
Έργα Διδασκαλίας 

 Εκπαιδευτική και 
Επαγγελματική Συμβουλευτική 
• Τήρηση βιβλιοθήκης με οδηγούς 

και εκδόσεις για το εκπαιδευτικό 
σύστημα και τις 
Μεταγυμνασιακές επιλογές 
• Δομή Κυπριακού 

Εκπαιδευτικού Συστήματος και 
επιλογές που προσφέρει 
(Δημοτική, Μέση Γενική και 
Τεχνική, ΝΣΜ, ΚΙΕ, Εσπερινά 
Γυμνάσια και Τεχνικές κ.α.) 

• Διαδικασία εισδοχής στα 
Ελληνικά και Κυπριακά ΑΑΕΙ 

• Επαγγέλματα και τάσεις της 
Αγοράς Εργασίας 

• Χρήση ψυχομετρικών 
εργαλείων  

• Φορείς και Αρμοδιότητες 
Αξιολόγησης Πρ. Σπουδών  
(ΔΙΠΑΕ, ΚΥΣΑΤΣ) 

 

Προσωπική Συμβουλευτική 
• Τήρηση Αρχείου ΣΕΑ, 

βιβλιοθήκης, προδιαγραφές 
γραφείου ΣΕΑ  

• Κώδικας ηθικής 
δεοντολογίας. 

• Θεωρητικές προσεγγίσεις 
Συμβουλευτικής  

 
 

Νομοθετικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης / 
Κανονισμοί / Πρωτόκολλα / Εγκύκλιοι 
ΥΠΠ και χρήση τους στην Προσωπική 
Συμβουλευτική 
• Σχολικοί Κανονισμοί και τα Παιδαγωγικά 

Μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτούς  
• Εφαρμογή Νόμων, Εγκυκλίων και 

Πρωτοκόλλων για θέματα Ειδικής Αγωγής,   
Βίας, Σεξουαλικής Κακοποίησης,  Διαταραχών 
στην πρόσληψη τροφής, Χρήσης ουσιών 
εξάρτησης, Σχολικού  Εκφοβισμού, Ρατσισμού, 
διαχείρισης κρίσεων 

• Πολυθεματικές και Παιδαγωγικές συναντήσεις 
• Μηχανισμός Εντοπισμού και Στήριξης παιδιών 

με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες 
 

Δεξιότητες διεξαγωγής 
συνέντευξης  
(ατομικής και ομαδικής)  
Εφαρμογή θεωρητικού 
πλαισίου 
 

 

   

 
Σύνδεση Μαθησιακής 
Πορείας του Μαθητή με 
εκπαιδευτικούς και 
επαγγελματικούς στόχους 
 

   



Παρακολούθηση της 
προσαρμογής του μαθητή  
στο σχολικό πλαίσιο και της 
Σχολικής του  
Επιτυχίας/Αποτυχίας 
 

   

Δημιουργεί, οργανώνει και 
ιεραρχεί πηγές 
πληροφόρησης, συντάσσει 
σχέδιο δράσης και 
δραστηριότητες στα πλαίσια 
των καθηκόντων του 
καθηγητή ΣΕΑ 
 

   

Αξιολογεί και δημιουργεί 
υλικό για την κάλυψη των 
αναγκών των μαθητών στα 
πλαίσια του ρόλου και των 
καθηκόντων ΣΕΑ 
 

   

Συνεργάζεται και αξιοποιεί  
διαδικασίες, παρεμβατικά 
προγράμματα, 
θεσμοθετημένες διαδικασίες 
και υπηρεσίες για την κάλυψη 
των αναγκών των στα πλαίσια 
του ρόλου και των 
καθηκόντων ΣΕΑ 

   

Συνεργάζεται με άτομα, 
φορείς, υπηρεσίες και 
εμπλεκόμενους στα θέματα 
των αρμοδιοτήτων του 
καθηγητή ΣΕΑ με επίκεντρο 
την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των μαθητών. 

   
 



• Συνεργασία με Διεύθυνση και 
προσωπικό του σχολείου, 
ΥΕΨ, Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας, υπηρεσίες Ψυχ. 
Υγείας, γονείς 

 
Παρατηρεί, εντοπίζει και 
διαχειρίζεται θέματα που 
απασχολούν τους μαθητές 
 

   

Ενημέρωση Γονέων, μαθητών, 
Διαλέξεις. 
Ενημέρωση μαθητών και 
οικογενειών για τις 
μεταγυμνασιακές επιλογές 
των μαθητών και τις 
προοπτικές τους 
 

   

Πολυθεματικές και 
Παιδαγωγικές συναντήσεις 
 

   

Διδασκαλία Επαγγελματικής 
Αγωγής και ανάπτυξη υλικού 

   

 

 

 


