
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Τίτλος προγράμματος (αγγλικά): 

EDUCATIONAL COUNSELING IN THE PROFESSIONAL ORIENTATION AND CAREER DEVELOPMENT 

Διάρκεια (ώρες): 

450 

Κύκλος: 

1os 

Ημερολογιακό Έτος έναρξης: 

2022 

Ημερομηνία Έναρξης: 

01/10/2022 

Ημερολογιακό Έτος λήξης: 

2023 

Ημερομηνία Λήξης: 

30/04/2023 

Πού απευθύνεται: 

Σε Πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πτυχιούχους Παιδαγωγικών, 

Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Σχολών 

Σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, αδιόριστους και μόνιμους 

Σε Συμβούλους, διευθυντές, προϊσταμένους Οργανισμών και Επιχειρήσεων 

Σε Συμβούλους, Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, εργαζόμενους σε τομείς 

Ψυχικής Υγείας 

Σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

Σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 



Πού στοχεύει: 

Στην απόχτηση γνώσεων στις βασικές δεξιότητες του συμβούλου (coach), στη διαδικασία της 

συμβουλευτικής (coaching), τη σχέση συμβούλου (coach) με τον συμβουλευόμενο (coachee), στις 

βασικές ηθικές θεωρίες φιλοσόφων (Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Στωικοί) ως πρόδρομοι της 

συμβουλευτικής και στη συμβολή της Συμβουλευτικής στη δυναμική της επικοινωνίας και στην 

ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

Εκτίμηση και αξιολόγηση της χρονικής καταλληλόλητας για συμβουλευτική παρέμβαση και 

επαγγελματική συμβουλευτική, βάσει των κινήτρων και αναγκών των συμβουλευόμενων 

Στη βελτίωση και στην ανάπτυξη ικανοτήτων των συμβουλευόμενων στην αυτοαντίληψη, στην 

αυτοεκτίμηση, στην αυτοβελτίωση και αυτοπραγμάτωση, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τον 

εαυτό τους και τις διαπροσωπικές σχέσεις 

Στην απόκτηση γνώσεων και εφαρμογής των βασικών ποιοτικών στοιχείων της συμβουλευτικής, 

που αφορούν στάσεις και δεξιότητες, επικοινωνιακές, διαχείρισης και συναισθηματικής 

προσέγγισης, του συμβούλου προς τον συμβουλευόμενο 

Στην κατανόηση των βασικών εννοιών της ενσυνειδητότητας, της ενσυναίσθησης και της 

συναισθηματικής νοημοσύνης στις επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις και διαπροσωπικές σχέσεις 

των συμβουλευομένων, ώστε να αναγνωρίζουν τις προσωπικές δυνάμεις και αδυναμίες, τις 

ικανότητες αυτοδιαχείρισης και αυτοελέγχου, ώστε να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

επαγγελματική τους ζωή που σχετίζονται με το περιβάλλον, τις ευκαιρίες και τις ενέργειες αλλαγής 

στη ζωή του 

Στην απόχτηση βασικών γνώσεων για τη δημιουργία του ατόμου/επαγγελματικού τους προφίλ 

μέσα από τη θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων, με αφετηρία τη Σχολή των ανθρωπίνων σχέσεων 

και τη μετέπειτα σχολή της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, που έφεραν τον άνθρωπο στο επίκεντρο 

του εργασιακού χώρου ως το πιο σημαντικό στοιχείο αυτού του συστήματος. Απόκτηση γνώσεων 

αναφορικά με τους προδρόμους της ανθρώπινης συμπεριφοράς με βασική τη Σχολή της Επιστήμης 

της Συμπεριφοράς 

Στην ανίχνευση και στη συνειδητοποίηση των σχέσεων μεταξύ γλωσσικών και ψυχολογικών 

φαινομένων, στη διερεύνηση της συμβολής της πειραματικής ψυχολογίας στη γλωσσική 

επικοινωνία, στη ανάπτυξη της θεωρίας της πληροφορίας, στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών και 

επαγγελματικών πληροφοριών με επιτυχή προσέγγιση της ψυχογλωσσολογίας στην επικοινωνία, 

στη γνωσιακή ψυχολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη και στη γλωσσική πραγματολογία, προκειμένου 

να διαμορφώσουν και να αναπτύξουν το ατομικό τους προφίλ 

Στη διαμόρφωση και δημιουργία ενός ρεαλιστικού σχεδίου δράσης, ώστε να πετύχουν τους 

επαγγελματικούς τους στόχους μέσα από μια συμβουλευτική διαδικασία, που θα τους βοηθήσει 

στις επιλογές, στις αποφάσεις τους, στη διάκριση των ρόλων στη ζωή τους. 

Στη γνώση, στη βελτίωση και στη ανάπτυξη ικανοτήτων στη χρήση νέων τεχνολογιών σε σχέση με το 

πεδίο της Συμβουλευτικής. Γνώση στην Τηλεσυμβουλευτική ως την παροχή υπηρεσιών διαμέσου 

ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού υπολογιστή. 



Τι αναμένεται να επιτευχθεί: 

Το συγκεκριμένο Δια Βίου Πρόγραμμα, φιλοδοξεί να παρέχει βασικές γνώσεις στη θεωρία και στην 

πράξη στο χώρο της Συμβουλευτικής αναφορικά με την ιστορική απαρχή της, τη σημασία και τους 

στόχους της, την προσωπικότητα του συμβούλου-μέντορα, τις δεξιότητες, που πρέπει με κάποιο 

τρόπο να μεταδώσει στο συμβουλευόμενο, όπως ενσυνειδητότητα, συναισθηματική νοημοσύνη, 

αυτοβελτίωση, αυτοπραγμάτωση και όλες εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 

ενδυνάμωση του ατομικού εαυτού και των διαπροσωπικών σχέσεων με τους άλλους. Όλα αυτά σε 

συνδυασμό με τη σχέση της Συμβουλευτικής με τη Συμβουλευτική του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, με στόχο τη δραστηριοποίηση παροχής 

συμβουλευτικής του ατομικού προφίλ, της προσωπικής ανάπτυξης, της εργασίας κ.ά. 

 

Η εκπαίδευση στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας παρέχει 

σημαντικά εφόδια τόσο στο Σύμβουλο όσο και στον συμβουλευόμενο, καθώς ο πρώτος καθοδηγεί 

τον δεύτερο στην αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών, σε εναλλακτικές εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές διεξόδους, στη δημιουργία ρεαλιστικού σχεδίου δράσης για την επίτευξη των 

επαγγελματικών στόχων, τον επανασχεδιασμό και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους, στη 

γνώση και εμβάθυνση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους, τα δυνατά και αδύνατα 

στοιχεία τους, στην κατάρτιση του ατομικού σχεδίου δράσης με επιλογές και αποφάσεις που θα 

καθορίσουν το μέλλον τους 

 

Η εκπαίδευση στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη σήμερα και ειδικότερα σήμερα, όπου ο άνθρωπος βιώνει αβέβαιες και κρίσιμες 

καταστάσεις εν μέσω πανδημιών, αντιμετωπίζοντας ζητήματα αλλαγών σε συνδυασμό με τις 

διακυμάνσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς.Στο πλαίσιο αυτό η Συμβουλευτική παρέχει τη 

δυνατότητα της συνειδητοποίησης και της ετοιμότητας για αναγνώριση και αξιολόγηση γνώσεων, 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να διαχειριστούν οι ενδιαφερόμενοι καλύτερα και με μεγαλύτερη 

ασφάλεια τη σταδιοδρομία τους σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. Αυτή την 

αυτοδιαχείριση θα πετύχουν με την ανάπτυξη γνώσεων στη θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων, στις 

συμπεριφορικές θεωρίες, στην ψυχογλωσσολογία, για την αποφυγή άγχους, ψυχικών διαταραχών, 

φόβου και έλλειψης αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης, όπως και στις νέες τεχνολογίες. Αυτή η 

ατομική σχέση συμβούλου και συμβουλευόμενου μπορεί να αναπτυχθεί και μέσα από τη 

διασύνδεση της τεχνολογίας με τη Συμβουλευτική και ειδικότερα στο πεδίο της 

Τηλεσυμβουλευτικής. 

 

Σκοπός - Προσδοκώμενα Αποτελέσματα: 

Το παρόν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Συμβουλευτική Εκπαίδευσης Επαγγελματικού 

προσανατολισμού και ανάπτυξη σταδιοδρομίας αποσκοπεί στην επιμόρφωση και κατάρτιση σε 

ζητήματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας των εφήβων και των ενηλίκων σε 

θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.  Οι επιμορφούμενοι θα μπορούν με την ανάλογη συμβουλευτική 

καθοδήγηση να βοηθήσουν τους συμβουλευόμενους να συνειδητοποιούν τις γνώσεις, τις 



ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες τους, να διαχειρίζονται τη σταδιοδρομία 

τους, να εξισορροπούν την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, να λαμβάνουν αποφάσεις και 

να σχεδιάζουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Να έχουν τη δυνατότητα να. διαχειριστούν 

τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα της προσωπικότητάς τους, 

να επιδιώξουν την ατομική τους βελτίωση, αυτοπραγμάτωση και συμπεριφορά, ώστε να 

διευκολυνθούν στην αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων που προκαλούνται από απρόσμενες 

αλλαγές στο επαγγελματικό και στο εργασιακό, το οποίο διαρκώς επηρεάζεται από την οικονομική 

και ηθική κρίση, πανδημίες, περιβαλλοντικές αλλαγές κ.ά. 

 

Επιδιώκεται η ανίχνευση και η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας να εκπαιδευτούν οι 

συμβουλευόμενοι στη μάθηση, στην αναζήτηση και στην επεξεργασία πληροφοριών, που αφορούν 

σε επαγγελματικές διεξόδους και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Μεγαλύτερη εμβάθυνση στη 

γνώση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους, των ενδιαφερόντων τους, των δεξιοτήτων 

και των αξιών τους, ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν το ατομικό τους προφίλ, που θα τους 

βοηθήσει από το να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, αν είναι υποψήφιοι στην 

Γ/θμια εκπαίδευση μέχρι και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, επαναπροσδιορίζοντας την 

επαγγελματική τους πορεία.Βασικός στόχος ο προσανατολισμός τους για την πραγμάτωση του 

επαγγελματικού τους σχεδιασμού και τη διάκριση και διασαφήνιση των ρόλων που θα αναλάβουν 

στη ζωή τους.Η Συμβουλευτική Εκπαίδευσης Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας 

προσφέρει μια βασική κατάρτιση και εκπαίδευση στο Σύμβουλο Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας, ώστε να κατακτήσει την τέχνη να μοιραστεί τις γνώσεις και 

τις εμπειρίες του με όσους αναζητούν τη βοήθειά τους σε ζητήματα επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας, εκπαίδευσης και σπουδών, προσωπικής ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης, λήψης 

αποφάσεων, επαγγελματικού προφίλ και σύνδεσης της συμβουλευτικής με τις νέες τεχνολογίες. 

 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα: 

 

Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι το φιλοσοφικό υπόβαθρο και τα σύγχρονα ρεύματα της 

Συμβουλευτικής και τη συμβουλευτική βοήθεια στη βελτίωση της Επικοινωνίας και στην 

καλλιέργεια και ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων. 

Να αντιληφθούν τη σημασία του Επαγγελματικού προσανατολισμού και τη συμβολή του στην 

ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των εφήβων και των ενηλίκων 

Να μπορούν να διαχωρίζουν τη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού από τα άλλα 

πεδία της Συμβουλευτικής, να κατανοήσουν τα στάδια αυτής της συμβουλευτικής διαδικασίας, 

καθώς και τη σκοπιμότητά της 

Να αναπτύξουν ικανότητες-δεξιότητες στην επικοινωνία, στην αυτοβελτίωση, στον αυτοέλεγχο και 

στη διαχείριση αλλαγών και κρίσιμων καταστάσεων στην επαγγελματική της καριέρα, στη λήψη 

αποφάσεων κ.ά. 



Να αποχτήσουν γνώσεις στην ψυχογλωσσολογία, εμβαθύνοντας στις πτυχές της γλώσσας και της 

ομιλίας, στη σχέση της γλώσσας και του ψυχισμού και να κατανοήσουν τους ψυχικούς μηχανισμούς 

που επιτρέπουν τον άνθρωπο να χρησιμοποιεί τη γλώσσα και να διεισδύσουν στις γνωστικές 

διαδικασίες της αντίληψης, της μνήμης και της σκέψης και μέσω αυτών των γνώσεων να 

οδηγηθούν στην κατανόηση της σημασίας που έχει η ψυχογλωσσολογία στις διαπροσωπικές 

σχέσεις, ώστε να γνωρίσουν και να αναλύσουν στοιχεία της προσωπικότητά τους, δυνατότητες και 

αδυναμίες, και να δημιουργήσουν το επαγγελματικό τους προφίλ 

Να αποχτήσουν τη δυνατότητα αυτοδιαχείρισης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και 

επαγγελματικών πληροφοριώνγια την ενδυνάμωση του ατομικού τους προφίλ, αλλά και να 

ασκήσουν την ικανότητά τους να σχεδιάζουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, 

αναγνωρίζοντας τους διακριτούς ρόλους που θα αναλάβουν στη ζωή τους σε σχέση και με την 

προσωπική ανάπτυξη 

Να εξοικειωθούν με συστήματα κατηγοριοποίησης επαγγελμάτων και να διακρίνουν τις θετικές 

στάσεις και δεξιότητες του συμβούλου στη μετάδοσης και παρουσίαση αυτής της ταξινόμησης 

μέσα από την προσέγγιση του συμβούλου προς το συμβουλευόμενο, καθώς και τη σύγχρονη 

ενημέρωση για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τα επαγγέλματα του μέλλοντος, ειδικότητες, κ.ά. 

Να αποχτήσουν γνώσεις αναφορικά με τη δομή και την ερευνητική διάσταση μιας επαγγελματικής 

μονογραφίας 

Να εμβαθύνουν στις γνώσεις και σχέσεις της συμβουλευτικής με τις Νέες Τεχνολογίες και να 

ασκηθούν στην Τηλεσυμβουλευτική. 

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι: 

 

Η επιμόρφωση και κατάρτιση που οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 

καταρτιζομένων σε ζητήματα που αφορούν στη Συμβουλευτική, διαδικασίες Συμβουλευτικής, στην 

προσωπικότητα, ικανότητες-δεξιότητες του Συμβούλου 

Η επικαιροποίηση και η εμβάθυνση των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 

συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους, όπως συμβουλευτική, επικοινωνία, 

επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχολογία, ψυχογλωσσολογία, φιλοσοφική ανθρωπολογία, 

κοινωνιολογία, νέες τεχνολογίες 

Η Εκτίμηση και αξιολόγηση της χρονικής καταλληλόλητας για συμβουλευτική παρέμβαση και 

επαγγελματική συμβουλευτική, βάσει των κινήτρων και αναγκών των συμβουλευόμενων 

Η βελτίωση και η ανάπτυξη ικανοτήτων των συμβουλευόμενων στην αυτοαντίληψη, στην 

αυτοεκτίμηση, στην αυτοβελτίωση και αυτοπραγμάτωση, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τον 

εαυτό τους και τις διαπροσωπικές σχέσεις 



Η απόκτηση γνώσεων και εφαρμογής των βασικών ποιοτικών στοιχείων της συμβουλευτικής, που 

αφορούν στάσεις και δεξιότητες, επικοινωνιακές, διαχείρισης και συναισθηματικής προσέγγισης, 

του συμβούλου προς τον συμβουλευόμενο 

Η κατανόηση των βασικών εννοιών της ενσυνειδητότητας, της ενσυναίσθησης και της 

συναισθηματικής νοημοσύνης στις επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις και διαπροσωπικές σχέσεις 

των συμβουλευομένων, ώστε να αναγνωρίζουν τις προσωπικές δυνάμεις και αδυναμίες, τις 

ικανότητες αυτοδιαχείρισης και αυτοελέγχου, ώστε να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

επαγγελματική τους ζωή που σχετίζονται με το περιβάλλον, τις ευκαιρίες και τις ενέργειες αλλαγής 

στη ζωή του 

Η απόκτηση βασικών γνώσεων για τη δημιουργία του ατόμου/επαγγελματικού τους προφίλ μέσα 

από τη θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων, με αφετηρία τη Σχολή των ανθρωπίνων σχέσεων και τη 

μετέπειτα σχολή της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, που έφεραν τον άνθρωπο στο επίκεντρο του 

εργασιακού χώρου ως το πιο σημαντικό στοιχείο αυτού του συστήματος. Απόκτηση γνώσεων 

αναφορικά με τους προδρόμους της ανθρώπινης συμπεριφοράς με βασική τη Σχολή της Επιστήμης 

της Συμπεριφοράς 

Η ανίχνευση και η συνειδητοποίηση των σχέσεων μεταξύ γλωσσικών και ψυχολογικών φαινομένων, 

στη διερεύνηση της συμβολής της πειραματικής ψυχολογίας στη γλωσσική επικοινωνία, στη 

ανάπτυξη της θεωρίας της πληροφορίας, στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 

πληροφοριών με επιτυχή προσέγγιση της ψυχογλωσσολογίας στην επικοινωνία, στη γνωσιακή 

ψυχολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη και στη γλωσσική πραγματολογία, προκειμένου να 

διαμορφώσουν και να αναπτύξουν το ατομικό τους προφίλ 

Η εκμάθηση στη διαμόρφωση και δημιουργία ενός ρεαλιστικού σχεδίου δράσης, ώστε να πετύχουν 

τους επαγγελματικούς τους στόχους μέσα από μια συμβουλευτική διαδικασία, που θα τους 

βοηθήσει στις επιλογές, στις αποφάσεις τους, στη διάκριση των ρόλων στη ζωή τους. 

Η γνώση, βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων στη χρήση νέων τεχνολογιών σε σχέση με το πεδίο της 

Συμβουλευτικής. Γνώση στην Τηλεσυμβουλευτική ως την παροχή υπηρεσιών διαμέσου 

ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Η διεύρυνση των γνώσεωναποφοίτωντριτοβάθμιαςεκπαίδευσης σε διαφορετική της δικής τους 

επιστήμης αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, με απώτερο στόχο τη σύνδεση της 

εμπειρίας των εκπαιδευτικών και εργαζομένων με τη Συμβουλευτική ως διαδικασία, την 

προσωπικότητα, το ρόλο του συμβούλου, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό με προσανατολισμό 

την ανάπτυξη σταδιοδρομίας και στην αποτελεσματική διαχείρισή της, στην οποία υπεισέρχονται 

ποικίλα επιστημονικά πεδία και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως ψυχολογία, φιλοσοφία, 

κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, επικοινωνία, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, γενικότερα οι 

διαπροσωπικές σχέσεις έχουν ενδιαφέρουσες διεπιστημονικές προσεγγίσεις που διαρκώς 

ανανεώνονται 

Η επιμόρφωση σε ζητήματα ψυχομετρικών εργαλείων που συνδέονται άμεσα με τον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, με στόχο την ικανότητα 

παρουσίασης, ερμηνείας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους στους συμβουλευόμενους 



Η κατάρτισηκαι επιμόρφωση σε στρατηγικές και δεξιότητες διαχείρισης συμβουλευομένων 

διαφορετικής πολιτισμικής κουλτούρας, καθώς και ευάλωτων, ευπαθών ομάδων, όπως ΑμεΑ. 

Επιμόρφωση και επέκταση γνώσεων στις Νέες Τεχνολογίες, διαδίκτυο, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να κατανοήσουν την εφαρμογή της συμβουλευτικής σε όλες τις 

μορφές διαδικασίας, ακόμη και στην Τηλεσυμβουλευτική. 

 

Ομάδα Στόχος (περιγραφή- διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών- κριτήρια επιλογής) 

Περιγραφή της Ομάδας- Στόχου: 

 

Σε Πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, και ειδικότερα πτυχιούχους 

Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Σχολών 

Σε Συμβούλους, Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, εργαζόμενους σε τομείς 

Ψυχικής Υγείας 

Σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, αδιόριστους και μόνιμους 

Σε Συμβούλους, διευθυντές, προϊσταμένους Οργανισμών και Επιχειρήσεων 

Σε αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

Σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.Στόχος: 

Να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη συμβουλευτική, στις ανθρώπινες 

σχέσεις, στην ενσυνειδητότητα και στη συναισθηματική νοημοσύνη, στην ανάπτυξη και 

ενδυνάμωση της προσωπικότητας με την αρωγή της ψυχογλωσσολογίας, στις στρατηγικές 

μάθησης, στις νέες τεχνολογίες κ.ά. 

Να αναπτύξουν νέες επικοινωνιακές στρατηγικές και τεχνικές για την αντιμετώπιση των 

συγκρούσεων και των απρόβλεπτων καταστάσεων στην εκπαίδευση και γενικότερα στο εργασιακό 

περιβάλλον 

Να γνωρίσουν και να ασκηθούν στη διαπραγμάτευση ως ευέλικτο μοντέλο επικοινωνίας και 

ψύχραιμης αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων και αλλαγών 

Να κατανοήσουν τη δυναμική της γλωσσοψυχολογίας και τη διαλεκτική της σχέση με το 

συναίσθημα και κατά συνέπεια με τις διαπροσωπικές σχέσεις 

Να αποχτήσουν γνώσεις στις νέες τεχνολογίες, διακρίνοντας τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις 

στις διαπροσωπικές σχέσεις και γενικότερα στην επικοινωνίαΚριτήρια Επιλεξιμότητας: 

Ένα από τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας επιμορφούμενων αποτελεί το τρέχων εργασιακό  status 

τους. Ως εκ τούτου: 



Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Σχολών 

Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, εργαζόμενοι σε τομείς Ψυχικής Υγείας 

Προαπαιτούμενες γνώσεις- προσόντα- εφόδια (πχ πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνώσεις Η/Υ): 

Βασικές γνώσεις σε υπολογιστή (word, excel, powerpoint, internet) και κατοχή προσωπικού 

λογαριασμού email 

Δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Προαιρετικά: Βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας (επίπεδο lower) 

  

 

Πιστοποιητικό - Μονάδες ECVET: 

Τύπος Πιστοποιητικού: 

1:Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8 

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης: 

Εξ Αποστάσεως (Σύγχρονη τηλεκπαίδευση, 

Τεχνικές εκπαίδευσης - Εργαλεία- Εξοπλισμός: 

  

Τεχνικές Εκπαίδευσης 

Εξ αποστάσεως με σύγχρονη τηλεκπαίδευση 

 

Σύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι εκπαίδευσης: 

Εφαρμόζονται καινοτόμες τεχνικές για την επίτευξη μιας πιο βιωματικής εκπαίδευσης και 

διερευνητικής μάθησης 

 

Υλικοτεχνική Υποδομή: 

 

Οι ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος Σπουδών Διά Βίου Μάθησης καλύπτονται από την 

εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Π.Δ.Μ. 

 



Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει αμιγώς με τη χρήση Μεθόδων εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο και κατάλληλες 

διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

μπορεί να έχει σύγχρονη ή ασύγχρονη μορφή προσαρμοσμένη κατάλληλα στις απαιτήσεις του εν 

λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος. Εξασφαλίζεται η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα 

σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης. 

Εκπαιδευτικό Υλικό - Πρόσθετες Πηγές: 

Εκπαιδευτικό Υλικό – Πρόσθετες Πηγές 

  

Πρόσβαση στη βιβλιοθήκη και στο υλικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Παρουσιάσεις σε powerpoint της διδακτέας ύλης με χρήση της ασύγχρονης εκπαίδευσης 

Πρόσβαση σε υλικό διδασκαλίας από προγενέστερα και συναφή Δια Βίου Προγράμματα του Π.Δ.Μ. 

Σημειώσεις και επιπλέον βιβλιογραφικές μελέτες σε κάθε διδακτική ενότητα 

 

Μεθοδολογία Αξιολόγησης: 

Εργασία, Μελέτες περίπτωσης, Πρακτική Άσκηση 

Τέλη παρακολούθησης (σε €): 

600 

Ύψος τελών παρακολούθησης (€) διδακτικής ενότητας, εφόσον παρέχεται πιστοποιητικό και σε 

επίπεδο διδακτικής ενότητας: 

0 

Αριθμός Δόσεων (εφόσον προβλέπονται εκτός της εφάπαξ καταβολής): 

3 

Δυνατότητα ολικής απαλλαγής σε εκπαιδευόμενους: 

OXI 

Επιστημονικός Υπεύθυνος : 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΧΛΑΔΑ 



Επιμορφωτές: 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΧΛΑΔΑ 

Μαρίνα Βέζου 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ 

ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ 

 

Δομή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης/Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

   

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Ενδεικτική Ημερομηνία 

Έναρξης: 
1/10/2022 

α/α Διδακτική Ενότητα 
Διδακτικές 

Υποενότητες 
Ώρες Ημερομηνία 

Εκπαιδευτής/ 

τρια 

1 

Αρχές Συμβουλευτικής 

& Συμβουλευτικής 

Σταδιοδρομίας 

1.Αρχές της 

Συμβουλευτικής- Η 

Συμβουλευτική στην 

Εκπαίδευση 

  

2. Επαγγελματική 

Συμβουλευτική-

Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας 

  

3. Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας 

16:00-

20:00 

16:00-

20:00 

  

  

16:00-

20:00 

16:00-

20:00 

  

16:00-

20:00 

10:00-

15:00 

  

3/10/2022 

  

5/10/2022 

  

  

10/10/2022 

  

  

12/10/2022 

  

  

Σωτηρία 

Τριαντάρη 

  

Μαρίνα Βέζου 

  

Σωτηρία 

Τριαντάρη 

  

Μαρίνα Βέζου 

  

Σωτηρία 

Τριαντάρη 

  

  

Μαρίνα Βέζου 



17/10/2022 

  

  

  

22/10/2022 

  

2 

Χαρακτηριστικά 

Συμβούλου, Συμβούλου 

Επιχειρηματικότητας 

και Συμβούλου 

Σταδιοδρομίας 

  

 1. Χαρακτηριστικά 

Συμβούλου 

  

  

2. Γνώσεις-δεξιότητες-

προσωπικότητα 

Συμβούλου 

Σταδιοδρομίας 

  

  

  

3. Συμβουλευτική 

επιχειρηματικότητα και 

προφίλ επιχειρηματία 

16:00-

20:00 

  

  

  

16:00-

20:00 

  

  

16:00-

20:00 

  

  

Μαρίνα 

Βέζου 

  

16:00-

20:00 

24/10/2022 

  

  

  

26/10/2022 

  

  

28/10/2022 

  

  

29/10/2022 

  

31/10/2022 

  

Σωτηρία 

Τριαντάρη 

  

  

Μαρίνα Βέζου 

  

  

Μαρίνα Βέζου 

  

  

Μαρίνα Βέζου 

  

Σωτηρία 

Τριαντάρη 

  

  

  

  

3 

Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός και 

Σύγχρονη 

Επαγγελματική 

Συμβουλευτική σε 

1. Θεωρίες 

Συμβουλευτικής- 

Διαπολιτισμική 

Συμβουλευτική 

16:00-

20:00 

  

  

  

Αποστολία 

Αχλαδά 



επίπεδο ομάδας 

  

  

  

  

  

  

2. Πλαίσιο 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 

  

16:00-

20:00 

  

  

16:00-

20:00 

1/11/2022 

  

4/11/2022 

  

  

7/11/2022 

  

3 

Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός και 

Σύγχρονη 

Επαγγελματική 

Συμβουλευτική σε 

επίπεδο ομάδας 

1. Πλαίσιο σύγχρονης 

Επαγγελματικής 

Συμβουλευτικής 

  

  

  

  

2. Ομαδική 

Συμβουλευτική 

16:00-

20:00 

  

  

16:00-

20:00 

  

  

  

10:00-

15:00 

11/11/2022 

  

  

14/11/2022 

  

  

  

19/11/2022 

Αποστολία 

Αχλαδά 

4 

Θεωρίες ανάπτυξης 

επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας, 

παράγοντες επηρεασμού 

στη λήψη αποφάσεων 

  

1. Έννοια & 

περιεχόμενο 

Επαγγελματικής 

ανάπτυξης 

  

  

  

  

  

2. Ψυχολογικές & μη 

ψυχολογικές θεωρίες 

Επαγγελματικής 

16:00-

20:00 

  

  

16:00-

20:00 

  

  

16:00-

20:00 

21/11/2022 

  

  

24/11/2022 

  

  

26/11/2022 

Αποστολία 

Αχλαδά 



ανάπτυξης 

4 

Θεωρίες ανάπτυξης 

επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας, 

παράγοντες επηρεασμού 

στη λήψη αποφάσεων 

  

1.Θεωρία λήψης 

επαγγελματικών 

αποφάσεων 

  

  

  

  

2. Ικανότητες & 

Τεχνικές για την 

ορθολογική λήψη 

επαγγελματικών 

αποφάσεων 

16:00-

20:00 

  

  

16:00-

20:00 

  

  

  

10:00-

15:00 

28/11/2022 

  

  

30/11/2022 

  

  

  

3/12/2022 

Αποστολία 

Αχλαδά 

  

  

  

5 

Δεξιότητες-Στάσεις 

Συμβούλου 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού/Τύποι 

Επαγγελματικής 

προσωπικότητας 

1. Δεξιότητες-Στάσεις 

Συμβούλου (NCDA) 

  

2.Έξι τύποι 

επαγγελματικής 

προσωπικότητας του J. 

Holland 

  

3. Δεξιότητες ατομικής 

και ομαδικής 

συμβουλευτικής-

Δεξιότητες 

αξιολόγησης ατόμων & 

ομάδων-Δεξιότητες 

κοινωνικά ευάλωτων 

ομάδων (ΑμεΑ, 

διαπολιτισμική 

συμβουλευτική, 

μειονότητες) 

16:00-

20:00 

  

  

16:00-

20:00 

  

  

16:00-

20:00 

  

5/12/2022 

  

  

8/12/2022 

  

  

12/12/2022 

  

Κατερίνα 

Δόλγυρα 

5 

Δεξιότητες-Στάσεις 

Συμβούλου 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού/Τύποι 

Επαγγελματικής 

προσωπικότητας 

1.Δεξιότητες για 

σχεδιασμό, ανάπτυξη & 

εφαρμογή αναλυτικών 

προγραμμάτων 

επαγγελματικής 

ανάπτυξης 

10:00-

15:00 

  

  

  

17/12/2022 

  

Κατερίνα 

Δόλγυρα 



  

  

  

  

2. Δεξιότητες για τη 

διαδικασία 

επαγγελματικής 

συμβουλευτικής & την 

υποστήριξη νέων 

τεχνολογιών για τον 

επαγγελματικό 

σχεδιασμό ατόμων 

  

  

  

16:00-

20:00 

  

  

16:00-

20:00 

  

  

  

  

  

  

9/1/2023 

  

  

13/1/2023 

  

  

  

6 

Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός 

Μεθοδολογία 

1. Έννοια – 

Περιεχόμενο-

Διαδικασία 

  

  

  

  

  

  

2. Αρχική διαγνωστική 

συνέντευξη: 

Σημασία  και 

μεθοδολογία 

16:00-

20:00 

  

  

  

  

16:00-

20:00 

  

16/1/2023 

  

  

  

  

  

20/1/2023 

  

Κατερίνα 

Δόλγυρα 

6 

Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός 

Μεθοδολογία 

1. Διερεύνηση και 

σύνθεση του ατομικού 

προφίλ 

(τεχνικές ανακάλυψης 

επαγγελματικών 

ενδιαφερόντων, 

προσωπικών 

16:00-

20:00 

  

  

23/1/2023 

  

  

  

Κατερίνα 

Δόλγυρα 



χαρακτηριστικών, 

επαγγελματικών αξιών, 

ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων, τεχνικές 

διερεύνησης των 

επιθυμητών συνθηκών 

εργασίας) & Λήψη 

επαγγελματικής 

απόφασης 

  

  

  

  

  

2. Ομαδική 

Συμβουλευτική Ε.Π. 

(Σχεδιασμός ομάδων, 

κριτήρια συγκρότησης 

ομάδων, δυναμική 

ομάδας κ.τ.λ) - 

Αναποφασιστικότητα 

Παραπομπή 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16:00-

20:00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27/1/2023 

  

6 

Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός 

Μεθοδολογία 

  

1. Σημαντικοί άλλοι και 

διαρολικές σχέσεις 

  

  

  

  

  

2. Τερματισμός 

συμβουλευτικής 

διαδικασίας 

επαγγελματικού 

προσανατολισμού 

16:00-

20:00 

  

  

  

  

10:00-

15:00 

30/1/2023 

  

  

  

  

4/2/2023 

Κατερίνα 

Δόλγυρα 



7 

Πλαίσιο διαχείρισης 

σταδιοδρομίας με 

προοπτικές στην αγορά 

εργασίας 

1. Δεξιότητες 

επαγγελματικής 

προσαρμοστικότητας 

στο εργασιακό μέλλον 

  

  

  

  

2. Ικανότητες ατόμου 

για αποτελεσματική 

σταδιοδρομία & 

Αντιμετώπιση 

δυσκολιών & 

προβλημάτων 

16:00-

20:00 

  

16:00-

20:00 

  

  

  

16:00-

20:00 

  

  

16:00-

20:00 

  

  

6/2/2023 

  

10/1/2023 

  

  

  

13/2/2023 

  

  

10/2/2023 

Παναγιώτης 

Σερδάρης 

7 

Πλαίσιο διαχείρισης 

σταδιοδρομίας με 

προοπτικές στην αγορά 

εργασίας 

1. Επαγγελματική 

ανθεκτικότητα 

  

  

  

2. Δημιουργικότητα 

στην εργασία 

16:00-

20:00 

10:00-

15:00 

13/2/2023 

  

  

18/2/2023 

Παναγιώτης 

Σερδάρης 

8 

Ατομικό Επαγγελματικό 

Προφίλ, ιχνηλάτηση 

δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων, 

ενδιαφερόντων και 

αξιών 

  

1. Τεχνικές 

επαγγελματικού προφίλ 

  

  

  

2.Ανάπτυξη και 

ανάδειξη 

16:00-

20:00 

16:00-

20:00 

  

16:00-

20:00 

20/2/2023 

24/2/2023 

  

27/2/2023 

  

Αποστολία 

Αχλαδά 

  



ικανοτήτων/δεξιοτήτων 

  

  

  

3. Ικανότητες λήψης 

απόφασης 

16:00-

20:00 

  

  

10:00-

15:00 

  

1/3/2023 

  

  

4/3/2023 

  

  

Ψυχομετρικά εργαλεία 

στον Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό και 

στη Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας 

1. Σημασία & χρήση 

ψυχομετρικών 

εργαλείων 

  

  

  

  

  

  

  

2. Ένταξη 

ψυχομετρικών 

εργαλείων στη 

συμβουλευτική 

διαδικασία 

προσανατολισμού & 

σταδιοδρομίας 

16:00-

20:00 

  

  

  

  

  

  

16:00-

20:00 

  

  

6/3/2023 

  

  

  

  

  

13/3/2023 

  

Αποστολία 

Αχλαδά 

9 

Ψυχομετρικά εργαλεία 

στον Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό και 

στη Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας 

1. Ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές & 

επαγγελματική 

αξιολόγηση 

  

  

  

  

16:00-

20:00 

  

16:00-

20:00 

16:00-

20:00 

  

20/3/2023 

  

23/3/2023 

27/3/2023 

  

  

Αποστολία 

Αχλαδά 



  

2. Μέτρηση- 

ερωτηματολόγια 

επαγγελματικών 

ενδιαφερόντων 

  

  

10:00-

15:00 

  

1/4/2023 

  

10 
Συμβουλευτική και Νέες 

Τεχνολογίες 

1. Αξιοποίηση, χρήση 

νέων τεχνολογιών, 

πληροφορίας & 

επικοινωνίας στην 

επαγγελματική 

συμβουλευτική 

  

  

  

2.Ηλεκτρονικά 

συστήματα-Ιστότοποι, 

δείγματα ιστοτόπων-

Εκπαιδευτική & 

επαγγελματική 

πληροφόρηση 

16:00-

20:00 

  

  

  

  

  

16:00-

20:00 

  

  

  

  

  

  

  

3/4/2023 

  

  

  

  

  

7/4/2023 

  

  

  

  

  

  

  

Έφη Τσαρούχα 

10 
Συμβουλευτική και Νέες 

Τεχνολογίες 

1. Δημιουργία 

εικονικού κέντρου 

επαγγελματικής 

συμβουλευτικής- 

Εφαρμογή & 

διαδικασία 

Τηλεσυμβουλευματικής 

διαδικασίας 

  

  

2. Δεοντολογία 

16:00-

20:00 

  

16:00-

20:00 

  

  

  

9/4/2023 

  

10/4/2023 

  

  

24/4/2023 

  

Έφη Τσαρούχα 



Συμβουλευτικής-

Αξιολόγηση 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών-Πρόσβαση 

στις υπηρεσίες ΣυΕπ 

  

  

16:00-

20:00 

  

10:00-

15:00 

  

  

  

  

29/4/2023 

  

  

  

  

Πρακτική άσκηση: 

Ατομικής 

Συμβουλευτικής 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 

Θα διεξάγεται 

παράλληλα με τη 

θεωρητική κατάρτιση 

  

200 

  

    

Ενδεικτική Ημερομηνία 

Λήξης: 
30/4/2023 

  

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων : 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: Αρχές Συμβουλευτικής & Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας 

 

Σημασία, φιλοσοφικό υπόβαθρο και σύγχρονα ρεύματα της Συμβουλευτικής, που αποτελεί μια 

μορφή επικοινωνίας μέσω της οποίας επιχειρείται η επίλυση κοινωνικών, προσωπικών και 

επαγγελματικών προβλημάτων και η απόχτηση δεξιοτήτων 

Βασικές θεωρήσεις συμβουλευτικής ψυχολογίας με στόχο την ανάπτυξη επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων για την αποτελεσματική επικοινωνία (ενεργητική ακρόαση, παράφραση, μεταμηνύματα 

γλώσσα σώματοςκ.ά. 

Σημασία της Συμβουλευτικής, είδη συμβουλευτικής, δεξιότητες/υπόβαθρο, σημασία και ορισμός 

της Συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, σχέσεις με την αγορά εργασίας 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 



Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση 

να (ή θα μπορούν να): 

 

a) Να γνωρίσουν τη σημασία, τις φιλοσοφικές και ψυχολογικό-κοινωνικές καταβολές της 

Συμβουλευτικής, τα σύγχρονα ρεύματα στη Συμβουλευτική και το ρόλο της στην ανάπτυξη μιας 

αποτελεσματικής επικοινωνία 

b) Να γνωρίσουν τις βασικές θεωρίες της συμβουλευτικής ψυχολογίας και να αναπτύξουν τις 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες, όπως ενεργητικής ακρόασης, γλώσσα σώματα, ενσυναίσθηση, 

συναισθηματική νοημοσύνη κ.ά. 

c) Να κατανοήσουν το βαθύτερο περιεχόμενο της Συμβουλευτικής, να αναγνωρίσουν τα είδη της 

συμβουλευτικής, τους σκοπούς, το περιεχόμενο και τις διαφορές τους και να διεισδύσουν στο να 

αντιληφθούν τον ορισμό και τη σημασία της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής ή Συμβουλευτικής 

Σταδιοδρομίας, τις διαδικασίες που τη διέπουν και τη σχέση της με την αγορά εργασίας. 

Επιμορφωτές : 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ 

Μαρίνα Βέζου 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: Χαρακτηριστικά Συμβούλου, Συμβούλου Επιχειρηματικότητας και 

Συμβούλου Σταδιοδρομίας 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας 

Γνώσεις αναφορικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του Συμβούλου 

Γνώσεις, δεξιότητες, τεχνικές και ικανότητες, η προσωπικότητα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας 

Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας και ικανότητες, προφίλ επιχειρηματία 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση 

να (ή θα μπορούν να): 

a) Να γνωρίσουν τη σημασία, το ρόλο και τις λειτουργίες που πλαισιώνουν το σύμβουλο 

σταδιοδρομίας 

b) Να κατανοήσουν το γνωστικό και εμπειρικό επίπεδο του Συμβούλου μέσα από βασικές 

δεξιότητες και προσόντα, όπως δεξιότητες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής, επικοινωνιακές, 

διαπροσωπικές, οργανωτικέςδεξιότητες, ορθής αντίληψης, 



c) Να αποχτήσουν γνώσεις σχετικά με την διαμόρφωση της προσωπικότητας του συμβούλου, τις 

αξίες και τους κανόνες που πρέπει να υιοθετεί, προκειμένου να βοηθήσει με ενσυνειδητότητα και 

ενσυναίσθηση τους συμβουλευόμενους να συγκροτήσουν το ατομικό τους επαγγελματικό προφίλ, 

καλλιεργώντας και βελτιώνοντας δεξιότητες, όπως της αυτοαντίληψης, αυτεπίγνωσης, 

αυτοελέγχου, αυτοαξιολόγησης, κ.ά. 

Επιμορφωτές : 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ 

Μαρίνα Βέζου 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύγχρονη Επαγγελματική 

Συμβουλευτική σε επίπεδο ομάδας 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας 

Ορισμός,περιεχόμενο και σημασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, βασικές αρχές 

Επαγγελματικού προσανατολισμού, επάγγελμα, επαγγελματικές αξίες, νέα δεδομένα και τάσεις 

Σύγχρονες προβολές και προσεγγίσεις της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, διαχείριση 

σταδιοδρομίας υπό το πρίσμα διαρκών οικονομικών, κοινωνικών περιβαλλοντικών και πολιτικών 

αλλαγών 

Βασικές έννοιες ομαδικής συμβουλευτικής, τεχνικές σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμού 

ομάδων, δυναμική της ομάδας, ομάδες ετεροπολιτισμικές κ.ά. 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση 

να (ή θα μπορούν να): 

a) Να γνωρίσουν τον ορισμό, τη σημασία και το περιεχόμενο του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, τις σύγχρονες επαγγελματικές αξίες, τα επαγγέλματα και τη σύνδεσή τους με 

την προσωπικότητα, τις νέες τάσεις και τα δεδομένα που κυριαρχούν 

b) Να κατανοήσουν τις σύγχρονες θεωρήσεις Επαγγελματικής σταδιοδρομίας ή Συμβουλευτικής και 

για ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (διαπολιτισμική συμβουλευτική, ΑμεΑ, μειονότητες 

κ.ά.) 

c) Να αποχτήσουν γνώσεις για την ομαδική συμβουλευτική, τρόπους και τεχνικές συντονισμού και 

οργάνωσης μελών ομάδας, παράγοντες που καθιστούν μια ομάδα δυναμική, ζητήματα 

επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε ετεροπολιτισμικές 

ομάδες και κοινωνικά ευάλωτες  (διαπολιτισμική συμβουλευτική, ΑμεΑ, μειονότητες κ.ά.). 



 

Επιμορφωτές : 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΧΛΑΔΑ 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: Θεωρίες ανάπτυξης επαγγελματικής σταδιοδρομίας, παράγοντες 

επηρεασμού στη λήψη αποφάσεων 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας 

Έννοια, περιεχόμενο και υπόβαθρο της επαγγελματικής ανάπτυξης 

Ψυχολογικές και μη ψυχολογικές θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, θεωρίες χαρακτηριστικών 

και παραγόντων, γενικές θεωρήσεις, παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη, 

διαδικασία, πορείακαι θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 

Ικανότητες συλλογής, αξιολόγησης και οργάνωσης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 

πληροφοριών, θεωρίες επαγγελματικής επιλογής σε σχέση με τις θεωρίες επαγγελματικής 

ανάπτυξης, τεχνικές λήψης επαγγελματικών αποφάσεων, εφαρμογές αποφάσεων, στάδια 

μετάβασης, παράγοντες επηρεασμού των σταδίων σε συνδυασμό με τους πιο αποτελεσματικούς 

τρόπους διαχείρισης ανάλογα με το προφίλ των συμβουλευομένων 

  

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση 

να (ή θα μπορούν να): 

a) Να γνωρίσουν την έννοια, τη σημασία και το υπόβαθρο της επαγγελματικής ανάπτυξης, που 

σχετίζεται με την επαγγελματική συμπεριφορά και ζωή του ανθρώπου 

b) Να αποχτήσουν γνώσεις αναφορικά με τις ψυχολογικές θεωρίες ανάπτυξης, όπως τη θεωρία 

χαρακτηριστικών και παραγόντων, ψυχοδυναμικές, αναγκών, τυπολογική, εξελικτικές, μάθησης και 

λήψης αποφάσεων, καθώς και αναφορικά με τις μη ψυχολογικές θεωρίες, όπως της τύχης, 

οικονομολογικές, κοινωνιολογικές και πολιτισμικές, καθώς και γενικές θεωρίες επαγγελματικής 

ανάπτυξης. Όλες αυτές οι θεωρίες συμβάλλουν στην κατανόηση παραγόντων και διαδικασιών που 

επηρεάζουν τη επαγγελματική ανάπτυξη 

c) Να εμβαθύνουν στη θεωρία λήψης επαγγελματικών αποφάσεων, κατανοώντας και 

εμβαθύνοντας σε ικανότητες συγκέντρωσης, οργάνωσης και αξιολόγησης πληροφορικών, 

ακολουθώντας βασικά στάδια λήψης αποφάσεων με την παράλληλη εκμάθηση τεχνικών, ώστε να 



διαχειριστούν αποτελεσματικά και ορθολογικά τις επιλογές τους, ανάλογα πάντα με το ατομικό 

τους προφίλ. 

Επιμορφωτές : 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΧΛΑΔΑ 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: Δεξιότητες-Στάσεις Συμβούλου Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού/Τύποι Επαγγελματικής προσωπικότητας 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας 

Ανάπτυξη,σημασία και ανάδειξη δεξιοτήτωντου Συμβούλου που απαιτούνται για τη επαγγελματική 

συμβουλευτική από το NationalCareerDevelopmentAssociation (NCDA) 

Δεξιότητες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής 

Δεξιότητες αξιολόγησης ατόμων και ομάδων 

Δεξιότητες για ανάπτυξη, σχεδιασμό, εφαρμογή και διαχείριση αναλυτικών προγραμμάτων 

επαγγελματικής ανάπτυξης σε ποικίλα περιβάλλοντα 

Γνώσεις και δεξιότητες για την καθοδήγηση ατόμων και οργανισμών να επιτελέσουν 

αποτελεσματικά τη διαδικασία επαγγελματικής συμβουλευτικής, καθώς και στο πλαίσιο της 

δεοντολογίας και του νόμου 

Γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τη διαδικασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής σε έτερες 

και ανομοιογενείς πληθυσμιακές ομάδες 

Δεξιότητες και στάσεις συμβούλου αναφορικά με την παροχή υποστήριξης με την αξιοποίηση νέων 

τεχνολογιών σε άτομα για τον επαγγελματικό σχεδιασμό τους 

Οι έξι τύποι επαγγελματικής προσωπικότητας του J. Holland 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση 

να (ή θα μπορούν να): 

 

  

 



a) Να γνωρίσουν τη σημασία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον επαγγελματικό σύμβουλο από το 

NCDA 

b) Να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες του σε ζητήματα 

συμβουλευτικής ατόμων και ομάδων με δεξιότητες, όπως ενσυναίσθηση, ετεροεσυναίσθηση, 

ενεργητική ακρόαση κ.ά. 

c) Να αποχτήσουν δεξιότητες και να διαμορφώσουν στάσεις, που αφορούν στο σχεδιασμό, την 

ανάλυση και εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης 

d) Να αποχτήσουν δεξιότητες και στάσεις στη συμβουλευτική καθοδήγηση των συμβούλων προς 

τους ενδιαφερομένους, προκειμένου να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν σωστά τη διαδικασία 

της επαγγελματικής συμβουλευτικής και να υιοθετήσουν γνώσεις επί της δεοντολογίας και του 

νόμου 

e)Να αναπτύξουν και βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ετεροπολιτισμικές, 

ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες 

 

f) Να αποχτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες και την εφαρμογή τους στη 

συμβουλευτική διαδικασία μέσω διαδικτύου, internet κ.ά. 

g) Να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σε συνδυασμό και την απόχτηση δεξιοτήτων του 

αποτελεσματικού συμβούλου στους έξι τύπους της προσωπικότητας του J. Holland, βάσει των 

οποίων δύναται να γίνουν οι επαγγελματικές επιλογές. 

Επιμορφωτές : 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: Μεθοδολογία, σημασία συνεντεύξεων και προσομοιώσεις στην 

επαγγελματική συμβουλευτική και καριέρα 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας 

Μέθοδοι και τεχνικές, που χρησιμοποιούνται στη συμβουλευτική 

Σύνταξη βιογραφικού και προετοιμασία για συνεντεύξεις 

Παίξιμο ρόλων, προσομοιώσεις με στόχο την επικέντρωση σε δράσεις ή μορφές συμπεριφοράς που 

το άτομο συναντά δυσκολίες 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση 

να (ή θα μπορούν να): 



a) Να γνωρίσουν βασικές τεχνικές και μεθόδους στην επαγγελματική συμβουλευτική και ανάπτυξη 

καριέρας 

b) Να αποχτήσουν γνώσεις στη σύνταξη βιογραφικού και σχεδιασμό LinkedIn, διαμορφώνοντας το 

επαγγελματικό τους προφίλ 

c) Να αποχτήσουν βιωματική γνώση σε προσομοιώσεις και παιχνίδια ρόλων με στόχο την 

αυτογνωσία, την αυτοαντίληψη, την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και διαδράσεων, καθώς 

και την προσωπική ανάπτυξη. 

Επιμορφωτές : 

 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: Πλαίσιο διαχείρισης σταδιοδρομίας με προοπτικές στην αγορά 

εργασίας 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας 

Δεξιότητες επαγγελματικής προσαρμοστικότητας με προσανατολισμό το εργασιακό μέλλον 

Αυτοαποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό σταδιοδρομίας, επάρκεια του ατόμου να αντιμετωπίσει 

και να ανταποκριθεί σε ποικίλα θέματα που αφορούν τη σταδιοδρομία του 

Επαγγελματική ανθεκτικότητα 

Δημιουργικότητα στην εργασία 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση 

να (ή θα μπορούν να): 

a) Να αποχτήσουν γνώσεις και ικανότητες στο να ανταποκριθεί σε μια διαρκή αναζήτηση του 

εαυτού του και του εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε να αποδεχτεί και να αντιμετωπίσει τυχόν 

μεταβολές στη σταδιοδρομία του, να μπορεί να διαχειριστεί απρόβλεπτες προσαρμογές και 

μεταβάσεις σε εργασιακές συνθήκες, αναπτύσσοντας δεξιότητες ελέγχου, αναζήτησης 

πληροφοριών, αυτοπεποίθηση για τις δυνάμεις και τις ικανότητές του, επέκταση σε νέες δράσεις 

b) Να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στην οργάνωση και πραγματοποίηση του 

απαιτούμενου σχεδίου δράσης που θα τους καταστήσει αποτελεσματικούς σε μια συγκεκριμένη 

κατάσταση, όπως και σε δύσκολες απρόσμενες καταστάσεις. Το άτομο αναπτύσσει δεξιότητες και 

γνώσεις, ώστε να πετύχει με βέλτιστο τρόπο τη μετάβασή του από την εκπαίδευση στην 

απασχόληση, επιτυγχάνοντας μια συνειδητή αυτογνωσία και μια θετική αντίληψη για τη 

μελλοντική του σταδιοδρομία 



c) Να αναπτύξουν τις γνώσεις τους αναφορικά με την ικανότητα της προσαρμογής σε αλλαγές, 

αντιμετωπίζοντας αντιξοότητες και κυρίως όταν έρχονται αντιμέτωποι με αποθαρρυντικές ή 

αποδιοργανωτικές συνθήκες, αποχτώντας ικανότητες αυτοδιαχείρισης και διαχείρισης άγχους 

d)Να αποχτήσουν γνώσεις και ικανότητες για να παράγουν νέες ιδέες, να μετασχηματίζουν θέσεις 

και εικόνες, να αποχτήσουν μια επιστημονική, κοινωνική και τεχνολογική αξία, που θα προάγει και 

θα κατευθύνει τη δημιουργική τους σκέψη, ώστε να επιλύουν διαπραγματευτικά δύσκολα 

ζητήματα. 

Επιμορφωτές : 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: Ατομικό Επαγγελματικό Προφίλ, ιχνηλάτηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, 

ενδιαφερόντων και αξιών 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας 

Τεχνικές για τη δημιουργία επαγγελματικού προφίλ 

Ανάδειξη ατομικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων, ενδιαφερόντων και αξιών 

Τεχνικές και ικανότητες στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων και αποφάσεων σταδιοδρομίας 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση 

να (ή θα μπορούν να): 

a) Να γνωρίσουν τι σημαίνει ατομικό προφίλ, τι σημαίνει επαγγελματικά ενδιαφέροντα, να 

ανακαλύψουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα και να περιηγηθούν σε τεχνικές ανακάλυψης 

των επαγγελματικών ενδιαφερόντων 

b) Να κατανοήσουν και να γνωρίσουν τι σημαίνει αξίες και επαγγελματικές αξίες, σε ποια σημεία 

διαχωρίζονται από τα ενδιαφέροντα, τι σημαίνει ικανότητες και δεξιότητες, τις τεχνικές 

ανακάλυψης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, εμβάθυνση και διερεύνηση των προσωπικών 

τους χαρακτηριστικών 

c) Να κατανοήσουν και να γνωρίσουν τι σημαίνει λήψη απόφασης και επαγγελματικής απόφασης, 

τις τεχνικές για την επαγγελματική λήψη απόφασης και τη σημασία της, τις τεχνικές αντιστοίχισης 

ενδιαφερόντων με πιθανές επαγγελματικές προοπτικές, τη σημασία και τη δύναμη της 

αποφασιστικότητας για την τελική επαγγελματική επιλογή 

Επιμορφωτές : 



Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: Ψυχομετρικά εργαλεία στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και στη 

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας 

Σημασία και χρήση ψυχομετρικών εργαλείων 

Ένταξη ψυχομετρικών εργαλείων στη συμβουλευτική διαδικασία προσανατολισμού και 

σταδιοδρομίας 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και επαγγελματική αξιολόγηση 

Μέτρηση και ερωτηματολόγια επαγγελματικών ενδιαφερόντων 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση 

να (ή θα μπορούν να): 

a) Να αποχτήσουν γνώσεις σχετικά με το τι είναι και πως χρησιμοποιούνται τα ψυχομετρικά 

εργαλεία 

b)Να κατανοήσουν πως εντάσσονται και προσαρμόζονται τα ψυχομετρικά εργαλεία στο πλαίσιο 

της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας 

c) Να κατανοήσουν τη συμβολή και τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στα ψυχομετρικά 

εργαλεία. 

Επιμορφωτές : 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΧΛΑΔΑ 

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας: Συμβουλευτική και Νέες Τεχνολογίες 

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας 

Αξιοποίηση και χρήση τεχνολογιών, πληροφορίας και επικοινωνίας στην επαγγελματική 

συμβουλευτική 

Ηλεκτρονικά συστήματα και Ιστότοποι, δείγματα ιστοτόπων 

Δημιουργία εικονικού κέντρου επαγγελματικής συμβουλευτικής, πρόσβαση στη συμβουλευτική 

μέσω διαδικτύου 



Στόχοι Διδακτικής Ενότητας : 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση 

να (ή θα μπορούν να): 

a) Να αποχτήσουν γνώσεις στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη συμβουλευτική, πότε και πως θα 

εφαρμόσουν παρεμβάσεις του ΤΠΕ στη συμβουλευτική, πως θα τις επιλέξουν και θα τις 

προσαρμόσουν στη συμβουλευτική διαδικασία 

b)Να αποχτήσουν γνώσεις στα διαδικτυακά συστήματα και στους ιστότοπους, αναζητήσεις σε 

βάσεις δεδομένων για εντοπισμό εναλλακτικών επιλογών, αναζήτηση πληροφοριών για το 

σχεδιασμό σταδιοδρομίας, εφαρμογή και διαδικασίες τηλεσυμβουλευτικής διαδικασίας, 

αξιοποίηση και επιλογή κατάλληλων ηλεκτρονικών συστημάτων και ιστοσελίδων, αναφορές και 

παραδείγματα σε ιστότοπους 

c)Να κατανοήσουν και να αποχτήσουν γνώσεις αναφορικά με το εικονικό κέντρο επαγγελματικής 

συμβουλευτικής, ως ένα ιστότοπο ή μια διαδικτυακή πύλη, με στόχο την παροχή πληροφοριών και 

υποστήριξης ως αναγκαία για τον επαγγελματικό σχεδιασμό, αποτελώντας ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα, πληροφορίες για εκπαιδευτικά εργαστήρια (σύνταξη βιογραφικού, συνέντευξη κ.ά.), 

πληροφορίες για εργοδότες που προσλαμβάνουν αποφοίτους του ιδρύματος ή επισκέπτονται για 

να πάρουν συνέντευξη από δημοσίους υπαλλήλους, πληροφορίες για αποφοίτους, που επιθυμούν 

να εργαστούν ως μέντορες μέσω e-mail κ.ά. 

Επιμορφωτές : 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ 
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