ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝ ΑΠΤΥΞΗΣ LTD
(ΚΕΣΕ Α)

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:

 Συγχρηματοδοτούμενα
Προγράμματα – σελ.2
 Υλοποίηση εργαστηρίων και
ημερίδων:
o «Επιτυχία μέσα από την
αποτελεσματική
διαχείριση έργων» Social Space Academy
– σελ.3
o «Διαχείριση
Ανθρώπινου Δυναμικού
σε Περιόδους
δύσκολων αλλαγών» Social Space Academy
– σελ.4
 Οι υπηρεσίες μας – σελ.5-9
 Γνωριμία με το ψυχομετρικό
εργαλείο WISC-III - σελ.10

Αγαπητοί Συνεργάτες,
Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η ατμόσφαιρα γίνεται ολοένα
και πιο εορταστική. Χαρίστε μας λίγο από το χρόνο σας και
από τις προετοιμασίες των χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων για
ενημέρωση των δραστηριοτήτων μας που έχουν υλοποιηθεί,
αυτές που ακολουθούν καθώς και για τις νέες υπηρεσίες μας
που ίσως σας ενδιαφέρουν.
Πιστοί στην αποστολή μας, στοχεύουμε στην καλύτερη δυνατή
ανάπτυξη των ανθρώπων, έχοντας πάντα ως άξονα την
επαγγελματική ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων και
γνώσεων των πελατών μας.
Κύρια θέματα που μας απασχολούν σε αυτό το τεύχος:
o Παράταση «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την

Εργοδότηση
Ανέργων
Μακροχρόνια Άνεργοι»

-

Ομάδα

Στόχου

o Το ΚΕΣΕΑ, σε συνεργασία με την εταιρεία SocialSpace
διοργάνωσε στη Λευκωσία τα σεμινάρια: «Επιτυχία μέσα
από την αποτελεσματική διαχείριση έργων» και
«Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού σε περιόδους
δύσκολων αλλαγών».
o Συνεχίζεται με επιτυχία το έργο «Οργάνωση και Υλοποίηση
Ενημερωτικών Συναντήσεων/Εργαστηρίων στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού προγράμματος Europass» διάρκειας 3,5
ωρών.
o Νέα Υπηρεσία ολοκληρωμένης αξιολόγησης μαθητών από
6 μέχρι και 16 ετών (WISC-III).
Για πληροφορίες, συμμετοχές και ότι άλλο χρειαστείτε, είμαστε
στη διάθεση σας.
Καλά Χριστούγεννα
και ένα ωραίο και δημιουργικό νέο έτος 2016!
Η Ομάδα του ΚΕΣΕΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
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Ενημέρωση για Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

To
Yπουργείο
Εργασίας,
Πρόνοιας
και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει προκηρύξει το
«Σχέδιο
Παροχής
Κινήτρων
για
την
Εργοδότηση Ανέργων - Ομάδα Στόχου
Μακροχρόνια Άνεργοι».
Το Τμήμα Εργασίας, ως αρμόδιος Φορέας
Διαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής στο «Σχέδιο Παροχής
Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων Ομάδα
Στόχου
Μακροχρόνια
Άνεργοι»
συνολικού προϋπολογισμού €3.000.000. Το
Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή
Δημοκρατία στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι
και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020, κάτω από τον
Άξονα Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση των
Προοπτικών Απασχόλησης του Ανθρώπινου
Δυναμικού».
Το Σχέδιο αφορά την επιχορήγηση της
απασχόλησης εγγεγραμμένων άνεργων, σε
Επαρχιακό ή Τοπικό Γραφείο Εργασίας
(Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΑ) για
πάνω από (6) συνεχόμενους μήνες πριν την
ημερομηνία πρόσληψης τους.
Παρέχεται χορηγία στους εργοδότες, ύψους 60%
του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου
με μέγιστο ύψος €6.000, στην περίπτωση που
θα προσλάβουν άνεργα άτομα εγγεγραμμένα
για πάνω από (6) συνεχόμενους μήνες πριν
την ημερομηνία πρόσληψης τους στη
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.Υ.Α.).

Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους
πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με
υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη
εργοδότηση του εργοδοτούμενου για δύο (2)
μήνες χωρίς επιχορήγηση.
Δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο:
α) Άτομα που είναι μέτοχοι της
επιχείρησης/οργανισμού (εξαιρούνται οι Δημόσιες
Εταιρείες).
β) Αυτοεργοδοτούμενοι για επιχορήγηση των
ιδίων
γ) Άτομα που συνδέονται με α’ ή β’ βαθμού
συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον
εργοδότη. Δηλαδή, δεν μπορούν να
συμμετάσχουν στο Σχέδιο με τη σχέση εργοδότηεργαζόμενου, άτομα που συνδέονται μεταξύ τους
ως σύζυγοι, παιδιά, γονείς, αδέλφια (εξαιρούνται
οι Δημόσιες Εταιρείες).
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του
Τμήματος Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dl
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό
έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος Εργασίας, μέχρι και την 31η
Δεκεμβρίου 2015, στα κατά μέρους Επαρχιακά
και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημοσία Υπηρεσία
Απασχόλησης).
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
«Επιτυχία μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση έργων»
Περιγραφή του Προγράμματος
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο 2015,
το εργαστήρι με θέμα: «Επιτυχία μέσα από την αποτελεσματική Διαχείριση Έργων» σε συνεργασία
με την εταιρεία SocialSpace Academy.
Στη σύγχρονη αγορά, όλο και περισσότεροι οργανισμοί εκτελούν μικρά και μεγάλα έργα, σε
συστηματική βάση. Οι εργαζόμενοι, καλούνται πέραν από τα συνήθη και καθημερινά καθήκοντα τους
να αναλάβουν και την υλοποίηση έργων για τον οργανισμό τους: Η δρομολόγηση ενός νέου
προϊόντος, η εφαρμογή ενός νέου πληροφοριακού συστήματος, μία διαφημιστική καμπάνια, μία
εταιρική εκδήλωση, η ετοιμασία και υποβολή μίας προσφοράς, η δημιουργία ενός επιχειρηματικού
σχεδίου για τον πελάτη, έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι έχουν συγκεκριμένη αρχή και τέλος,
συνεπώς, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως έργα. Στο σεμινάριο αυτό, οι συμμετέχοντες μεταξύ
άλλων αποκτούν γνώσεις και εργαλεία, έτσι ώστε αυτό που κάνουν να γίνεται ορθότερα και κυρίως
πιο αποτελεσματικά, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για τους ίδιους και για τους οργανισμούς τους.

Στόχοι σεμιναρίου
Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να:
 Κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν την υλοποίηση ενός έργου.
 Μάθουν να διαχειρίζονται, να ελέγχουν και να διορθώνουν ένα έργο μικρού μεγέθους.
 Αναπτύξουν τεχνικές και μεθοδολογίες διαχείρισης έργου.
 Κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία απαραίτητα για τη διαχείριση ενός έργου.
 Κατανοήσουν και να μπορούν να εντοπίσουν τους πιθανούς κινδύνους και εμπόδια που
εμφανίζονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου.
 Αντιληφθούν τις απαραίτητες δεξιότητες ενός διαχειριστή έργων και να αναπτύξουν κάποιες από
αυτές.
 Κατανοήσουν τις βασικές αρμοδιότητες του Διαχειριστή Έργων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός
έργου (έναρξη, σχεδιασμό, εκτέλεση, παρακολούθηση και κλείσιμο) μέσα από την εφαρμογή τεχνικών
και παραδειγμάτων.
Στα πλαίσια του εργαστηρίου δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν την μεθοδολογία
του ΡΜΙ, του διεθνώς αναγνωρισμένου Ινστιτούτου Διαχείρισης Έργων που εδρεύει στην Αμερική και
παρέχει ένα από τα πιο διαδεδομένα πρότυπα διαχείρισης έργων. Μέσα από αυτή τη μεθοδολογία, η
ομάδα ήρθε σε επαφή με τα εργαλεία και τις τεχνικές που στόχο έχουν να υποβοηθήσουν στην
υλοποίηση ενός έργου, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας του.
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«Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού σε περιόδους δύσκολων
αλλαγών »

Περιγραφή Προγράμματος
Λόγω της επιτυχίας του πρώτου σεμιναρίου με θέμα «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε περιόδους
δύσκολων αλλαγών», το σεμινάριο επαναλήφθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2015, με συμμετέχοντες από τον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Κύπρο.
Στόχοι Σεμιναρίου
1.
2.
3.

Απόκτηση γνώσεων σε σχέση με τη διαχείριση της αλλαγής
Ανάπτυξη χρήσιμων ικανοτήτων και δεξιοτήτων διαχείρισης της αλλαγής
Διαμόρφωση μίας θετικής στάσης, που θα βοηθά στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού με τις
αλλαγές που εφαρμόζει.

Με το τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να:









Γνωρίζουν τα βήματα-στάδια μια επιτυχημένης αλλαγής
Γνωρίζουν τα βασικά μοντέλα της αλλαγής
Εντοπίζουν και χειρίζονται αντιστάσεις και αντιδράσεις στην αλλαγή
Επικοινωνούν αποτελεσματικά τα δύσκολα ή δυσάρεστα μηνύματα
Αναπτύσσουν κουλτούρα αλλαγής στον οργανισμό τους
Εφαρμόζουν πρακτικές ενίσχυσης της αφοσίωσης του προσωπικού
Εξασκούν σωστά τον ηγετικό τους ρόλο κατά τη διάρκεια της αλλαγής
Καθοδηγούν το προσωπικό τους και να το βοηθούν να χειριστεί την αλλαγή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
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ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Ενημερωτικά Εργαστήρια και Προσωπικές Συναντήσεις
«Europass»
Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΣΕΑ) Ltd και η εταιρεία KPMG Ltd
συνεχίζουν
την
υλοποίηση
του
έργου
«Οργάνωση
και
Υλοποίηση
Ενημερωτικών
Συναντήσεων/Εργαστηρίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Europass» διάρκειας 3,5
ωρών.
Στα πλαίσια των ενημερωτικών συναντήσεων παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ:
 Δημιουργία βιογραφικού σημειώματος Europass
 Συμβουλές για τη σύνταξη μίας σωστά δομημένης Συνοδευτικής Επιστολής
 Κατευθυντήριες γραμμές

για τις σωστή προετοιμασία και την καλύτερη δυνατή παρουσία στη

συνέντευξη εργασίας (interviews)
 Πληροφόρηση για τους διάφορους τρόπους αναζήτησης κενών θέσεων εργασίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
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Κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2015 έχουν πραγματοποιηθεί εργαστήρια Europass
στα εξής εκπαιδευτικά ιδρύματα:

 The Limassol College

 Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Frederick University Nicosia

 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

 Frederick University Limassol

 Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη
Γεροσκήπου, Πάφος

 University of Nicosia
 University of Nicosia – School of
Business

Πέραν από τα εργαστήρια, δίνεται η ευκαιρία για ατομική συμβουλευτική συνάντηση στα πλαίσια της
οποίας ο νέος/άνεργος/φοιτητής/μαθητής έχει τη δυνατότητα να:
 Βελτιώσει το βιογραφικό του σημείωμα
 Αυξήσει τις πιθανότητες εργοδότησης του
 Αυξήσει τις πιθανότητες για διεκδίκηση θέσης σε πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα
 Παρουσιάσει τον εαυτό του και τα προσόντα του στο βιογραφικό σημείωμα με αποτελεσματικό
τρόπο

Προγραμματίστε και εσείς το δικό σας εργαστήρι Europass για
τους δικούς σας μαθητές, φοιτητές, άνεργους.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
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Europass Days σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα
Το Εθνικό Κέντρο Europass Κύπρου, διοργάνωσε με επιτυχία τα Europass Days σε 3 διαφορετικές
επαρχίες Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, κατά τις ημερομηνίες 24/11, 16/11 και 1/12 αντίστοιχα. Στις
ημερίδες αυτές συμμετείχαν τα στελέχη του ΚΕΣΕΑ, διεξάγοντας παρουσιάσεις.
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία για:







Ενημέρωση και καθοδήγηση στη συγγραφή βιογραφικού σημειώματος ευρωπαϊκού προτύπου και
της συνοδευτικής επιστολής
Συμβουλές για τις συνεντεύξεις εργασίας
Συζήτηση για τρόπους εξεύρεσης εργασίας και δικτύωσης στο πεδίο της αγοράς εργασίας
Παρουσίαση του προγράμματος Europass-Soft skills
Επαγγελματική φωτογράφηση για το βιογραφικό σημείωμα
Συμμετοχή στην κλήρωση για ένα φορητό υπολογιστή DELL

EUROPASS DAY ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 24/11/2015

EUROPASS DAY ΛΕΜΕΣΟ, 26/11/2015

EUROPASS DAY ΛΑΡΝΑΚΑ, 01/12/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
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«Europass και Επαγγελματικός Προσανατολισμός»
Το Εθνικό Κέντρο Europass Κύπρου, διοργάνωσε ημερίδα συμβούλων με θέμα: «Europass και
Επαγγελματικός Προσανατολισμός», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Semeli hotel στη Λευκωσία, την
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015.
Στα πλαίσια της ημερίδα αυτής οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία για:


Γνωριμία με το βιογραφικό σημείωμα τύπου Europass και τα πλεονεκτήματα του

 Τρόποι ενημέρωσης και καθοδήγησης των μαθητών/φοιτητών/ανέργων για τη δημιουργία
βιογραφικού σημειώματος


Συζήτηση για τρόπους εξεύρεσης εργασίας και δικτύωσης στο πεδίο της αγοράς εργασίας

 Παρουσίαση με θέμα: «Οι προκλήσεις του Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε καιρούς μεγάλων
αλλαγών» , η οποία πραγματοποιήθηκε από τον κύριο Νίκο Σταθόπουλο, διευθυντικό στέλεχος της
εταιρείας ISON Psychometrica, εταιρία παροχής Υπηρεσιών Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην
Ελλάδα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Το σχολεία άρχισαν, κι οι μαθητές προβληματίζονται εάν έκαναν σωστές επιλογές, ή τι επιλογές να
κάνουν…
Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί μια προσωπική εμπειρία ενδοσκόπησης των ιδιαίτερων
στοιχείων που κρύβει μέσα του ο κάθε νέος και νέα. Απευθύνεται σε μαθητές, υποψήφιους σπουδαστές
αλλά και νέους πτυχιούχους που έχουν όραμα για μια καταξιωμένη επαγγελματική πορεία βάσει
σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων αλλά και της τρέχουσας ανάγκης στον τομέα της αγοράς
εργασίας.
Οι σύμβουλοι μας με την επαρκή πανεπιστημιακή κατάρτιση και την πολύχρονη πείρα στη συμβουλευτική
ανθρώπων από όλες τις κοινωνικές ομάδες, στοχεύουν στον εντοπισμό των επαγγελματικών
κατευθύνσεων που ταιριάζουν στον συγκεκριμένο νέο, πολλαπλασιάζοντας με τον τρόπο αυτό τις
δυνατότητες του για μια επιτυχημένη επαγγελματική αποκατάσταση.
Τα προγράμματα του ΚΕΣΕΑ παρέχουν 3 ειδών υπηρεσίες:
1. Διάγνωση μέσω του ψυχομετρικού εργαλείου
2. Συμβουλευτική
3. Πληροφόρηση
Μέσω των υπηρεσιών μας στοχεύουμε στη διερεύνηση των τεσσάρων βασικών στοιχείων του ατόμου που
συμβάλλουν καθοριστικά στη σχέση του ανθρώπου με την επιλογή επαγγέλματος:
i. Την προσωπικότητα του ατόμου (δηλαδή τί ταιριάζει στο άτομο)
ii. Τα ενδιαφέροντα (τι θα του άρεσε να κάνει)
iii. Τις ικανότητας και δεξιότητες του ατόμου (τι είδους εργασίες θα μπορούσε να εκτελέσει
με εύκολα και αποτελεσματικά)
iv. Τις αξίες του ατόμου (τι είναι σημαντικό να παίρνει από την εργασία)

Αποφάσισα τι θα γίνω…
Θα γίνω Ιατρικός
Επισκέπτης! Τι ώρα θα
έρθουν να με
επισκεφτούν..?!?
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Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση Γνωστικής ικανότητας
και Μαθησιακής επίδοσης
To Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΚΕΣΕΑ) Ltd, σας δίνει τη δυνατότητα
ολοκληρωμένης αξιολόγησης της μαθησιακής και γνωστικής ικανότητας του παιδιού σας, ηλικίας 6-16 ετών,
από εγγεγραμμένη σχολική ψυχολόγο.
Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει:
1. Λήψη ιστορικού από τους γονείς.
2. Γνωριμία και συνέντευξη με το παιδί.
3. Μαθησιακός έλεγχος με τη χρήση εργαλείων σταθμισμένων στην ηλικία του κάθε μαθητή.

4. Γνωστική αξιολόγηση με τη χρήση του ψυχομετρικού εργαλείου Wechsler Intelligence Scale for
Children (WISC-III).

5. Έκθεση αποτελεσμάτων.

 Αισθάνεστε ότι οι ικανότητες τους παιδιού σας δεν
συνάδουν με τα άλλα παιδιά της ηλικίας του;
 Το παιδί σας δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στην τάξη;
 Στο σπίτι είναι συνεχώς σε κίνηση;
 Δεν μπορεί να επικεντρωθεί σε μια δραστηριότητα
για μεγάλο χρονικό διάστημα;
 Διαβάζει και δεν έχει τις αναμενόμενες επιδόσεις;

Το WISCIII :

 Είναι κατάλληλο και για τον εντοπισμό, όχι μόνο των
παιδιών με χαμηλές γνωστικές ικανότητες αλλά και των
ευφυών παιδιών - ακόμη και των υπερευφυών
 Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση των
μαθησιακών δυσκολιών, διάσπασης προσοχή ή/και
υπερκινητικότητας σε παιδιά που έχουν προβλήματα
κατά τη διάρκεια της σχολικής τους φοίτησης
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Γνωριμία με το WISC-III
Το ελληνικό WISC-III αποτελεί την ελληνική έκδοση της
γνωστής κλίμακας νοημοσύνης για παιδιά ηλικίας 6-16
ετών και 11 μηνών, Wechsler Intelligence Scale for
Children.
Αποτελείται από 12 υποκλίμακες και 1 προαιρετική.
Χωρίζεται σε 2 βασικές κλίμακες, την λεκτική και την
πρακτική, οι οποίες περιλαμβάνουν από 6 υποκλίμακες η
κάθε μια.

Γιατί προτιμάται το WISC-III:
 Θεωρείται παγκοσμίως το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση
των γνωστικών λειτουργιών στα παιδιά.
 Συμβάλει σημαντικά στη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής καθυστέρησης, δυσλεξία,
προβλημάτων αναπτυξιακού τύπου ή προβλημάτων προσαρμογής στο σχολείο.
 Δίνει ανάλυση του γενικού δείκτη νοημοσύνης και ξεχωριστά του πρακτικού και λεκτικού δείκτη
 Παρέχει υψηλό επίπεδο πληροφόρησης για τις ικανότητες του παιδιού με σημαντική
προγνωστική εγκυρότητα σε ότι αφορά την μαθησιακή ικανότητα
 Αξιολογεί ευρύ φάσμα δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένου της μνήμης, της εξέλιξης της σκέψης,
της συγκέντρωσης, της λογικής κρίσης, της εξέλιξης του λόγου, της αντίληψης κ.ά.
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Κέντρο
Συμβουλευτικής &
Επαγγελματικής
Ανάπτυξης Λτδ
Διεύθυνση: Νήσου 11,
2540 Δάλι
Τηλέφωνο: 22817900
Φαξ: 22521621

Email:
central@kesea.com.cy
Ιστοσελίδα:
www.kesea.com.cy
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