γλώσσες. 

3. Ηλεκτρονικό ενημερωτικό ΔΕΛΤΙΟ – για πληροφόρηση όλων των Καθηγητών ΣΕΑ σε τριμηνιαία βάση. 

4. Πρόγραμμα Αρχειοθέτησης των στοιχείων των μαθητών (π.χ. οικογενειακά θέματα, μαθησιακές 

δυσκολίες κ.ά.) για να διευκολυνθεί το έργο του Συμβούλου στην παραγωγή του γενικού φακέλου και για 

να γίνει πιο αποτελεσματική η λειτουργία του Γραφείου Συμβουλευτικής. Το λογισμικό αυτό πρέπει να 

παραχθεί από έμπειρο προγραμματιστή και να είναι συμβατό με το λογισμικό της γραμματείας (π.χ. Access) 

έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται και τα στοιχεία που καταχωρεί η γραμματεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 

τηλέφωνα, τμήμα κλπ). Επίσης το λογισμικό θα πρέπει να είναι απλό και φιλικό προς το χρήστη για να 

μπορούν να το χρησιμοποιούν όλοι οι σύμβουλοι. Θα πρέπει να γίνει εκπαίδευση των συμβούλων και να 

παρέχεται τεχνική υποστήριξη του προγράμματος από  προγραμματιστή. 

5. Συνεργασία της ΥΣΕΑ με προγραμματιστή για δημιουργία και  ανάπτυξη προγραμμάτων 

Συμβουλευτικής, όπως και αγορά έτοιμων προγραμμάτων. 
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6. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου για το Μαθητή – αναγκαία για την αποτελεσματική μεταφορά των 

δεδομένων των μαθητών. Η προστασία/διαφύλαξη των δεδομένων είναι πολύ σημαντική για μας, συνεπώς 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πρόνοιες της νομοθεσίας.  

7. Προσφορά εργαλείων καθοδήγησης για χρήση από τους μαθητές – πιθανή ενσωμάτωσή τους στο ΔΙΑΣ. 

8. Κάθε γραφείο ΣΕΑ να εξοπλιστεί με 4 τουλάχιστον Η/Υ συνδεδεμένους με το διαδίκτυο, ένα σαρωτή, και 

δύο εκτυπωτές (ένα για το γραφείο του συμβούλου και ένα για τον προθάλαμο). Ιδανική θα ήταν η 

δημιουργία εργαστηρίου συμβουλευτικής, το οποίο να είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

κ.ά. (βλ. σχέδιο 1). Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος προθάλαμος αν είναι 

αρκετά μεγάλος (είναι σημαντικό να θεωρείται εργαστήριο που πρέπει να υπάρχει σε όλα τα σχολεία, όπως 

ακριβώς υπάρχουν εργαστήρια Φυσικής ή ΗΥ). 

Πολλά άλλα μπορούν να γίνουν μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών, φτάνει να ετοιμάζονται από 

συγκεκριμένο φορέα (ΥΣΕΑ) και να είναι έτοιμα εργαλεία για χρήση  και όχι να αναμένεται να γίνουν από τον 

κάθε Σύμβουλο ξεχωριστά.  Αυτό, γιατί πέραν της ανάλωσης σε δυναμικό, ενέργεια και κυρίως χρόνο,  η 

υφιστάμενη πρακτική σύμφωνα με την οποία ο καθένας ετοιμάζει το δικό του υλικό,  είναι κάποιες φορές 

παρακινδυνευμένη.  Επιπρόσθετα, ο περιορισμένος χρόνος των Συμβούλων στα σχολεία (Αντωνίου, 2009· 

Gladding, 1996· Gysbers & Henderson, 1997· 2005· Gysbers, 2004a· 2005· 2006), λειτουργεί αποτρεπτικά για 

την ανάληψη τέτοιων και άλλων πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να αποδειχτούν πολύ χρήσιμες για την 
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Υπηρεσία, αφού αρκετοί Σύμβουλοι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν.  

 

Πρόταση της ΥΣΕΑ 

Καταληκτικά και σε σχέση με τα πιο πάνω εισηγούμαστε ότι πρέπει: 

 

Αρχειοθέτηση 

Να δημιουργηθεί ένα λογισμικό πρόγραμμα για να μπορεί ο Σύμβουλος να περνά όλο το αρχείο με τα δεδομένα 

των μαθητών/τριων του σχολείου.  Θα μπορεί αυτό το λογισμικό να συνδέεται με το AVAKIO (πρόγραμμα της 

Γραμματείας) για να έχουμε τις πρώτες βασικές πληροφορίες π.χ. διευθύνσεις, τηλέφωνα, βαθμούς και 

απουσίες προηγούμενων ετών.  Κατόπιν θα δίνεται η δυνατότητα να περνά ο Σύμβουλος τις δικές του 

πληροφορίες, οικογενειακή, οικονομική κατάσταση κ.ά. σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια που δίνουμε στις 

τάξεις. Παράλληλα θα μπορεί να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα αυτό για να πληκτρολογούνται τα ατομικά δελτία 

συνεντεύξεων των μαθητών/τριών.  Δε χρειάζεται να τυπώνεται οτιδήποτε (οικολογία!) και τα αρχεία θα 

τηρούνται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  Με απλά συστήματα search ο χρήστης/Σύμβουλος θα μπορεί να 

βλέπει όλο το αρχείο για κάθε μαθητή.  Θεμιτό θα ήταν να γινόταν μεταφορά των στοιχείων από το Γυμνάσιο 

στα Λύκεια και Τεχνικές Σχολές για κάθε μαθητή, για να υπάρχει συνέχεια στη συμβουλευτική διαδικασία. 

Ανάλογο αρχείο πρέπει να γίνει και για την πληροφόρηση των μαθητών των Καθηγητών ΣΕΑ και άλλων 

λειτουργών. Στόχος, όπου είναι δυνατό και υπάρχει η γνώση, η αποϋλοποίηση του αρχείου συμβουλευτικής. 

Σχετική εισήγηση και παρουσίαση προγράμματος έγινε πριν από δύο χρόνια σε όλη την ιεραρχία της Μέσης 
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Εκπαίδευσης.  

 

Ιστοσελίδα ΥΣΕΑ 

Το μεγάλο στοίχημα για την ΥΣΕΑ, όσον αφορά στην ιστοσελίδα μας, ήταν να καταστεί απαραίτητο εργαλείο 

για τους Συμβούλους στα Κεντρικά Γραφεία, στα Επαρχιακά Γραφεία Λάρνακας/Αμμοχώστου, Λεμεσού και 

Πάφου αλλά και στα σχολεία. Για το σκοπό αυτό έγινε μια αρχική άτυπη αξιολόγηση της σελίδας και είχε 

διαφανεί ότι υστερεί σε τρία σημεία: (1) ευκολία πλοήγησης, (2) συνεχής ανανέωση και (3) δυναμικό 

περιβάλλον. Συνεπώς εστιάστηκε η προσοχή μας σε αυτά τα σημεία και είχε διαφανεί από την αρχή ότι είχαμε 

δυνατότητα παρέμβασης και αλλαγών στα δύο σημεία.  

 

Ευκολία Πλοήγησης 

Η άντληση πληροφοριών από τη σελίδα μας ήταν αρκετά δύσκολη και οι ενότητες πολύ γενικές. Παράλληλα 

παλιό υλικό χρειαζόταν ανανέωση ή διαγραφή και άλλο μπορούσε να αλλοιωθεί από τον τελικό χρήστη.  

 

Αυτό που ζητούσαν οι συνάδελφοι στα σχολεία ήταν πληροφόρηση για θέματα Παγκυπρίων Εξετάσεων, 

Ειδικής Αγωγής, Πληροφορίες από Εγκυκλίους, κ.ά. και εύκολη πρόσβαση σε αυτές έγκαιρα και έγκυρα. Τα 

αδύνατα σημεία ήταν δύο. Πρώτον τα έγγραφα ήταν  σε Word Document και κατά συνέπεια, μπορούσε ο 

χρήστης να κάνει αλλαγές και εσκεμμένα ή μη να παραπληροφορήσει και δεύτερον υπήρχαν αχρείαστες, 

πεπαλαιωμένες και σκόρπιες πληροφορίες, αχρείαστες για τους Καθηγητές ΣΕΑ και το κοινό, οι οποίες θα 
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μπορούσαν να μειώσουν την αξιοπιστία της πληροφόρησής μας.  

 

Στις δράσεις που αναπτύχθηκαν τέθηκαν αρκετοί στόχοι, οι οποίοι ικανοποιήθηκαν πλήρως. Πρώτα έγινε 

αφαίρεση όλου του μη χρήσιμου και παλιού υλικού από τη σελίδα, χωρίστηκαν εκ νέου οι ενότητες και 

υποενότητες, κατηγοριοποιήθηκαν οι εγκύκλιοι και προστέθηκαν όλοι οι χρήσιμοι σύνδεσμοι που δεν υπήρχαν 

(Υπηρεσία Εξετάσεων, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ELGPN, Πλωτέας, Σύνδεσμος Καθηγητών ΣΕΑ, κ.ά.). Με αυτό 

τον τρόπο μπορούσαν να γίνουν παραπομπές μόνο στη σελίδα μας και από εκεί να γίνει σύνδεση και 

ενημέρωση από τις άλλες σελίδες. Αυτό είχε  ως αποτέλεσμα την αύξηση των επισκέψεων στη σελίδα μας και 

τη συνεχή χρήση της από τα Κεντρικά Γραφεία. Επιπρόσθετα προμηθευτήκαμε πρόγραμμα για καταχώρηση 

των πληροφοριών σε PDF Format όπου δε μπορούν να γίνουν αλλαγές και κατά συνέπεια, τα έγγραφά μας δεν 

μπορούσαν να αλλοιωθούν.  

 

Ανανέωση Πληροφοριών 

Η συχνή ανανέωση των πληροφοριών αυξάνει την αξιοπιστία τους όπως και η άμεση ενημέρωση αυξάνει τη 

χρησιμότητά τους. Με αυτά ως γνώμονα δεσμευτήκαμε από την αρχή για μια τουλάχιστον μηνιαία ανανέωση 

της σελίδας με υλικό, εγκυκλίους κ.ά. στόχος ο οποίος έχει επιτευχτεί πλήρως, αφού από την αρχή αυτής της 

σχολικής χρονιάς έγιναν 11 ανανεώσεις. Η ανατροφοδότηση από τους συναδέλφους ήταν περισσότερο από 

ενθαρρυντική. 
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Δυναμικό Περιβάλλον  

Το τρίτο σημείο (δυναμικό περιβάλλον διάδρασης με τους συναδέλφους) δεν προσφέρεται από τον παροχέα του 

ΥΠΠ και έτσι δε μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Έγιναν όμως 

παράλληλες δράσεις για κάλυψη του κενού, μια εκ των οποίων ήταν η καταγραφή όλων των ταχυδρομικών 

διευθύνσεων και η συχνή αποστολή μηνυμάτων προς αυτούς για θέματα που τους αφορούν. Η συνεχής 

επικοινωνία βελτίωσε τη συνεργασία Κεντρικών Γραφείων και των Γραφείων ΣΕΑ στα Σχολεία. 

                 

Εισήγηση 

Να γίνει σύνδεση με το διαδίκτυο όλων των Γραφείων Συμβουλευτικής και λόγω της φύσης της δουλειάς του 

Καθηγητή ΣΕΑ να εξοπλιστεί ο κάθε ένας με φορητό υπολογιστή και ασύρματη σύνδεση. Με αυτό ως 

αφετηρία να υλοποιηθεί η Δυναμική Διαδικτυακή Πλατφόρμα στο ΥΠΠ για διαδραστική και ασύγχρονη 

επικοινωνία – forums etc – όπου όλοι οι Καθηγητές ΣΕΑ να επικοινωνούν με άλλους αποδέκτες – Κεντρικά 

Γραφεία, άλλες υπηρεσίες, παραπομπές, με τελικούς αποδέκτες τους μαθητές. Θα επιτευχθεί, έτσι, καλύτερη 

συνεργασία, καλύτερη οργάνωση των πληροφοριών και κατά συνέπεια βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 

της αποδοτικότητάς μας (Ευσταθίου, Ευθυμίου & Κακούρης, 2008· Hawthorn, 1999· Καλαβά, 2008· 

Κατσαμπούρη & Παπαναγιώτου, 2008· NICEC, 2004· Van Deursen & Jansen, 2006· Watts, 2010). 
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6. That the regional centres in future 
be staffed on a full-time basis, and 
that the services offered to the 
general public be promoted more 
actively. 
 

 «Τα Επαρχιακά Γραφεία Συμβουλευτικής μελλοντικά να στελεχωθούν σε πλήρη βάση και οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται να προωθηθούν πιο ενεργητικά» (Παράρτημα Α). 

 

Εισαγωγή 

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής αναγνωρίζοντας της ανάγκες των απόφοιτων, γονιών 

ακόμα και μερίδας μαθητών που προέρχονται κυρίως  από ιδιωτικά σχολεία  αποφάσισε να  εφαρμόσει σε 

πιλοτική βάση το θεσμό των Επαρχιακών Γραφείων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.    

 

Υφιστάμενη κατάσταση 

Τα γραφεία αυτά λειτούργησαν για τη σχολική χρονιά  2009-2010 στις τρεις Επαρχίες Λάρνακας/Αμμοχώστου, 

Λεμεσού και Πάφου με σκοπό να εξυπηρετήσουν άτομα τα οποία δεν έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση 

στο Σύμβουλο του σχολείου.  Τα Γραφεία λειτουργούν κάθε Τετάρτη (10.00 π.μ. – 5.00 μ.μ.) από Καθηγητές 

ΣΕΑ που είναι τοποθετημένοι στα Κεντρικά Γραφεία στη Λευκωσία. 

 

Θεωρούμε ότι ο θεσμός αυτός πέτυχε και αυτό φάνηκε από την έρευνα που έχουμε διεξαγάγει για να δούμε σε 

πιο βαθμό έχει εξυπηρετηθεί το κοινό.  Από την έρευνα επίσης φάνηκε ότι υπάρχουν ανάγκες για Επαρχιακά 

Γραφεία Συμβουλευτικής  και στις υπόλοιπες Επαρχίες όπως και στην Λευκωσία. Με την αποκέντρωση των 

Υπηρεσιών μας, από τις 7 Οκτωβρίου εξυπηρετήσαμε στις επαρχίες τους, σε 15 εβδομάδες 116 άτομα (8 

ημερησίως). Παράλληλα, έγιναν 19 επισκέψεις σε σχολεία των επαρχιών και στήριξη των πρωτοδιόριστων 



Εισηγήσεις ΥΣΕΑ Για Την Έκθεση Της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης  

65 
 

Καθηγητών ΣΕΑ στα Γραφεία Παιδείας. Έγιναν συντονιστικές συναντήσεις, προγραμματισμός εργασιών και 

ενισχύθηκε η προσπάθεια στελέχωσης των Επαρχιακών Γραφείων. Για τους  λόγους  αυτούς  η Υ.Σ.Ε.Α. 

αποφάσισε να εισηγηθεί τη συνέχιση και επέκταση του θεσμού αυτού.   

 

Πρόταση της ΥΣΕΑ 

Η εισήγηση για λειτουργία των Επαρχιακών Γραφείων είχε δύο προτάσεις: Η μια ήταν για λειτουργία των 

Επαρχιακών Γραφείων Συμβουλευτικής όλες τις μέρες τις εβδομάδας και η άλλη επέκταση του χρόνου 

λειτουργίας σε δύο μέρες, με απόσπαση Καθηγητών ΣΕΑ κατά Επαρχία (Τετάρτη 11.00 – 5.00 και άλλη μια 

μέρα 9.00 – 2.30). Η δεύτερη πρόταση έχει εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή για το προσεχές σχολικό έτος 2010-

2011. 

 

Με βάση τα πιο πάνω, η συνέχιση της λειτουργίας των Επαρχιακών Γραφείων ΣΕΑ είναι επιβεβλημένη και 

είναι αναγκαία η ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να συνάδουν  με την πολιτική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΥΠΠ για τη διά βίου καθοδήγηση. Απώτερος στόχος είναι η πλήρης 

στελέχωση των Επαρχιακών Γραφείων με τοποθέτηση ενός τουλάχιστον Καθηγητή ΣΕΑ με πλήρες ωράριο για 

κάθε μια από τις τρεις Επαρχίες. 
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7. That our report be used by the 
new National Forum on Guidance 
as a springboard for developing a 
lifelong guidance strategy for 
Cyprus, perhaps through a Task 
Force set up by the relevant 
ministries to work alongside the 
Forum.  
 

 «Η έκθεσή μας να χρησιμοποιηθεί από τον Εθνικό Φορέα Διά Βίου Καθοδήγησης ως έναυσμα για την ανάπτυξη 

στρατηγικής για τη διά βίου καθοδήγηση στην Κύπρο, ίσως μέσα από κοινή δράση των εμπλεκομένων Υπουργείων 

και του Εθνικού Φορέα» (Παράρτημα Α). 

 

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι το European Lifelong Guidance Policy 

Network και ποιες ενέργειες γίνονται για την ίδρυση του Εθνικού Φορέα. 

  

1. ELGPN 

1.1. Το European Lifelong Guidance Policy Network στοχεύει να βοηθήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και την Επιτροπή, προωθώντας την ευρωπαϊκή συνεργασία στη δια βίου καθοδήγηση, στην 

εκπαίδευση και στους τομείς της απασχόλησης. Ο σκοπός του είναι να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί η 

συνεργασία σε επίπεδο κρατών μελών στον τομέα της δια βίου καθοδήγησης και να προταθούν οι κατάλληλες 

δομές και υποστηριχτικοί μηχανισμοί. Σκοπός είναι αυτή η συνεργασία να οδηγήσει στην εφαρμογή των 

προτεραιοτήτων όπως προσδιορίζονται στα ψηφίσματα σχετικά με τη δια βίου καθοδήγηση - Resolution on 

Lifelong Guidance, 2004 & 2008. Το ELGPN δημιουργήθηκε από τα κράτη μέλη και η Επιτροπή υποστηρίζει 

τις δραστηριότητες του δικτύου για το 2007-2010 στο πλαίσιο του προγράμματος της δια βίου μάθησης. 

 

Ο κύριος στόχος, κατά την αρχική φάση το 2008, ήταν να καθιερωθεί η υποδομή δικτύων και μέσω κοινών 

δραστηριοτήτων εκμάθησης να προσδιορίσει λεπτομερέστερα τους τομείς της καθοδήγησης από όπου οι 



Εισηγήσεις ΥΣΕΑ Για Την Έκθεση Της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης  

67 
 

εθνικές εξελίξεις στα κράτη μέλη θα μπορούσαν να ενισχυθούν, με τη βοήθεια του ELGPN (Cedefop, 2009b· 

2010a· ELGPN, 2009· Watts, 2010). Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης το 2009-2010 η εργασία 

μετατοπίζεται σε θεματικές δραστηριότητες. Η εξουσιοδότηση του ELGPN ενδυναμώθηκε στο ψήφισμα του 

Συμβουλίου της ΕΕ του 2008 μέσα από την πρόσκληση για μια καλύτερη ενσωμάτωση της δια βίου 

καθοδήγησης στις στρατηγικές της δια βίου μάθησης (Council of the European Union, 2004· 2008). Πιο 

συγκεκριμένα προσκαλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, μέσα από τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, να 

ενδυναμώσουν την ευρωπαϊκή συνεργασία στη δια βίου καθοδήγηση, ειδικότερα μέσω του ELGPN, με την 

υποστήριξη του προγράμματος δια βίου μάθησης, και σε συνδυασμό και συνεργασία με το Cedefop. Στόχος, 

πλέον, είναι η Στρατηγική για τη Διά Βίου Μάθηση 2020. Στόχος, δηλαδή, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωση είναι η καθοδήγηση να ενσωματωθεί ξεκάθαρα σε αυτή τη στρατηγική. 

 

1.2. Θεματικές δραστηριότητες 2009-2010  

Το πρόγραμμα εργασίας του ELGPN για το 2009-2010 περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές δραστηριότητες: 

  

1) Πακέτα εργασίας  

 Διοικητικές δεξιότητες σταδιοδρομίας  

 Πρόσβαση 

 Μηχανισμοί συνεργασίας και συντονισμού στην πολιτική καθοδήγησης και στην ανάπτυξη συστημάτων  

 Εξασφάλιση ποιότητας βασισμένης σε στοιχεία για την πολιτική και την ανάπτυξη συστημάτων  
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2) Ομάδα στόχου  

 Σύμπραξη μεταξύ των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων για τη δια βίου καθοδήγηση  

 

Στον ιστοχώρο έχει αναπτυχθεί τμήμα το οποίο προωθεί τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ αυτών των 

θεματικών δραστηριοτήτων. Το υλικό από τις επισκέψεις και τις συνεδριάσεις των ομάδων είναι διαθέσιμο στο 

κοινό και παρέχει τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες πριν από τις επισκέψεις, όπως και τα αποτελέσματα 

αυτών.  

 

1.3 Στόχοι, λειτουργίες και ρυθμίσεις εργασίας  

Το δίκτυο προωθεί τη συνεργασία στην ανάπτυξη των πολιτικών και των συστημάτων για τη δια βίου 

καθοδήγηση σε εθνικό επίπεδο μέσω της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή 

πολιτικών και την προώθηση και την υποστήριξη για την ανάπτυξη του ευρύτερου πολιτικού πλαισίου της ΕΕ 

για τη δια βίου καθοδήγηση.  

 

Το δίκτυο θα προσδιορίσει τα ζητήματα για τη δια βίου καθοδήγηση στα οποία υπάρχει χάσμα στη χάραξη 

πολιτικής και στην εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο και που αξίζουν την ανάπτυξη δράσης μέσα από 

συνεργασίες σε επίπεδο ΕΕ (όπως για παράδειγμα η ανταλλαγή εμπειριών, η έρευνα, και άλλες δραστηριότητες 

συνεργασίας). Κάθε θέμα μπορεί να αποτελέσει μια βάση πακέτων των θεματικών ομάδων εργασίας.  
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Το πρόγραμμα εργασίας έχει καθοριστεί από το δίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες των 

συμμετεχουσών χωρών, τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου και άλλα πολιτικά έγγραφα της ΕΕ.  

 

1.4 Λειτουργίες  

Κατά τη διάρκεια μιας σειράς διαβουλεύσεων με τους σχετικούς μετόχους και τους αντιπροσώπους των κρατών 

μελών, οι λειτουργίες που καθορίζονται κατωτέρω έχουν προσδιοριστεί. Υπογραμμίζεται ότι όλοι αυτοί δεν 

είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν από την αρχή του δικτύου, μπορούν όμως να προωθηθούν βαθμιαία, και να 

επεκταθούν κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών.  

 

1.  Υποστήριξη για τη χάραξη πολιτικής: ένας βασικός ρόλος του δικτύου είναι να υποστηρίξει τη δια βίου 

χάραξη πολιτικής καθοδήγησης σε εθνικό επίπεδο. Το δίκτυο θα συμβάλει επίσης στη δια βίου χάραξη 

πολιτικής καθοδήγησης της ΕΕ με την υποβολή έκθεσης σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής των 

προτεραιοτήτων του ψηφίσματος για τη δια βίου καθοδήγηση. Θα συμβάλει, επίσης, στην έκδοση 

ενημερώσεων για τις γνώμες και απόψεις των μετόχων σχετικά με τη χάραξη πολιτικής στην ΕΕ.  

 

2.  Ανταλλαγή πολιτικής: το δίκτυο παρέχει μια πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών για να βοηθήσουν στη 

χάραξη εθνικής πολιτικής με αποδέκτες τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, τους επαγγελματίες και 

άλλους σχετικούς μετόχους (π.χ. μέσω των δραστηριοτήτων μάθησης, της ανταλλαγής επισκέψεων και των 
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θεματικών ομάδων εργασίας που περιλαμβάνονται, όπου εργάζονται στα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος).  

 

3.  Συλλογή πληροφοριών: το δίκτυο υποστηρίζει τη χάραξη πολιτικής με την παροχή μιας περιεκτικής και 

ενημερωμένης επισκόπησης των τάσεων και των σχεδίων στην καθοδήγηση, και την πρόοδο αξιολόγησης που 

επιτυγχάνεται στην εφαρμογή των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου. Το δίκτυο επιδιώκει αυτούς τους 

μηχανισμούς για να προωθήσει τη σύμπραξη μεταξύ των κρατών μελών, και να αναπτύξει μια επισκόπηση των 

χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων για τη δια βίου καθοδήγηση και τις παράλληλες πρωτοβουλίες 

που αναλαμβάνονται. Αυτό επιτρέπει στο δίκτυο να υποβάλει συστάσεις, σχετικά με τη χάραξη πολιτικής και 

την εφαρμογή της, βασισμένες σε στοιχεία.   

 

4.  Ανάλυση πολιτικής και έρευνα: το δίκτυο προσδιορίζει τους νέους ερευνητικούς τομείς για θέματα σχετικά με 

τη χάραξη πολιτικής. Το δίκτυο θα αναπτύξει και θα προωθήσει με δική του πρωτοβουλία θεματικές έρευνες 

και μελέτες μέσω υπεργολαβίας ή θα μοιραστεί τις εκβάσεις των μελετών που προωθούνται από το Cedefop. Ο 

σκοπός δεν είναι να αναληφθεί η νέα έρευνα για καθαρά επιστημονικούς λόγους, αλλά να επικεντρωθεί στα 

ζητήματα που έχουν ισχυρή συσχέτιση με την πολιτική.  

 

5.  Χρήση των εργαλείων αναφοράς: το δίκτυο υποστηρίζει την εφαρμογή των υπαρχόντων κοινών εργαλείων 

αναφοράς της ΕΕ και την ανάπτυξη νέων εργαλείων όπου απαιτείται.  

 



Εισηγήσεις ΥΣΕΑ Για Την Έκθεση Της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης  

71 
 

6.  Αξιοποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων: το δίκτυο ως πολλαπλασιαστής θα αξιοποιήσει τα 

αποτελέσματα των έργων καθοδήγησης και των μελετών, ειδικότερα εκείνων που χρηματοδοτούνται από την 

ΕΕ, και που τροφοδοτούν τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και σε ΕΕ επίπεδο (αυτό περιλαμβάνει τα έργα που 

υποστηρίζονται από το Leonardo, Grundtvig, τις κοινές ενέργειες, το νέο πρόγραμμα δια βίου μάθησης, και το 

ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο).  

 

7.  Ενίσχυση των υφιστάμενων δομών: το δίκτυο βοηθά επίσης στην ανάπτυξη των εθνικών φόρουμ 

καθοδήγησης ή άλλων εθνικών αντιπροσωπευτικών δομών. 

 

Η Κύπρος μέσω της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμμετέχει στα προγράμματα δύο και 

τρία.  Τα προγράμματα αυτά όπως αναφέρεται πιο κάτω έχουν τις εξής προτεραιότητες: 

 

Πρόγραμμα Εργασίας 2 (WP 2): Δημιουργία πρακτικών καθοδήγησης και πολιτικής στα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Στόχος αυτού του θεματικού προγράμματος είναι να εξερευνήσει τρόπους που να διασφαλίζουν την ισότητα 

πρόσβασης για όλους στις υπηρεσίες δια βίου καθοδήγησης. Επικεντρώνεται σε θέματα: 

1. Δια βίου καθοδήγησης 

2. Αξιοπιστίας των επαγγελματιών 

3. Νέες τεχνολογίες και πώς τις αξιοποιούμε 
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4. Πιστοποίηση και αναγνώριση υφιστάμενης μάθησης 

Η σύνθεση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην Ισλανδία το 2010 

 

Πρόγραμμα Εργασία 3 (WP 3): 

Ανάπτυξη μηχανισμών συνεργασίας και συντονισμού στις πρακτικές καθοδήγησης και ανάπτυξης πολιτικής. 

Έγινε συνάντηση τον Νοέμβριο του 2009 για τα θέματα: 

1. Δομή των δικτύων 

2. Ο ρόλος των πολιτικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 

3. Συμφωνίες, δεσμεύσεις και νομική κατοχύρωση της ποιότητας. 

 

Η σύνθεση των αποτελεσμάτων αυτού του προγράμματος έγινε στην Κύπρο το Μάρτιο του 2010 με τη 

συμμετοχή 10 με 15 χωρών (1-2 συμμετέχοντες από κάθε χώρα). Στη συνάντηση αυτή επικεντρωθήκαμε, με τη 

βοήθεια του Ειδικού, στα θέματα: 

1. Χρηματοδότηση της συμβουλευτικής και της ποιότητας 

2. Ιδιωτική – δημόσια – συνεργασία μέσα στα όρια της πρόσβασης 

3. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και ο ρόλος των πολιτών 

 

Οι αποφάσεις θα ενσωματωθούν σε συμφωνημένο κείμενο το οποίο επεξεργαστήκαμε και θα ετοιμαστεί από 

τον ειδικό του Προγράμματος Εργασίας 3 (Watts, 2010).  
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Η εμπλοκή όλων των φορέων και όλων των Καθηγητών ΣΕΑ είναι απαραίτητη για να ανταποκριθούμε στις 

απαιτήσεις του προγράμματος αλλά και για να αποκομίσουμε τα μέγιστα οφέλη από την εμπλοκή μας σε αυτό 

το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. 

 

1. Αποστολή, Σκοποί και Στόχοι του Φορέα 

Σοβαρά υπόψη στην αποστολή, στους σκοπούς και στους στόχους του Φορέα θα ληφθούν οι θεματικές 

ενότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Council of the European Union, 2004· 2008) που αναφέρονται σε τέσσερα 

σημεία: 

1. Ενθάρρυνση για Διά Βίου Καθοδήγηση (Lifelong Guidance) 

2. Διευκόλυνση πρόσβασης 

3. Διασφάλιση ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 

4. Συντονισμός εμπλεκομένων υπηρεσιών 

 

Όσον αφορά τον Εθνικό Φορέα θα πρέπει να αποφασιστεί, όπως αναφέρεται στα Ευρωπαϊκά Ψηφίσματα 

(Council of the European Union, 2004· 2008),  για το ρόλο του, αν: 

I. Θα είναι μια πλατφόρμα όπου οι συνεργαζόμενοι φορείς και οι μέτοχοι θα συζητούν και θα 

ανταλλάσουν πληροφορίες και απόψεις για μια κοινή κατανόηση και συντονισμό 
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δραστηριοτήτων; 

II. Θα είναι συμβουλευτικός ο ρόλος του και θα αντιδρά στις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης και 

στις πολιτικές της; 

III. Θα δημιουργεί πολιτικές προωθώντας τη Διά Βίου Καθοδήγηση μέσα από προτάσεις και 

πρωτοβουλίες; 

IV. Θα δημιουργεί συστήματα και πρακτικές μέσα στα πλαίσια της Διά Βίου Καθοδήγησης – 

πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας ή πρόνοια για εκπαίδευση; 

 

Βοηθητικά στην αναζήτηση του ρόλου του Φορέα σύμφωνα με το Watts (2009), είναι τα ακόλουθα: 

I. Μονιμότητα: Θα έχει ο Φορέας μια μόνιμη ή μια προσωρινή δομή; 

II. Βαθμός επισημότητας: Θα είναι τα καθήκοντα του Φορέα τέτοια, ώστε να απαιτούν επίσημη οργάνωση 

ή θα είναι ανεπίσημες ομάδες εργασίας; 

III. Ανεξαρτησία: Η χρηματοδότησή του θα εξαρτάται από την Κυβέρνηση; Ποιος θα διοικεί το Φορέα; 

Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία του; Από πού θα έρχεται η χρηματοδότηση; 

IV. Εξουσίες: Ποιες είναι οι εξουσίες του Φορέα; Είναι ο Φορέας χώρος για συζήτηση ή για εισηγήσεις; Θα 

είναι απλά ένα συμβουλευτικό σώμα; 

V. Αποδοχή: Πώς η νομιμότητα του Φορέα θα εξασφαλιστεί; 

VI. Επίδραση: Πώς θα οριστεί και θα μετρηθεί η επίδραση του Φορέα; 
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Πιστεύουμε ότι με βάση τα πιο πάνω ερωτήματα και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική και νομοθετική 

ρύθμιση, οι Γενικοί Διευθυντές των δύο Υπουργείων θα πρέπει να αποφασίσουν για το Φορέα. Επιπρόσθετα, θα 

πρέπει να οριστικοποιηθεί από τα δύο συνεργαζόμενα Υπουργεία ποια θα είναι τα μέλη και ποιοι οι μέτοχοι στη 

Διά Βίου Καθοδήγηση. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί οργανωτικά πώς θα στηρίζεται, αν θα έχει 

γραμματειακή στήριξη, γραφεία, εξοπλισμό και χρόνο για τα μέλη, πώς θα διοικείται και πώς θα παίρνονται 

αποφάσεις; Σημαντικός, επίσης, είναι και ο τρόπος επικοινωνίας των δραστηριοτήτων, των αποτελεσμάτων και 

τα κανάλια που θα χρησιμοποιηθούν.  

 

Η έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι εκθέσεις του ELGPN, CEDEFOP, FEDORA και τα ψηφίσματα του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Στρατηγική 2020 - πρέπει να αξιοποιηθούν από τον υπό ίδρυση Εθνικό Φορέα Δια 

Βίου Καθοδήγησης για τη δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής για τη Δια Βίου Καθοδήγηση στην Κύπρο (Watts, 

2010). Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι γίνονται ενέργειες κατόπιν εντολής του Υπουργικού Συμβουλίου και 

συναντήσεις με το Υπουργείο Εργασίας για την ίδρυση του Φορέα. Παράλληλα, προσθέσαμε στη Στρατηγική 

για τη Διά Βίου Μάθηση αναφορά στον υπό ίδρυση Εθνικό Φορέα, ο οποίος βασικό στόχο θα έχει την 

εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για τη Διά Βίου Καθοδήγηση. Σημαντικό είναι σύντομα τα δύο Υπουργεία 

(Παιδείας και Εργασίας) να υποβάλουν πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ίδρυση του Εθνικού Φορέα 

Διά Βίου Καθοδήγησης. Τέλος Μαρτίου/Απριλίου οι Γενικοί Διευθυντές των δύο Υπουργείων αναμένεται να 

αποφασίσουν για την τελική μορφή του Φορέα. Σχετικό σημείωμα προς αυτούς και το Υπουργικό Συμβούλιο 
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έχει δοθεί, έγινε συνάντηση με τη Γενική Δ/ντρια και περιμένουμε την ανταπόκρισή του Υπουργείου Εργασίας.  
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Συμπληρωματικές Προτάσεις Επιτροπής Αξιολόγησης
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# Πρόταση  Απόψεις/Εισηγήσεις 

Β Οι 21 προτάσεις που ακολουθούν είναι εξίσου σημαντικές και ουσιαστικές για τη βελτίωση της ΥΣΕΑ. Οι εισηγήσεις που διατυπώνονται θα 

πρέπει να ιεραρχηθούν και να υλοποιηθούν με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. 

 

1. That entry to the role of school counsellor 
in future be open to graduates with a first 
degree in any subject, so long as they have 
had an appropriate training in counselling 
and career education. 
 

 Υφιστάμενη Κατάσταση: 

Οι Καθηγητές ΣΕΑ διορίζονται σύμφωνα με το αντίστοιχο Σχέδιο Υπηρεσίας (ΕΕΥ, 2010

Παύλου, 2004). 

 

Πρόταση της ΥΣΕΑ:  

Η εισαγωγή στο επάγγελμα του Καθηγητή ΣΕΑ να  επιτρέπεται και σε πτυχιούχους  (πρώτο 

πτυχίο) στην Ψυχολογία με την προϋπόθεση:  

α) Το πτυχίο Ψυχολογίας να δίνει στον υποψήφιο το δικαίωμα διορισμού στη θέση 

καθηγητή/εκπαιδευτή στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία στις Κλίμακες Α8, Α10 και A11.   

β) Ο υποψήφιος να κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πανεπιστημίου στην Καθοδήγηση ή/και 

τη Συμβουλευτική ή/και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. 
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2. That consideration be given to setting up a 
postgraduate training programme in 
counselling and career education at a 
university in Cyprus. 
 

 Υφιστάμενη Κατάσταση: 

1. Τα Κυπριακά Πανεπιστήμια δεν προσφέρουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 

στη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή. Επίσης δεν υπάρχει εξειδικευμένο 

τμήμα Έρευνας στη Συμβουλευτική. 

2. Δεν υπάρχει ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για παρακολούθηση μεταπτυχιακών ή 

διδακτορικών σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί που παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές 

έχουν συνήθως εκπαιδευτική άδεια χωρίς αποδοχές και επομένως ολοκληρώνουν τις 

σπουδές τους με προσωπικές θυσίες. (Για παράδειγμα στην Ελλάδα ένας πολύ μεγάλος 

αριθμός εκπαιδευτικών πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές έχοντας εκπαιδευτική 

άδεια με αποδοχές μέχρι και πέντε χρόνια). 

3. Από τις κρατικές υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές εξαιρούνται οι δημόσιοι 

υπάλληλοι περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών λειτουργών.  

4. Η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών με μεταπτυχιακές σπουδές ιδιαίτερα σε 

θέματα παιδείας συμβάλλει στη βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης και την 

ενθάρρυνση εισαγωγής νέων ιδεών στην εκπαίδευση. Είναι ουσιαστικά μια μορφή 

άμεσης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν νέες 

επιστημονικές ιδέες στις σχολικές τους μονάδες. Η παραγωγή καινούριας γνώσης και 
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έρευνας μπορεί να αξιοποιηθεί από την ΥΣΕΑ για βελτίωση της υφιστάμενης 

κατάστασης. 

 

Πρόταση της ΥΣΕΑ: 

1. Να γίνει εισήγηση ώστε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου να εξεταστεί η δυνατότητα 

εισαγωγής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Συμβουλευτική και 

Επαγγελματική Αγωγή όπου να υπάρχει και εξειδικευμένο τμήμα για θέματα έρευνας. 

2. Θεσμοθέτηση προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές 

στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Οι υποτροφίες θα πρέπει να είναι ανάλογες με  τις 

αποδοχές τους στην εκπαίδευση ώστε να βοηθούνται ιδιαίτερα οι νεαρότεροι 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα έχουν στη συνέχεια πολλά χρόνια προσφοράς στην 

εκπαίδευση. 

3. Τα αποτελέσματα διατριβών μεταπτυχιακών φοιτητών στο χώρο της εκπαίδευσης 

πρέπει να αξιοποιούνται από την ΥΣΕΑ. 

 

3. That a research unit be established 
alongside the proposed training 
programme. 

 Βλέπε εισήγηση 2 πιο πάνω 
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4. That the content of the teacher training 

programme as provided to future school 
counsellors be reviewed to make it more 
appropriate to their distinctive needs. 
 

 
Υφιστάμενη Κατάσταση: 

Η Κυπριακή πολιτεία έχει αναθέσει το έργο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών 

στοχεύει στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της ΥΣΕΑ και κατ' επέκταση της 

σχολικής μονάδας, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων εκπαιδευτικών και της 

εκπαιδευτικής εμπειρίας των παλαιότερων συναδέλφων τους (Αντωνίου, 2009· Αντωνίου & 

Τσιάκκιρος, 2010). Η επιμόρφωση συμβάλλει τόσο στην ομαλή ένταξη των νεοεισερχόμενων 

συμβούλων Καθηγητών στη σχολική μονάδα όσο και στη διαμόρφωση κουλτούρας ισότιμης 

και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών (Hargreaves, 1995). 

 

Πρόταση της ΥΣΕΑ:  

1. Αναθεώρηση του προϋπηρεσιακού προγράμματος ώστε να μην αποτελεί συνέχεια της 

ακαδημαϊκής κατάρτισης αλλά προετοιμασία για ένταξη στο Κυπριακό σχολείο Μέσης 

Εκπαίδευσης.  

2. Ο καθηγητής ΣΕΑ χρειάζεται διαρκή επαγγελματική στήριξη, ανάπτυξη και ενημέρωση 

σε νεότερα δεδομένα  ερευνών  και σε ισχύουσες θεωρητικές τάσεις (Bor, 2002· Goodyear 
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& Nelson, 1997). Η ευθύνη για την ανάπτυξη αυτή επιμερίζεται εξίσου στο άτομο και 

στην πολιτεία (Gray, Herlihy & McCollum, 2002). Πρέπει να αναπτυχθεί ένα 

συστηματικό πρόγραμμα περιοδικής επιμόρφωσης που θα καλύπτει όλους τους 

εκπαιδευτικούς από άριστα καταρτισμένους επιστήμονες π.χ. καθηγητές Πανεπιστημίου 

(Stone & Dahir, 2010· Schmidt, 1999· 2007· 2010· Gysbers & Henderson, 1997· 2005· 

2006· Dykeman, 1998· Gibson & Mitchell, 1999)· Να ερευνηθεί κατά πόσο οι 

Καθηγητές ΣΕΑ είναι ικανοποιημένοι (Satisfaction Survey) από το πρόγραμμα 

προϋπηρεσιακής κατάρτισης και να γίνουν εισηγήσεις για βελτίωση σύμφωνα με τις δικές 

τους ανάγκες (Αντωνίου, 2009). 

3. Να εμπλουτιστεί η βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Κύπρου (και της ΥΣΕΑ) με νέα 

σύγχρονα βιβλία και οπτικοακουστικά εκπαιδευτικά βοηθήματα για τη Συμβουλευτική 

και Επαγγελματική Αγωγή. Ενδεικτικός κατάλογος βιβλίων / εκπαιδευτικών βοηθημάτων 

για τη Συμβουλευτική προτείνεται από τον ACA (ACA Publication Catalog, 2010) και την 

ΥΣΕΑ (ΥΠΠ, 2009).  

 

5. That provision be made to provide special 
support to new counsellors for at least their 
first two years in post. 
 

 Υφιστάμενη Κατάσταση: 

Οι πρωτοδιόριστοι καλούνται στα Κεντρικά Γραφεία της ΥΣΕΑ για ενημέρωση, γίνονται 

επισκέψεις και δειγματικές διδασκαλίες στα σχολεία τους. Στηρίζονται τηλεφωνικά από τα 



Εισηγήσεις ΥΣΕΑ Για Την Έκθεση Της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης  

83 
 

Κεντρικά Γραφεία, συντονίζονται ανά Επαρχία από ΒΔ, ενημερώνονται και αναπτύσσονται 

επαγγελματικά μέσα από διαλέξεις/σεμινάρια, παραλαμβάνουν υλικό σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή. Επίσης παραλαμβάνουν εγκυκλίους και ηλεκτρονικά μηνύματα 

ενημερωτικού χαρακτήρα για ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν. 

 

Πρόταση της ΥΣΕΑ:  

1. Να συνεχιστούν οι ενέργειες για στήριξη των πρωτοδιόριστων που ήδη 

πραγματοποιούνται από την ΥΣΕΑ (Goldhammer, 1969· Goodson, 1995· Goodyear & 

Nelson, 1997· Rogers, 1999). 

2. Ο θεσμός του μέντορα καθηγητή να εφαρμόζεται για δύο χρόνια για όλους τους 

πρωτοδιόριστους. Ο  θεσμός  να συμπεριλαμβάνει τους  συμβασιούχους ή αντικαταστάτες 

Καθηγητές ΣΕΑ. 

3. Να στελεχωθούν τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας της ΥΣΕΑ με ένα τουλάχιστον άτομο 

ανά επαρχία με πλήρες ωράριο, ώστε να έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως 

σύνδεσμος μεταξύ του νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού, του μέντορα και της διεύθυνσης 

του σχολείου. 

4. Να δημιουργηθεί εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξης στα Κεντρικά και Επαρχιακά 

Γραφεία Παιδείας της ΥΣΕΑ που να υποστηρίζει το έργο των νεοεισερχόμενων 
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εκπαιδευτικών και μεντόρων. Η υποστήριξη να γίνεται με επιτόπου επισκέψεις στη 

σχολική μονάδα σε τακτά χρονικά διαστήματα όπου να: 

 παρακολουθείται η εργασία που γίνεται, 

 δίνεται ανατροφοδότηση στους εμπλεκομένους, 

 εντοπίζονται περαιτέρω ανάγκες και καθορίζονται τα επόμενα βήματα, 

 εξασφαλίζεται η ποιότητα εφαρμογής της συμβουλευτικής και επαγγελματικής 

αγωγής, 

 γίνονται παρεμβάσεις για επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν. 

6. That the textbook for the careers education 
and social education course be updated, 
extended to include a wider variety of 
exercises involving group work, and 
accompanied by a teacher’s handbook.  
 

 Βλέπε εισηγήσεις για μάθημα (Α4) 

 

7. That possibilities for using some form of 
student assessment, separate from student 
grades, be explored.  
 

 Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση της προόδου των μαθητών είναι επιβεβλημένη για τη θεραπεία των αδυναμιών 

και κάλυψη των ελλείψεων. Αξιολόγηση όμως δε σημαίνει βαθμολόγηση, για αυτό το λόγο 

συμφωνούμε με την πρόταση της επιτροπής για εξεύρεση άλλων τρόπων αξιολόγησης των 

μαθητών. 
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Υφιστάμενη κατάσταση 

Η διδασκαλία του μαθήματος Επαγγελματικής Αγωγής, λαμβάνοντας υπόψη την αναπτυξιακή 

σημασία των συναντήσεων καθόλα τα χρόνια διδασκαλίας – Α΄ έκδοση βιβλίου 1987 – του, 

δεν βαθμολογείται. Η μη βαθμολογία όμως δε σημαίνει και απουσία αξιολόγησης των 

επιλογών των μαθητών ούτε και απουσία κινήτρων για συμμετοχή στο μάθημα. Με αυτά ως 

γνώμονα εισηγούμαστε τα πιο κάτω. 

 

Πρόταση της ΥΣΕΑ 

Σε περίπτωση που παραμένει το μάθημα στην Γ΄ Γυμνασίου ή και γίνεται επέκτασή του στην 

Α΄ Λυκείου εισηγούμαστε να ληφθούν υπόψη τα πιο κάτω: 

 Η αξιολόγηση μπορεί να δίνει χαρακτηρισμό στην επίδοση ή/και συμμετοχή  του 

μαθητή (όπως γίνεται στο ΔΔΚ). Για παράδειγμα: Ικανοποιητική/ Μη ικανοποιητική ή 

Εξαίρετη/ Χαμηλή.  

 Εκπόνηση μικρής μελέτης σε ένα από τα κεφάλαια της Επαγγελματικής Αγωγής.   

 Ίσως συμμετοχή τους σε διαγωνισμό (αφίσας, μελέτης, PowerPoint presentation κλπ.)  

 Τα έργα των μαθητών μπορούν να αξιοποιούνται και εκτός σχολείου. 

 Σύζευξη της διαμορφωτικής αξιολόγησης των μαθητών με τις επιλογές.  

 Αναθεώρηση των στόχων και της ύλης του μαθήματος με περισσότερα θέματα 
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προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης και λιγότερα θέματα Επαγγελματικής Αγωγής. 

 

Σε εκτενέστατη συζήτηση που διεξήχθη στις δύο Γενικές Συνελεύσεις αποφασίστηκε ότι δε 

θα βαθμολογείται το μάθημα, όμως ευνοείται η αλλαγή στο αναλυτικό και τοποθέτησή του 

πάνω σε νέα βάση.  

8. That further career education provision be 
built into the second year of the lyceum, 
linked to the work-experience programme. 
 

 Βλέπε εισηγήσεις για το μάθημα (Α4) 

 

 

9. That ways be explored of introducing a 
more developmental approach to career and 
social education that would build 
throughout secondary education. 
 

 Εισαγωγή 

Βασικός συντελεστής στη διαδικασία ανάπτυξης των μαθητών είναι ο Καθηγητής ΣΕΑ. Η 

εξελικτική προσέγγιση εξετάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας 

ανάπτυξης (Ivey & Conclaves, 1988). Αφού η εξέλιξη του ατόμου είναι μια συνεχής πορεία, 

μέσα σε ένα εξελισσόμενο περιβάλλον, συνεχής πρέπει να είναι και η εφαρμογή της 

Συμβουλευτικής, ιδιαίτερα στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα όπου ο Καθηγητής ΣΕΑ είναι 

εντός της σχολικής μονάδας. 

 

Υφιστάμενη κατάσταση 

Οι Καθηγητές ΣΕΑ στα σχολεία έχουν ως στόχο την προληπτική διευκόλυνση της εξέλιξης 

των μαθητών, φυσικής, ψυχολογικής, συναισθηματικής, επαγγελματικής, νοητικής, ώστε να 
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μπορούν να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε εξελικτικές δραστηριότητες. Συνεπώς, στόχος 

των Καθηγητών ΣΕΑ είναι η ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών, που είναι σχετικές με 

την εξέλιξή τους, την αυτογνωσία τους, την αυτοαποδοχής τους, την ωρίμανσή τους, την 

ένταξη και προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον, την ασφάλειά τους, την 

κοινωνικοποίησή τους, την υπευθυνότητά τους, την αποτελεσματικότητά τους, την επίλυση 

προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, την υγιή μετάβαση από βαθμίδα σε βαθμίδα και την 

εκπαίδευση για ανταπόκριση στις εξελικτικές δραστηριότητες της κάθε βαθμίδας 

(Δημητρόπουλος, 1994 · 2005).   

 

Πρόταση της ΥΣΕΑ 

Με αυτά ως γνώμονα εισηγούμαστε να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δραστηριοτήτων  

επαγγελματικής και κοινωνικής εκπαίδευσης με συγκεκριμένους στόχους και έτοιμο υλικό 

αρχίζοντας από την Α΄ Γυμνασίου μέχρι την Γ΄ Λυκείου. Ίσως αυτό να μπορεί να γίνει μέσα 

από τη συγγραφή συγκεκριμένου εγχειριδίου/οδηγού που θα δίνεται σε όλους τους 

Συμβούλους.  Αυτό, όπως και πολλά  άλλα είναι δυνατό να επιτευχθούν με την αύξηση των 

ωρών και την κατάλληλη εκπαίδευση. Δηλαδή, ο Σύμβουλος θα απευθύνεται στην κάθε τάξη 

με συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες οι οποίες θα είναι στοχευμένες και θα συμπληρώνουν 

ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Επαγγελματικής Αγωγής και Καθοδήγησης από την Α΄ 

Γυμνασίου - Γ΄ Λυκείου. 
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Μπορούν, παράλληλα, να διοργανωθούν Επαρχιακές Ομιλίες – Εργαστήρια πάνω σε θέματα 

καθοδήγησης αλλά και γενικών παιδαγωγικών θεμάτων. Ιδανικό θα ήταν να εκδίδεται ετήσιο 

πρόγραμμα το οποίο να δημοσιοποιείται προς όλους τους εμπλεκομένους με την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς.     

 

Προκύπτει, κατά συνέπεια, η υποχρέωση να παραχθεί ελκυστικό έντυπο υλικό από την ΥΣΕΑ 

που να μπορεί να διανεμηθεί σε μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών. Τα 

έντυπα αυτά μπορεί να είναι ένα βιβλιαράκι  το οποίο να περιλαμβάνει διάφορες χρήσιμες 

πληροφορίες  αλλά και καθοδηγητικά σχεδιαγράμματα όπως για παράδειγμα: 

 Χρήσιμες Δεξιότητες για επιτυχημένη σταδιοδρομία  

 Πληροφορίες για το Ενιαίο Λύκειο ή το Νέο Λύκειο 

 Πληροφορίες για σπουδές στην Κύπρο και στο εξωτερικό 

 Αναφορές σε χρήσιμες υπηρεσίες, π.χ. Europass, Έρευνες ΑνΑΔ, Τμήμα Εργασίας, 

κ.ά. 

 Τρόποι αναζήτησης εργασίας 

 Σχεδιάγραμμα για τις επιλογές μαθημάτων 

 Σχεδιάγραμμα για την επιλογή κατεύθυνσης σταδιοδρομίας  
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 Ημερολόγιο τελειοφοίτων μαθητών 

 Χρήσιμες ιστοσελίδες 

Το βιβλιαράκι αυτό μπορεί να συνοδεύεται από ένα Portfolio για τους μαθητές και το οποίο 

μελλοντικά θα μπορούσε να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και οι ανακοινώσιμες πληροφορίες 

του να διαχέονται από τη μια βαθμίδα στην άλλη. 

 

10. That counsellors give more attention to 
helping teachers in general, and class 
teachers in particular, in offering helping 
relationships to students. 
 

 Υφιστάμενη Κατάσταση: 

Οι Καθηγητές ΣΕΑ συνεργάζονται με όλους τους καθηγητές (Gysbers & Henderson, 1997· 

2005· 2006) και ιδιαίτερα τους υπεύθυνους καθηγητές τμημάτων για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση προβλημάτων των μαθητών (Ετήσια Έκθεση ΥΣΕΑ, 2009). Η ΥΣΕΑ θεωρεί 

απαραίτητη τη συνεργασία με όλο το Εκπαιδευτικό και Διοικητικό προσωπικό του σχολείου 

(Αντωνίου & Τσιάκκιρος 2010· Gysbers, 2004a· 2004b· 2005· 2006· 2008a· 2008b· Gysbers & Lapan, 

2009), ώστε οι μαθητές: 

 Να γνωρίσουν εξελικτικά και να αποδεχτούν τον εαυτό τους και να διαμορφώσουν 

υγιείς στάσεις ζωής. 

 Να αναπτύξουν θετική εικόνα για τον εαυτό τους και να αποκτήσουν τα κατάλληλα 

εφόδια αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προσωπικών, οικογενειακών ή  

κοινωνικών προβλημάτων της ζωής. 
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 Να προσαρμοστούν  στο σχολικό  περιβάλλον με  στόχο την  εκπαιδευτική  και 

κοινωνική τους πρόοδο και εξέλιξη. 

 Να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν τη λήψη 

ορθολογιστικών αποφάσεων σε θέματα προσωπικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά ή 

επαγγελματικά. 

 Να αναγνωρίσουν τις ατομικές τους δυνατότητες, ενδιαφέροντα, δεξιότητες και 

κλίσεις, να γνωρίσουν τη φύση και τις απαιτήσεις διαφόρων επαγγελμάτων καθώς και 

τις σύγχρονες κοινωνικό-οικονομικές και πολιτισμικές εξελίξεις ώστε να οδηγηθούν 

σε ορθές εκπαιδευτικές επιλογές. 

 

Πρόταση της ΥΣΕΑ:  

1. Σχεδιασμός και οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων 

(Fullan & Connelly, 1990· Fullan & Hargreaves, 2000) προς το διδακτικό 

προσωπικό των σχολείων σε θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 

ώστε να γνωρίζουν το δικό τους ρόλο και τα καθήκοντα στο πρόγραμμα 

συμβουλευτικής του σχολείου τους. (Gysbers & Henderson, 1997· 2005· 2006· 

Myrick, 1997). 
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2. Αναθεώρηση εγγράφων και ιεράρχησης καθηκόντων για Υπεύθυνους Καθηγητές 

τμημάτων. 

3. Τουλάχιστον μια συνάντηση Υπεύθυνων Καθηγητών τμημάτων με τον Καθηγητή 

ΣΕΑ υπό την ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου στην αρχή της σχολικής χρονιάς 

με θέμα «το Πλαίσιο Συνεργασίας με τον Υπεύθυνο Τμήματος και την 

Παιδαγωγική Ομάδα». 

4. Τακτική συνεργασία του Καθηγητή ΣΕΑ με τον υπεύθυνο τμήματος και τον 

υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή για σοβαρά θέματα που αφορούν το τμήμα τους. 

5. Χρήση και υποβολή εντύπου παραπομπής μαθητή στον Καθηγητή ΣΕΑ από την 

Παιδαγωγική Ομάδα ή τον υπεύθυνο τμήματος. 

 

11. That training be provided to school 
principals on how they can lead and 
support the design and implementation of 
school guidance programmes, with the 
counsellor as a key resource but not as the 
sole deliverer. 
 

 Υφιστάμενη Κατάσταση: 

Οι Διευθυντές ενημερώνονται με εγκύκλιο από το ΥΠΠ για τα καθήκοντα των Καθηγητών 

ΣΕΑ  και τις βασικές αρχές που διέπουν την άσκησή τους (ΥΠΠ. 2009). 
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Πρόταση της ΥΣΕΑ:  

Η ΥΣΕΑ εισηγείται το σχεδιασμό και την οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών 

προγραμμάτων προς  το Διοικητικό προσωπικό των σχολείων ώστε να γνωρίζουν πώς να 

ηγούνται, να στηρίζουν, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα Συμβουλευτικής 

(Gibson & Mitchell, 1999· Gysbers & Henderson, 1997· 2005· 2006· Gysbers & Magnuson, 

1998· Lampe, 1985· Schmidt, 1999· 2007· 2010· Stone & Dahir, 2010). 

 

Θέματα Επιμόρφωσης:  

α) Ρόλος και Καθήκοντα των Διευθυντών στο Σχολικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής 

(Gysbers & Henderson, 1997· 2005· 2006· Lampe, 1985· Myrick, 1997).  

β) Πλεονεκτήματα των Περιεκτικών/Ολοκληρωμένων Σχολικών Προγραμμάτων 

Συμβουλευτικής (Comprehensive School Guidance Programmes)  σε μαθητές, σχολικές 

μονάδες και την κοινωνία γενικότερα.  

γ) Ανάπτυξη και Διοίκηση των Προγραμμάτων Συμβουλευτικής (Borders & Drury, 1992· 

Collet, 1982· Gladding, 1996· Gysbers, 2004· 2005· 2008· Gysbers & Henderson, 1997· 

2005· 2006· Gysbers & Magnuson, 1998· Schmidt, 1999· 2007· 2010· Sink & McDonald, 

1998). 
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12. That classroom teachers have some regular 
timetabled periods to be with their class 
groups. 
 

 Βλέπε εισήγηση 10 πιο πάνω 

13. That a code of ethics be developed to 
support the work of counsellors. 
 

 Εισαγωγή 

Σε όλους τους θεσμούς, τα επαγγέλματα και συνακόλουθα σε όλες τις επιστήμες που 

σχετίζονται με τον άνθρωπο είναι καθοριστική η θέση και ουσιαστικός ο ρόλος της ηθικής 

δεοντολογίας και των ηθικών αρχών που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος (ASCA, 

2003· Bednar, Lambert &Waite, 1991· Corey & Corey, 1993· Δημητρόπουλος, 2004). Ένας 

κώδικας δεοντολογίας δεν είναι νομοθετικό κείμενο που επιβάλλεται, ούτε είναι αρμοδιότητα 

της πολιτείας η τήρησή του. Αντίθετα σύμφωνα με τους Cowie και Perherek (2004) είναι ένα 

σύνολο ευέλικτων και ελαστικών προβλέψεων που δίνουν κατεύθυνση κυρίως στον άπειρο 

Καθηγητή ΣΕΑ βοηθώντας τον κατά συνέπεια να καταφεύγει σε περιπτώσεις με 

αμφιλεγόμενες όψεις και διλήμματα. Κάποτε στο επάγγελμά μας το δίκαιο είναι και 

παράνομο, το σωστό είναι επικίνδυνο και είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου διίστανται οι 

απόψεις για φαινομενικά εύκολες αποφάσεις.   

 

Πρόταση της ΥΣΕΑ 

Είναι για αυτό το λόγο που ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας αποτελεί σημαντικό 

εργαλείο στη δουλειά μας, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί μόνο μέσα από ειδική μελέτη 
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υφιστάμενων Κωδίκων Δεοντολογίας άλλων χωρών όπου προσφέρεται Σχολική 

Συμβουλευτική στη βάση του δικού μας μοντέλου όπως οι ΗΠΑ, η Ιρλανδία και η Ισλανδία 

(Λεβέντης, 2004).  Ο ΗΚΔ μπορεί, αν το επιθυμεί το Υπουργείο μας, να αποτελέσει μέρος 

παραρτήματος της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας. Στο Παράρτημα Γ δίνεται 

ενδεικτική εισήγηση ΗΚΔ όπως είχε προταθεί σε όλους τους μετόχους το 2006 (Αντωνίου, 

2006). Απαραίτητη, επίσης, είναι η δημιουργία Επιτροπής Ηθικής από Συμβούλους.  

 

14. That guidelines be laid down for the 
minimum standards required for office 
accommodation to enable counsellors to do 
their distinctive work efficiently and for 
students to have ready access to career 
information resources within the school. 
 

 Εισαγωγή 

Η σημερινή κατάσταση στα σχολεία δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική. Στα περισσότερα 

Λύκεια υπάρχει χώρος μόνο για ένα γραφείο και ο δεύτερος Σύμβουλος είναι στον 

προθάλαμο. Στα Γυμνάσια υπάρχει συνήθως ένα ενιαίο Γραφείο το οποίο όταν απουσιάζει ο 

Καθηγητής ΣΕΑ είναι κλειδωμένο. Σύνδεση με το διαδίκτυο δεν έχουν όλα τα Γραφεία ΣΕΑ, 

οι Η/Υ είναι σε αρκετές περιπτώσεις 4-5 χρόνων με λειτουργικά συστήματα που δεν 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Δεν υπάρχει ειδική αίθουσα για τη διδασκαλία και 

πολλά άλλα.  

 

Πρόταση της ΥΣΕΑ 

Εισηγούμαστε να καταγραφούν σε σημεία με καταγραμμένη δίπλα την αιτιολόγηση για κάθε 

μέρος της υποδομής και την κοστολόγησή τους. Δηλαδή, είναι δυνατό να φαίνεται ένα 
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συνολικό κόστος Γραφείου ΣΕΑ σε ότι αφορά σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να προσδιορίζεται και η χρονική ζωή κάποιων αντικειμένων 

τεχνολογίας, έτσι που να γίνει σωστός υπολογισμός κόστους. Επίσης, το Γραφείο ΣΕΑ να 

θεωρείται Ειδική Αίθουσα στο σχολείο και μέσω μιας εγκυκλίου, όπως συμβαίνει με τις άλλες 

Ειδικές Αίθουσες, να δίνονται οδηγίες στους διευθυντές όπως διασφαλίζονται συγκεκριμένες 

στοιχειώδεις προδιαγραφές που θα καθορίζονται από την ΥΣΕΑ. 

 

Πιστεύουμε ότι τα γραφεία ΣΕΑ των Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών θα πρέπει να 

είναι άρτια εξοπλισμένα και σε πολύ καλή τοποθεσία στο σχολικό χώρο, ώστε να 

εξυπηρετούν τις ανάγκες των μαθητών/τριων. Είναι αυτονόητο, και όμως δεν τηρείται, το 

γεγονός ότι τα γραφεία ΣΕΑ πρέπει να βρίσκονται στο ισόγειο και όχι στους ορόφους, 

πράγμα που βλέπουμε σε πολλά σχολεία. Με μια απλή αλλαγή σε αίθουσα διδασκαλίας θα 

μπορεί να διαμορφωθεί ο χώρος σε λειτουργικό γραφείο ΣΕΑ (βλέπε σχέδιο 1).  

 

Η εύρυθμη λειτουργία του γραφείου και η καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών/τριων  είναι ο 

απώτερος στόχος.  Αυτό εξασφαλίζεται αν  στο πρώτο γραφείο (προθάλαμος) τοποθετηθεί 

βιβλιοθήκη με τους οδηγούς σπουδών των διαφόρων πανεπιστημίων, πληροφορίες για 

σπουδές σε διάφορες χώρες κ.ά. καθώς και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, με σύνδεση στο 

διαδίκτυο, όπου οι μαθητές/τριες μπορούν να τους χρησιμοποιούν για την διεξαγωγή 
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διαφόρων τεστ και για έρευνα στο διαδίκτυο για σπουδές, πανεπιστήμια κ.ά. Τα δύο γραφεία  

θα χρησιμοποιούνται από τους Συμβούλους για τις προσωπικές συνεντεύξεις κλπ.  Είναι 

ευνόητο ότι θα υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο και στα γραφεία των Συμβούλων. 

 

Επιπρόσθετα, η τοποθέτηση συστήματος κλιματισμού στα γραφεία ΣΕΑ επιβάλλεται γιατί 

στην Κύπρο κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, η ζέστη είναι αφόρητη 

και η θερμοκρασία φτάνει τους 36 - 40º  C.  Οι σύμβουλοι στα σχολεία βρίσκονται συνεχώς 

στα γραφεία τους για την εξυπηρέτηση των μαθητών/τριων συνεπώς υφίστανται την αφόρητη 

ζέστη και δεν μπορούν να εργάζονται σε τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες.  

 

Καταλήγοντας, για την καλύτερη λειτουργία του γραφείου ΣΕΑ χρειάζονται:  

 Τρία ρόνεο 

 Σετ κρεμαστά φάιλς για τα ρόνεο 

 Δύο ντουλάπια - βιβλιοθήκες με κλειδιά 

 Δύο μεγάλες βιβλιοθήκες με τζάμια 

 Πινακίδες ανακοινώσεων 

 4 ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεμένους με εκτυπωτή και διαδίκτυο για τον 

προθάλαμο 
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 2 σταθερούς και 2 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεμένους με εκτυπωτή 

και διαδίκτυο για το κάθε γραφείο ΣΕΑ Λυκείου/Τεχνικής Σχολής 

 Φωτοτυπική μηχανή για τον προθάλαμο 

 Τραπέζι συνεδριάσεων για τον προθάλαμο. 

 

15. That information resources be developed 
showing the range of occupations to which 
particular education pathways might lead. 
 

 Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή εάν δεν επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος των Κεντρικών Γραφείων ΥΣΕΑ, 

είναι αδύνατο να προσβλέπουμε στη σταθερή ανάπτυξη πηγών πληροφόρησης από τους 

Συμβούλους στα σχολεία. Είτε θα υπάρχει μόνιμη ομάδα που θα συνεργάζεται με άλλα 

υπουργεία (Εργασίας, Οικονομικών, Εμπορίου) με άλλες χώρες και ανάλογους φορείς της 

Ευρώπης, είτε θα προκηρύσσονται προσφορές για να εκτελείται αυτό/α το/α project από 

ιδιώτες ή δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα ή άλλους φορείς επί πληρωμή.  Σίγουρα υπάρχουν 

ευρωπαϊκά κονδύλια για να αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.  Εξάλλου, λόγω των 

σημερινών δεδομένων σε ότι αφορά τους ρυθμούς αλλαγών κι ανάπτυξης, η ευκολότερη λύση 

είναι η αγορά υπηρεσιών σε ότι αφορά τις πηγές πληροφόρησης και την ανάπτυξη άλλων 

εργαλείων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής. Βέβαια, χρειάζεται προσοχή, έτσι 

που να μην καταλήξουμε να γίνονται όλα με την αγορά υπηρεσιών καταπατώντας βασικά 

δικαιώματα και παροχές στην εργασία ή κάνοντας εκπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών 

μας, στην επιστήμη και στο επάγγελμά μας. 
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Πρόταση της ΥΣΕΑ 

Εισήγησή μας είναι οι πηγές να ενταχθούν κάτω από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για εύκολη 

πρόσβαση και συνεχή ανανέωση των πληροφοριών. Συνεπώς, οτιδήποτε και αν αποφασιστεί, 

αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί στην πλατφόρμα (εισήγηση Α5) για τις νέες τεχνολογίες. 

 

16. That a review be undertaken of the role of 
psychometric tests and also of other tools 
(e.g. portfolios) in the CCES. 
 

 Εισαγωγή 

Μεταξύ των ειδικών υπάρχει ανέκαθεν σε εξέλιξη η συζήτηση για το ποια μέθοδος είναι 

περισσότερο αξιόπιστη, ποιος τρόπος οδηγεί στην εγκυρότερη διάγνωση-πρόγνωση: τα 

ψυχομετρικά τεστ (Herr, Cramer & Niles, 2004) ή τα μη ψυχομετρικά μέσα (Goldman, 1992· 

Seligman, 1994); Οι υποστηρικτές των δύο απόψεων είναι πολλοί και αναμφίβολα υπάρχουν 

πλεονεκτήματα στις ψυχομετρικές προσεγγίσεις (Σιδηροπούλου, 2009α· 2009β), με δεδομένη 

την ασφάλεια που παρέχουν οι στατιστικές αναλύσεις και η χρήση υπολογιστών 

(Κατσανέβας, 2009· Σιδηροπούλου, 2009β). Επιπρόσθετα με τα τεστ επιτυγχάνεται οικονομία 

χρόνου, επιβεβαιώνονται υποθέσεις, παρέχονται περισσότερο επεξεργάσιμα ποσοτικά 

δεδομένα. Από την άλλη συχνά αμφισβητείται η αξιοπιστία των τεστ, η επίδοση των 

μαθητών, η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, το εύρος των μετρήσεων της προσωπικότητας 

και των ικανοτήτων του ατόμου και βεβαίως, η έντονη κριτική για τη μηχανοποίηση των 

διαδικασιών και τη λήψη απόφασης. Ερωτηματικά γεννούνται και από τη χρήση των 
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αποτελεσμάτων. 

  

Πρόταση της ΥΣΕΑ 

Επιγραμματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι ένα τεστ δεν μπορεί να δίνεται οποτεδήποτε 

αλλά στο σωστό χρόνο και όπου χρειάζεται, πρέπει να δίνεται από ένα εκπαιδευμένο 

Σύμβουλο και να υπάρχει ικανοποιητικός χρόνος για τη χορήγηση, επεξήγηση και αξιοποίησή 

του (Sampson & Pyle, 1983). Σίγουρα πριν από την αγορά πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά 

από ομάδα καταρτισμένων επιστημόνων (με τη συμμετοχή Συμβούλων) τα υφιστάμενα τεστ 

τα οποία είναι διαθέσιμα στην αγορά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και Αμερική.  

Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να προσφέρονται στον Η.Υ. Μια επιλογή ενός paper-and-pencil 

test ίσως να καθιστά την προσφορά και χρήση τέτοιων εργαλείων πιο εύκολη, φθηνή και 

προσβάσιμη.  Εξάλλου, στο σχολείο παίζει ρόλο και ο ψυχολογικός παράγοντας (Beck, 1976· 

Rogers, 1961), όπου ο μαθητής και οι γονείς του είναι δυνατό να νιώσουν ότι η διαδικασία 

είναι προσιτή και η συνεργασία με το Σύμβουλο σημαντική και αξιόπιστη (ο Σύμβουλος έχει 

τις απαντήσεις!). Βασική εισήγησή μας είναι να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό πορτφόλιο 

ανάλογο του ΠΛΩΤΕΑ με κωδικούς πρόσβασης για τις ευαίσθητες πληροφορίες και 

δυνατότητα μέσω ανοικτού δικτύου χρήσης σειράς από εργαλεία. 
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17. That in future the Director of the service 
should be someone with experience 
directly related to counselling and career 
education. 
 

 Υφιστάμενη Κατάσταση: 

Στα Σχέδια Υπηρεσίας των ΠΛΕ του ΥΠΠ δε γίνεται αναφορά ειδικά για τη θέση του 

Προϊστάμενου της ΥΣΕΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τις περισσότερες φορές, ο 

Προϊστάμενος της ΥΣΕΑ να είναι άτομο χωρίς ειδίκευση στη Συμβουλευτική. 

 

Πρόταση της ΥΣΕΑ:  

Στα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του Προϊστάμενου της ΥΣΕΑ να υπάρχει 

προϋπόθεση (μεταξύ άλλων), για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πανεπιστημίου στην Καθοδήγηση 

ή/και τη Συμβουλευτική ή/και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. 

 

18. That a system of clinical supervision be 
introduced to support school counsellors. 
 

 Υφιστάμενη Κατάσταση: 

1. Ο Προϊστάμενος της ΥΣΕΑ επιθεωρεί, συμβουλεύει και αξιολογεί το προσωπικό της 

Υπηρεσίας  του.  

2. Όλοι οι Καθηγητές ΣΕΑ στηρίζονται τηλεφωνικά από τα Κεντρικά Γραφεία, 

συντονίζονται ανά Επαρχία από ΒΔ, ενημερώνονται και αναπτύσσονται επαγγελματικά 

μέσα από διαλέξεις/σεμινάρια, παραλαμβάνουν υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

Επίσης, παραλαμβάνουν εγκυκλίους και ηλεκτρονικά μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα 

για ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν. 
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3. Οι πρωτοδιόριστοι καλούνται στα Κεντρικά Γραφεία της ΥΣΕΑ για ενημέρωση, γίνονται 

επισκέψεις και δειγματικές διδασκαλίες στα σχολεία τους. 

 

Πρόταση της ΥΣΕΑ:  

1. Να δημιουργηθεί οργανική θέση Επιθεωρητή για την ΥΣΕΑ.   

2. Στα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του Επιθεωρητή ΣΕΑ να υπάρχει προϋπόθεση 

(μεταξύ άλλων), για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πανεπιστημίου στην Καθοδήγηση ή/και τη 

Συμβουλευτική ή/και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. 

3. Να προσφερθεί κλινική εποπτεία στους Καθηγητές Συμβουλευτικής στα σχολεία 

(Αντωνίου, 2009· Bernard & Goodyear, 2004· Bor, 2002· Borders & Usher, 1992· Bradley 

& Kottler, 2001· Campbell, 2000· Dollarhide & Miller, 2006· Gray, Herlihy & McCollum, 

2002· Henderson & Gysbers, 2006· Roberts & Borders, 1994).  

4. Ο Επιθεωρητής ΣΕΑ θα έχει την ευθύνη για την κλινική εποπτεία και στήριξη των 

Καθηγητών Συμβουλευτικής στα σχολεία (Gysbers & Magnuson, 1998· Gysber, Starr & 

Magnuson, 1998· Schmidt, 1999· 2007· 2010· Sink & McDonald, 1998). 
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19. That there be regular internal evaluations of 
the service from the perspectives of 
students, parents, external agencies, 
employers, and the counsellors themselves. 
 

 Εισαγωγή 

Συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνεται μια συνεχής διαμορφωτική αξιολόγηση της ΥΣΕΑ για 

σκοπούς βελτίωσης (Αντωνίου, 2009· Blasé & Blasé, 1998· Bouchamma, 2005· Bush & 

Coleman, 2000· Δημητρόπουλος, 1991). Βασική προϋπόθεση για μας είναι να γίνεται αφού 

όμως προηγηθεί η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της ΥΣΕΑ. Τότε θα είναι δίκαιο  να 

κρινόμαστε από τις αναφερόμενες ομάδες και φορείς με τρόπο επιστημονικό και 

τεκμηριωμένο (Ellet, Wrten, Callendar, Loup & Liu, 1996). Προς αυτή την κατεύθυνση 

μπορούν να ετοιμαστούν και να χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια αξιολόγησης των 

προσφερόμενων υπηρεσιών ΣΕΑ (Πασιαρδής, 2007α· 2007β· Πασιαρδής, Σαβββίδης & 

Τσιάκκιρος, 2005) τα οποία να δίνονται στην αρχή και πριν το τέλος της ακαδημαϊκής 

χρονιάς για συνεχή ανατροφοδότηση. Πρώτιστος στόχος βέβαια πρέπει να είναι η 

αυτοβελτίωση και στη συνέχεια η αναβάθμιση των υπηρεσιών μας (Pearson, 2004). 

 

Πρόταση της ΥΣΕΑ 

Εισηγούμαστε: 

 Η αξιολόγηση να είναι διαμορφωτική (Αντωνίου, 2008β· 2009· Jackson, 1995· Nolan, 

Raban & Waniganayake, 2005· Πασιαρδής, 2007β) 

 Η αξιολόγηση αυτή να είναι συνεχής (Κοινοπραξία Αθηνά, 2006· Κυριακίδης, 2001· 

Πασιαρδής, 2005) 
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 Οι πληροφορίες να αντλούνται από πολλαπλές πηγές (Johnson & Scholes, 1993· 

Νόβα-Καλτσούνη, 2006) 

 Να συμφωνηθούν από όλους τα κριτήρια αξιολόγησης (Hoy & Miskel, 1994· 

Ruddock, 1981· Παπαϊωάννου, 2004) 

 Να είναι κατά το δυνατό μετρήσιμα αυτά τα κριτήρια (Αντωνίου, 2009· Κοινοπραξία 

Αθηνά, 2004) 

 Να λαμβάνεται υπόψη η διπλή ιδιότητα του Καθηγητή ΣΕΑ - Καθηγητής και 

Σύμβουλος - και η διπλή πτυχή του ρόλου του Συμβούλου (Αντωνίου, 2008α· 

Δημητρόπουλος, 2005)- Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός - 

καθώς, επίσης, και οι ιδιαιτερότητες των καθηκόντων του Καθηγητή ΣΕΑ - 

διαφορετικά καθήκοντα στα Γυμνάσια, διαφορετικά στα Λύκεια και τις Τεχνικές 

Σχολές, διαφορετικά στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία (Λεβέντης, 2004). 

 

20. That the CCES be recognised as having a 
transversal cross-sectoral relevance across 
the Ministry of Education and Culture as a 
whole. 
 

 Υφιστάμενη Κατάσταση: 

1. Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) υπάγεται διοικητικά 

στη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  Ως 

κύριο στόχο έχει την προσωπική, κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη 

των μαθητών και άλλων ατόμων. Η ΥΣΕΑ λειτουργεί Γραφεία Συμβουλευτικής σε όλα 

τα σχολεία της Δημόσιας Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης καθώς και Κεντρικά 
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Γραφεία σε επιτελικό επίπεδο στο Υ.Π.Π. Επαρχιακά Γραφεία ΣΕΑ λειτουργούν από τη 

σχολική χρονιά 2009-2010 σε όλες τις επαρχίες.  

Μετά την επιτυχή πιλοτική λειτουργία των Επαρχιακών Γραφείων της ΥΣΕΑ – σχολική 

χρονιά 2009-2010 - το ΥΠΠ προχώρησε στην τοποθέτηση μόνιμων Καθηγητών ΣΕΑ στα 

Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης στη Λεμεσό, Λάρνακα / Αμμόχωστο 

και Πάφο. Τα Επαρχιακά Γραφεία ΣΕΑ θα λειτουργούν δύο μέρες τη βδομάδα για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. 

 

Η σχολική παραβατικότητα, η απειθαρχία των μαθητών, τα θέματα επίδοσης, παραβάσεων 

του νόμου, χρήσης ουσιών εξάρτησης και άσκησης σωματικής / ψυχολογικής βίας είναι 

θέματα υπαρκτά τόσο στη Δημοτική όσο και στη Μέση Εκπαίδευση.  Ο ρόλος της ΥΣΕΑ 

στην αντιμετώπιση και πρόληψη των πιο πάνω φαινομένων είναι πολύ σημαντικός, αφού 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση και μείωση των προβλημάτων (Borders & Drury, 1992· 

Δημητρόπουλος, 2004· Fairchild, 1986· 1993· Georgiades, 1979· Georgiades & Achilides, 

1972· Gysbers & Lapan, 2009). Στα δημοτικά σχολεία τα τελευταία χρόνια (σύμφωνα με 

περιστατικά που έχουν καταγραφεί) υπάρχει αυξητική τάση σε θέματα παραβατικότητας, 

βίας, επιθετικότητας, μαθησιακών δυσκολιών, κ.τ.λ.. κάτι που καταδεικνύει την άμεση 

ανάγκη εξειδικευμένων υπηρεσιών Συμβουλευτικής στα Δημοτικά σχολεία.  
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Πρόταση της ΥΣΕΑ:  

1. Να συσταθεί/επεκταθεί Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στη 

Δημοτική Εκπαίδευση (Faust, 1968· Herr, 1982· Gysbers, Starr & Magnuson, 1998· 

Schmidt, 2010· Wilgus & Shelley, 1988).  

2. Να διευρυνθεί και να συστηματοποιηθεί η ανταλλαγή επισκέψεων σε σχολεία ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς (δασκάλους & καθηγητές ΣΕΑ) των δύο βαθμίδων. Να μελετηθεί 

επιπλέον το ενδεχόμενο πραγματοποίησης προγραμματισμένων συναντήσεων από 

εκπαιδευτικούς της μιας βαθμίδας στην άλλη με ανταλλαγή απόψεων και 

αλληλοενημέρωση για προβλήματα που πιθανόν να παρουσιάζουν οι μαθητές (Έκθεση 

Ουνέσκο, 1997· Wilgus & Shelley, 1988). 

3. Να οργανωθούν σεμινάρια σε περιφερειακή βάση και ημερίδες σε τοπική βάση με 

συμμετοχή εκπαιδευτικών (Καθηγητών ΣΕΑ και δασκάλων) των δύο βαθμίδων για 

συζήτηση θεμάτων στη Συμβουλευτική. 

4. Ενημέρωση του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού των δημοτικών σχολείων σε 

θέματα Συμβουλευτικής ώστε να γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα των 

Περιεκτικών/Ολοκληρωμένων Σχολικών Προγραμμάτων Συμβουλευτικής (Comprehensive 
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School Guidance Programmes) στους μαθητές, τις σχολικές μονάδες και την κοινωνία 

γενικότερα μέσα από εμπεριστατωμένες έρευνες (Gydbers, Hughey, Starr & Lapan, 1992· 

Gysbers, Starr & Magnuson, 1998· Schmidt, 1999· 2007· 2010· Wilgus & Shelley, 1988). 

5. Η ΥΣΕΑ να αντιπροσωπεύεται και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

 

21. That stronger links be established between 
CCES and the Department of Labour. 
 

 Τα δύο τμήματα μπορούν να συνεργάζονται σε μόνιμη βάση αξιοποιώντας και 

αναπτύσσοντας τοπικές και ευρωπαϊκές πηγές πληροφόρησης και εργαλεία (Cedefop, 2005· 

2008a· 2008b· Sultana, 2004· 2008). Τα Γραφεία Εργασίας μπορούν να αξιοποιηθούν και από 

τους Συμβούλους είτε ως χώροι πηγών και πληροφόρησης, είτε ως χώροι για συνεχή (και τα 

απογεύματα) εξυπηρέτηση του κοινού (όλων των πολιτών) με την αγορά υπηρεσιών από 

προσοντούχους Συμβούλους. Το ίδιο βέβαια θα μπορούσε να γίνει και με το άνοιγμα των 

Γραφείων ΣΕΑ στα Λύκεια έτσι που να εξυπηρετείται καλύτερα ο πληθυσμός τόσο των 

μαθητών και των οικογενειών τους όσο και του υπόλοιπου πληθυσμού. Έμφαση πρέπει να 

δοθεί στην πορεία σταδιοδρομίας του ατόμου το οποίο είναι έτοιμο να ενταχθεί στην αγορά 

εργασίας (European Commission 2007a· 2010a· National Guidance Forum, 2007· Watts, 

2010). Άλλη δυνατότητα είναι να ανοίξουν τα Γραφεία ΣΕΑ των σχολείων όπου λειτουργούν 

ΚΙΕ τα απογεύματα και οι υπηρεσίες να προσφέρονται από διορισμένο ή αδιόριστο Σύμβουλο 

ο οποίος να πληρώνεται όπως οι καθηγητές ΚΙΕ. 
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Η σύνδεση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί και να διασφαλιστεί μέσα από την ίδρυση του Εθνικού 

Φορέα Διά Βίου Καθοδήγησης όπως συμβαίνει σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες (ELGPN, 

2010). Το αποτέλεσμα της μορφής και σύνθεσης του Εθνικού Φορέα Διά Βίου Καθοδήγησης 

θα επέλθει μέσα από τη μελέτη αυτών των συστημάτων και θα αποφασιστεί κυρίως από τα 

δύο άμεσα εμπλεκόμενα Υπουργεία – Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την ίδρυση του Φορέα και με την αξιοποίηση της 

Έκθεσης Αξιολόγησης της ΥΣΕΑ λογική συνέχεια είναι η ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για 

τη Διά Βίου Καθοδήγηση (Watts et.al., 2010). 
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Παράρτημα Α 
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Executive Summary 
 
 

The Counselling and Career Guidance Service in Cyprus has considerable strengths: 
 

 It is widely valued by students and their parents, by school principals and other teachers, by external agencies, and by the community as a 
whole. 

 It is strongly professional, with staff who are unusually well qualified by international standards. 
 
These strengths are currently balanced by two main weaknesses: 
 

 The widespread sense of role overload. Counsellors do not have sufficient time for the tasks they are given, and this had an impact on the 
quality of their work, sometimes in relation to issues of considerable significance for students and/or for the school. The boundaries of 
their work are not defined with sufficient clarity to enable them to resist pressures from school principals and other teachers to perform 
tasks that should be outside their remit. 

 There is evidence of ineffective management of resources within the service. Insufficient use appears to be made of the professionalism 
of the counsellors in schools to develop resources and innovative practices that might be of benefit to the service as a whole. Limited use 
has been made of the potential of new technologies to enhance access to services and the quality of services.  

 
The opportunities for the service include: 
 

 The changes that are taking place in schools, including moves towards a curriculum focused more on students’ needs, and encouragement 
for more initiatives on the part of teachers within schools. 

 The growing recognition of the need for lifelong access to guidance in support of lifelong learning, stimulated in part by Cyprus’s 
participation in the European Lifelong Guidance Policy Network. 

 
The main threat is: 
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 The impact on public expenditure of the current economic recession, which may limit the resources available for improving the service. 
 
In addition, the service is currently characterised by three ‘creative ambiguities’: 
 

 Whether counsellors based in schools are being managed by the service, or by the school principal. 
 Whether the counsellors are teachers, or a separate profession. 
 The extent to which the core of their work is concerned with career guidance or with personal counselling. 

 
In some respects, these ambiguities are strengths; in others, they are the sources of some of the difficulties being experienced within the service. 
 
In the light of our review, we advocate that priority should be given to seven recommendations: 
 

 That the boundaries of the counsellor’s role be clarified, so that they are not expected to undertake tasks which are not relevant to this 
role and do not make use of their professional expertise. 

 That the existing quota system be replaced by a more simple formula based on a norm of at least one counsellor for each gymnasium and 
at least two for each lyceum and vocational school. A threshold could be adopted to provide for exceptions in the case of very small 
schools, but these should be kept to a minimum. Extra resources should continue to be allocated to very large schools, and to schools in 
zones of educational priority (ZEP). 

 That the roles of the two counsellors in each lyceum and vocational school should be distinguished, but with some overlap between them, 
within the framework of a manual specifying the tasks that need to be completed. 

 That a further course in career education be introduced in the first term of the lyceum and vocational school, to build upon the 
groundwork established in the final year of the gymnasium; and that the latter course be moved to later in the school year. 

 That significant priority be given to using ICT to improve the quality of the CCES’s services both within schools and to the general 
public. 

 That the regional centres in future be staffed on a full-time basis, and that the services offered to the general public be promoted more 
actively. 

 That our report be used by the new National Forum on Guidance as a springboard for developing a lifelong guidance strategy for Cyprus, 
perhaps through a Task Force set up by the relevant ministries to work alongside the Forum.  
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In addition, we make 21 other recommendations:  
 

 That entry to the role of school counsellor in future be open to graduates with a first degree in any subject, so long as they have had an 
appropriate training in counselling and career education. 

 That consideration be given to setting up a postgraduate training programme in counselling and career education at a university in 
Cyprus. 

 That a research unit be established alongside the proposed training programme. 
 That the content of the teacher training programme as provided to future school counsellors be reviewed to make it more appropriate to 

their distinctive needs. 
 That provision be made to provide special support to new counsellors for at least their first two years in post. 
 That the textbook for the careers education and social education course be updated, extended to include a wider variety of exercises 

involving group work, and accompanied by a teacher’s handbook.  
 That possibilities for using some form of student assessment, separate from student grades, be explored.  
 That further career education provision be built into the second year of the lyceum, linked to the work-experience programme. 
 That ways be explored of introducing a more developmental approach to career and social education that would build throughout 

secondary education. 
 That counsellors give more attention to helping teachers in general, and class teachers in particular, in offering helping relationships to 

students. 
 That training be provided to school principals on how they can lead and support the design and implementation of school guidance 

programmes, with the counsellor as a key resource but not as the sole deliverer. 
 That classroom teachers have some regular timetabled periods to be with their class groups. 
 That a code of ethics be developed to support the work of counsellors. 
 That guidelines be laid down for the minimum standards required for office accommodation to enable counsellors to do their distinctive 

work efficiently and for students to have ready access to career information resources within the school. 
 That information resources be developed showing the range of occupations to which particular education pathways might lead. 
 That a review be undertaken of the role of psychometric tests and also of other tools (e.g. portfolios) in the CCES. 
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 That in future the Director of the service should be someone with experience directly related to counselling and career education. 
 That a system of clinical supervision be introduced to support school counsellors. 
 That there be regular internal evaluations of the service from the perspectives of students, parents, external agencies, employers, and the 

counsellors themselves. 
 That the CCES be recognised as having a transversal cross-sectoral relevance across the Ministry of Education and Culture as a whole. 
 That stronger links be established between CCES and the Department of Labour. 
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Preface 
 
 

This report has been prepared in response to an invitation from the Minister of Education and Culture, Dr Andreas Demetriou, to conduct an 
external evaluation of the Ministry’s Counselling and Career Education Service. It is one of a series of evaluations he has commissioned of 
various aspects of the Ministry’s work. 
 
Our work was carried out during the first week of February 2010. Our itinerary is outlined in an Annex to the report. It included meetings with 
the Minister and Permanent Secretary, with the Head of the Middle Education Department, with the Director of the Service, and with the 
Directors of related services within the Ministry, including the Educational Psychology Department, the Educational Research and Evaluation 
Centre, and the Examination Department, as well as with a special education representative. We also had meetings with key staff in the 
Pedagogical Institute and in the Department of Labour within the Ministry of Employment and Social Insurance. In addition, we met 
representatives of the organisations of parents and of school principals, and of the Association of School Counsellors. Finally, we visited a 
lyceum and a gymnasium.  
 
In addition to our meetings and visits, we had access to a range of reports and other documentation. Statistics cited in this report have been 
provided to us by the Ministry except where stated otherwise. 
 
We are most grateful to the various people we met, for sharing their information and their perspectives on the service. We are particularly 
grateful to Antonis Antoniou, for organising the programme and for his general support throughout the evaluation process. 
 
We commend our report and its recommendations to the Minister and his colleagues, and we hope that it will contribute to the further 
strengthening of the service. 
 
Stelios Georgiou 
Despina Sidiropoulou 
Ronald Sultana 
Tony Watts 
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1. History and Structure of the Service 
 
 

History 
 
1.1 Guidance and counselling services were first introduced into state schools in Cyprus in 1964/65 as a pilot scheme in 27 secondary 
schools, based broadly on the American model.2 Teachers were appointed as teacher-counsellors, and fortnightly in-service seminars were 
organised to provide them with training in guidance and counselling. But most were expected to perform their new additional duties on top of a 
full teaching load. 
 
1.2 In 1991 the basis of what is now the Counselling and Career Education Service (CCES) was established within the Ministry of Education 
and Culture, and qualified counsellors began to be employed by the Ministry. A programme to train around 15 school counsellors was run for a 
year by an American professor under the Fulbright programme, but subsequently all of the counsellors have been trained overseas, in the UK or 
USA. 
 
1.3 The CCES currently comprises 119 school counsellors, 7 of whom are based in the central offices and the rest spread across the 123 
secondary schools under the Ministry’s jurisdiction. Of these, 69% are women: a little higher than for secondary teachers as a whole (for whom 
the figure is 60%).3 Of those in schools, a dozen or so have become school principals or assistant principals, and so spend only a small 
proportion of their time on guidance and counselling tasks; others cover more than one school. Thus only 49 of the 123 schools have a full-time 
counsellor (though none of the counsellors does any conventional subject teaching). The staff in the central offices carry out administrative tasks, 
and also offer a guidance and counselling service available to the general public. 
 
1.4 While there has been some development within the model established in 1991, there has been no significant review of the principles on 
which the CCES is based, in the light of the issues which have emerged in its operation. This has produced a sense of stagnation. Our review is 
accordingly timely, particularly since it takes place at a time when other changes are occurring within the education system in Cyprus that could 
                                                 
2 Sophocleous, C. (2002). Development and Management of Guidance and Counselling Programmes in Secondary Schools. PhD thesis, University of Manchester. 
3 It thus seems that the feminisation of the counselling and career education labour force has been less marked than in some other European countries. Cf. Sultana, R.G. 
(2004). Guidance Policies in the Knowledge Society, p.76. Thessaloniki: Cedefop. 
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have implications for the service. These include moves towards a curriculum focused more on students’ needs, likely changes in the option 
structure within lyceums, possible merging of lyceums and vocational schools, and moves to encourage more initiative on the part of teachers 
within schools. 
 
1.5 It is important to note that the service does not operate in the northern part of Cyprus, covering nearly a quarter of the island’s population, 
where many of its Turkish community are based: this is under the control of a separate administration, the legitimacy of which is contested by 
the Cypriot Government. In addition, within the main part of the island, the service does not operate directly in the private schools, which cater 
for around 14% of the secondary-school population. Many of these schools have counselling and career education services, but these are outside 
the Ministry’s jurisdiction. Private-school students may however visit the CCES central services, and their teachers may attend the staff-
development events run by the Ministry.  
 
 
Aims and activities of the service 
 
1.6 The main stated goal of the CCES is to assist students and other young people to meet the general goals of the Ministry of Education and 
Culture, which include:  
 

 The healthy development of the students’ personalities. 
 The development of problem-solving skills so as to deal effectively with their personal, educational, professional and social problems. 
 

More specifically, the goal of the service is defined as being ‘to provide specialised assistance to students and youngsters through counselling 
and guidance in order to deal effectively with their personal, educational, career and social problems’. Emphasis is placed on: 
 

 Self-knowledge. 
 Self-approval and self-confidence. 
 Self-actualisation. 
 Decision-making and problem-solving skills. 
 Healthy adjustment to the school and social environment. 
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 Critical thinking and effective use of appropriate information.4 
 

1.7 In practice, the school counsellors spend much of their time working with individuals or small groups of students (normally 2-4), both 
through timetabled sessions during class periods (usually around 45 minutes) or by being available for shorter sessions during breaks; sometimes 
students may be accompanied by their parents. These sessions can cover a wide range of issues, ranging from guidance on educational and career 
choices (sometimes using psychometric tests), through disciplinary and relationship issues, to issues like drugs and sexual/psychological abuse.  
 
1.8 In addition to their work with individual students, the counsellors in the gymnasium (middle school) teach courses on career education 
and social education in the early part of the final year; while in the lyceum (upper school), they support an assistant principal in organising a one-
week work-experience programme in the second year5. They periodically visit classes to give talks on educational options and the like, and 
organise visits to post-school education institutions. They also maintain a careers library (usually in their offices).  
 
1.9 A substantial part of the counsellors’ work is devoted to liaising with other teachers, with parents and with a range of external 
services, including educational and clinical psychologists, social workers, psychiatrists and the police, in relation to the problems of particular 
students. In the case of students with special needs in terms of physical disabilities or learning difficulties – where the Ministry’s policy is now 
to include them in mainstream secondary education wherever possible – the counsellor plays a central role (alongside an assistant principal) in 
convening case conferences to determine an action plan for addressing their distinctive needs within the school: these may involve various 
teachers, external agencies, and parents. The same approach is now also often used for students with literacy problems or exhibiting challenging 
behaviour within the school. In some schools, we were told, there might be up to 150 students requiring this kind of approach; in others, only 20 
or 30. In the former, such work might now take up to half of a counsellor’s time. The growth of this work since the service was established has 
not been accompanied by any growth in the number of counsellors, and has accordingly been at the expense of other core tasks.   
 
1.10 Work with parents may include parents’ attendance at interviews with their children, and parents’ evenings relating to educational 
choices and the like. Some counsellors also run workshops for parents on topics like parent-child relationships. Through such means, they are 
acting as an important link between the home and the school.    
 
                                                 
4 Ministry of Education and Culture (2009). Counselling and Careers Education Service in Cyprus, pp.2, 4-5. Nicosia: MEC. 
5 In the course of which, students observe various work tasks and may be assigned some of them.  
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1.11 Alongside their guidance and counselling work, the counsellors undertake a variety of administrative tasks. These include maintaining 
student records for guidance purposes; they also include, for example, checking application forms and writing reference letters for overseas 
universities (which can take up a lot of time in lyceums). Some of these tasks are directly related to and support their guidance and counselling 
work, but some (e.g. invigilation and break duties) clearly do not, while others are questionable in this respect (writing references, for example, 
might arguably be done by class teachers). Because the counsellors are not timetabled for regular work with classes, it seems that school 
principals tend at times to regard them as being available for tasks which bear little relationship to their professional role or their professional 
skills. 
 
1.12 The school counsellors are supported by a small central team based at the Ministry of Education and Culture. This currently comprises 
seven staff members. With the exception of the Director of the service, all are trained counsellors, who may spend up to eight years in the 
Ministry before returning to school work. The various Directors of the service in recent years have not had any professional background in the 
field of guidance and counselling: they have been appointed because of their seniority within the education service as a whole.  
 
1.13 The central team provides support to the counsellors in schools in five main respects: 
 

 Developing publications and other resources (e.g. a film on the world of work). 
 Developing and maintaining the service’s web pages within the Ministry’s website. 
 Organising staff development courses and conferences on particular topics. 
 Organising careers fairs, where universities, colleges, professional associations and employers are invited to exhibit the opportunities 

they offer. 
 Responding to queries and requests. 

 
1.14 In addition to their support work, the counsellors in the central team also spend over half of their time providing a direct guidance and 
counselling service to young people and their parents. These may include those who have left school, those who are in post-school educational 
institutions with limited services of their own, or those who prefer – for whatever reason – to go to an external service rather than to one within 
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the school or other institution where they are based. During 2008/09, 1,675 people were seen on this basis, of whom 26% were secondary 
education students, 32% secondary education graduates, 27% university students, and 15% working.6  
 
1.15 In the past this service has been offered mainly in Nicosia, but recently a pilot programme has been run in three regional centres (in 
Larnaca, Limassol and Paphos) under which a service is available to the general public, staffed by the central team on a day per week. This 
service is not yet widely publicised, and the take-up has accordingly been limited. It is however a potentially very significant development, 
which we will discuss further in Section 8.  

                                                 
6 In addition to these, it should be noted that a counselling service is also provided in the evening gymnasiums, which cater for students aged 20 above who have failed to 
complete their secondary education.    
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2. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
– and Creative Ambiguities 

 
 

SWOT analysis 
 
2.1 The main strengths of the CCES, in our view, are two-fold: 
 

 The service is widely valued by students and their parents, by school principals and other teachers, by external agencies, and by the 
community as a whole. There are of course criticisms of its limitations, and sometimes of its failings. But in our meetings with 
representatives of several of these groups (see Annex), all were predominantly very positive about the service it provides and the role it 
plays, both for individuals, and in enabling the smooth running of the middle and upper schools.  

 The service is strongly professional. In addition to their first degree, the counsellors all have a postgraduate diploma or master’s degree 
in guidance and/or counselling from an American or British university, plus a year’s teacher training within Cyprus. On top of this, all 
have engaged in a variety of continuing professional development activities, provided as part of the service’s activities. This represents, 
by international standards, an unusually strong professional base. 

 
2.2 These strengths are currently balanced by two main weaknesses: 
 

 The widespread sense of role overload. All of the counsellors to whom we spoke complained about the range and extent of the work 
they were expected to do. They felt that they did not have sufficient time for the tasks they were given, and that this had an impact on the 
quality of their work, sometimes in relation to issues of considerable significance for students and/or for the school. They also felt that 
the boundaries of their work were not defined with sufficient clarity to enable them to resist pressures from school principals and other 
teachers to perform tasks that should have been outside their remit. 

 There is also, in our view, evidence of ineffective management of resources within the service. Insufficient use appears to be made of 
the professionalism of the counsellors in schools to develop resources and innovative practices that might be of benefit to the service as a 
whole. Limited use has been made of the potential of new technologies to enhance access to services and the quality of services.   



Εισηγήσεις ΥΣΕΑ Για Την Έκθεση Της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης  

123 
 

 
2.3 The opportunities for the service include: 
 

 The changes that are taking place in schools, including moves towards a curriculum focused more on students’ needs, and encouragement 
for more initiative on the part of teachers within schools. 

 The growing recognition of the need for lifelong access to guidance in support of lifelong learning, stimulated in part by Cyprus’s 
participation in the European Lifelong Guidance Policy Network. 

 
2.4 The main threat is: 
 

 The impact on public expenditure of the current economic recession, which may limit the resources available for improving the service. 
 
 
Creative ambiguities 
 
2.5 In addition, we consider that the service is currently characterised by three ‘creative ambiguities’. In some respects, these are strengths; in 
others, they are the sources of some of the difficulties being experienced within the service. 
 
2.6 The first is the ambiguity concerning whether counsellors based in schools are being managed by the service or by the school principal. 
In many respects their work is defined by, and accountable to, the head of the service, based within the Ministry. But they are also, as part of the 
school staff, accountable to the school principal. The final item in their list of duties and responsibilities obliges them to perform ‘any other 
duties that are assigned to him/her’. It is unclear whether this refers to duties assigned by the Director or by the school principal. This is a 
particularly important issue in the case of the counsellors because the pattern of their work is so different from that of other teachers in the 
school. Being viewed as part of the school staff is of value in helping them to be viewed as part of the staff community. But it can leave them 
exposed to feeling under pressure to accept tasks that are deflections from their remit.    
 
2.7 This is linked to the second ambiguity, which is whether or not the counsellors are teachers. They are trained as teachers, and indeed their 
official status is ‘secondary school teacher for counselling and career education’. But in the lyceum and vocational school they do no teaching at 
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all. Even in the gymnasium, they teach only a short course; and because it is not graded, it is based on very different principles and methods than 
other school subjects. Being viewed as a teacher can be helpful, in enabling them to be viewed by other teachers as ‘one of us’; it may 
sometimes, however, be unhelpful, in failing to recognise the distinctive nature of their expertise, and their need at times to distance themselves 
from a disciplinary role in order to establish helping relationships with students.    
 
2.8 The third is the ambiguity about the extent to which the core of their work is concerned with career guidance or with counselling. Some 
of the counsellors have been trained within the American tradition, where school counsellors play a holistic role concerned both with educational 
and career guidance on the one hand, and with personal and social counselling on the other. Others, however, have been trained in the UK, 
where many of the courses are designed to train career guidance specialists who are based outside schools.7 We were told that the nature of this 
training could significantly influence the balance of activities adopted by school counsellors in Cyprus, with, for example, those trained on the 
UK career guidance courses being less inclined to spend time on the more complex areas of personal counselling, for which they felt less well 
prepared. The tension between the two traditions is, in our view, one of the strengths of the service. We were struck, for example, by the absence 
of the criticism that has been voiced in many countries which have adopted the American model: that attention to the personal and social 
problems of a minority of students tends to ‘crowd out’ attention to the educational and career decisions of all students.8 On the other hand, it 
adds to the sense of role overload. 
 
 

 
 

                                                 
7 In the UK system, the career guidance system is based on a partnership between schools (which run careers education programmes within the curriculum, provide career 
information libraries, offer some ongoing support through a tutor system, and make available information about students to the external service) and an external careers 
service (which provides professional career guidance interviews, helps in organising work-experience schemes and the like for students, and runs staff development 
programmes for school staff). See Watts, A.G. (2008). The partnership model for careers education and guidance in schools and colleges: rise, decline – and fall? Career 
Research and Development, 20, Summer, 4-8. The Qualification in Career Guidance courses, to which students from Cyprus tend to go, are addressed primarily to people 
who will work in the external service, almost all of whom are not trained teachers. 
8 Watts, A.G. & Sultana, R.G. (2004). Career guidance policies in 37 countries: contrasts and common themes. International Journal for Educational and Vocational 
Guidance, 4(2-3), 105-122. 
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3. Qualifications and Initial Training 
 
 

Current counsellor qualifications 
 
3.1 Before being appointed, the counsellors are expected to be qualified at three levels: 
 

 To hold a first degree in a subject taught in schools. 
 To hold a postgraduate diploma or master’s degree in guidance and/or counselling from an overseas university. 
 To have completed a one-year9 initial teacher training programme in Cyprus. Until 2006, this was run by the Pedagogical Institute: it is 

now managed by the University of Cyprus.  
 
3.2 In the case of the first of these, the requirement that the counsellors’ first degree should be in a subject taught in schools is anomalous. It 
appears to be a relic from the system prior to 1991, when counsellors also taught a conventional school subject (see para.1.1 above). Since this is 
no longer the case10, the rationale for the requirement has been removed. Its retention is, in our view, a sign of the lack of capacity in the current 
structure of the service to manage change.   
 
3.3 Paradoxically, one of the results of the anomaly has been that graduates in psychology, the subject which arguably is the most directly 
relevant to guidance and counselling, have been formally debarred from entering the role. In practice, it seems that some exceptions to this have 
been permitted. But removing the school-subject requirement would formally legitimise this practice, and encourage psychology graduates to 
consider the role of school counsellor as a career route. 
 
3.4 We considered the possibility that entry to the role might be limited to first degrees that were viewed as having some congruence with it 
– social science degrees, for example. But we were told that very competent counsellors came from a wide variety of first-degree backgrounds. 

                                                 
9 In practice, the programme runs from October to April, and around half of the time is spent in teaching practice within schools. 
10 Although the role description still includes in the list of duties that he/she ‘teaches subject of his/her first degree for restricted time period whenever is needed’, this is now 
rarely if ever invoked. 
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There would therefore seem to be no defensible basis for restricting entry in this way. We accordingly recommend that entry in future should 
be open to graduates with a first degree in any subject, so long as they have had an appropriate training in counselling and career education. 
 
3.5 On the second level of qualification – the requirement to hold a postgraduate diploma or master’s degree in guidance and/or 
counselling – the current practice is for such qualifications to be acquired in the UK or USA. They have to be approved by the Cyprus Council 
for the Evaluation of Academic Degrees (KYSATS). Of the current counsellors, 77% acquired their qualification in the UK, and 23% in the 
USA; 68% have a qualification in guidance, and 53% in counselling (i.e. 21% have a qualification covering both); and 47% hold a postgraduate 
diploma, while 58% hold a master’s degree or PhD (i.e. 5% hold both a postgraduate diploma and a postgraduate degree).       
 
3.6 As noted in Section 2, the way in which the service draws upon both the American and British models, with their distinctive strengths in 
counselling and career guidance respectively, can be seen as one of its positive attributes. In the longer term, however, we recommend that 
consideration be given to setting up a postgraduate training programme in counselling and career education at a university in Cyprus. The 
case for this will be stronger if our later recommendations for expanding the service (see paras.4.6-4.8) are adopted, and if the course can also be 
viewed as preparation for other guidance and counselling roles in Cyprus – for example, in universities and other post-secondary educational 
institutions, in the Department of Labour and in the private sector (see paras.8.5-8.7). There could, for example, be a core component common to 
all, and specialist electives for those working in different sectors and/or different roles. 
 
3.7 Such a programme would be even stronger if it could be linked to a research unit conducting research and development work in the 
counseling and career education field. The need for a stronger research base to support evidence-based policy and evidence-based practice has 
been strongly advocated by OECD11, and is reflected in the work of the European Lifelong Guidance Policy Network, of which Cyprus is a 
member12. We accordingly recommend that a research unit be established alongside the proposed training programme. 
 
3.8 On the third level of qualification – the requirement to have completed a one-year initial teacher training programme in Cyprus – we 
suggest that the need for this should be reviewed if and when our recommendation for a new training programme is established: the two 
programmes might then be merged in some way. In the meantime, however, the rationale for maintaining it is two-fold: that it enables students 

                                                 
11 Organisation for Economic Co-operation and Development (2004). Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap, ch.9. Paris: OECD. 
12 One of the ELGPN Work Packages is concerned with quality assurance and the evidence base for policy and systems development. 
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to relate their skills and knowledge acquired overseas to the distinctive nature of the Cypriot educational system; and that it provides some 
training as a teacher, which is valuable both for credibility within schools and for teaching career education and social education13.  
 
3.9 We recommend, however, that the content of the teacher training programme as provided to future school counsellors be reviewed to 
make it more appropriate to their distinctive needs. At present, most of it is the same as that provided to teachers of other subjects. The section 
on guidance and counselling tends to over-emphasise the limited teaching aspect of the role (the careers education and social education 
programmes within the gymnasium), and where it addresses other aspects, to repeat some of the material already covered in the overseas 
courses. Instead, it should seek to complement this material and to enable students to share what they have learned within the different traditions 
on which they have drawn. This requires creative use of options and of opportunities for peer learning. A particularly important need is to ensure 
that those trained in the UK career guidance tradition develop adequate skills for handling complex personal and family issues (this may also 
have implications for subsequent in-service training). 
 
3.10 One of the incentives for people to enter the counsellor role in schools is that entry into the teaching profession is based on a queueing 
system for those who have the requisite qualifications. The length of the queue has tended to be appreciably shorter for counselling and career 
education than for other subject specialists within schools (in some subjects, we were told, the queue can be up to ten years or even longer). 
Entering this route has accordingly been a way of ‘jumping the queue’. As a result, the counsellors have tended to be somewhat younger than 
other teachers. This has perhaps been an advantage in terms of their relationships with students, but a disadvantage in terms of their standing 
within the school staff. The gap is however narrowing over time: 62.5% of counsellors have now been in post for 11 years or more.     
 
3.11 It is worth noting that although all entrants are highly qualified in formal terms, the selection processes in terms of appropriateness for 
the counsellor role are limited. For the teaching qualification, all candidates with appropriate qualifications are accepted, and almost all pass: we 
were told of only one case where an intending counsellor was told they would have to retake the course. Yet the counsellor role requires 
distinctive personal attributes as well as formal qualifications. In these terms, the service is effectively placing its selection processes in the 
hands of the entrance and assessment processes of the overseas university where they take their postgraduate qualification. If our 
recommendation regarding the establishment of a postgraduate training programme in guidance and counselling (para.3.6) is accepted, this will 
enable a stronger selection process to be developed within Cyprus itself.   
                                                 
13 Which we later recommend should be extended to the lyceum and vocational school as well as the gymnasium where such programmes are located at present: see 
paras.5.4-5.5. 
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3.12 A further issue which requires attention is induction training. Support for new counsellors at present seems very limited. We 
recommend that provision be made to provide special support to new counsellors for at least their first two years in post.  
 
3.13 In-service training is offered by the service in conjunction with the Educational Institute of the Ministry. This includes various seminars 
and training programmes. Regular meetings are also held of the counsellors in each of the four provinces. Counsellors are now consulted each 
year on their priority needs: current concerns include drug prevention, multi-cultural counselling, dealing with bullying, and working with 
special-needs students. Attention is also being given to improving their knowledge of labour-market trends. In all, 64% of the school counsellors 
undertake professional development activities for ten or more days a year.14 This is higher than for most teachers –justifiably so, because of the 
range of issues which counsellors are expected to address, and their changing nature. Quite a lot of this time, however, is devoted to information 
sessions. Moreover, the provision seems to be organised on an ad hoc basis, rather than responding to clearly articulated strategic goals. 
 
3.14 Some continuing professional development activities are also run by the  Association of School Counsellors. This is a branch of the union 
of secondary-school teachers, which is a powerful trade union in Cyprus. It thus tends to operate more as a union than as a professional 
association. There used to be an Association of Counselling and Guidance which focused more on professional development issues, but this 
appears to be inactive or defunct.  
 
 
 

                                                 
14 Antoniou, A. (2009). Professional Development and Formative Evaluation of School Counselors. Master’s thesis, Open University of Cyprus. 
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4. Staffing Levels and Staff Deployment 
 
 

Staffing levels within schools 
 
4.1 As already mentioned (para.2.2), all the counsellors to whom we spoke indicated that they had insufficient time for the tasks they were 
given, and that this had an impact on the quality of their work, sometimes in relation to issues of considerable significance for students and/or 
for the school. An indication of the range and extent of these tasks is indicated graphically in an outline of a typical day provided to us by a 
counsellor in a lyceum (Box 1).  
 
Box 1: A typical day 
 
 New decision about a student with learning difficulties: inform 12 teachers. 
 Student: ‘I need to talk with you urgently. Last night my father left the family.’ 
 Teacher: ‘This student keeps coming late. If he does that once more, he will have to repeat the year. Please have a session with him.’ 
 Teacher: ‘Please check because I strongly believe that this student has learning difficulties.’ 
 Teacher: ‘You have arranged to take my class tomorrow but unfortunately I cannot give it to you. Please find another teacher.’ 
 Teacher: ‘We have money to give three students food from the canteen: can you give us some names.’ 
 Teacher: ‘Please tell these 10 students that their sociology class will not be available next year.’ 
 Student/parent: ‘I need an appointment before the deadline (to return forms for the elective classes).’ Counsellor: ‘Sorry, I do not have time.’ 
 Student: ‘Whenever I come to your office, you have so many students waiting for you. I have spent three breaks waiting for you.’ 
 
4.2 In many respects, the school counsellor’s role is to help the school to address the individual needs of its students, and to manage the 
school’s relationship with the wider society. Part of this is to help students to clarify their future career pathway and to make educational choices 
which will help them to maximise their potential, harness their motivation and achieve their career goals. But part is also to help the school to 
manage all the personal and social issues which students bring into the school from outside, some of which can seriously impede their learning 
unless they are addressed effectively. As social problems grow (e.g. juvenile delinquency, drug addiction, violence within families), as they 
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currently are in Cyprus as in many other countries, this role becomes ever more demanding and ever more important. Counsellors are the only 
professionals within the school with the professional competence to respond to the complexity of these issues (educational psychologists have a 
supportive role to play, but they are not based inside the school). If the counsellor does not have the time to address these issues adequately, this 
is likely to have an adverse effect both on the welfare of individual students and also on the effectiveness of the school itself.   
 
4.3 In response to the issue of role overload, we consider that two initial steps need to be taken. The first is that we recommend that the 
boundaries of the counsellor’s role be clarified, so that they are not expected to undertake administrative tasks which are not relevant to this 
role and do not make use of their professional expertise. The second is to strengthen the helping role of the class teacher and other teachers: we 
will discuss this in more detail in Section 5.  
 
4.4 But while both of these may lead to better use being made of the time of counsellors, we consider that it is will not reduce significantly 
the pressures on that time. We accordingly consider that there is also a compelling case for significantly increasing the number of counsellors in 
schools. 
 
4.5 The current staffing levels are based on a quota system, based on one out of 14 teaching hours per week for every 60 students in the 
gymnasium, and one per week for every 50 students in the lyceum and vocational school.15 This has remained in place since it was initially 
agreed in 1992. In practice, the formula as applied is more complex than this.16 The outcome is that gymnasiums have, on average, around 0.8 of 
a counsellor each (i.e. for four days per week), while lyceums and vocational schools usually have one counsellor each (i.e. full-time).17 More 
specifically, there are full-time counsellors in 9 of the 63 gymnasiums, 31 of the 44 lyceums, and 9 of the 11 vocational schools.  
 
4.6 In addition to the general problem of overload, there are four main problems with these arrangements: 
 

                                                 
15 Thus in the gymnasium there would be one full-time counsellor in a school with 840 students (14 x 60); and in the lyceum and vocational school, one full-time counsellor 
in a school with 700 students (14 x 50). The average size of a gymnasium is around 400 students, and of a lyceum around 570 students.  
16 Extra resources may, for example, be allocated to schools in zones of educational priority (ZEP). 
17 The allocation is complicated further by the fact that school principals with a counsellor background retain 4 periods a week for counselling and career education work, 
while assistant principals retain 14-16 hours. 
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 In the gymnasium in particular, it means that there are days when no counsellor is present at all. This means that there is no-one available 
to deal with important problems as they arise. 

 The problems of allocating resources across gymnasiums mean that some counsellors have to divide their time between two or even three 
schools, which limits the extent to which they can get to know the students. 

 In the lyceums and vocational schools, significantly more attention has to be paid to educational and career choices. This is partly 
because the first significant choices have to be made towards the end of the first year of the lyceum or vocational school18, and further 
important choices have to be made on leaving. Thus whereas in gymnasiums only around 31% of students are recorded as receiving help 
from the counsellor with career and occupational issues, in lyceums the figure is 87%. At times in lyceums and vocational schools when 
educational and career choices are particularly pressing – in January, for example – the capacity of counsellors to respond to other issues 
is especially limited. 

 In all schools, school counsellors tend to feel isolated.   
 
4.7 A paper prepared by the Association of School Counsellors has argued, on the basis of a careful analysis of current tasks, that the average 
number of counsellors per school should be 1.25 for a gymnasium and 2.07 for a lyceum.  
 
4.8 In the light of the available evidence, we recommend that the existing quota system should be replaced by a more simple formula based 
on a norm of at least one counsellor for each gymnasium and at least two for each lyceum and vocational school. A threshold could be 
adopted to provide for exceptions in the case of very small schools, but these should be kept to a minimum. Extra resources should continue 
to be allocated to very large schools, and to schools in zones of educational priority (ZEP).  
 
4.9 In relation to the lyceum, we gave careful consideration to the issue of whether – if there are to be two counsellors in each lyceum and 
vocational school – their roles should be split or not. There are three options here: 
 

 That in all such schools, one of the roles should be that of a counsellor (focusing mainly on personal and social issues), and the other that 
of a career counsellor (focusing mainly on educational and career choices). 

                                                 
18 It could be argued that the most significant choice of all is the decision made at the end of the gymnasium as to whether the student will go to the lyceum or to the 
vocational school. But this decision is based largely on school grades rather than on student or parental choice. Moreover, as noted in para.1.4, there are currently proposals to 
merge the vocational schools into the lyceums, which would effectively remove the decision. 
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 That both counsellors should perform the same broad role covering both areas, but for different groups of students. 
 That no firm rule should be established on this issue, but that counsellors should be permitted to distinguish their roles if they wish to do 

so. 
 
4.10 In favour of the first option, it is argued that: 
 

 Splitting the role in this way would ensure that the distinctive needs of both areas are addressed. 
 It would build upon the two overseas traditions on which the service has drawn, in the UK and USA respectively (see para.2.8). 
 It would enable specialised knowledge and skills to be developed to greater depth. 
 It would enable more attention to be given not just to subject choices but to their career implications (one counsellor told us that ‘we do 

not actually do much career exploration, we just help them find their classes’). 
 
4.11 In favour of the second option, it is argued that: 
 

 The needs of young people are holistic, and difficult to separate in this way. Students may present with one kind of problem, but then 
open up another. 

 Going to a counsellor for an educational or career problem carries no stigma, whereas going for a personal or social problem may: 
combining the two in the same role provides ‘cover’ for the latter. 

 Counsellors tend to be moved between different types of secondary school (like other teachers, they are periodically rotated by the 
Ministry). Since a holistic model is to be retained in the gymnasium (where under our proposals there will only be one counsellor), this 
could pose difficulties if there were to be separation of roles in the lyceum and vocational school.  

 
4.12 We are inclined to favour the first option (splitting the roles). We recognise, however, the force of the arguments in para.4.11..We 
accordingly recommend that the roles of the two counsellors in each lyceum and vocational school should be distinguished, but with some 
overlap between them, within the framework of a manual specifying the tasks that need to be completed. 
 
 
Career development 
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4.13 The only career promotion route currently open to counsellors is to senior positions within schools. Promotion within the Cypriot school 
system is based largely on seniority and on inspectors’ evaluations; little if any account is taken of higher degrees. The system is highly 
centralised, with all teachers being appointed, transferred and promoted by the Educational Service Commission, an independent five-member 
body appointed for a six-year period by the President of the Republic. Inspections’ evaluations attach significant attention to teaching work, 
which means that they have little applicability to the work of counsellors, especially in lyceums and vocational schools (where counsellors 
currently do no classroom teaching at all). Moreover, there is currently no inspector with competence in the field of counselling and career 
education (see para.7.5). 
 
4.14 At present, four counsellors have been appointed as school principals, and around ten as assistant principals. They retain some periods for 
counselling and career education work (see footnote 14): there can be some role conflict between these roles and their disciplinary roles, as well 
as difficulties in protecting their counselling and career education hours in view of the other pressures on their time.  
 
4.15 In principle, there would seem to be a strong case for more counsellors to be appointed to senior positions with schools. As already noted 
(para.4.2), they have extensive knowledge of the school as a whole, and of its interface with the wider community. This will be extended if, as 
we suggest in Section 5 (paras.5.7-5.12), they devote more attention to supporting other teachers in their roles. In reviewing their adequacy for 
such roles, fuller account should be taken of their work as a whole, not only its teaching aspects. 
 
4.16 In addition, there is a strong case for developing other career development routes for counsellors as counsellors. These might include, for 
example, some of the positions within the central team, selection for which should be based on competence (e.g. in ICT skills or supervision 
skills). It might indeed include the Directorship of the service, in the light of our later recommendation (para.7.1) that future Directors should 
have some experience directly related to counselling and career education. The establishment of a training course and research unit at a 
university in Cyprus (see paras.3.6-3.7) would also open up an alternative career route for academically-inclined counsellors. 
 
4.17. The development of progression routes opens up issues about how the CCES inspects, supervises and evaluates its counsellors. We 
discuss these issues further in Section 7. 
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5. School Issues 
 
 

Guidance in the curriculum 
 
5.1 The title of the service is the Counselling and Career Education Service. The use of the term ‘career education’ could be interpreted as 
indicating that a substantial part of its work is developmental work within the curriculum.   
 
5.2 In practice, however, the sole location currently provided to counsellors within the curriculum is in the first four months of the third year 
in the gymnasium, where they teach a course in career education and social education. It is timetabled for one period a week. The objectives are 
listed in Box 2. The course is not graded.  
 
Box 2: Objectives of the careers education and social education courses in the third year of the gymnasium 
 
Careers education (14 periods) 
After completion of the course, students will: 
 Realise the need for career guidance and counselling. 
 Know the goals of the Counselling and Career Education Service. 
 Have acquired the self-knowledge needed in order to make suitable educational/career choices. 
 Have familiarised themselves with the world of work, the different professions, the scientific taxonomies of professions, the work values, the 

work conditions, the recent changes in the Cyprus and European labour market, etc. 
 Know the educational system in Cyprus, with specific emphasis on the existing educational choices after completion of the gymnasium. 
 Be informed about post-secondary institutions in Cyprus, Greece and other foreign countries. 
 Have developed the necessary decision-making skills so as to make suitable educational/career choices. 
 
Social education (3 periods) 
After completion of the course, students will have: 
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 Acquired appropriate self-knowledge. 
 Developed self-esteem. 
 Developed self-confidence. 
 Developed the skills needed for a normal adjustment to the school and social environment. 
 Developed self-resilience skills to protect themselves from different social dangers. 
 Developed problem-solving and social skills. 
 Developed decision-making skills. 
 
5.3 A textbook has been developed by the CCES to support this course: it includes various student activities, and contains many check-lists. 
We recommend that this textbook be updated, be extended to include a wider variety of exercises involving group work, and be accompanied 
by a teacher’s handbook. We also recommend that possibilities for using some form of student assessment, separate from student grades, be 
explored.19  
 
5.4 Several people to whom we spoke questioned whether the third year of the gymnasium was the most appropriate location for such a 
course. They pointed out that, as we have noted in para.4.6, the first significant choices do not have to be made until towards the end of the first 
year of the lyceum or vocational school. There would accordingly seem to be a case for moving the course to the early part of that year. We 
agree with the desirability of further work during that period, as the reality of the choices gets closer. We consider, however, that this should be 
in addition to, not instead of, the course in the gymnasium. There is merit in helping students to start developing career management skills well 
in advance of important decisions, and not to do so when students are also coping with the demands of a new school environment. There is 
however a case for moving the gymnasium course to later in the school year (placing it at the beginning of the year seriously reduces the time 
counsellors have available to get to know new students and support their transition to their new school). We accordingly recommend that a 
further course in career education be introduced in the first term of the lyceum and vocational school, to build upon the groundwork 
established in the final year of the gymnasium; and that the latter course be moved to later in the school year.    
 
5.5 There would also seem to be a strong case for further provision in the second year of the lyceum and vocational school, looking forward 
to the choices which will need to be made on leaving school. One possibility would be to build this around the work-experience programme that 
                                                 
19 See Barnes, A. (2009). Assessment for career learning and development: now or never? Career Education and Guidance, February, 2-7. 
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takes place in the second year. Here the emphasis seems to be on getting students into placements, which preferably have some link with their 
career interests. For effective learning from such experiences, however, it is important that they be part of a curriculum programme which 
includes preparation, briefing, debriefing and follow-up.20 Such a programme could be extended to include further aspects of career education, 
including the skills of applying for courses and jobs. We therefore recommend that further career education provision be built into the second 
year of the lyceum, linked to the work-experience programme.  
 
5.6 Beyond this, since the structure of the school curriculum is currently being reviewed, we recommend that ways be explored of 
introducing a more developmental approach to career and social education that would build throughout secondary education. Possibilities 
include: 
 

 Linking it to the new course in health education which is to be introduced throughout the three years of the gymnasium. 
 Exploring ways of mapping links to other school subjects, across the curriculum.21 
 Introducing regular classroom teacher periods for which a programme including elements of career and social education could be 

developed (see para.5.11 below).  
 
Currently, counsellors often have to ‘beg’ periods from other subject teachers in order to run classroom sessions on particular topics (e.g. study 
skills, conflict resolution). A more systematic structure of career and social education should reduce the need for this. 
 
 
Supporting other teachers 
 
5.7 Alongside the curriculum provision, more attention is also needed to exploring ways of enhancing the role of the counsellor in supporting 
other teachers. We have already referred (para.1.9) to the important work carried out by the counsellor in supporting case conferences and action 
strategies for students with special needs (broadly defined). In addition, we recommend that counsellors should give more attention to helping 
teachers in general, and class teachers in particular, in offering helping relationships to students.   
 
                                                 
20 See Miller, A., Watts, A.G. & Jamieson, I. (1991). Rethinking Work Experience. London: Falmer. 
21 As is being done in Austria, for example.  
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5.8 This is an important issue. If teachers take a narrow view of their role as concerned only with teaching their subject, and leave all 
personal issues to be dealt with by the counsellor, this casts the counsellor as a kind of refuse bin for all the personal issues that are brought into 
or created by the school. Current curriculum reforms, however, are concerned with paying more attention to the needs of the student. This 
requires all teachers to pay more attention to these needs.  
 
5.9 Class teachers have a particularly important role to play in this respect. Currently they have two periods free from class teaching in order 
to perform their role. But this role is not clearly defined, and little if any training is provided to help them to prepare for it and to develop their 
helping skills. The result is that many class teachers define their role in purely administrative or disciplinary terms. It could however be extended 
to cover a wider pastoral role, as it is in some other countries, including the UK and USA on which Cyprus has significantly drawn in developing 
its school guidance system. If attention to this were incorporated more strongly in their role description, and training for it was incorporated in 
the initial training of all teachers, this would provide a basis on which a continuing support role could be provided by the counsellor.22 This 
might include, for example, workshops for teachers on such issues as ‘how to deal with students with behavioural problems’, as well as 
individual support where needed. In short, class teachers could be viewed as having a ‘first-in-line’ helping role, with counsellors available to 
support them in this role, as well as to provide more specialist help to students where it is required. The result would be more rapid identification 
of students with problems (e.g. bullying), a wider range of sources of help for students to draw upon, and more effective use of the distinctive 
expertise of the counsellor.   
 
5.10 It is important to recognise, however, that experienced counsellors are more likely than younger ones to command the respect of teachers 
in adopting such a support role. Much also depends on the support of school principals. Some principals clearly value the counsellor as a crucial 
resource within the school; some do not. We recommend that training be provided to school principals on how they can lead and support the 
design and implementation of school guidance programmes, with the counsellor as a key resource but not as the sole deliverer.  
 
5.11 Linked to this, we recommend that classroom teachers should have some regular timetabled periods to be with their class groups, as 
occurs with tutor periods in the UK and homeroom periods in the USA. At present, these tend to be confined to occasions when other periods are 
‘squeezed’ to create some extra space. A more systematic approach to such provision would make it possible for them to get to know their 
students better, and to introduce a developmental programme as outlined in para.5.6 above.   
 
                                                 
22 We acknowledge that this will need to be negotiated with the teachers’ union, recognising that the aim of the proposal is to ensure a better service to students. 
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5.12 If the role of the counsellor in supporting other teachers is to be extended, it is important that it be supported by a code of ethics covering 
such issues as confidentiality. The current ‘explanatory instructions’ issued by the Ministry include some ‘basic principles’ in this respect. We 
recommend that a code of ethics be developed to support the work of counsellors, building on these principles.23 
 
 
 
  

                                                 
23 Codes of ethics developed in other countries might be useful sources here. An example is that published by the Institute of Guidance Counsellors in Ireland.  
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6. Resources 
 
 

Office space 
 
6.1 The office accommodation available to counsellors is often inadequate to support their role. Where there is only one room which acts 
simultaneously as an office, as a counselling room and as an information library for students, these uses frequently conflict with one another (see 
para.6.5 below). The problem is exacerbated where two counsellors are present at the same time, as sometimes occurs in larger schools. There 
sometimes is no dedicated telephone for contact with parents and external services. Internet access can be limited. We recommend that 
guidelines be laid down24 for the minimum standards required for office accommodation to enable counsellors to do their distinctive work 
efficiently and for students to have ready access to career information resources within the school.  
 
 
Information resources 
 
6.2 The service’s central team produces a range of information resources for students, parents and others to use. These include:  
 

 Three information guides: on post-gymnasium education in Cyprus; on higher education in Cyprus; and on scholarships for university 
studies in Cyprus and abroad. 

 A guide for parents on the role of the family in students’ educational and career choices. 
 A textbook to support the career education and social education course in the gymnasium (see para.5.3). 

 
6.3 In addition, the Department of Labour with the Human Resource Development Authority (HRDA) is currently developing an 
occupational manual containing occupational descriptions, qualifications required for entry, and projections of likely long-term demand. This 
could be a major resource. We recommend, however, that further information should be developed showing the range of occupations to which 
particular education pathways might lead. The Ministry of Education and Culture has included in its short-term goals the promotion of closer 

                                                 
24 As is already the case in some other areas, e.g. languages, home economics, science. 
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connections between education and the labour market, linked to long-term forecasting of labour market demand.25 The availability of 
information of this kind would seem to be a prerequisite for the implementation of these goals. Such information should be made available on 
the web as well as in hard-copy form.   
 
6.4 The counsellor is responsible for utilising these various publications within their school, and for maintaining a library of these and other 
resources for students to use. In the case of the lyceum, the resources currently focus heavily on information on higher education overseas. Much 
of this is promotional in nature: money to buy objective guides is often limited. Information on occupations and careers is very restricted.  
 
6.5 Some of these publications may be available for borrowing. Where, however, counsellors have only one room, which also functions as 
their office (as is commonly the case in gymnasiums in particular), it has to be locked when they are absent because of the confidential material 
it contains; entry may also be limited when they are engaged in individual or small-group counselling. This can seriously restrict students’ access 
to the resources. In such cases, the possibility of locating the resources in the school library might be explored. 
 
6.6 Some information is also available on-line. Most of it, however, is links to other websites. All counsellors’ offices are equipped with a 
computer for students to use, but internet access is sometimes limited. Access to computers elsewhere in the school tends to be confined to a 
computer laboratory, which is heavily used. An increasing number of students have internet access at home, but some do not. It is accordingly 
important that readier access be provided within the school. 
 
6.7 In general, the scope for increasing the quality of the service through use of ICT is considerable. Some counsellors have developed their 
own software for student records, and their own web pages on the school’s website; and have used SMS to remind students of deadlines. This 
however is an area where there could be significant saving of energy through development of collective resources across the service. In 
principle, this could be carried out through the central team, and/or through forming small teams of school counsellors interested and skilled in 
ICT to develop resources for collective use, and/or through contracting out the work. While we do not rule out the latter for particular purposes, 
we favour the first two of these, to foster a sense of ownership of the resources developed, and to ensure that they are grounded in the needs of 
the service. 
 

                                                 
25 Ministry of Education and Culture (2007). Interim Report on the Implementation of the Programme ‘Education and Training 2010’. Nicosia: MEC. 
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6.8 The use of ICT could also make it possible to extend access to services to the public at large (cf. Section 8). In some other countries, 
career services are being significantly remodelled through use of technology to extend access to services, the quality of services, and the cost-
effectiveness of services.26 We accordingly recommend that significant priority be given to using ICT to improve the quality of the CCES’s 
services both within schools and to the general public.   
 
 
Psychometric tests 
 
6.9 The main psychometric device used by the CCES in its early years was Holland’s Self-Directed Search. In recent years, this has been 
largely replaced by Career Gate, an interests inventory developed by a company in Greece. A contract was issued, with funding from the 
European Social Fund, to adapt this for use in Cyprus. There seem to be doubts, however, about whether the inventory was sufficiently 
standardised for use in Cyprus, including revising it to relate to the different structure of the labour market in Cyprus. It has tended to be used 
selectively with undecided students. A contract for a new version of the test is currently under discussion.   
 
6.10 We recommend that a review be undertaken of the role of psychometric tests and also of other tools (e.g. portfolios) in the CCES. 
Many countries have moved away from ‘test and tell’ approaches. While tests may still be useful as an additional source of information, they 
need to be fit for purpose, and counsellors trained in their interpretation, with sufficient time available to use them effectively with students. 
Consideration should also be given to devices like profiling and portfolios, designed to encourage students to manage their own learning and to 
see it in relation to their career plans. Such tools are being used in an increasing number of other countries, but seem so far to have received little 
attention in Cyprus.  
 
 
  
 
 

 
 

                                                 
26 Watts, A.G. (2010). Policy issues relating to the use of ICT in lifelong career guidance. Career Research and Development (in press).  
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7. Management Issues 
 
 

Leadership  
 
7.1 The first Director of the CCES was a trained counsellor. Since then, however, the various Directors (they normally stay in post for 4-5 
years) have all lacked any professional background in guidance and counselling. This has been viewed by many of the counsellors as limiting 
their leadership credibility, both within the service and outside it. It has been exacerbated by the fact that many of them seem to have adopted a 
top-down leadership style. The result is that many counsellors have felt that they have not been listened to, and not supported. We emphasise that 
these comments are not shaped by the work of the current Director, who has attracted considerable respect within the service. We nonetheless 
recommend that in future the Director of the service should be someone with experience directly related to counselling and career education.   
 
7.2 The issue of leadership style is an important one. The service contains many highly trained professionals. But it often seems to view them 
merely as deliverers of a service rather than as partners in the development of the service. Sometimes they are consulted on changes, but 
sometimes they are not. When they suggest improvements, they sometimes receive responses, but sometimes they do not. We heard of cases 
where their suggestions had been implemented, but also of at least two cases where plausible offers had been ignored.  
 
7.3 In general, the education service in Cyprus is highly centralised. The Ministry prescribes syllabi, curricula and textbooks, and regulates 
and supervises all schools under its jurisdiction. Teachers have been expected to implement the instructions given to them by the Ministry: they 
have had no flexibility to modify the curriculum to meet the needs of their particular students, or to choose materials and instructional methods. 
This is however beginning to change, with encouragement to teachers to develop their own action research projects, linked to school 
development planning. To date, counsellors have not participated in these activities. But there is now scope for them to do so. 
 
7.4 In particular, there would seem to be potential for encouraging counsellors with particular expertise or interests to work together to 
develop methods and materials that could then be adopted more widely across the service. We have already suggested this approach in relation 
to the use of ICT (para.6.7). The same approach could be used in other areas (e.g. mediation, or developing a counsellor handbook). In this way, 
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a ‘community of practice’27 could be developed which might significantly enhance both the motivation of counsellors and the quality of their 
work. 
 
 
Inspection, supervision and evaluation 
 
7.5 There is currently no inspector for counselling and career education. The role was merged into that of the Director of the service, but 
since the Director has no professional competence in the field (see para.7.1 above), it has effectively lapsed. Our recommendation that in future 
the Director should have directly relevant experience should enable this situation to be remedied. The issue of inspection needs, however, to be 
framed within the wider issue of quality assurance.28   
 
7.6 In addition to inspection and managerial supervision, we recommend that a system of clinical supervision be introduced. Counsellors 
often have difficult cases to deal with, which can cause them considerable stress and lead to professional burn-out; they may find it difficult to 
ask for help, fearing that it might be interpreted as revealing lack of competence on their part. There is a need for them to have opportunities to 
explore these issues both individually and in small groups with someone who has been trained in supervision skills. We were told that six 
counsellors were trained in such skills a couple of years ago, but that no steps have yet been taken to utilise these skills. This reinforces our 
comments above (paras.7.2-7.4) about the need to change the culture of the service to harness the professional resources within it.   
 
7.7 Alongside this, we recommend that there should be regular internal evaluations of the service from the perspectives of students, 
parents, external agencies, employers, and the counsellors themselves. To date, any such evaluations have usually been carried out by 
individual counsellors, as part of their work for higher degrees. In future, evaluations of this kind should also be carried out in conjunction with 
the Ministry’s Educational Research and Evaluation Centre, and viewed more systemically as part of a system of continuous quality 
improvement. 
 

                                                 
27 Wenger, E. (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge: Cambridge University Press. 
28 For a discussion of some of the available models, see Plant, P. (2004). Quality in career guidance: issues and methods. International Journal for Educational and 
Vocational Guidance, 4(2-3), 141-157. The choice will need to take account of other quality-assurance models being adopted and implemented across the education sector in 
Cyprus. 
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Location of the CCES within the Ministry 
 
7.8  Finally, it is worth noting that the CCES is currently located within the Ministry as part of Secondary General Education. Within the 
current structure of the Ministry, this is the most appropriate location for it. But it means that it has no direct relationship with Secondary 
Technical and Vocational Education, even though this includes vocational schools, which are an important part of the service’s work.  
 
7.9 It also means that there is no direct link with the two other main sectors covered by the Ministry: 
 

 Primary Education. Here the special education teacher tends to adopt some of the role carried out by the counsellor in secondary schools. 
But this can lead to pupils with whom the teacher works being labelled as ‘special needs’ children. It also means that no attention is paid 
to career education and social education. Yet a developmental approach to such learning suggests that such programmes should start in 
primary school, as they do in some other countries.29  

 Higher and Tertiary Education. Here there are some limited services, notably in the University of Cyprus, where the counselling service 
includes some career education and guidance activities, including career days to which companies are invited. There could be a more 
systematic policy on such provision.  

 
A ‘lifelong guidance’ approach (see Section 8 below) would seem to require that the service be extended to cover both of these sectors too. We 
accordingly recommend that the CCES be recognised as having a transversal cross-sectoral relevance across the Ministry of Education and 
Culture as a whole. 
 

                                                 
29 Organisation for Economic Co-operation and Development (2004). Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap, pp.14-15. Paris: OECD. Also Sultana, R.G. 
(2004). Guidance Policies in the Knowledge Society, p.43. Thessaloniki: Cedefop. 
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8. Towards a National Lifelong Guidance Strategy 
 
 

Services to the general public 
 
8.1 We noted in Section 1 (para.1.14) that a pilot programme has recently been run in three regional centres (in Larnaca, Limassol and 
Paphos) under which a service is available to the general public, staffed by the central team on a limited number of days a week. We also noted 
that this service is not yet widely publicised, and that the take-up has accordingly been limited.  
 
8.2 The initiative appears to have been influenced by Cyprus’s participation in the European Lifelong Guidance Policy Network, and 
represents a significant first step towards transforming the CCES from a school- and youth-oriented service to a lifelong guidance service. This 
is in line with the Resolutions of the EU Council of Ministers in 200430 and 200831. Both articulated the need for guidance to be available on a 
lifelong basis. The 2004 Resolution stated that: ‘Services need to be available at times and in forms which will encourage all citizens to continue 
to develop their skills and competences throughout their lives, linked to changing needs in the labour market.’ It added: ‘Such services need to 
be viewed as an active tool, and individuals should be positively encouraged to use them.’ 
 
8.3 The underlying argument here is that public expenditure of lifelong guidance services should be viewed not as a cost but as an 
investment. If citizens make well-informed and well-thought-through choices about learning and work throughout their lives, this is likely to 
lead to reduced social costs (e.g. unemployment benefits) and higher productivity.32 A recent study in Northern Ireland estimated the economic 
benefits as amounting to over UK£9 net additional tax revenue for every UK£1 of public money invested in guidance services.33  
 
8.4 If the spirit of these EU Resolutions is to be implemented in Cyprus, it is important that the regional centres be developed further. We 
accordingly recommend that the regional centres should in future be staffed on a full-time basis, and that the services offered to the general 

                                                 
30 Resolution on ‘Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout Life in Europe’, Council of the European Union, May 2004. 
31 Resolution on ‘Better Integrating Lifelong Guidance into Lifelong Learning Strategies’, Council of the European Union, November 2008. 
32 Organisation for Economic Co-operation and Development (2002). Rethinking human capital. In Education Policy Analysis. Paris: OECD. 
33 Regional Forecasts (2008). Examining the Impact and Value of EGSA to the NI Economy. Belfast: Oxford Economics. 
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public should be promoted more actively. The experience of the Careers Advice Service in the UK has demonstrated the massive impact that 
active marketing of services, alongside creative use of ICT, can have.34 
 
 
Other providers 
 
8.5 At the same time, it is important to recognise that if there is to be a lifelong guidance strategy in Cyprus, the CCES is not the only 
provider. An important potential partner is the Department of Labour within the Ministry of Employment and Social Insurance. This offers some 
employment counselling in its 14 local offices (there are also some other service points in rural areas). Such counselling is concerned mainly 
with job placement rather than career choices.  
 
8.6 Links between the CCES and the Department of Labour have hitherto been limited. Some links were established through the setting up of 
the Euroguidance service, which connects guidance services in Cyprus with those across Europe in order to support student and worker mobility. 
We accordingly recommend that stronger links be established between CCES and the Department of Labour, in a number of respects:  
 

 Helping the CCES to be better informed about labour market trends within Cyprus. 
 Collaborating in the development of more integrated information systems covering the interaction between education pathways and the 

labour market (see para.6.2). 
 Establishing closer links between students’ work experience in the lyceum and vocational school (supported by the CCES) and their 

summer job placements (supported by the Department of Labour). 
 Exploring possibilities for joint initial training (cf. para.3.6).35  

 
8.7 Other career guidance providers mentioned in a report prepared for the European Training Foundation in 200236 included: 
 
                                                 
34 Watts, A.G. & Dent, G. (2008). The evolution of a national distance guidance service: trends and challenges. British Journal of Guidance and Counselling, 36(4), 455-465.  
35 The current training for the Department of Labour employment counsellors is managed in-house, and comprises 300 hours’ training over four months; it is not accredited. 
36 Christodoulides, G. (2002). Report on the survey regarding the situation of guidance and counselling in Cyprus being part of the project ‘information collection on the 
situation of guidance and counselling in 8 candidate countries’. ETF 13241.1. Turin: European Training Foundation (mimeo).  
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 Student services in universities (cf. para.7.9 above). 
 Private counselling and employment services. 
 The National Youth Organisation. 

  
 
A national forum 
 
8.8 Many of the weaknesses of career guidance provision in Cyprus mentioned in an annex to the ETF 2002 report37 related to the lack of a 
focal point for: 
 

 Developing a national strategy for the contribution of information, guidance and counselling services to lifelong learning.  
 Promoting the role of guidance services in developing lifelong learning and a knowledge-based economy. 
 Involving the various stakeholders in policy formulation and in delivery processes. 
 Supporting interaction, co-operation and integration of services between the main service providers. 
 Ensuring quality standards. 
 Carrying out research into community needs and client expectations. 

 
8.9 Recently, the CCES has taken the lead in filling this gap, through setting up a National Forum on Guidance. The establishment of the 
Forum has been agreed by the Council of Ministers, with the CCES to provide the secretariat. A technical committee involving the Ministry of 
Education and Culture and the Department of Labour has been set up to initiate the Forum, and is due to report by the end of April 2010.  
 
8.10 The establishment of the Forum could be a major step in developing a national strategy for lifelong guidance in Cyprus. We recommend 
that our report be used by the Forum as a springboard for developing such a strategy, perhaps through a Task Force set up by the relevant 
ministries to work alongside the Forum. 

 

                                                 
37 Christodoulides, G. (2002). Country annex: Cyprus’s information, guidance and counselling service: a brief overview of national arrangements. Turin: European Training 
Foundation (mimeo).   
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9. Summary of Recommendations 
 
 

1. That entry to the role of school counsellor in future be open to graduates with a first degree in any subject, so long as they have had an 
appropriate training in counselling and career education (para.3.4). 
 
2. That consideration be given to setting up a postgraduate training programme in counselling and career education at a university in Cyprus 
(para.3.6). 
 
3. That a research unit be established alongside the proposed training programme (para.3.7). 
 
4. That the content of the teacher training programme as provided to future school counsellors be reviewed to make it more appropriate to 
their distinctive needs (para.3.9).  
 
5. That provision be made to provide special support to new counsellors for at least their first two years in post (para.3.12). 
 
6. That the boundaries of the counsellor’s role be clarified, so that they are not expected to undertake administrative tasks which 
are not relevant to this role and do not make use of their professional expertise (para.4.3). 
 
7. That the existing quota system be replaced by a more simple formula based on a norm of at least one counsellor for each 
gymnasium and at least two for each lyceum and vocational school. A threshold could be adopted to provide for exceptions in the case of 
very small schools, but these should be kept to a minimum. Extra resources should continue to be allocated to very large schools, and to 
schools in zones of educational priority (ZEP) (para.4.8). 
 
8. That the roles of the two counsellors in each lyceum and vocational school should be distinguished, but with some overlap 
between them, within the framework of a manual specifying the tasks that need to be completed (para.4.12). 
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9. That the textbook for the careers education and social education course be updated, extended to include a wider variety of exercises 
involving group work, and accompanied by a teacher’s handbook (para.5.3).  
 
10. That possibilities for using some form of student assessment, separate from student grades, be explored (para.5.3). 
 
11. That a further course in career education be introduced in the first term of the lyceum and vocational school, to build upon the 
groundwork established in the final year of the gymnasium; and that the latter course be moved to later in the school year (para.5.4).    
 
12. That further career education provision be built into the second year of the lyceum, linked to the work-experience programme (para.5.5).
  
 
13. That ways be explored of introducing a more developmental approach to career and social education that would build throughout 
secondary education (para.5.6). 
 
14. That counsellors give more attention to helping teachers in general, and class teachers in particular, in offering helping relationships to 
students (para.5.7). 
 
15. That training be provided to school principals on how they can lead and support the design and implementation of school guidance 
programmes, with the counsellor as a key resource but not as the sole deliverer (para.5.10). 
 
16. That classroom teachers have some regular timetabled periods to be with their class groups (para.5.11). 
 
17. That a code of ethics be developed to support the work of counsellors (para.5.12). 
 
18. That guidelines be laid down for the minimum standards required for office accommodation to enable counsellors to do their distinctive 
work efficiently and for students to have ready access to career information resources within the school (para.6.1). 
 
19. That information resources be developed showing the range of occupations to which particular education pathways might lead (para.6.3). 
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20. That significant priority be given to using ICT to improve the quality of the CCES’s services both within schools and to the 
general public (para.6.8). 
 
21. That a review be undertaken of the role of psychometric tests and also of other tools (e.g. portfolios) in the CCES (para.6.10). 
 
22. That in future the Director of the service be someone with experience directly related to counselling and career education (para.7.1). 
 
23. That a system of clinical supervision be introduced to support school counsellors (para.7.6). 
 
24. That there be regular internal evaluations of the service from the perspectives of students, parents, external agencies, employers, and the 
counsellors themselves (para.7.7). 
 
25. That the CCES be recognised as having a transversal cross-sectoral relevance across the Ministry of Education and Culture as a whole 
(para.7.9). 
 
26. That the regional centres in future be staffed on a full-time basis, and that the services offered to the general public be promoted 
more actively (para.8.4). 
 
27. That stronger links be established between CCES and the Department of Labour (para.8.6). 
 
28. That our report be used by the new National Forum on Guidance as a springboard for developing a lifelong guidance strategy for 
Cyprus, perhaps through a Task Force set up by the relevant ministries to work alongside the Forum (para.8.10). 
 
Of these, we attach particular priority to the seven recommendations in bold: i.e. numbers 6, 7, 8, 11, 20, 26 and 28. 
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Annex: Evaluation Programme 
 

 Monday 1 February 
9:00–9:30 Director of CCES (Savvas Antoniou) 
9:30–10:00 CCES School Principal of Vergina Gymnasium  

(Niki Mavrokordatou) 
10:00–10:30 Break 
11:00–11:30 CCES Vice-Principal at Pedagogical Institute  

(Eleni Papastefanou) 
11:30–12:00 Counsellor Instructor at Pedagogical Institute  

(Antonia Spiropoulou) 
12:00–12:30 Director of Educational Psychology Department 

(Michael Ioannou) 
12:30–1:00 Director of Educational Research and Evaluation Centre 

(Dr Athena Michaelidou) 
1:00–1:30 Social Worker (Savvoula Papamiltiadous) 
1:30–2:00 Antonis Kafouros and Head of Department of Labour 

 Tuesday 2 February 
9:00–9:30 Head of Examination Department (Dr Terpsa Konstantinidou)
9:30–10:00 Special Education Representative (Eftichia Kallepide) 
10:00–10:30 Break 
10:30–11:30 Members of the Association of School Counsellors (Evagoras 

Papayiannis and Vasos Vasiliou) 
12:00–1:30 Counsellors in the Central Offices of CCES (Nikoletta 

Loizou, Antonis Antoniou, Konstantinos Sophocleous) 
1:30                      Working lunch  

 Wednesday 3 February  
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9:00–9:30 Organised Parents (Konstantinos Aspris) 
9:30–10:00 President of Middle-Level School Principals (Kyriakos 

Barris) & Technical School Principal (Konstantinos 
Georgiou) 

11:00–12:00 Visit to Lyceum (Counsellor: Lefcos Demosthenous) 
12:30–2:00 Visit to Gymnasium (CCES Vice-Principal: Lefci Hatjittofe) 

 Thursday 4 February  
8:30–9:00 Minister of Education and Culture (Dr Andreas Demetriou) & 

Permanent Secretary of Ministry of Education and Culture 
(Olympia Stylianou) 

10:30–11:00 
 

Head of the Middle Education Department (Dr Zena Poulli) 

 Friday 5 February 
9:00–12:00  Final meeting of the Committee 
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Παράρτημα Β  
Συμπληρωματικές εισηγήσεις (21) για τη βελτίωση της ΥΣΕΑ όπου, κατά την άποψή μας, χρειάζεται οικονομική και νομοθετική 

ρύθμιση μαζί με χρονοδιαγράμματα για την υλοποίησή τους. 

Σχεδόν όλες οι εισηγήσεις, αν λάβουμε υπόψη τις εργατοώρες που χρειάζονται για την υλοποίησή τους, έχουν οικονομικό αντίκτυπο. Στην πιο 

κάτω μελέτη των εισηγήσεων της Επιτροπής αφαιρέσαμε τις 7 προτεραιότητες γιατί πιστεύουμε ότι όποιο και αν είναι το κόστος πρέπει να 

υλοποιηθούν (ΦΑΣΗ Α΄) και σημειώσαμε κατά την άποψή μας ποιες χρειάζονται οικονομική και νομοθετική ρύθμιση. Καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα ότι 3 εισηγήσεις χρειάζονται οικονομική και δύο νομοθετική ρύθμιση. Παράλληλα, θέσαμε χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση 

των εισηγήσεων (ΦΑΣΗ Β΄ - ΦΑΣΗ Ε΄). Κάθε ΦΑΣΗ εισηγούμαστε να έχει χρονική διάρκεια μια σχολική χρονιά. 

 

# Εισηγήσεις Επιτροπής Αξιολόγησης Σχόλια

 

  οικονομικό νομοθετικό χρονοδιάγραμμα

1 Η εισαγωγή στο επάγγελμα του Καθηγητή ΣΕΑ στο μέλλον να είναι ανοικτή και για 

πτυχιούχους – πρώτο πτυχίο – από όλες τις ειδικεύσεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν 

μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή. 

  ΦΑΣΗ Ε΄ 

2 Να γίνουν σκέψεις για προσφορά μεταπτυχιακού προγράμματος στη Συμβουλευτική 

και Επαγγελματική Αγωγή  
  ΦΑΣΗ Ε΄ 

3 Να δημιουργηθεί παράλληλα με το πανεπιστημιακό πρόγραμμα ερευνητική μονάδα η   ΦΑΣΗ Ε΄ 
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οποία να ερευνά θέματα Συμβουλευτικής

4 Να αναθεωρηθεί το περιεχόμενο της προϋπηρεσιακής το οποίο προσφέρεται στους 

Καθηγητές ΣΕΑ για να απαντά στις δικές τους ανάγκες.  
  ΦΑΣΗ Β΄ 

5 Να ληφθούν πρόνοιες για τη στήριξη των νεοεισερχόμενων Καθηγητών ΣΕΑ για 

τουλάχιστο τα πρώτα δύο χρόνια της υπηρεσίας τους. 
  ΦΑΣΗ Β΄ 

6 Τα βιβλία Επαγγελματικής και Κοινωνικής Αγωγής να αναθεωρηθούν και να 

επεκταθούν συμπεριλαμβάνοντας μεγαλύτερη ποικιλία ασκήσεων, περισσότερες 

ομαδικές ασκήσεις και να συνοδεύονται από εγχειρίδιο Καθηγητή. 

  ΦΑΣΗ Γ΄ 

7 Να διερευνηθεί η πιθανότητα χρήσης μιας μορφής αξιολόγησης των μαθητών, όχι 

όμως βαθμολόγησής τους. 
  ΦΑΣΗ Γ΄ 

8 Στη Β΄ Λυκείου να γίνει πρόνοια για Επαγγελματική Καθοδήγηση η οποία να 

συνδέεται με την εμπειρία στο χώρο εργασίας (εβδομάδα εργασίας) 
  ΦΑΣΗ Ε΄ 

9 Να διερευνηθούν τρόποι εισαγωγής μιας περισσότερο αναπτυξιακής προσέγγισης 

στην επαγγελματική και κοινωνική εκπαίδευση η οποία να κτίζεται καθ’ όλη τη Μέση 

Εκπαίδευση. 

  ΦΑΣΗ Β΄ 

10 Οι Καθηγητές ΣΕΑ να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στη βοήθεια των Καθηγητών και 

κυρίως των Υπευθύνων Καθηγητών, στην προσφορά και ανάπτυξη μιας βοηθητικής 

«συμβουλευτικής» σχέσης με τους μαθητές. 

  ΦΑΣΗ Δ΄ 

11 Στην εκπαίδευση των Δ/ντων να προσφερθεί σε αυτούς επιμόρφωση για το πώς θα 

ηγούνται, θα στηρίζουν, θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν προγράμματα 

  ΦΑΣΗ Β΄ 
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Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με τον Καθηγητή ΣΕΑ να λειτουργεί ως βασική 

πηγή και σημείο αναφοράς,  αλλά όχι ως μοναδικός διανομέας αυτών των Υπηρεσιών. 
12 Οι Υπεύθυνοι Καθηγητές να έχουν προκαθορισμένο χρόνο στο ωρολόγιο πρόγραμμά 

τους στο οποίο θα είναι με τους μαθητές του τμήματος όπου είναι υπεύθυνοι. 
  ΦΑΣΗ Ε΄ 

13 Να εκδοθεί Ηθικός Κώδικας Δεοντολογίας για να στηρίζει τη δουλειά των 

Συμβούλων. 
  ΦΑΣΗ Β΄ 

14 Να συμφωνηθούν τα ελάχιστα επίπεδα υλικοτεχνικής υποδομής που επιβάλλεται να 

υπάρχουν στα Γραφεία Συμβουλευτικής για να παρέχονται αποτελεσματικά οι 

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και να έχουν πρόσβαση οι μαθητές στις πηγές 

πληροφόρησης εντός του σχολείου. 

  ΦΑΣΗ Β΄ 

15 Να αναπτυχθούν πηγές πληροφόρησης οι οποίες να καταγράφουν ένα εύρος 

επαγγελμάτων και συγκεκριμένες εκπαιδευτικές επιλογές οι οποίες μπορούν να 

οδηγήσουν σε εκείνα τα επαγγέλματα.  

  ΦΑΣΗ Γ΄ 

16 Να γίνει ανασκόπηση του ρόλου των ψυχομετρικών τεστ όπως και άλλων εργαλείων 

(π.χ. πορτφόλιο) στην ΥΣΕΑ 
  ΦΑΣΗ Δ΄ 

17 Στο μέλλον ο Προϊστάμενος της ΥΣΕΑ πρέπει να είναι κάποιος με εμπειρία άμεσα 

συνδεδεμένη με τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή. 
  ΦΑΣΗ Ε΄ 

18 Θα πρέπει να εισαχθεί ένα σύστημα κλινικής εποπτείας για να στηρίζει τους 

Καθηγητές Συμβουλευτικής στα σχολεία. 
  ΦΑΣΗ Γ΄ 

19 Να γίνεται εσωτερική αξιολόγηση της Υπηρεσίας μέσα από τις απόψεις των μαθητών,   ΦΑΣΗ Δ΄ 
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γονιών, εξωτερικών γραφείων, εργοδοτών και των ίδιων των Συμβούλων.

20 Η ΥΣΕΑ να αναγνωριστεί ότι έχει ένα διατμηματικό ρόλο εντός όλων των τμημάτων 

– Δημοτική, Μέση, Τεχνική, Ανώτερη. 
  ΦΑΣΗ Ε΄ 

21 Να ενδυναμωθεί η σύνδεση της ΥΣΕΑ με το τμήμα εργασίας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
  ΦΑΣΗ Δ΄ 

 



Εισηγήσεις ΥΣΕΑ Για Την Έκθεση Της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης  

157 
 

Παράρτημα Γ 

Πρόταση για Ηθικό Κώδικα Δεοντολογίας 
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Ηθικός Κώδικας και Πρότυπα Πρακτικής  
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Αντώνης Γ Αντωνίου, M.Sc., M.A., B.Sc., Cert.R.T. 

Σύμβουλος 
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Ηθικός Κώδικας και Πρότυπα Πρακτικής  

 

 

 

Τα ανθρώπινα τα κυβερνούν οι ηθικές δυνάμεις και όχι οι υλικές. 

Κ. Παπαρρηγόπουλος 
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Οι Σύμβουλοι συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με ηθικά διλήμματα, με καταστάσεις όπου χρειάζεται άμεσα, να 
πάρουν σημαντικές για τους ίδιους και τους πελάτες τους αποφάσεις. Αυτά τα διλήμματα είναι μεγάλη 
πρόκληση για όλους τους Συμβούλους. Για τη βοήθεια των Συμβούλων οριοθετούνται αρκετά ηθικά 
διλήμματα και αναλύονται τα πρότυπα πρακτικής. Όλα τα μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου Συμβουλευτικής 
πρέπει να ακολουθούν τα αποδεκτά πρότυπα πρακτικής και να τηρούν τον Ηθικό Κώδικα. Τα πρότυπα 
πρακτικής και ο κώδικας της ηθικής, αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες αποδεκτές συμπεριφορές. Ο Ηθικός 
Κώδικας και τα Πρότυπα Πρακτικής χωρίζονται στα ακόλουθα τμήματα: 

Τμήμα Α:   Η συμβουλευτική σχέση 

Τμήμα Β:   Εμπιστευτικότητα 

Τμήμα Γ:   Επαγγελματική Ευθύνη 

Τμήμα ∆:   Σχέση με άλλους επαγγελματίες 

Τμήμα Ε:   Αξιολόγηση και ερμηνεία 

Τμήμα Στ:  ∆ιδασκαλία, εκπαίδευση και επίβλεψη 

Τμήμα Ζ:   Έρευνα και δημοσίευση 

Τμήμα Η:   Επίλυση των ηθικών ζητημάτων 



Εισηγήσεις ΥΣΕΑ Για Την Έκθεση Της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης  

161 
 

 

Τμήμα Α: Η συμβουλευτική σχέση  

Α1:   Μη-διάκριση.  
Οι Σύμβουλοι σέβονται τη διαφορετικότητα και δεν κάνουν διακρίσεις εις βάρος των πελατών τους λόγω 
της ηλικίας, του χρώματος, του πολιτισμού, της σωματικής και πνευματικής ικανότητας, της εθνικότητας, 
του φύλου, της ιθαγένειας, της θρησκείας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της οικογενειακής 
κατάστασης, ή της κοινωνικοοικονομικής τους θέσης.  
 
Α2:   Κοινοποίηση της Συμβουλευτικής  
         σχέσης στους πελάτες.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει επαρκώς να ενημερώσουν τους πελάτες, κατά προτίμηση εγγράφως, σχετικά με τη 
διαδικασία παροχής συμβουλών και τη συμβουλευτική σχέση πριν από την έναρξη της παρέμβασης.     
 
Α3:   ∆ιπλές σχέσεις.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να αποφύγουν τις διπλές σχέσεις με τους πελάτες 
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επαγγελματική τους κρίση ή να αυξήσουν τον κίνδυνο ζημιάς για 
τους πελάτες. Όταν μια διπλή σχέση δεν μπορεί να αποφευχθεί, οι Σύμβουλοι πρέπει να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η κρίση τους δεν επηρεάζεται και ότι καμία εκμετάλλευση δεν 
υφίσταται.  
 
Α4:   Σεξουαλικές σχέσεις με τους πελάτες.  
Οι σύμβουλοι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε τύπο σεξουαλικών οικειοτήτων με τους πελάτες 
τους και δεν πρέπει να συμμετέχουν σε σεξουαλικές οικειότητες με τους προηγούμενους πελάτες τους μέσα 
σε ένα ελάχιστο χρονικό πλαίσιο 2 ετών μετά από τη διακοπή της συμβουλευτικής σχέσης. Οι σύμβουλοι 
που συμμετέχουν σε τέτοια σχέση μετά από 2 έτη από τη λήξη της συμβουλευτικής σχέσης έχουν την 
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ευθύνη να εξετάσουν και να τεκμηριώσουν λεπτομερώς ότι τέτοιες σχέσεις δεν είχαν καμία μορφή 
εκμετάλλευσης.  
 
Α5:   Προστατεύοντας τους πελάτες κατά τη διάρκεια της ομαδικής συμβουλευτικής.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν τους πελάτες τους από το φυσικό ή 
ψυχολογικό τραύμα ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων κατά τη διάρκεια της ομαδικής εργασίας. 
   
Α6:   Αμοιβές. 
Οι Σύμβουλοι πρέπει να εξηγήσουν στους πελάτες τους, με την έναρξη της συμβουλευτικής σχέσης, τις 
οικονομικές ρυθμίσεις σχετικά με τις επαγγελματικές υπηρεσίες.  Αν εργάζονται ως σύμβουλοι σε δημόσιο 
σχολείο να αναφέρουν ότι οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.  
 
Α7:   Τερματισμός της συμβουλευτικής 
         σχέσης.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να βοηθήσουν στη διευθέτηση των απαραίτητων ρυθμίσεων για τη συνέχιση της 
βοήθειας των πελατών τους, όταν χρειάζεται, μετά από τη λήξη της συμβουλευτικής σχέσης. 
   
Α8:   Ανικανότητα να βοηθήσουν ένα πελάτη.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να αποφύγουν τη δημιουργία μιας συμβουλευτικής σχέσης εάν γνωρίζουν ότι δεν είναι 
ικανοί να προσφέρουν την επαγγελματική βοήθεια σε έναν πελάτη. Ο Σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει στην 
παραπομπή του πελάτη σε μια κατάλληλη υπηρεσία ή ειδικό. 
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Τμήμα Β: Εμπιστευτικότητα  

Β1:   Απαιτήσεις εμπιστευτικότητας.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να κρατήσουν τις σχετικές πληροφορίες από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
εμπιστευτικές, εκτός αν η κοινοποίησή τους είναι προς το συμφέρον των πελατών, απαιτείται από το 
Γραφείο Ευημερίας ή απαιτείται από το νόμο. Όταν η κοινοποίηση απαιτείται, μόνο οι πληροφορίες που είναι 
ουσιαστικές αποκαλύπτονται και ο πελάτης ενημερώνεται για τέτοια κοινοποίηση.  
 
Β2:  Απαιτήσεις εμπιστευτικότητας για τους 
        υφισταμένους.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους για να διασφαλίσουν ότι οι ιδιωτικές πληροφορίες και η 
εμπιστευτικότητα των πελατών τηρούνται από τους υφισταμένους.  
 
Β3:   Εμπιστευτικότητα στην ομαδική εργασία. 
Οι Σύμβουλοι πρέπει να διαβιβάσουν στα μέλη της ομάδας ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η 
εμπιστευτικότητα στην ομαδική εργασία.  
 
Β4:   Εμπιστευτικότητα στην παροχή οικογενειακής συμβουλευτικής. 
Οι Σύμβουλοι δεν πρέπει να αποκαλύπτουν πληροφορίες για ένα μέλος της οικογένειας, στη 
συμβουλευτική, σε ένα άλλο μέλος της οικογένειας χωρίς προγενέστερη συγκατάθεση.  
 
Β5:   Εμπιστευτικότητα των αρχείων.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να διατηρούν την κατάλληλη εμπιστευτικότητα στη δημιουργία, στην αποθήκευση, 
στην πρόσβαση, στη μεταφορά, και στη διάθεση των αρχείων παροχής συμβουλευτικής. 
 
Β6:   Άδεια να καταγράψει ή να παρατηρήσει.  
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Οι Σύμβουλοι πρέπει να λάβουν την προγενέστερη συγκατάθεση από τους πελάτες προκειμένου να 
ηχογραφηθούν ή να καταγραφούν ηλεκτρονικά ή να παρακολουθηθούν από άλλους. 
 
Β7:   Κοινοποίηση ή μεταφορά των αρχείων.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να λάβουν τη συγκατάθεση των πελατών τους για να αποκαλύψουν ή να μεταφέρουν 
τα αρχεία σε τρίτους, εκτός αν οι εξαιρέσεις που απαριθμούνται στο Β1 υφίστανται. 
  
Β8:   Αλλαγή στοιχείων όπου απαιτείται.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να διαφυλάξουν την ταυτότητα του πελάτη όταν χρησιμοποιούν στοιχεία για την 
εκπαίδευση - κατάρτιση, την έρευνα, ή τη δημοσίευση.   
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Τμήμα Γ: Επαγγελματική ευθύνη  

Γ1:   Όρια της ικανότητας.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να ασκούν την πρακτική τους μόνο μέσα στα όρια των ικανοτήτων τους. 
 
Γ2:   Συνεχιζόμενη εκπαίδευση.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει συνεχώς να συμμετέχουν σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις/επιμορφώσεις για να 
διατηρήσουν την επαγγελματική τους ικανότητα. 
 
Γ3:   Εξασθένιση των επαγγελματιών.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να απέχουν από την προσφορά των επαγγελματικών τους υπηρεσιών, όταν τα 
προσωπικά τους προβλήματα ή οι συγκρούσεις τους μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε έναν πελάτη ή 
άλλους.  
 
Γ4:   Ακριβής διαφήμιση.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να παρουσιάζουν επακριβώς τα πιστοποιητικά και τις υπηρεσίες τους όταν 
διαφημίζουν. 
 
Γ5:   Πρόσληψη μέσω της απασχόλησης.  
Οι Σύμβουλοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη θέση τους για να παίρνουν πελάτες στις ιδιωτικές πρακτικές 
τους.  Οι Σύμβουλοι στο δημόσιο ακολουθούν τις πρόνοιες του νόμου.   
 
Γ6:   Επαγγελματικά προσόντα.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να αναφέρουν ή να υπονοούν μόνο τα επαγγελματικά προσόντα ή πιστοποιητικά που 
κατέχουν και πρέπει να διορθώνουν οποιεσδήποτε διαστρεβλώσεις, ανακρίβειες των προσόντων ή 
πιστοποιητικών τους από άλλα φυσικά ή μη πρόσωπα. 
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Γ7:   Σεξουαλικές παρενοχλήσεις.  
Οι Σύμβουλοι δεν πρέπει να συμμετέχουν στις σεξουαλικές παρενοχλήσεις.  
 
Γ8:   Αδικαιολόγητα κέρδη.  
Οι Σύμβουλοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τις επαγγελματικές τους θέσεις για να επιδιώκουν ή για να 
λάβουν αδικαιολόγητα προσωπικά κέρδη, σεξουαλικά οφέλη, άδικο πλεονέκτημα, ή αγαθά ή υπηρεσίες που 
δεν είναι δεδουλευμένες.  
 
Γ9:   Πελάτες που εξυπηρετούνται από άλλους.  
Με τη συγκατάθεση του πελάτη, οι Σύμβουλοι πρέπει να ενημερώσουν άλλους επαγγελματίες που 
προσφέρουν ιατρικές ή μη υπηρεσίες στον ίδιο πελάτη, ότι μια συμβουλευτική σχέση υφίσταται μεταξύ του 
συμβούλου και του πελάτη.  
 
Γ10:  Αρνητικοί όροι απασχόλησης.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να προειδοποιήσουν τους εργοδότες τους για την πρακτική τους, τη θεσμική 
κατοχύρωσή της και την πιθανή ζημιά που μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει ένας νόμος ή εντολή από 
αρμόδια αρχή.  Πρέπει να προειδοποιήσουν τους εργοδότες τους για όρους που μπορεί να είναι 
ενδεχομένως αποδιοργανωτικοί ή καταστρεπτικοί στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες ή ευθύνες, ή 
που μπορούν να περιορίσουν την αποτελεσματικότητά τους ή να αρνηθούν τα δικαιώματα των πελατών 
τους.  
 
Γ11:  Επιλογή και ανάθεση προσωπικού.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να επιλέγουν ικανό προσωπικό και συνεργάτες και πρέπει να δίνουν ευθύνες συμβατές 
με τις δεξιότητες και την εμπειρία του προσωπικού ή των συνεργατών τους.  
 
Γ12:  Σχέσεις εκμετάλλευσης με τους υφισταμένους.  
Οι Σύμβουλοι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε σχέσεις εκμετάλλευσης με άτομα τα οποία έχουν εποπτική 
σχέση, σχέση αξιολογητή - αξιολογούμενου, ή εκπαιδευτή - εκπαιδευόμενου ή είναι αρμόδια αρχή.  
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Τμήμα ∆: Σχέση με άλλους επαγγελματίες  

∆1:   Αποδοχή αμοιβών από γραφεία ή ιδρύματα.  
Οι Σύμβουλοι δεν πρέπει να δέχονται αμοιβές ή άλλη ανταμοιβή για τις διαβουλεύσεις με πρόσωπα τα οποία 
έχουν το δικαίωμα σε τέτοιες υπηρεσίες.  
 
∆2:   Αμοιβές παραπομπής.  
Οι Σύμβουλοι δεν πρέπει να δέχονται αμοιβές για τις παραπομπές. 
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Τμήμα Ε: Αξιολόγηση και ερμηνεία  

Ε1:   Όρια της ικανότητας.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να διενεργούν μόνο εξετάσεις ή αξιολογήσεις για τις οποίες είναι ικανοί. Οι Σύμβουλοι 
δεν πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση των ψυχολογικών τεχνικών αξιολόγησης από αναρμόδια πρόσωπα υπό 
την επίβλεψή τους.  
 
Ε2:   Κατάλληλη χρήση των οργάνων αξιολόγησης.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα όργανα αξιολόγησης με τον τρόπο για τον οποίο 
προορίστηκαν.  
 
Ε3:   Εξηγήσεις αξιολόγησης στους πελάτες.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να παρέχουν τις εξηγήσεις στους πελάτες πριν από την αξιολόγηση για τη φύση και 
τους σκοπούς της αξιολόγησης και τις συγκεκριμένες χρήσεις των αποτελεσμάτων.  
 
Ε4:   Παραλήπτες των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ακριβείς και κατάλληλες ερμηνείες συνοδεύουν οποιαδήποτε 
δημοσίευση πληροφοριών αξιολόγησης.  
 
Ε5:   Ξεπερασμένες αξιολογήσεις και ξεπερασμένα αποτελέσματα της αξιολόγησης.  
Οι Σύμβουλοι δεν πρέπει να βασίσουν την αξιολόγηση ή τις αποφάσεις ή τις συστάσεις στην παρέμβασή 
τους συσχετίζοντας τις με τα στοιχεία ή τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που είναι ξεπερασμένη ή 
ετεροχρονισμένη για τον τρέχοντα σκοπό.   
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Τμήμα Στ: ∆ιδασκαλία, εκπαίδευση και επίβλεψη 

Στ1:  Σεξουαλικές σχέσεις με μαθητές ή εποπτευόμενους. 
Οι Σύμβουλοι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε σεξουαλικές σχέσεις με τους μαθητές και τους εποπτευόμενούς 
τους.   
 
Στ2:  Πίστωση για τις συνεισφορές στην έρευνα.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να δώσουν την πίστωση στους μαθητές ή τους εποπτευόμενούς τους για τις 
συνεισφορές τους στην έρευνα και για τις εργασίες τους.   
 
Στ3:  Προετοιμασία επίβλεψης.  
Οι Σύμβουλοι που προσφέρουν κλινικές υπηρεσίες επίβλεψης πρέπει να εκπαιδευθούν και να 
προετοιμαστούν στις μεθόδους και τις τεχνικές επίβλεψης.  
 
Στ4:  Πληροφορίες αξιολόγησης.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει με σαφήνεια να δηλώσουν στους μαθητές και στους εποπτευόμενούς τους πριν από 
την κατάρτιση, το αποδεκτό επίπεδο ικανότητας, τις μεθόδους αξιολόγησης, και τα χρονικά πλαίσια των 
αξιολογήσεων. Οι Σύμβουλοι πρέπει να παρέχουν στους μαθητές και εποπτευόμενούς τους περιοδικές 
αξιολογήσεις για την απόδοσή τους και ανατροφοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του επιμορφωτικού 
προγράμματος. 
 
Στ5:  Σχέσεις συμμαθητών στην κατάρτιση.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα των συμμαθητών 
δεν παραβιάζονται όταν ορίζονται οι μαθητές ή εποπτευόμενοι στις συμβουλευτικές ομάδες για να παρέχουν 
κλινική επίβλεψη.  
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Στ6:  Περιορισμοί των μαθητών και εποπτευόμενων.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να βοηθήσουν τους μαθητές και εποπτευόμενούς τους να εξασφαλίσουν θεραπευτική 
βοήθεια, όταν απαιτείται, και πρέπει να απομακρύνουν τους μαθητές και τους εποπτευόμενους, που είναι 
ανίκανοι να παρέχουν την υπηρεσία αυτή λόγω των ακαδημαϊκών ή των προσωπικών περιορισμών τους, 
από το επιμορφωτικό πρόγραμμα. 
 
Στ7:  Προσωπική ανάπτυξη.  
Οι Σύμβουλοι που ηγούνται εμπειριών για τους σπουδαστές ή τους εποπτευόμενούς τους, και 
περιλαμβάνουν εμπειρίες προσωπικής ανάπτυξης ή αυτοαποκάλυψης πρέπει να ενημερώσουν τους 
συμμετέχοντες για τις ηθικές υποχρεώσεις των Συμβούλων στο επάγγελμα και δεν πρέπει να βαθμολογούν 
τους συμμετέχοντες με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση.  
 
Στ8:  Πρότυπα για τους σπουδαστές και εποπτευόμενους.  
Οι μαθητές-σπουδαστές και εποπτευόμενοι που προετοιμάζονται να γίνουν Σύμβουλοι πρέπει να εμμένουν 
στον Κώδικα της Ηθικής και τα Πρότυπα της Πρακτικής των Συμβούλων. 
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Τμήμα Ζ: Έρευνα και δημοσίευση  

Ζ1:   Προφυλάξεις για αποφυγή τραυματισμού στην έρευνα.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να προνοούν ώστε να αποφεύγουν τη φυσική, την κοινωνική, ή την ψυχολογική ζημιά 
ή τραυματισμό στα άτομα που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα.  
 
Ζ2:   Εμπιστευτικότητα των ερευνητικών πληροφοριών.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να κρατήσουν εμπιστευτικές τις αποκτηθείσες πληροφορίες από τους ερευνούμενους 
συμμετέχοντες.  
 
Ζ3:   Πληροφορίες που έχουν επιπτώσεις στην έκβαση της έρευνας. 
Οι Σύμβουλοι πρέπει να εκθέσουν όλες τις μεταβλητές και όλους τους γνωστούς όρους που μπορεί να 
έχουν επιπτώσεις στην έκβαση της έρευνας.  
 
Ζ4:   Ακριβή ερευνητικά αποτελέσματα.  
Οι Σύμβουλοι δεν πρέπει να διαστρεβλώσουν ή να παραποιήσουν τα ερευνητικά στοιχεία, ούτε να 
κατασκευάσουν ή να προκαταλάβουν σκόπιμα τα ερευνητικά αποτελέσματα.  
 
Ζ5:   Πίστωση συνεισφερόντων στις δημοσιεύσεις.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να δώσουν την κατάλληλη πίστωση σε εκείνους που έχουν συμβάλει στην έρευνα. 
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Τμήμα Η: Επίλυση των ηθικών    ζητημάτων  

Η1:   Αναμενόμενη ηθική συμπεριφορά.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα όταν κατέχουν λογικά αίτια που εκφράζουν αμφιβολίες 
ως προς το εάν οι Σύμβουλοι ή άλλοι επαγγελματίες που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες ενεργούν κατά 
τρόπο ηθικό.   
 
Η2:   Αδικαιολόγητες καταγγελίες.  
Οι Σύμβουλοι δεν πρέπει να αρχίσουν, να συμμετέχουν, ή να ενθαρρύνουν την καταγγελία θεμάτων ηθικής 
που προωθούνται για να βλάψουν έναν επαγγελματία, παρά για να προστατεύσουν τους πελάτες ή το 
κοινό.  
 
Η3:   Συνεργασία με την επιτροπή ηθικής.  
Οι Σύμβουλοι πρέπει να συνεργαστούν με τις έρευνες και τις απαιτήσεις της Επιτροπής Ηθικής του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Συμβουλευτικής ή της επιτροπής ηθών ή άλλων κατάλληλα στελεχωμένων 
ενώσεων που έχουν την αρμοδιότητα για τον έλεγχο εκείνων που χρεώνονται με μια παραβίαση του 
κώδικα.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 
Ανάλυση με βάση την προτεινόμενη τοποθέτηση των Καθηγητών ΣΕΑ 
 

Με βάση τα πιο κάτω στοιχεία χρειάζονται περίπου 55 Καθηγητές ΣΕΑ στη Λευκωσία, 45 στη Λεμεσό, 39 στη Λάρνακα/Αμμόχωστο 

και 19 στην Πάφο. Υπάρχουν ανάγκες για ένα σύνολο 158 Καθηγητών ΣΕΑ + 6 στα Κεντρικά και 3 στα Επαρχιακά Γραφεία, ενώ 

σήμερα υπηρετούν 117/167. Κατά συνέπεια η στελέχωση της ΥΣΕΑ βρίσκεται περίπου στο 70%. Με πολιτική βούληση και ένα 

σωστό σχεδιασμό ευελπιστούμε ότι σε τέσσερα με πέντε χρόνια μπορεί να επιλυθεί μια για πάντα αυτό το πρόβλημα. Έχουν 

υποβληθεί σχετικές προτάσεις και σημειώματα όπως φαίνονται πιο κάτω. 
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Α. Νέα φόρμουλα υπολογισμού ωρών συμβουλευτικής με κριτήριο τον αριθμό μαθητών  

                  
Λύκεια 
 

- 99    2 ή 3 ημέρες 

100  ‐   299    1 Καθηγητής ΣΕΑ 

300  ‐   449    1 – 2 Καθηγητές ΣΕΑ 

Άνω των 450    2 Καθηγητές ΣΕΑ  

Γυμνάσια 
 

- 99    3 ημέρες 

100  ‐   499    1 Καθηγητής ΣΕΑ  

Άνω των 500      1 ‐ 2 Καθηγητές ΣΕΑ  
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Β. Νέα κριτήρια Καθορισμού Διδακτικών  Περιόδων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στα Σχολεία 
Μέσης Εκπαίδευσης 
 
Aναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 

(15.17.013.002/7.5.2009), τις εισηγήσεις των Εμπειρογνωμόνων (Παράρτημα Α), σας ενημερώνω ότι προχωρήσαμε στον καθορισμό 

νέων κριτηρίων, ανάλογα με τις ανάγκες των Σχολείων. 

 

1. Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια, βάσει των οποίων το Υ.Π.Π. καθόριζε μέχρι τώρα τον απαιτούμενο αριθμό περιόδων ΣΕΑ ανά 

σχολείο, είναι κριτήρια που έχουν τεθεί από την ίδρυση της ΥΣΕΑ το 1992.  Τα κριτήρια αυτά, σύμφωνα με τα τότε κοινωνικά 

δεδομένα, τις τότε ιδιαιτερότητες και ανάγκες των σχολείων Μ.Ε., όπως και τους οικονομικούς περιορισμούς που υπήρχαν από 

πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, φαίνεται να ήταν ως ένα βαθμό ικανοποιητικά. 

  

Τα νέα κριτήρια έχουν μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική και στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα 

τις αυξανόμενες ανάγκες των Σχολείων:  

 

i. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) 

ii. Αυξημένα κρούσματα βίας, απειθαρχίας και προβληματικής  συμπεριφοράς 

iii. Ετερογενής σύνθεση μαθητικού πληθυσμού (πολυεθνικός – πολυπολιτισμικός και πολύγλωσσος χαρακτήρας) 

iv. Προγράμματα στήριξης και αλφαβητισμού 

v. Μονάδες Ειδικής Αγωγής 

vi. Αυξημένος αριθμός μαθητών με ειδικές ανάγκες 

vii. Αυξημένα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα μαθητικού πληθυσμού (π.χ. ύπαρξη μονογονεϊκών οικογενειών, διαλυμένες 

οικογένειες, κ.λ.π.) 

viii. Αυξημένα προβλήματα ψυχοσυναισθηματικής φύσεως 



Εισηγήσεις ΥΣΕΑ Για Την Έκθεση Της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης  

177 
 

ix. Αυξημένα οικογενειακά προβλήματα (π.χ. βία στην οικογένεια, δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον, χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό στρώμα, κ.λ.π.)  

x. Αυξημένος αριθμός μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

xi. Πολυπλοκότητα του συστήματος εισδοχής στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, Ελλάδας και άλλων χωρών 

xii. Career Gate Test K 17. 

 

2. Η αύξηση και η πολυπλοκότητα των θεμάτων που ταλανίζουν τους μαθητές / νέους στη σημερινή εποχή έχει αναμφίβολα 

επηρεάσει και τον πληθυσμό των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) τα οποία σήμερα καλούνται επιτακτικά να αντιμετωπίσουν 

πολλαπλά, σύνθετα, πολύμορφα και διαφοροποιημένα προβλήματα.  Αυτό είναι εμφανές και στην ευρύτερη κοινωνία που γίνεται 

μάρτυρας των αυξημένων κρουσμάτων νεανικής αντικοινωνικής συμπεριφοράς που προβάλλονται καθημερινά στις ειδήσεις και 

ανησυχούν ιδιαίτερα την Κυπριακή κοινωνία και κατ’ επέκταση την Κυπριακή πολιτεία που καλείται να παρέμβει αποτελεσματικά. 

 

3. Η  Υπηρεσία  Συμβουλευτικής και  Επαγγελματικής  Αγωγής  (Υ.Σ.Ε.Α.) η οποία στελεχώνει τα   σχολεία  Μ.Ε.  και  έχει  ως  

κύριο  στόχο  την  παροχή  εξειδικευμένης βοήθειας  προς  τους  μαθητές για   την   αντιμετώπιση     των   προσωπικών,   

οικογενειακών,   κοινωνικών, εκπαιδευτικών / επαγγελματικών τους προβλημάτων, θα μπορέσει να επιτελέσει αποτελεσματικότερα 

το ρόλο της, αν δοθεί η ευκαιρία αυξημένης επαφής και επομένως ουσιαστικότερης παρέμβασης προς τους μαθητές. Ιδιαίτερα μετά 

τη διαμόρφωση σαφούς πολιτικής και την εξαγγελία συγκεκριμένων μέτρων εκ μέρους του Υ.Π.Π. για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της βίας στο σχολείο, καθίσταται αναγκαία η συνεχής παρουσία των Καθηγητών 

Σ.Ε.Α. στα σχολεία Μ.Ε., πράγμα που απαιτεί αυξημένο αριθμό Συμβούλων. 
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4. Με βάση τα πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Καθηγητών Πανεπιστημίων που πρόσφατα αξιολόγησαν την  

ΥΣΕΑ, εισηγούμαστε την πρόσληψη 53 Καθηγητών ΣΕΑ. Αυτό ισοδυναμεί με €1,360,228,173 το χρόνο (53 Καθηγητές Χ 

€25,616.63 ετήσιος μισθός Α8-Α10).   

 

 

 

 

Σάββας Αντωνίου 

Προϊστάμενος ΥΣΕΑ 
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Γ. Προτεινόμενη τοποθέτηση Καθηγητών ΣΕΑ 

 Επαρχία Λευκωσίας 
 
 
 2009 - 2010 2010 - 
Τοποθεσία 

Αρ. μαθητών 
Ώρες 
Συμβούλων

Ώρες 
Συμβούλων 
μετατρεπόμενες 
σε μέρες 

Προτεινόμενος 
Αριθμός Συμβούλων 
(Πρόταση 
Εμπειρογνωμόνων) 

ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 
Κύκκου Α΄ 

 
466 

 
22 

 
1 

 
2 

Κύκκου Β΄ 596 22 1 2 

Αρχαγγέλου (Απ. Μάρκου) 728 29 1+2ημ 2 
Παγκύπριο Γυμνάσιο 549 22 1 2 
Παλουριώτισσας 391 22 1 1 + 2ημ 
Ακρόπολης 388 20 1 1 + 2ημ 
Εθνομάρτυρα Κυπριανού 
(Στροβόλου) 

583 22 1 2 

Αρχ. Μακαρίου Γ΄ (Δασούπολης) 753 34 1+3ημ 2 
Απ. Βαρνάβα 710 27 1+1,5ημ 2 
Παλιομετόχου 
(Μ. Κουτσόφτα-Α.Παναγίδη) 

696 25 1+1ημ 2 

Αγ. Γεωργίου Λακατάμειας 792 28 1+2ημ 2 
Σολέας 258 12 2,5ημ 2 
Ιδαλίου 768 30 1+3ημ 2 
Λατσιών 641 26 1+1ημ 2 
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 2009 - 2010 2010 - 
Τοποθεσία 

Αρ. μαθητών 
Ώρες 
Συμβούλων

Ώρες 
Συμβούλων 
μετατρεπόμενες 
σε μέρες 

Προτεινόμενος 
Αριθμός Συμβούλων 
(Πρόταση 
Εμπειρογνωμόνων) 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
Φανερωμένης ΖΕΠ 

 
95 

 
21 

 
1 ΣΥΜΒ 

 
1 

Παλουριώτισσας 513 22 1 ΣΥΜΒ 1 
Ακρόπολης 353 15 3 ημ 1 
Μακεδονίτισσας 447 17 3,5 ημ 1 
Έγκωμης 346 14 3ημ 1 
Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Πλατύ 440 18 4 ημ 1 
Αγ. Δομετίου 266 15 3 ημ 1 
Ανθούπολης 311 17 4 ημ 1 
Αγ. Βασιλείου 409 17 4 ημ 1 
Αγ. Στυλιανού 508 18 4 ημ 1 
Σταυρού 475 20 4 ημ 1 
Κωνσταντινουπόλεως 315 15 3 ημ 1 
Διανέλλου & Θεοδότου 352 14 3 ημ 1 
Λατσιών 558 19 4 ημ 1 
Αρχαγγέλου 622 20 1 ΣΥΜΒ 1 
Γερίου 199 14 3 ημ 1 
Δαλιού (Α΄ Περιφερειακό) 460 21 1 ΣΥΜΒ 1 
Αγ. Βαρβάρας 471 16 4 ημ 1 
Κλήρου (Β΄ Περιφερειακό) 404 16 4 ημ 1 
Σολέας 399 12 2 ημ 1 
Ακακίου 274 14 4 ημ 1 
Κοκκινοτριμιθιάς 399 19 1 ΣΥΜΒ 1 
Αγλαντζιάς 352 15 4 ημ 1 
Γυμνάσιο Λακατάμιας 130   1 
Σχολή Κωφών  2   
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 2009 - 2010 2010 - 
Τοποθεσία 

Αρ. μαθητών 
Ώρες 
Συμβούλων

Ώρες 
Συμβούλων 
μετατρεπόμενες 
σε μέρες 

Προτεινόμενος 
Αριθμός Συμβούλων 
(Πρόταση 
Εμπειρογνωμόνων) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
Α’ Τεχν. Σχ. Λευκωσίας 

 
445 

 
38 

 
2 

 
1 + 2ημ 

Β΄ Τεχν. Σχ. Λευκωσίας 108 11 2ημ 1 
Γ΄ Τεχνική Σχολή 
    (Αρχάγγελος) 

703 29 1+2ημ 2 

 
 

 2009 - 2010 2010 - 
Τοποθεσία 

Αρ. μαθητών 
Ώρες 
Συμβούλων

Ώρες 
Συμβούλων 
μετατρεπόμενες 
σε μέρες 

Προτεινόμενος 
Αριθμός Συμβούλων 
(Πρόταση 
Εμπειρογνωμόνων) 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Λευκωσίας 

 
201 

 
7 

 
2ημ 

 
1    
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Επαρχία Λεμεσού 
 

 2009 - 2010 2010 - 
Τοποθεσία 

Αρ. μαθητών 
Ώρες 
Συμβούλων

Ώρες 
Συμβούλων 
μετατρεπόμενες 
σε μέρες 

Προτεινόμενος 
Αριθμός Συμβούλων 
(Πρόταση 
Εμπειρογνωμόνων) 

ΛΥΚΕΙΑ 
Λανίτειο Α’ 

 
573 

 
22 

 
1 

 
2 

Λανίτειο Β’ 625 26 1+1ημ 2 
Πέτρου και Παύλου 539 23 1+3ημ 2 
Αγ. Ιωάννη 639 26 1+1ημ 2 
Αγ. Νικολάου 480 20 1 2 
Πολεμιδιών 853 30 1+4ημ 2 
Αγ. Αντωνίου 491 24 1 2 
Αγ. Σπυρίδωνα 894 32 1+2ημ 2 
Εμπ. Σχολή Λεμύθου 43 4 1ημ 3 ημ 
Λινόπετρας 783 32 1+2ημ 2 
Αγ. Φυλάξεως 733 30 1+2ημ 2 
 

 2009 - 2010 2010 - 
Τοποθεσία 

Αρ. μαθητών 
Ώρες 
Συμβούλων

Ώρες 
Συμβούλων 
μετατρεπόμενες 
σε μέρες 

Προτεινόμενος 
Αριθμός Συμβούλων 
(Πρόταση 
Εμπειρογνωμόνων) 

ΕΞΑΤΑΞΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Αγρού 

 
327 

 
22 

 
1 ΣΥΜΒ 

 
1 + 2ημ 

Ομόδους 136 12 3 ημ 1 
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 2009 - 2010 2010 - 
Τοποθεσία 

Αρ. μαθητών 
Ώρες 
Συμβούλων

Ώρες 
Συμβούλων 
μετατρεπόμενες 
σε μέρες 

Προτεινόμενος 
Αριθμός Συμβούλων 
(Πρόταση 
Εμπειρογνωμόνων) 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
Λανίτειο 

 
433 

 
18 

 
4 ημ 

 
1 

Καλογεροπούλου 396 14 3 ημ 1 
Αγ. Ιωάννη 478 17 4 ημ 1 
Νεάπολης 351 14 3 ημ 1 
Καθολικής 477 17 4 ημ 1 
Πολεμιδιών 447 18 4 ημ 1 
Τσίρειο 463 17 4 ημ 1 
Αγ. Αντωνίου ΖΕΠ 230 20 4 ημ 1 
Θέκλειο 243 13 3 ημ 1 
Λινόπετρας 595 18 4 ημ 1 
Αγ. Αθανασίου 531 19 1 ΣΥΜΒ 1 
Αγ. Βαρβάρας 359 13 3 ημ 1 
Τραχωνίου 334 13 3 ημ 1 
Επισκοπής 347 13 3 ημ 1 
Αγ. Φυλάξεως 474 17 4 ημ 1 
Ύψωνα 353 13 3 ημ 1 
Αγ. Νεοφύτου 387 14 3 ημ 1 
Ζακακίου 341 14 2 ημ 1 
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 2009 - 2010 2010 - 
Τοποθεσία 

Αρ. μαθητών 
Ώρες 
Συμβούλων

Ώρες 
Συμβούλων 
μετατρεπόμενες 
σε μέρες 

Προτεινόμενος 
Αριθμός Συμβούλων 
(Πρόταση 
Εμπειρογνωμόνων) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
Α’ Τεχν. Σχ. Λεμεσού 

 
438 

 
22 

 
1 

 
1 + 2ημ 

Β΄ Τεχν. Σχ. Λεμεσού 292 22 1 1 
Ξενοδοχ. Σχ. Λεμεσού 271 22 1 1 
 2009 - 2010 2010 - 
Τοποθεσία 

Αρ. μαθητών 
Ώρες 
Συμβούλων

Ώρες 
Συμβούλων 
μετατρεπόμενες 
σε μέρες 

Προτεινόμενος 
Αριθμός Συμβούλων 
(Πρόταση 
Εμπειρογνωμόνων) 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Εσπερινό Γυμν. Λεμεσού 

 
 

 
9 

 
2ημ 
 

 
1 
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Επαρχία Λάρνακας & Αμμοχώστου 
 

 2009 - 2010 2010 - 
Τοποθεσία 

Αρ. μαθητών 
Ώρες 
Συμβούλων

Ώρες 
Συμβούλων 
μετατρεπόμενες 
σε μέρες 

Προτεινόμενος 
Αριθμός Συμβούλων 
(Πρόταση 
Εμπειρογνωμόνων) 

ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 
Παγκύπριο 

 
481 

 
25 

 
1+1ημ 

 
2 

Αγ. Γεωργίου 773 24 1+3ημ 2 
Αρχ. Μακαρίου Γ΄  709 30 1+2ημ 2 
Βεργίνας 547 24 1 2 
Παραλιμνίου 616 26 1+1ημ 2 
Κοκκινοχωριών / Φρέναρος  670 23 1+2ημ 2 
Λειβαδιών 790 30 1+2ημ 2 
Αραδίππου 495 19 1 2 
 
 

 2009 - 2010 2010 - 
Τοποθεσία 

Αρ. μαθητών 
Ώρες 
Συμβούλων

Ώρες 
Συμβούλων 
μετατρεπόμενες 
σε μέρες 

Προτεινόμενος 
Αριθμός Συμβούλων 
(Πρόταση 
Εμπειρογνωμόνων) 

ΕΞΑΤΑΞΙΟ 
Λευκάρων 

 
370 

 
24 

 
1 ΣΥΜΒ 

 
1 + 2ημ 
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 2009 - 2010 2010 - 
Τοποθεσία 

Αρ. μαθητών 
Ώρες 
Συμβούλων

Ώρες 
Συμβούλων 
μετατρεπόμενες 
σε μέρες 

Προτεινόμενος 
Αριθμός Συμβούλων 
(Πρόταση 
Εμπειρογνωμόνων) 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
Δροσιάς 

 
508 

 
18 

 
4 ημ 

 
1 

Ευρυβιάδειο 325 14 3 ημ 1 
Φανερωμένης ΖΕΠ 229 22 1 συμβ 1 
Λειβαδιών 503 18 4 ημ 1 
Διανέλλειο 393 17 4 ημ 1 
Βεργίνας 641 22 4 ημ 1 
Αραδίππου 514 20 1 ΣΥΜΒ 1 
Κιτίου 553 20 1 ΣΥΜΒ 1 
Αθηένου 215 10 2 ημ 1 
Ξυλοτύμπου 435 17 4 ημ 1 
Ξυλοφάγου 423 17 4 ημ 1 
Παραλιμνίου 636 22 1 ΣΥΜΒ 1 
Κοκκινοχωριών 455 18 4 ημ 1 
Δερύνειας 445 17 4 ημ 1 
 
 

 2009 - 2010 2010 - 
Τοποθεσία 

Αρ. μαθητών 
Ώρες 
Συμβούλων

Ώρες 
Συμβούλων 
μετατρεπόμενες 
σε μέρες 

Προτεινόμενος 
Αριθμός Συμβούλων 
(Πρόταση 
Εμπειρογνωμόνων) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
Τεχνική Σχολή Λάρνακας 

 
494 

 
22 

 
1 

 
2  

Τεχνική Σχολή Αγ. Λαζάρου 361 22 1 1-2 
Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου 100 10 2ημ 1 
Τεχνική Σχολή Αυγόρου 322 16 4ημ 1-2 
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 2009 - 2010 2010 - 
Τοποθεσία 

Αρ. 
μαθητών 

Ώρες 
Συμβούλων 

Ώρες 
Συμβούλων 
μετατρεπόμενες 
σε μέρες 

Προτεινόμενος 
Αριθμός Συμβούλων 
(Πρόταση 
Εμπειρογνωμόνων) 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
Λάρνακας 

 
133 

 
4 

 
1ημ 

 
1 

Κοκκινοχωριών  4 1ημ 3 ημ 
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Επαρχία Πάφου 
 

 2009 - 2010 2010 - 
Τοποθεσία 

Αρ. 
μαθητών 

Ώρες 
Συμβούλων 
 

Ώρες 
Συμβούλων 
μετατρεπόμενες 
σε μέρες 

Προτεινόμενος 
Αριθμός Συμβούλων 
(Πρόταση 
Εμπειρογνωμόνων) 

ΛΥΚΕΙΑ 
Αρχ. Μακαρίου Γ’ 

 
644 

 
23 

 
1+2ημ 

 
2 

Κύκκου 480 22 1 2 
Αγ. Νεοφύτου 481 22 1 2 
Λύκειο & Τεχ. Σχολή Πόλης 190 11 2ημ 1 
Έμπας 474(+Γ΄Λυκ) 18 4ημ 2 
Γεροσκήπου 252(+Β΄Λυκ) 11 2ημ 1 
 
 
 

2009 - 2010 2010 - 

Τοποθεσία 
Αρ. 
μαθητών 

Ώρες 
Συμβούλων 

Ώρες 
Συμβούλων 
μετατρεπόμενες 
σε μέρες 

Προτεινόμενος 
Αριθμός Συμβούλων 
(Πρόταση 
Εμπειρογνωμόνων) 

ΕΞΑΤΑΞΙΑ 
Πολεμίου 

 
103 

 
13 

 
3 ημ 

 
1 

Κ. Πύργου 92 4 1 ημ 3 ημ 
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 2009 - 2010 2010 - 
Τοποθεσία 

Αρ. 
μαθητών 

Ώρες 
Συμβούλων 

Ώρες 
Συμβούλων 
μετατρεπόμενες 
σε μέρες 

Προτεινόμενος 
Αριθμός Συμβούλων 
(Πρόταση 
Εμπειρογνωμόνων) 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
Α’ Πάφου (Αγ. Θεοδώρου) 

 
561 

 
18 

 
4 ημ 

 
1 

Νικολαΐδειο 375 13 3 ημ 1 
Απ. Παύλου 646 24 1 ΣΥΜΒ 1 
Γεροσκήπου 480 16 3 ημ 1 
Έμπας  498 19 4 ημ 1 
Παναγ. Θεοσκέπαστης ΖΕΠ 343 21 1 ΣΥΜΒ 1 
Παναγιάς 20 4 1 ημ 3 ημ 
Πόλης Χρυσοχούς 301 11 2,5 ημ 1 
 
 
 2009 - 2010 2010 - 
Τοποθεσία 

Αρ. 
μαθητών 

Ώρες 
Συμβούλων 

Ώρες 
Συμβούλων 
μετατρεπόμενες 
σε μέρες 

Προτεινόμενος 
Αριθμός Συμβούλων 
(Πρόταση 
Εμπειρογνωμόνων) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
Τεχ. Σχ. Πάφου 

 
446 

 
22 

 
1ημ 
 

 
1+2ημ 

 
 2009 - 2010 2010 - 
Τοποθεσία 

Αρ. 
μαθητών 

Ώρες 
Συμβούλων 

Ώρες 
Συμβούλων 
μετατρεπόμενες 
σε μέρες 

Προτεινόμενος 
Αριθμός Συμβούλων 
(Πρόταση 
Εμπειρογνωμόνων) 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
Πάφου 

 
 

 
5 

 
1 ημ 

 
3 ημ 

ΖΕΠ: Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
Ονομαστικός Κατάλογος Καθηγητών ΣEA που Εισηγήθηκαν Τρόπους Υλοποίησης των Προτάσεων της Επιτροπής για την 
Αξιολόγηση της ΥΣΕΑ (δεν συμπεριλαμβάνονται οι παρόντες στις δύο Γενικές Συνελεύσεις) 
 

Ονοματεπώνυμο 
1. Αιμιλία Χριστοδούλου 
2. Αλέξης Ζωγράφος 
3. Ανδρούλα Κόμπου 
4. Άννα Παπαϊωάννου 
5. Αντουαννέτα Χατζηπαντελή  
6. Αντώνης Αντωνίου (συντονισμός ομάδας) 
7. Αντωνία Αριστοδήμου 
8. Άρης Κίκα 
9. Βάσος Βασιλείου 
10. Βάσω Νικολάου 
11. Γεωργία Αντωνιάδου-Αχιλλίδη 
12. Γεωργία Χατζηγέρου 
13. Γεώργιος Γιωργαλλάς 
14. Γιάννα Στυλιανού (B/Δ) 
15. Γιώργος Ηλία 
16. Ειρήνη Μουκταρούδη 
17. Έλενα Αναστασιάδη 
18. Έλενα Χατζηγέρου (B/Δ) 
19. Ελένη Κουσή 
20. Ελένη Παπαγιάννη 
21. Ελένη Παπαστεφάνου (Β/Δ) 
22. Ελένη Ρουσουνίδου (Β/Δ) 
23. Ελένη Σιεκκερή 
24. Ευαγόρας Παπαγιάννης 
25. Ευανθία Γιαλλουρίδου 
26. Ζαμπάς Σωτήρης 
27. Θεόδωρος Θεοδώρου 
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28. Ιάκωβος Ιακώβου 
29. Ιφιγένεια Σοφοκλέους 
30. Κατερίνα Ζέκα (Β/Δ) 
31. Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου 
32. Κυριακή Κουλουμή 
33. Κυριάκος Κων/νου 
34. Κωνσταντίνος Σοφοκλέους (συντονισμός ομάδας) 
35. Κώστας Ιερίδης 
36. Λένα Νικολάου (B/Δ) 
37. Λευκή Χατζητοφή (B/Δ) 
38. Λεύκος Δημοσθένους 
39. Μαρία Αριστείδου 
40. Μαρία Ζωγράφου 
41. Μαρία Θεοφάνους 
42. Μαρία Μαρκίδου 
43. Μάριος Τραπεζάρης 
44. Νάσια Κουμή 
45. Νάσια Τροκκούδη 
46. Νικολέτα Λοΐζου (συντονισμός ομάδας) 
47. Ορθόδοξος Λοΐζου 
48. Πηνελόπη Λουκά (Β/Δ) 
49. Σοφία Γεωργίου 
50. Σοφία Δημοσθένους 
51. Σπύρος Βασιλείου 
52. Στέλλα Τηρητά 
53. Στεφανία Καννάουρου 
54. Φωτεινή Παπαδοπούλου 
55. Χριστίνα Βαρνάβα 
56. Χρίστος Δημητρίου 
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Σχέδιο 1 : Προτεινόμενο Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
 
 
Εκτυπωτής 
 
 
 
Φωτοτυπική μηχανή 
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. 
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