
Επικοινωνία μαθητών/τριών, γονέων και κηδεμόνων με τους Καθηγητές 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Σχολείου μας εν μέσω της πανδημίας 

του COVID-19 

 

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, Μαθητές/τριες, 

Μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα Γυμνάσια, Λύκεια 

και ΤΕΣΕΚ, οι Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.) σύμφωνα 

με σχετικές οδηγίες της οικείας Επιθεώρησης και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του 

Σχολείου θα εργάζονται με τους μαθητές και τις οικογένειές τους μέσω της Πλατφόρμας 

Office 365 / MS ΤΕΑΜS κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. 

Λόγω της πανδημίας έχουν διαμορφωθεί ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου. Ως εκ 

τούτου, οι Καθηγητές Σ.Ε.Α. για την άσκηση του όλου έργου τους, θα προβαίνουν σε 

ομαδικές και ατομικές διαδικτυακές συνεντεύξεις με μαθητές, γονείς και κηδεμόνες. Οι 

ομαδικές συνεντεύξεις 2-4 μαθητών θα πραγματοποιούνται μόνο για θέματα Επαγγελματικής 

Αγωγής με μαθητές της Γ’ τάξης που έχουν, κατά το δυνατόν, κοινά ενδιαφέροντα. 

Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων ή άλλης επικοινωνίας θα  γίνεται από τις 7.30 π.μ – 10.15 

π.μ., αφού οι μαθητές/τριες καθημερινά παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα από τις 10:30 

π.μ. μέχρι και τις 01:35 μ.μ. Επιπρόσθετα, πέραν των οργανωμένων ατομικών ή ομαδικών 

συνεντεύξεων από τον Καθηγητή Σ.Ε.Α., μαθητές ή/και Γονείς/Κηδεμόνες μπορούν να 

αιτηθούν συνεργασία  οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί μέσα στα πλαίσια λειτουργίας του 

σχολείου. 

Ο μαθητής θα πρέπει να επιδεικνύει υπευθυνότητα τήρησης της οργανωμένης ώρας 

συνεργασίας με τον Καθηγητή Σ.Ε.Α., γιατί ενδέχεται να μην μπορεί να υπάρχει άλλη ευκαιρία 

λόγω του ιδιαίτερου τρόπου που λειτουργεί διαδικτυακά το σχολείο, καθώς και της στενότητας 

των χρονικών πλαισίων. 

Ο ΒΔ ΣΕΑ κ. Σπύρος Κουλουμής και η Καθηγήτρια ΣΕΑ κ. Αναστασία Όπλου θα βρίσκονται 

στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα χρειαστεί. Για να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά μαζί 

τους, θα πρέπει πρώτα να αποστείλετε αίτημα επικοινωνίας στα πιο κάτω e-mails: 

Σπύρος Κουλουμής – skouloumis@te.schools.com.cy 

Αναστασία Όπλου   -  AnastasiaOplou@te.schools.com.cy 

Σας υπενθυμίζουμε ότι, ο κ. Σπύρος Κουλουμής είναι υπεύθυνος για τα τμήματα: Α1, Α3, 

Α6, Β3, Β4, Β6, Γ4, Γ5, Γ6 και η κ. Αναστασία Όπλου είναι υπεύθυνη για τα τμήματα: Α2, 

Α4, Α5, Β1, Β2, Β5, Γ1, Γ2, Γ3. 

Επιπλέον, παρακαλείσθε όπως έχετε συνεχή επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας, για να 

ενημερώνεστε για όλα τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Σχολείου μας. 

Ευελπιστούμε ότι το πρόβλημα με την πανδημία θα ξεπεραστεί το συντομότερο δυνατό, για 

να μπορέσουμε όλοι να επανέλθουμε στην ομαλότητα της ζωής μας. Μέχρι τότε μένουμε σπίτι, 

τηρούμε τα μέτρα και προστατεύουμε τόσο τον εαυτό μας όσο και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. 

 

Από τη Διεύθυνση 
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