THE GRAMMAR SCHOOL, NICOSIA
Στεδιάδονηας ηο Μέλλον
Αγαπεηνί Γνλείο/Κεδεκόλεο
Τελ επόκελε ρξνληά ην παηδί ζαο ζα αληηκεησπίζεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο αθαδεκατθά θαη γηα ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ.
Οη απνθάζεηο απηέο πξέπεη λα ιεθζνύλ κε βάζε ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θαζελόο μερσξηζηά ζηα
αθαδεκατθά ζέκαηα θαη επίζεο ιακβάλνληαο ππόςε πσο ε επηινγή καζεκάησλ επηηξέπεη ή πεξηνξίδεη ηηο επθαηξίεο
ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε θαη ελδερόκελε ζηαδηνδξνκία.
Επηπξόζζεηα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπκε ζε γνλείο θαη καζεηέο, ε Εθπαηδεπηηθή Σπκβνπιεπηηθή Οκάδα
επηζπκεί λα ζαο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα λα εγγξαθείηε ζην Morrisby Profile. Απηό είλαη κηα ζεηξά ςπρνκεηξηθήο
αμηνιόγεζεο, πνπ κεηξά ηθαλόηεηεο, θιίζεηο θαη ελδηαθέξνληα, γηα λα παξνπζηάζεη κηα ιεπηνκεξή θαζνδεγεηηθή
έθζεζε ζρεηηθά κε ηε ζηαδηνδξνκία. Πεξηζζόηεξα από 400 ζρνιεία ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη δηεζλώο παίξλνπλ ην
πξνθίι θάζε ρξόλν.
Η έθζεζε δηεξεπλά ηηο ηθαλόηεηεο, θιίζεηο, πξνζσπηθόηεηα (αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζία) θαη ελδηαθέξνληα.
Απηή είλαη κηα πεξηεθηηθή θαη πξννδεπηηθή ππεξεζία, κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηιακβάλνπλ:









Έλα πιήξεο Morrisby ςπρνκεηξηθό πξνθίι πνπ δίδεηαη ζην ζρνιείν.
Μηα πεξηεθηηθή έθζεζε 21 ζειίδσλ πνπ πεξηιακβάλεη εηζεγήζεηο επαγγεικάησλ.
Οκαδηθό ζεκηλάξην θαη ζπλεδξίαζε αλαηξνθνδόηεζεο θαηά ηα νπνία νη καζεηέο κπνξνύλ λα ζπδεηήζνπλ ηελ
έθζεζή ηνπο θαη ηελ επηθείκελε ζηαδηνδξνκία/αθαδεκατθέο απνθάζεηο.
Η ππεξεζία πξνζθέξεηαη ζε ζπλεξγαζία κε έκπεηξν Επαγγεικαηηθό Ψπρνιόγν ν νπνίνο είλαη εηδηθόο ζην
Morrisby Profile θαη ν νπνίνο εξγάζηεθε ζηα Independent Schools γηα πεξηζζόηεξα από 16 ρξόληα.
Ηιεθηξνληθή/ηειεθσληθή ζηήξημε ζα παξέρεηαη ζε καζεηέο θαη γνλείο κέρξη ην ηέινο ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο.
Τν πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή ζπγθξίλεηαη κε ηα πξνθίι αηόκσλ πνπ είλαη πεηπρεκέλνη ζε 500 επαγγέικαηα.
Μεηά επηιέγνληαη 12 επαγγέικαηα γηα θάζε καζεηή εθόζνλ ηαηξηάδνπλ κε απηά ηα πξνθίι. Απηέο νη
“Ειζεγήζεις Επαγγελμάηων” δίδνληαη σο επηινγέο ζηνλ καζεηή πνπ επηζπκεί λα ηα δηεξεπλήζεη
πεξηζζόηεξν.
Πεξηζζόηεξνη από 20,000 καζεηέο παίξλνπλ απηό ην πξνθίι θάζε ρξόλν.
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Η εμέηαζε ζα είλαη ζηα Αγγιηθά θαη πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο 5 , 6 θαη 7 ηάμεο ηο Σάββαηο 11
Νοεμβρίοσ από ηηο 9:15 κέρξη ηηο 1:45 πεξίπνπ. Απηόο ν ρξόλνο ρξεηάδεηαη γηαηί δίλεη ζηνπο καζεηέο πνιιέο
πιεξνθνξίεο γηα λα πξνβιεκαηηζηνύλ όηαλ ζα παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο γηα ηε κειινληηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία.
Επηπξόζζεηα νη καζεηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ ζπλεδξίαζε αλαηξνθνδόηεζεο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, ηελ
νπνία ζα είλαη θαιό λα παξαθνινπζήζνπλ θαη νη γνλείο.

Εζσθιείνπκε ελεκεξσηηθό θπιιάδην από ην Morrisby Profile. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ζαο παξαθαινύκε λα
επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Grammar School, ζην ηκήκα “News and Announcements” όπνπ δίδνληαη
πιεξνθνξίεο γηα ην Morrisby Profile.
Τν θόζηνο ηνπ Morrisby Profile είλαη €115.00. Αλ επηζπκείηε ην παηδί ζαο λα πάξνπλ κέξνο ζην Morrisby Profile ζαο
παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ απόθνκκα θαη λα ην επηζηξέςεηε κε ην πην πάλσ πνζό ζην
γξακκαηεηαθό πξνζσπηθό ζην ηακείν κέρξη ηελ Δεσηέρα 6 Νοεμβρίοσ 2017.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

Επηζπκώ ν γηνο/ε θόξε κνπ λα πάξεη κέξνο ζην Morrisby Profile από ηηο 9:15 πκ κέρξη 1:45 πεξίπνπ ην Σάββαην 11
Ννεκβξίνπ 2017.
Όλνκα καζεηή/ηξηαο: _____________________________________________ Τάμε: ___________
Ηκεξνκελία: _________________________

Υπνγξαθή Γνλέα/Κεδεκόλα
________________________

http://www.grammarschool.ac.cy/easyconsole.cfm/id/1004

