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Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού:

Κίµωνος και Θουκυδίδου
1434 Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22800931, 
Τηλεµοιότυπο: 22305117

Ηλ. Tαχυδροµείο: ysea@moec.gov.cy 

Επαρχιακό Γραφείο Συµβουλευτικής 
Μέσης Εκπαίδευσης Λεµεσού:

Τρίτη και Τετάρτη
Αγίας Φυλάξεως 238, Μέγαρο Άννα, 2ος όροφος 

Τηλέφωνο: 25820882 / 25820873 

Επαρχιακό Γραφείο Συµβουλευτικής 
Μέσης Εκπαίδευσης Λάρνακας / Αµµοχώστου:

Τρίτη και Τετάρτη
Λεωφ. Ελευθερίας 65, 1ος όροφος 
Τηλέφωνο: 24821350 / 24813254

Επαρχιακό Γραφείο Συµβουλευτικής 
Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου:

Τετάρτη και Πέµπτη 
Νεόφυτου Νικολαΐδη, 1ος όροφος, Δ. 121

Τηλέφωνο: 26804530/529 

Υπάρχει ανάγκη για δυναµικές 
υπηρεσίες συµβουλευτικής καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής ενός 
ατόµου. Είναι απαραίτητο να 
εφοδιάσουµε τους νέους µε 

δεξιότητες για να διαχειριστούν την 
εκπαίδευση και την καριέρα τους. 
Οι εναλλαγές µεταξύ και ανάµεσα 
στην εκπαίδευση/προπαρασκευή 

και την εργασία πρέπει να γίνονται 
οµαλά και χωρίς προσπάθεια.

(Ευρωπαϊκά Ψηφίσµατα του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, 
2004;2008)

Μέσα Εκπαιδευτικής και 
Επαγγελµατικής Καθοδήγησης:

Ατοµική και οµαδική συµβουλευτική

Οδηγοί Σπουδών και Επαγγελµάτων

Ψυχοµετρικά εργαλεία

Ηλεκτρονικά προγράµµατα πληροφόρησης

Βιβλία Επαγγελµατικού Προσανατολισµού

Διαδικτυακή πληροφόρηση σε θέµατα 
επαγγελµατικού προσανατολισµού στην 

επίσηµη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας  
www.moec.gov.cy/ysea

Υπηρεσία
Συµβουλευτικής
Επαγγελµατικής
Αγωγής 

και 

Y.Σ.E.A.

Υπηρεσία
Συµβουλευτικής
Επαγγελµατικής
Αγωγής 

και 



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ιστορικό:
Οι Υπηρεσίες Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού άρχισαν να προσφέρονται στα 
δηµόσια σχολεία της Κύπρου το 1964. Από το 1991, 
λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού   
η Υπηρεσία Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής 
Αγωγής (ΥΣΕΑ) στη σηµερινή της µορφή, στελεχωµέ-
νη από προσοντούχους καθηγητές, εκπαιδευµένους 
στο Η.Β. και στις Η.Π.Α.. 

Δοµή της ΥΣΕΑ:

Σήµερα η ΥΣΕΑ αριθµεί 125 Συµβούλους Καθηγητές, 
οι έξι από τους οποίους είναι τοποθετηµένοι στα 
Κεντρικά Γραφεία στη Λευκωσία. Άλλοι τρεις, σε 
µερική βάση δύο µέρες την εβδοµάδα- στελεχώνουν 
τα Επαρχιακά Γραφεία της ΥΣΕΑ στη Λάρνακα/Αµ-
µόχωστο, Λεµεσό και Πάφο. Οι υπόλοιποι είναι 
τοποθετηµένοι στα 123 σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, 
υπό τη δικαιοδοσία του ΥΠΠ. Το προσωπικό στα 
Κεντρικά Γραφεία εκτελεί διοικητικά καθήκοντα και 
σε συνεργασία µε τους Συµβούλους Καθηγητές των 
Επαρχιακών Γραφείων προσφέρει υπηρεσίες Επαγ-
γελµατικού Προσανατολισµού και Συµβουλευτικής 
στο ευρύ κοινό. Επιπρόσθετα προσφέρουν εξατοµι-
κευµένη ή οµαδική συµβουλευτική σε µαθητές, και 
συνεργάζονται µε γονείς, καθηγητές και άλλους επαγ-
γελµατίες για θέµατα που απασχολούν τους µαθητές.

Στόχοι και δραστηριότητες της Υπηρεσίας: 
Ο κύριος στόχος της ΥΣΕΑ, είναι να βοηθήσει τους µαθη-
τές και άλλους νέους να πετύχουν τους στόχους που θέτει 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, µεταξύ των 
οποίων είναι:

 Η υγιής ανάπτυξη της προσωπικότητας των µαθητών.

 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων για  
 την επιτυχηµένη αντιµετώπιση προσωπικών, εκπαι- 
 δευτικών, επαγγελµατικών και κοινωνικών θεµάτων.

Αποστολή ΥΣΕΑ:
Αποστολή των καθηγητών ΣΕΑ είναι να βοηθήσουν, 
όσους απευθύνονται κοντά τους για βοήθεια, στους πιο 
κάτω τοµείς:

 Αυτογνωσία: γνώση του εαυτού, εντοπισµό και   
 κατανόηση ατοµικών ικανοτήτων, κλίσεων,   
 δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων, αξιών, κ.ά.

 Ανάπτυξη αυτοσεβασµού και αυτοπεποίθησης.

 Αυτοπραγµάτωση: αξιοποίηση των ατοµικών   
 ικανοτήτων, κλίσεων, ενδιαφερόντων.

 Λήψη ορθολογιστικών, προσωπικών, εκπαιδευτικών  
 και επαγγελµατικών αποφάσεων µέσα από την   
 απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων,   
 ανάπτυξης κριτικής σκέψης και αποτελεσµατικής  
 χρήσης των κατάλληλων πληροφοριών.

Υπηρεσίες που προσφέρονται:

 Ατοµική και οµαδική συµβουλευτική για προσωπικά,  
 κοινωνικά και εκπαιδευτικά/επαγγελµατικά θέµατα.

 Διδασκαλία του µαθήµατος της Επαγγελµατικής και  
 Κοινωνικής Αγωγής στο Γυµνάσιο.

 Έκδοση διδακτικού και πληροφοριακού υλικού.

 Εκπαιδευτική και Επαγγελµατική πληροφόρηση.

 Διοργάνωση διαλέξεων, σεµιναρίων και συνεδρίων µε  
 αποδέκτες µαθητές, γονείς, καθηγητές ΣΕΑ και άλλους.

 Τηλεφωνική και διαδικτυακή πληροφόρηση.

Στο παρόν στάδιο, ένας από τους κύριους στόχους       
της ΥΣΕΑ είναι η καθιέρωση της Διά Βίου Καθοδήγησης  
µέσα στα εκπαιδευτικά πλαίσια της Κύπρου, όπως προω-
θείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µέσα από το  Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διά Βίου Καθοδήγησης και Πολιτικής (ELGPN). 
Η ΥΣΕΑ συµµετέχει ενεργά στο πρόγραµµα ELGPN
(European Lifelong Guidance Policy Network).


