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ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
Πληροφορούνται οι γονείς/κηδεμόνες και οι μαθητές/τριες ότι στο σχολείο λειτουργεί γραφείο Συμβουλευτικής
και Επαγγελματικής Αγωγής με υπεύθυνους Συμβούλους τον κ. Στέλιο Κτώρα και την κ. Χριστίνα Ελένη Λύτρα.
Οι Σύμβουλοι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/τριες στην αντιμετώπιση προβλημάτων
που προκύπτουν με την είσοδό τους στο νέο σχολείο ή στην κατατόπισή τους σε θέματα που αφορούν στον
εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προσανατολισμό, όπως η επιλογή μαθημάτων για τη Β΄ και Γ΄ τάξη, η
επαγγελματική αποκατάσταση μετά το Λύκειο, οι μεταλυκειακές σπουδές στην Κύπρο και σε άλλες χώρες και
γενικά στην παροχή καθοδήγησης για επαγγελματική και ακαδημαϊκή ανέλιξη.
Οι Σύμβουλοι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να συμβάλουν στη θετική διαχείριση άλλων προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες, όπως μαθησιακών, προσωπικών και οικογενειακών. Στο πλαίσιο αυτό
συνεργάζονται με τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες/ουσες καθηγητές/τριες αλλά και με άλλους φορείς, όπως
είναι η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, το Γραφείο Ευημερίας κ.ά.
Η συνεργασία με τους γονείς είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και αναγκαία. Ενθαρρύνεται επίσης η στενή
συνεργασία των γονιών με τους διδάσκοντες καθηγητές καθώς και με τη Διεύθυνση του σχολείου.
Οι γονείς/κηδεμόνες, μαθητές και μαθήτριες, μπορούν να επισκέπτονται το γραφείο Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικής Αγωγής καθημερινά σύμφωνα με το σχολικό ωράριο. Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να
τηλεφωνούν για διευθέτηση συνάντησης με τις Συμβούλους στα τηλέφωνα:
Στέλιος Κτώρας:
Χριστίνα Ελένη Λύτρα:

22443159
22443163
Κατανομή τμημάτων

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
Στέλιος Κτώρας
(Καθημερινά)
Χριστίνα Ελένη Λύτρα
Τρίτη & Πέμπτη

ΤΜΗΜΑΤΑ
Α΄ ΤΑΞΗΣ
Α11, Α22, Α23,
Α32, Α42, Α43,
Μ01
Α21, A31, A41

ΤΜΗΜΑΤΑ
Β΄ ΤΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ

Β11, Β31, Β33, Β42,
Β52, Β53

Γ21, Γ31, Γ32, Γ34,
Γ41, Γ42, Γ43, Γ52, Γ61

Β32, Β34,
Β41, Β51

Γ33, Γ51

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία κατά τη φετινή σχολική χρονιά!

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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