
 

 

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ 

Σχολική Χρονιά 2021-2022 

                           

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   
  
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Καλή Σχολική Χρονιά!  

  

Σας ενημερώνουμε ότι οι Υπηρεσίες Συμβουλευτικής που προσφέρονται από τις καθηγήτριες Συμβουλευτικής του 

σχολείου, μέσω ατομικών ή/και ομαδικών συνεντεύξεων στους μαθητές, περιλαμβάνουν καθοδήγηση και στήριξη 

ούτως ώστε:  

➢ Να διερευνήσουν και να συσχετίσουν τα προσωπικά́ τους χαρακτηριστικά́, τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους, 

τα ενδιαφέροντα, και τα σχεδία τους για το μέλλον, με τα χαρακτηριστικά́ και τις απαιτήσεις της εποχής μας.  

➢ Να παίρνουν αποφάσεις για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές   

➢ Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των πληροφοριών   

➢ Να αποδεχτούν τον εαυτό́ τους   

➢ Να προσαρμοστούν στο σχολικό́ και κοινωνικό ́τους περιβάλλον   

➢ Να χειριστούν προσωπικά́, εκπαιδευτικά́ και επαγγελματικά́ θέματα που τους απασχολούν.  

  

Συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών:   

  

Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, οι καθηγήτριες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής 
Αγωγής του σχολείου μας, κα  Γεωργία Χατζηγέρου Β.Δ.Α’ και κα Νέδη Σταυρινίδου  θα είναι στη διάθεσή σας 
καθημερινά, προκειμένου να συνεργαστείτε από κοινού για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων. Η συνεργασία των 
γονέων είναι όχι μόνο πολύτιμη, αλλά τις περισσότερες φορές απαραίτητη για την επίλυση τυχόν θεμάτων που 
απασχολούν τους μαθητές. Οι Σύμβουλοι θα δέχονται επισκέψεις από́ τους γονείς/κηδεμόνες στο Γραφείο 
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του σχολείου με στόχο τη στήριξη των μαθητών/τριών, κατόπιν 
ραντεβού́.  Για διευθέτηση μέρας και ώρας επισκέψεως στα τηλέφωνα: 22441886 (Χατζηγέρου), 22441887 
(Σταυρινίδου)   ή μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dazoocounselors@gmail.com.  
  

‘Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν στη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του σχολείου στη διεύθυνση lyk-dasoupoli-lef@schools.ac.cy  
  

  

Γεωργία Χατζηγέρου 
ΒΔΑ’  

Νέδη Σταυρινίδου 

Α  Β  Γ  Α  Β  Γ  

Α11  Β31  Γ31 Α22  Β11  Γ11  

Α21  Β41  Γ41 Α23  Β21  Γ21  

Α41  B51  Γ51 Α24  Β32  Γ32  

Α42  B61  Γ61 Α31  Β33  Γ33  

     Α32  Β34  Γ34  

       Β42  Γ42  

       Β52  Γ52  

 


