
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ                                     ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2022 - 2023                                                           EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

*Η παροχή υπηρεσιών ΣΕΑ πραγματοποιείται με βάση τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, οι οποίοι διέπουν το συγκεκριμένο 

επάγγελμα, επομένως τηρείται εχεμύθεια. Όπου παραστεί ανάγκη, οι Σύμβουλοι συνεργάζονται στενά με τη Διεύθυνση και τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου, καθώς και με άλλες Υπηρεσίες και φορείς, ώστε η παροχή υποστήριξης να είναι όσο το δυνατό 

πληρέστερη. 

 
 

 
 

 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

 

Καλωσορίζουμε εσάς και τα παιδιά σας στο σχολείο μας! 

Παρακαλούμε ενημερωθείτε και συζητήστε με τα παιδιά σας τα σημεία πιο κάτω, σχετικά με τη 

λειτουργία του Γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ): 

 

ΣΤΟΧΟΣ:  

Η υποστήριξη των μαθητών/τριών μας σε προσωπικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά θέματα ώστε: 

α. Να προσπαθήσουν να διαχειριστούν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν (εισηγούμαστε αξιοποίηση των υπηρεσιών 

ΣΕΑ, διότι μπορούν να συμβάλλουν στη θετική αντιμετώπιση των προβλημάτων και ανησυχιών των 

μαθητών/τριών) 

β. Να προβληματιστούν και να επιλέξουν τη μετέπειτα εκπαιδευτική/επαγγελματική τους πορεία. (μέσω του 

εντοπισμού και της αξιολόγησης ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων, με στόχο την ορθολογιστική επιλογή 

εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης) 

 

Για να επιτευχθούν οι πιο πάνω στόχοι αξιοποιούνται από τις Συμβούλους διάφορα μέσα όπως 

προσωπικές/ομαδικές συνεντεύξεις, επισκέψεις στις τάξεις, οργάνωση εργαστηρίων, ενημερώσεων κτλ. 

Επομένως, εισηγούμαστε όπως ενημερώνεστε τακτικά από τις ανακοινώσεις του Γραφείου ΣΕΑ 

στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Επίσης, θα δημιουργηθεί ομάδα TEAMS για τους μαθητές/τριες 

της Γ΄τάξης όπου θα μπορούν τα παιδιά σας να εγγραφούν για να ενημερώνονται τακτικά για διάφορα 

θέματα που τους αφορούν. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΣΕΑ: (Για τηλεφωνική επικοινωνία ή διευθέτηση 

συνάντησης και αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, παρακαλούμε τους κηδεμόνες όπως αξιοποιούν τον πιο 

κάτω πίνακα) 

ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ ΣΕΑ  ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ 

ΜΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ 

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Μαριάννα Καταλάνου Καθημερινά  Α΄ τάξεων 

Β4 

Γ΄ τάξεων  

22872721 

Γεωργία Ζηντίλη 

Κυριακίδου  

ΜΟΝΟ Τετάρτη Β1, Β2, Β3, Β5 22872721 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΑ: 

1. Όλοι/ες οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται το Γραφείο ΣΕΑ, κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων τηρώντας σειρά προτεραιότητας. 

2. Μαθητές/τριες που για σοβαρούς λόγους θα ήθελαν να επικοινωνήσουν με τη Σύμβουλο τους κατά τη 

διάρκεια διδακτικής περιόδου, πρέπει απαραίτητα να διευθετούν ώρα συνέντευξης μαζί της (συμπλήρωση 

σχετικού εντύπου-βεβαίωσης) με τη συγκατάθεση και του/της διδάσκοντα/ουσας πριν την έναρξη του 

μαθήματος. Τονίζεται ότι μαθητές/τριες που δεν θα έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια απουσίας από το 

μάθημα, θα καταγράφονται ως απόντες/ούσες στο απουσιολόγιο της τάξης. 

3. Όλοι/ες οι μαθητές/τριες θα πρέπει να παραδίδουν στο διδάσκοντα/ουσα κατά την επιστροφή τους στην τάξη 

τη σχετική βεβαίωση από τη Σύμβουλο, στην οποία θα αναγράφεται η ώρα έναρξης της επίσκεψης καθώς και 

η ώρα αναχώρησης από το γραφείο ΣΕΑ.  

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

          13 Σεπτεμβρίου 2022 


