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ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ
(Σξνπνπνπνίεζε κε βάζε απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο ΦΠΦ ηεο 9/3/2011)

Άπθπο 1. κοπόρ ηος ππογπάμμαηορ
Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Μ.Π..) «Σςμβοςλεςηική και

1.

Δπαγγελμαηικόρ Πποζαναηολιζμόρ» ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1993
–

94,

ζχκθσλα

κε

ηελ

Τπνπξγηθή

απφθαζε

Β7/20/17.1.94,Φ.Δ.Κ.

55/28.01.1994. Ζ απφθαζε απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο
Β7/204/29.7.98 (Φ.Δ.Κ. 849 η. Β΄/12.8.1998),

Β7/924448/29.11.02 θαη

61317/Β7/28-7-2004 , Φ.Δ.Κ. 1209 η. ΒΝ΄/6-8-2004).
2.

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη, ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ Τπνπξγηθέο
απνθάζεηο ε εηδίθεπζε ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ζηνλ Δπαγγεικαηηθφ
Πξνζαλαηνιηζκφ πηπρηνχρσλ ησλ Σκεκάησλ Αλζξσπηζηηθψλ, Κνηλσληθψλ,
Οηθνλνκηθψλ θαη Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο θαη
ησλ αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη πηπρηνχρσλ ησλ
Σκεκάησλ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ησλ Σ.Δ.Η., ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.2916/01 πνπ πξνζεηέζε ζην άξζξν 25 ηνπ
Ν. 1404/87.

3. Οη πηπρηνχρνη απηνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, κεηά ην πέξαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηνπο
ζπνπδψλ (βι. Τ.Α. Β7/20/17.1.94,Φ.Δ.Κ. 55/28.01.1994, άξζξν 2) λα
εξγαζηνχλ σο Λεηηνπξγνί πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ ηφζν ζηελ
εθπαίδεπζε, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο ή ζε άιιεο Τπεξεζίεο ή
Οξγαληζκνχο (π.ρ. Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, Γεληθή Γξακκαηεία
Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Κέληξα πκβνπιεπηηθήο θαη
Πξνζαλαηνιηζκνχ, Κέληξα πκβνπιεπηηθήο ηήξημεο Νέσλ θαη Δλειίθσλ
θ.ι.π.) ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
4. Έξγν ησλ απνθνίησλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη:
α. Ζ ππνβνήζεζε καζεηψλ θαη άιισλ αηφκσλ λα αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά,
λα επηιέμνπλ ζπλεηδεηά θαη ππεχζπλα νξηζκέλε ζρνιηθή ή επαγγεικαηηθή
θαηεχζπλζε, λα εληαρζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή
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λα αλαζεσξήζνπλ ηνλ αξρηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ ή λα αληηκεησπίζνπλ κε
επηηπρία πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ή
κε ζπλαθή δεηήκαηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηνπο
ρνιηθνχο Φπρνιφγνπο θαη άιινπο εηδηθνχο, ην έξγν ησλ νπνίσλ δελ
ππνθαζηζηνχλ, αιιά ζπκπιεξψλνπλ.
β. Ζ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε πκβνπιεπηηθή
θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ κε

ηε δηεμαγσγή ζρεηηθψλ

εξεπλψλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κειεηψλ.
γ. Ζ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε πκβνπιεπηηθή θαη
ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ θαη ε παξνρή ζηνπο πνιίηεο θάζε
είδνπο ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ.
δ. Ζ αλάπηπμε θάζε άιιεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε θαη
ηελ

εθαξκνγή

ηεο

πκβνπιεπηηθήο

θαη

ηνπ

Δπαγγεικαηηθνχ

Πξνζαλαηνιηζκνχ.
Άπθπο 2. Μεηαπηςσιακοί ηίηλοι
1. Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ θχθινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο νδεγεί
ζηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηςσιακού Γιπλώμαηορ Διδίκεςζηρ ζηη
ςμβοςλεςηική και ζηον Δπαγγελμαηικό Πποζαναηολιζμό.
2.

Οη θάηνρνη ηνπ παξαπάλσ δηπιψκαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
εθπνλήζνπλ, ζε δεχηεξε θάζε, δηαηξηβή γηα λα απνθηήζνπλ διδακηοπικό
δίπλωμα (βι. άξζξν 3 ηεο Τ.Α. Β7/20/17.1.94,Φ.Δ.Κ. 55/28.01.1994)

Άπθπο 3. Καηηγοπίερ πηςσιούσων πος ζςμμεηέσοςν ζηη διαδικαζία
επιλογήρ

1.

χκθσλα κε ηελ Τ.Α. 61317/β7/28-7-2004, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθαλ
ηα ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο πηπρηνχρσλ άξζξα ησλ πξνεγνχκελσλ Τ.Α.
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο έρνπλ πηπρηνχρνη ησλ
Σκεκάησλ Φπρνπαηδαγσγηθψλ, Αλζξσπηζηηθψλ, Κνηλσληθψλ, Οηθνλνκηθψλ
θαη Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ησλ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο θαη ησλ αληίζηνηρσλ
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νκνηαγψλ Σκεκάησλ ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ησλ Σ.Δ.Η.
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα

2.

Τ.Α,. δεθηνί πηπρηνχρνη θαη άιισλ Σκεκάησλ. Χο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο
ζεσξνχληαη ππφηξνθνη ή πηπρηνχρνη άιισλ Tκεκάησλ κε απμεκέλα
πξνζφληα πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλα παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα
θαηάξηηζεο ή επηκφξθσζεο ζηε πκβνπιεπηηθή θαη/ή ηνλ Δπαγγεικαηηθφ
Πξνζαλαηνιηζκφ επί έλα πιήξεο αθαδεκατθφ εμάκελν, ηνπιάρηζηνλ, θαη
δηαζέηνπλ ζεκαληηθή ζρεηηθή εκπεηξία κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) εηψλ ή
έρνπλ πνιχ αμηφινγν επηζηεκνληθφ ή άιιν έξγν ζρεηηθφ κε ηα αληηθείκελα
απηά

Άπθπο 4. Γιαδικαζία επιλογήρ ηων μεηαπηςσιακών θοιηηηών
Έρνληαο ππφςε : α) ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ

2083/92, β) ηελ

Τπνπξγηθή απφθαζε Τ.Α. 61317/β7/28-7-2004 θαη γ) πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηεο
Γ.. ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Φπρνινγίαο θαη Παηδαγσγηθήο (βι. θαη Γ.. Δ..
ηεο 30-10-2002) θαζνξίδνπκε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
σο εμήο:
1. Σν Σκήκα Φηινζνθίαο–Παηδαγσγηθήο–Φπρνινγίαο (Φ.Π.Φ.) πξνθεξχζζεη θάζε
ρξφλν 20 ζέζεηο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ην παξφλ πξφγξακκα. Γηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο έρνπλ νη πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ πνπ
αλαθέξζεθαλ ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
2. Οη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία
ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ. ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά :


Αίηεζε εγγξαθήο ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα.



Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ζπνπδέο ηνπο,
ε εκπεηξία ηνπο θαη ε επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.



Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ ή πηπρίσλ.



Δπηθπξσκέλν αλαιπηηθφ θαηάινγν πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ.



Δπηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθφ επαξθνχο θαηνρήο μέλεο γιψζζαο.



Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο (αλ ππάξρνπλ).
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Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο εκπεηξίαο ηνπο ή ηεο επηκφξθσζεο ηνπο ζε
αληηθείκελα

ηεο

πκβνπιεπηηθήο

θαη

ηνπ

Δπαγγεικαηηθνχ

Πξνζαλαηνιηζκνχ (αλ ππάξρνπλ).
3. Οη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο :
α) Τπνρξενχληαη λα εμεηαζζνχλ
Δμαηξνχληαη φζνη έρνπλ θάλεη

ζηελ μέλε γιψζζα

αλψηαηεο ζπνπδέο

ηεο πξνηίκεζήο ηνπο.

ζην εμσηεξηθφ

ή δηαζέηνπλ

ηίηινπο ζπνπδψλ απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη φηη θαηέρνπλ επαξθψο κία ηνπιάρηζηνλ
μέλε γιψζζα. Γηα ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε απηή απνθαίλεηαη ε
πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
β) Όζνη ππνςήθηνη επηηπγράλνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηεο μέλεο γιψζζαο ή
απαιιάζζνληαη λφκηκα απφ απηήλ νθείινπλ λα εμεηαζζνχλ γξαπηψο ζηα εμήο
καζήκαηα:
1) Θεσξία θαη κεζνδνινγία ηεο Σπκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ
Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη
2) Μεζνδνινγία Έξεπλαο ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο θαη Σηνηρεία Σηαηηζηηθήο.
Οη εμεηάζεηο δηεμάγνληαη γξαπηψο, κε θαιπκκέλα ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ, θαη ηα
γξαπηά δηνξζψλνληαη απφ δχν κέιε Γ.Δ.Π. ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ αληηθείκελα πνπ
νξίδνληαη απφ ηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο
Δπηηξνπήο. Βαζκφο γηα θάζε εμεηαδφκελν κάζεκα είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ
ησλ δχν βαζκνινγεηψλ.
γ) Οη ππνςήθηνη, ησλ νπνίσλ ε επίδνζε είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ζηε δεθάβαζκε
θιίκαθα ζε θαζέλα απφ ηα καζήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο,
πξνζέξρνληαη ζε ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηξηκεινχο Δπηηξνπήο πνπ απνηειείηαη απφ κέιε
Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ., ηα νπνία νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζήο ηνπ. Σεο Δπηηξνπήο πξνεδξεχεη κέινο Γ.Δ.Π. ηεο βαζκίδαο ηνπ
Καζεγεηή. Ζ Δπηηξνπή αμηνινγεί ηε ζπλνιηθή ζπγθξφηεζε ησλ ππνςεθίσλ κε βάζε
ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπο ηίζεληαη, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ
θαθέινπ ηνπο θαη, ηδηαίηεξα, ηηο πξνεγνχκελεο ζπνπδέο ηνπο θαη ηε ζπλαθή κε ηε
πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ εκπεηξία θαη δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Καηά ηελ
αμηνιφγεζε απηή δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε φζνπο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη
ςπρνπαηδαγσγηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπνπδέο ή έρνπλ ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ
εκπεηξία ζρεηηθή κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ
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Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ απαζρφιεζε ή ζε άιινπο
ηνκείο, εθφζνλ δελ κεηνλεθηνχλ ζεκαληηθά ζηα ινηπά θξηηήξηα. Δπίζεο,
ζπλεθηηκψληαη ε βαζκνινγία ηνπο ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ην
αληηθείκελν ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, θαζψο
θαη ε ηπρφλ ζρεηηθή εξεπλεηηθή θαη ζπγγξαθηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.
Κάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο βαζκνινγεί ρσξηζηά ηνπο ππνςεθίνπο. Ο κέζνο φξνο
ησλ βαζκψλ ησλ ηξηψλ αμηνινγεηψλ απνηειεί ην ηειηθφ βαζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ
ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία.
δ) Οη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη, θαηφπηλ, ζε πίλαθα αμηνιφγεζεο κε βάζε ην ζχλνιν
ησλ κνξίσλ ηνπο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ θαηά 25% (ζπληειεζηήο 2.5) απφ θάζε
εμεηαδφκελν κάζεκα, θαηά 35 % απφ ην βαζκφ ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηελ αμηνιφγεζε
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ηνπο (ζπληειεζηήο 3,5) θαη θαηά 15 % απφ ην βαζκφ ηνπ
πηπρίνπ ηνπο (ζπληειεζηήο 1.5). Απφ ηνλ πίλαθα απηφ επηιέγνληαη θαη εγγξάθνληαη
ζην πξφγξακκα νη είθνζη (20) πξψηνη. Αλ ππάξρνπλ ηζνβαζκνχληεο κε ηνλ εηθνζηφ
επηηπρφληα, ζεσξνχληαη θαη απηνί επηηπρφληεο.
Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία
ιακβάλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, θάηνρνη ππνηξνθηψλ ηνπ Η.Κ.Τ., ηνπ Τ.Π.ΓΜ.Θ., ηεο Αθαδεκίαο
Αζελψλ, θιεξνδνηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ή άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ
εθπαηδεπηηθψλ, επηζηεκνληθψλ ή πλεπκαηηθψλ ηδξπκάησλ, γίλνληαη δεθηνί, ρσξίο
εμεηάζεηο, επηπιένλ ησλ 20 ζέζεσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ππνηξνθία ηνχο έρεη
ρνξεγεζεί θαηφπηλ επηηπρνχο εμέηαζήο ηνπο ζην αληηθείκελν ηεο πκβνπιεπηηθήο ή
ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ε δηάξθεηά ηεο θαιχπηεη ηα ηέζζεξα
εμάκελα ζπνπδψλ ηνπ ΠΜ. Καη’ εμαίξεζε κπνξεί, επίζεο, λα γίλνπλ δεθηνί κέρξη
ηξεηο (3) Κχπξηνη πηπρηνχρνη πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο επίζεκεο θππξηαθέο αξρέο,
ζχκθσλα κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξναλαθέξζεθε.

Άπθπο 5. Γιάπκεια ζποςδών, διδάζκονηερ, ππόγπαμμα μαθημάηων
1. Οη ζπνπδέο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο
ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ζηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ δηαξθνχλ
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ηέζζεξα

(4)

αθαδεκατθά

εμάκελα

(βι.

άξζξν

5

ηεο

Τ.Α.

Β7/20/17.1.94,Φ.Δ.Κ. 55/28.01.1994).
2. Σα καζήκαηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ αξρίδνπλ ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ
επηεκβξίνπ θαη νινθιεξψλνληαη, έσο θαη ηε 15ε Ηαλνπαξίνπ. Σα καζήκαηα
ηνπ ζεξηλνχ εμακήλνπ αξρίδνπλ ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Φεβξνπαξίνπ θαη
νινθιεξψλνληαη έσο ηε 15ε Ηνπλίνπ. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο έρεη ην δηθαίσκα λα εηζεγεζεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε Δδηθήο
χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ. αιιαγέο ζηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο
ή ιήμεο ησλ καζεκάησλ, φηαλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη.
3. Όια ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη επί δίσξν (2σξν) εβδνκαδηαίσο θαη
θαηαλέκνληαη ζηα εμάκελα ζπνπδψλ, φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ. Κάζε
αθαδεκατθφ εμάκελν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 12 πιήξεηο δηδαθηηθέο
4. Σα γλσζηηθά απηά αληηθείκελα δηδάζθνληαη απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο
Φ.Π.Φ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ή άιισλ Σκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή άιισλ
Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, νκφηηκνπο θαζεγεηέο ή εηδηθνχο
επηζηήκνλεο, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ή εξεπλεηέο
αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ. Ζ αλάζεζε ηεο δηδαζθαιίαο γηα θάζε
αθαδεκατθφ έηνο γίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ
Σκήκαηνο Φ.Π.Φ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.
5. Σα δηδαζθφκελα αλά εμάκελν καζήκαηα, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Τ.Α.
έρνπλ σο εμήο:

A΄ Δξάμηνο
1) Θεσξία θαη πξάμε ηεο πκβνπιεπηηθήο Η
2) Απηνγλσζία , απηναληίιεςε, ιήςε απνθάζεσλ θαη πκβνπιεπηηθή
3) Θεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
4) Κνηλσληνινγία ηεο εξγαζία θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
5) πκβνπιεπηηθή ηεο Οηθνγέλεηαο.
6) Μεζνδνινγία Έξεπλαο θαη ζηνηρεία ηαηηζηηθήο
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Β΄ Δξάμηνο
1) Θεσξία θαη πξάμε ηεο πκβνπιεπηηθήο ΗΗ – Αζθήζεηο
2) Γπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζην ζρνιείν – Φπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα
παηδηψλ θαη εθήβσλ θαη πκβνπιεπηηθή
3) Δμειηθηηθή Φπρνινγία
4) ηνηρεία Πιεξνθνξηθήο- πκβνπιεπηηθή κε ηε βνήζεηα ησλ Νέσλ
Σερλνινγηψλ
5) Φπρνινγία ηεο εξγαζίαο- ηνηρεία Οξγαλσηηθήο Φπρνινγίαο
6) Δηζαγσγή ζηελ ςπρνκεηξία
Γ΄ Δξάμηνο
1) Φπρνινγία Αηνκηθψλ δηαθνξψλ
2) πκβνπιεπηηθή & Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο αηφκσλ κε εηδηθέο
αλάγθεο θαη ηδηαίηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.
3) Σεζη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ – Αζθήζεηο
4) Γηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε
Γ΄ Δξάμηνο
1) Γνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
2) Διιεληθή Οηθνλνκία θαη Αγνξά Δξγαζίαο. Παξνχζα θαηάζηαζε, ηάζεηο θαη
πξννπηηθέο
3) Ζ ζπκβνπιεπηηθή ζπλέληεπμε θαη ε κεζνδνινγία ηεο-Αζθήζεηο.
4) πκβνπιεπηηθή ηεο απαζρφιεζεο- Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο
Δλειίθσλ- Αζθήζεηο
6. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη αθφκε:
α) Πξαθηηθή άζθεζε ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε
δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο πνπ εθαξκφδνπλ ηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ
Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ. Πξαθηηθή άζθεζε κπνξεί λα γίλεηαη θαη ζε
ηδξχκαηα ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
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β) Τπνβνιή ζην ηέινο ηνπ Γ΄ εμακήλνπ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ αλάιεςε
ζέκαηνο γηα ηε ζχληαμε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο γίλεηαη κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ Β΄ εμακήλνπ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ θαηάζεζε ηεο
Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν αθαδεκατθά
εμάκελα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηεο επηηπρνχο εμέηαζεο ζ’ απηά. ε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο κπνξεί κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο λα παξαηείλεη ηελ ππνβνιή ηεο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο γηα δχν αθφκε εμάκελα θαη’ αλψηαην φξην.
7. Ζ

πληνληζηηθή

Δπηηξνπή

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο

έρεη

ην

δηθαίσκα

αλαγλψξηζεο κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ εμάκελεο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε άιια αληίζηνηρα ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή
ηνπ εμσηεξηθνχ.

Άπθπο 6. Παπακολούθηζη μαθημάηων
1. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ θαη ησλ αζθήζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή. Οη
θνηηεηέο δελ κπνξνχλ λα απνπζηάζνπλ πεξηζζφηεξν απφ δχν δίσξα αλά
εμακεληαίν κάζεκα.
2. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη
κεγαιχηεξν αξηζκφ απνπζηψλ, εθφζνλ ν αληίζηνηρνο θνηηεηήο πξνζθνκίδεη
επαξθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αδπλακία παξαθνινχζεζεο ησλ αληίζηνηρσλ
καζεκάησλ. Ζ αδηθαηνιφγεηε καθξνρξφληα δηαθνπή ηεο θνίηεζεο ζπλεπάγεηαη
απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ ή επαλεγγξαθήο ζην
πξφγξακκα, εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, γηα ηηο νπνίεο απνθαζίδεη ε Γεληθή
πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη εηζήγεζε ηεο
πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
3. Ζ ζπκπιήξσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ παξφλησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε επζχλε ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θάζε εμακήλνπ θαη επηβεβαηψλεηαη κε
ηελ ππνγξαθή ησλ νηθείσλ δηδαζθφλησλ.
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Άπθπο 7. Δξεηάζειρ, επγαζίερ, βαθμολογία

1.

Οη εμεηάζεηο δηεμάγνληαη ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ. Όζνη απνηπγράλνπλ ζ'
απηέο έρνπλ ην δηθαίσκα επαλεμέηαζεο ην επηέκβξην, εθηφο, αλ γηα
εηδηθνχο ιφγνπο απνθαζίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ
Σκήκαηνο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.

2.

Οη εμεηάζεηο είλαη είηε γξαπηέο είηε πξνθνξηθέο, θαηά ηελ θξίζε ησλ
δηδαζθφλησλ. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο έρνπλ, επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα
θαηαζέζνπλ εξγαζία απαιιαθηηθή απφ ηηο εμεηάζεηο, χζηεξα απφ έγθξηζε
ησλ αξκφδησλ δηδαζθφλησλ, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ θαη ηα ζέκαηα ησλ
εξγαζηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο, θαη αλαιακβάλνπλ ηελ επνπηεία
ηνπο.

3.

Γηα λα ζεσξεζεί επηηπρήο ε εμέηαζε πξέπεη ν θνηηεηήο λα αμηνινγεζεί
ηνπιάρηζηνλ κε πέληε (5) ζηε 10βαζκε θιίκαθα αμηνιφγεζεο. Δάλ θάπνην
κάζεκα έρεη δηδαρζεί θαη εμεηάδεηαη ρσξηζηά απφ δχν δηδάζθνληεο, ηφηε ε
βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ δχν βαζκψλ, ππφ ηνλ φξν φηη
θαη νη δχν βαζκνί είλαη ίζνη ή κεγαιχηεξνη ηνπ πέληε (5).Σα απνηειέζκαηα
ππνγξάθνληαη θαη απφ ηνπο δχν δηδάζθνληεο.

4.

Αλ έλα κάζεκα δηδάζθεηαη απφ δχν δηδάζθνληεο θαη εμεηάδεηαη κε εληαία
εμέηαζε, ηα ζέκαηα δηαηππψλνληαη απφ θνηλνχ θαη ηα απνηειέζκαηα
ππνγξάθνληαη θαη απφ ηνπο δχν. Αλ ην κάζεκα δηδάζθεηαη απφ κε κέιε
Γ.Δ.Π. ηηο βαζκνινγηθέο θαηαζηάζεηο ζπλππνγξάθεη θαη ην κέινο Γ.Δ.Π.
πνπ έρεη ηελ επνπηεία ηνπ καζήκαηνο. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα
ζπλππνγξάςεη ηηο θαηαζηάζεηο

βαζκνινγίαο θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ

Πξνγξάκκαηνο ζηε ζέζε ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. πνπ επνπηεχνπλ ηα καζήκαηα.
5.

Οη απαιιαθηηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα έρνπλ έθηαζε 8.000 ιέμεσλ πεξίπνπ
θαη αμηνινγνχληαη απφ ηνλ ππεχζπλν δηδάζθνληα ή ηνπο ππεχζπλνπο
δηδάζθνληεο. ε πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο γηα ηε ζχληαμε ησλ παξαπάλσ
εξγαζηψλ απαηηείηαη πξφζζεηε εξγαζηεξηαθή ή άιιε εξγαζία (π.ρ.
εθπφλεζε ζπκβνπιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ππνινγηζηέο, εκπεηξηθή ή
άιιε έξεπλα θηι) κπνξνχλ, θαηά ηελ θξίζε ησλ δηδαζθφλησλ, λα γίλνπλ
δεθηέο θαη κηθξφηεξεο έθηαζεο εξγαζίεο. ε θακία πεξίπησζε, φκσο, απηέο
δελ κπνξνχλ λα έρνπλ έθηαζε κηθξφηεξε ησλ 5000 ιέμεσλ πεξίπνπ. Ζ
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ζχληαμε εξγαζηψλ κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε, ησλ δηδαζθφλησλ λα
ζπλδπάδεηαη θαη κε πξνθνξηθή ή άιιε εμέηαζε, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο
ζπλεθηηκάηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
6.

Κάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δελ εκπίπηεη ζηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο
ξπζκίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο
Φ.Π.Φ., χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, ε νπνία ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο δηδάζθνληεο.

Άπθπο 8. Γιπλωμαηική επγαζία

1.

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε γλσζηηθφ
αληηθείκελν, ην νπνίν δηδάρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.

2.

Αίηεζε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κπνξεί λα θαηαηεζεί
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ. Οη θνηηεηέο ππνβάιινπλ
αίηεζε

έγθξηζεο

ηνπ

ζέκαηνο

ζηε

πληνληζηηθή

Δπηηξνπή

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο ζηελ νπνία πξνηείλνπλ θαη ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο ηνπο
εξγαζία. Έρνπλ, επίζεο, δηθαίσκα, λα πξνηείλνπλ δηδάζθνληα ηεο επηινγήο
ηνπο, σο επφπηε ηεο εξγαζίαο ηνπο, ν νπνίνο δειψλεη φηη δέρεηαη λα
αλαιάβεη ην έξγν απηφ.
3.

Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο εγθξίλεη ή ηξνπνπνηεί ην ζέκα
ή

ην

αλαπέκπεη

γηα

αλακφξθσζε

θαη

νξίδεη

ηξηκειή

επηηξνπή

παξαθνινχζεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ
επφπηε θαη δχν άιια κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο ή κέιε Γ.Δ.Π. άιισλ
Σκεκάησλ πνπ δηδάζθνπλ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Ο επφπηεο ηεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ.,
ελψ ηα άιια δχν κέιε κπνξεί λα είλαη κέιε Γ.Δ.Π. ζπλαθνχο γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ Α.Δ.Η. ηεο ρψξαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ. πνπ λα δηδάζθεη ην αληίζηνηρν
γλσζηηθφ αληηθείκελν, ηελ επνπηεία ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα αλαιάβεη θαη
κέινο Γ.Δ.Π. άιινπ Σκήκαηνο ή θαη άιινπ Α.Δ.Η. ή αθφκε θαη κε κέινο
Γ.Δ.Π. πνπ δηδάζθεη ζην πξφγξακκα, αιιά ν βαζκφο ηεο εξγαζίαο ζηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε ζπλππνγξάθεηαη θαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ..
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4.

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία πξέπεη λα έρεη έθηαζε ηνπιάρηζηνλ 25.000 ιέμεσλ
(ρσξίο ηα παξαξηήκαηα), ππνβάιιεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
καζεκάησλ ηνπ 4νπ εμακήλνπ θαη ππνζηεξίδεηαη ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο
Δπηηξνπήο. Μεηά ηελ εμέηαζε ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην νπνίν
ππνγξάθνπλ φια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη ην νπνίν θαηαηίζεηαη ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία αμηνινγείηαη απφ ηελ
Σξηκειή Δπηηξνπή ζηε δεθάβαζκε θιίκαθα θαη ηζνδπλακεί κε δχν (2)
καζήκαηα ησλ πέληε (5) δηδαθηηθψλ κνλάδσλ, έθαζην. ηελ θαηάζηαζε
βαζκνινγίαο ππνγξάθεη ν επφπηεο ηεο εξγαζίαο. .

5.

Όιεο νη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο θαηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ε νπνία δηαηεξεί ζρεηηθφ αξρείν. Αληίγξαθν ησλ
δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαηαηίζεηαη θαη ζηα πνπδαζηήξηα ησλ Σνκέσλ
Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο.

Άπθπο 9. Ππακηική άζκηζη
1. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ απαηηείηαη
ε ζπκπιήξσζε 400 σξψλ πξαθηηθήο άζθεζεο ζε εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, ζε
ππεξεζίεο απαζρφιεζεο ή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζε γξαθεία εχξεζεο
εξγαζίαο, ζε θέληξα, ηλζηηηνχηα ή άιια ηδξχκαηα, ηδησηηθά ή δεκφζηα, πνπ
εθαξκφδνπλ ην ζεζκφ ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ.
2. Πξαθηηθέο αζθήζεηο κπνξεί λα γίλνληαη θαη ζε αλάινγα ηδξχκαηα ρσξψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μέξνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο
ππεξεζίεο Ο.Α.Δ.Γ. ή ζε άιιεο Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ απαζρφιεζε, εθ’
φζνλ ππάξρεη ε ζρεηηθή δπλαηφηεηα.
3. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο αθνινπζείηαη ε παξαθάησ
δηαδηθαζία. Οη θνηηεηέο ζπκπιεξψλνπλ έληππε αίηεζε, ε νπνία ρνξεγείηαη
απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. θαη ππνβάιιεηαη ζπκπιεξσκέλε ζηνλ θνξέα
ζηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε άζθεζε. Ζ αίηεζε απνζηέιιεηαη ζην θνξέα
καδί κε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε. Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπληάζζνπλ έθζεζε,
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ζηελ νπνία αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλέπηπμαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθή ηνπο άζθεζεο, ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε
πνπ αθνινχζεζαλ, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ. Ζ
έθζεζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν έγηλε ε
πξαθηηθή άζθεζε θαη ειέγρεηαη σο πξνο ηελ επάξθεηά ηεο απφ ηνλ ππεχζπλν
γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
4. Ο ππεχζπλνο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαηαζέηεη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ησλ
θνηηεηψλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, καδί κε βεβαίσζε γηα ηελ επηηπρή
ηνπο άζθεζε, φπσο πξνβιέπεη ε Τ.Α. Β7/204/29.7.98 (Φ.Δ.Κ. 849 η.
Β΄/12.8.1998).

Άπθπο 10. Δλεύθεποι ακποαηέρ, ππόζθεηα μαθήμαηα
1. ην Πξφγξακκα γίλνληαη δεθηνί σο ειεχζεξνη αθξναηέο δχν, θαη’ αλψηαην
φξην, ππνςήθηνη, πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην
πξφγξακκα, αιιά δελ έγηλαλ δεθηνί ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ
δηαζέζηκσλ ζέζεσλ.
2. Οη ειεχζεξνη αθξναηέο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ δχν
καζήκαηα, αλά εμάκελν. ηνπο ειεχζεξνπο αθξναηέο ρνξεγείηαη βεβαίσζε
παξαθνινχζεζεο θαη επηηπρνχο εμέηαζεο ζηα κάζεκα ηεο επηινγήο ηνπο.
3.

ε πεξίπησζε πνπ ειεχζεξνη αθξναηέο εηζάγνληαη ζην Πξφγξακκα σο
θαλνληθνί κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, αλαγλσξίδνληαη ηα καζήκαηα ηα νπνία
παξαθνινχζεζαλ αλειιηπψο θαη εμεηάζηεθαλ επηηπρψο, εθφζνλ ζπκθσλεί ν
νηθείνο δηδάζθσλ.

4.

Σπρφλ

ειιείςεηο

ησλ

κεηαπηπρηαθψλ

θνηηεηψλ

πνπ

δελ

έρνπλ

παξαθνινπζήζεη ζε επαξθή βαζκφ ςπρνπαηδαγσγηθά καζήκαηα κπνξνχλ λα
θαιχπηνληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε νξηζκέλσλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ
ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, χζηεξα απφ
απφθαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
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Άπθπο 11. Τποηποθίερ
1. Σν Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.) ρνξεγεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ
Ν. 2413/96 εθάπαμ ππνηξνθία ζηνλ πξψην επηηπρφληα θνηηεηή θάζε έηνπο
ζπνπδψλ ηνπ Π.Μ.., ν νπνίνο

ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν κέζν φξν

βαζκνινγίαο θαηά ην αληίζηνηρν αθαδεκατθφ έηνο ζπνπδψλ.
2. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα θνλδχιηα θαη απφ άιινπο πφξνπο (π.ρ.
ρξεκαηνδφηεζε απφ ΔΠΔΑΔΚ) είλαη δπλαηφλ λα ρνξεγνχληαη ππνηξνθίεο, θαη ζε
άιινπο θνηηεηέο.
3. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ ιακβάλνπλ ππνηξνθία επηιέγνληαη απφ ηξηκειή
επηηξνπή κειψλ Γ.Δ.Π., ε νπνία ζπλεθηηκά ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
-

Σελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ε νπνία πξνθχπηεη απφ επίζεκα
ζηνηρεία ηεο νηθείαο εθνξείαο.

-

Σελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε (π.ρ. παηδηά πνιχηεθλσλ
νηθνγελεηψλ) θαη

-

Σελ επίδνζε ηνπο ζηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζην πξφγξακκα.

-

Σελ επίδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα θαη ηηο ζρεηηθέο αζθήζεηο.

Άπθπο 12. Χπιαία ανηιμιζθία μεηαπηςσιακών θοιηηηών
1. χκθσλα κε ην άξζξν 28 παξ. 7 ηνπ Ν. 2083/92 θαη 15 παξ 1 ηνπ Ν. 2327/95 νη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. δχλαληαη λα πξνζιεθζνχλ απφ ην Φ.Π.Φ.
κε σξηαία αληηκηζζία γηα ηελ επηθνπξία κειψλ Γ.Δ.Π. ζηελ άζθεζε ησλ
θνηηεηψλ, ηε δηεμαγσγή θξνληηζηεξίσλ, εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ, ηελ
επνπηεία εμεηάζεσλ θαη ηε δηφξζσζε αζθήζεσλ.
2. Ζ πξφζιεςε ησλ θνηηεηψλ, ν αξηζκφο ησλ σξψλ πνπ θαιχπηνληαη κε ηηο
πξνζιήςεηο απηέο, ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαη ην χςνο ηεο σξηαίαο
αληηκηζζίαο θαζνξίδνληαη κε πξφηαζε ηεο Γ. . ηνπ Φ.Π.Φ., ε νπνία εγθξίλεηαη
κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ.

17

3. Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ Α' θαη Β' θχθινπ ζπνπδψλ πνπ ζα
απαζρνιεζνχλ

σο

σξνκίζζηνη

πξαγκαηνπνηείηαη

θάζε

ρξφλν

απφ

ηε

πληνληζηηθή Δπηηξνπή κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα:
-

Σε δήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο ίδηνπο.

-

Σελ επηζηεκνληθή θαη δηδαθηηθή ηνπο εκπεηξία, φπσο πξνθχπηεη απφ
ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα θαη ηελ επίδνζή ηνπο ζην Πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.

-

Σελ θαηά ην δπλαηφ αλαινγηθή εθπξνζψπεζε ησλ θνηηεηψλ πνπ
παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα φισλ ησλ εμακήλσλ.

Άπθπο 13. Αξιολόγηζη ηος ππογπάμμαηορ
1. . Σν Π.Μ.. ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή γηα ηε βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη απφ κηθηή επηηξνπή, πνπ απνηειείηαη απφ
ην Γηεπζπληή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, έλα κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ. πνπ
δηδάζθεη ζην πξφγξακκα, έλα εθπξφζσπν ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, πνπ
ππνδεηθλχεηαη απφ απηνχο, θαη έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ-Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ
ησλ Σνκέσλ Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο.
2. Ζ αμηνιφγεζε απηή είλαη δηαξθήο. Σα κέιε ηεο κηθηήο επηηξνπήο αλά εχινγα
ρξνληθά

δηαζηήκαηα

ζπγθεληξψλνπλ

ζηνηρεία

γηα

ηε

ιεηηνπξγία

ηνπ

πξνγξάκκαηνο, ηφζν απφ ην αξρείν πνπ ηεξείηαη ζηε Γξακκαηεία, φζν θαη κε
εξσηεκαηνιφγην πνπ δίδεηαη ζηνπο

δηδάζθνληεο θαη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο

θνηηεηέο. Με βάζε φια ηα παξαπάλσ ζπληάζζεηαη έθζεζε αμηνιφγεζεο, ε νπνία
ηίζεηαη ππφςε ηεο πληνληζηηθήο

Δπηηξνπήο θαη ππνβάιιεηαη ζηε Γεληθή

πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο.

Άπθπο 14. Δποπηεία και ζςνηονιζμόρ ηος ππογπάμμαηορ
1. Ο ζπληνληζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαηίζεηαη κε απφθαζε ηεο Γ. . Δ. . ζε
πεληακειή Δπηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη απφ κέιε Γ.Δ.Π. πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο
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ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη,
αλ δελ ππάξρνπλ, απφ κέιε Γ.Δ.Π. ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο.
2. Ζ ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο είλαη ηξηεηήο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη απφ ηε
Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο
θαη Φπρνινγίαο.
3. Γηεπζπληήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη Καζεγεηήο ή Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σα
δχν απφ ηα ππφινηπα κέιε Γ.Δ.Π. πξνέξρνληαη απφ ηνλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο θαη
ηα άιια δχν απφ ηνλ Σνκέα ηεο Φπρνινγίαο.

Άπθπο 15: Τπολογιζμόρ γενικού μέζος όπος ηος διπλώμαηορ ειδίκεςζηρ
ζηη ςμβοςλεςηική και ηον Δπαγγελμαηικό Πποζαναηολιζμό.
1. Ο Γεληθφο Μέζνο Όξνο (Γ.Μ.Ο.) ηνπ Γηπιψκαηνο ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ
Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ πξνθχπηεη απφ φια ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε δηπισκαηηθή εξγαζία.
2. Κάζε εμεηαδφκελν κάζεκα αληηζηνηρεί πξνο δχν (2) δηδαθηηθέο κνλάδεο.. Γηα ηελ
εμαγσγή ηνπ Γ.Μ.Ο. ν βαζκφο θάζε καζήκαηνο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή
έλα (1), ελψ ε δηπισκαηηθή εξγαζία, ε νπνία ηζνδπλακεί κε δχν καζήκαηα ησλ
πέληε (5) δηδαθηηθψλ κνλάδσλ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή ηέζζεξα (4).

Άπθπο 16. Aνώηαηο σπονικό όπιο διαηήπηζηρ ηηρ θοιηηηικήρ ιδιόηηηαρ
1. Οη θνηηεηέο πνπ δε ιακβάλνπλ ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο δίπισκα κέζα ζε 8 εμάκελα
απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Πξφγξακκα δηαγξάθνληαη απηνδηθαίσο απφ απηφ.
Άπθπο 17. Λοιπέρ διαηάξειρ

Κάζε άιιν ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ξπζκίδεηαη κε
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο.
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Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο
θαηαξγνχληαη φιεο νη πξνεγνχκελεο απνθάζεηο πνπ Σκήκαηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
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ΓΙΓΑΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
ΚΑΙ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ1

Α΄ ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΧΝ
1. Θεσξία θαη πξάμε ηεο πκβνπιεπηηθήο Η
2. Απηνγλσζία, απηναληίιεςε, ιήςε απνθάζεσλ θαη πκβνπιεπηηθή
3. Θεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
4. Κνηλσληνινγία ηεο εξγαζίαο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
5. πκβνπιεπηηθή ηεο Οηθνγέλεηαο
6. Μεζνδνινγία Έξεπλαο θαη ζηνηρεία ηαηηζηηθήο

1. ΘΔΧΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ Ι
κοπόρ
θνπφο

ηνπ

καζήκαηνο

είλαη

ε

λα

γλσξίζνπλ

νη

κεηαπηπρηαθνί

θνηηεηέο/κεηαπηπρηαθέο θνηηήηξηεο ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηηο θεληξηθέο ζεσξίεο ηεο
πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο. Έκθαζε δίλεηαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή ζπλέληεπμε, ηηο
δεμηφηεηεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο. Δπίζεο, εμεηάδνληαη
θαη εηδηθά δεηήκαηα φπσο ε πνιππνιηηηζκηθή ζπκβνπιεπηηθή.
Πεπιεσόμενο
- Έξγν ηεο πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο. Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή: Οξηζκνί
– θνπνί – ηφρνη – Οκάδεο ζηφρνπ. Οη ρψξνη άζθεζεο ηεο πκβνπιεπηηθήο
Φπρνινγίαο/ηεο Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο.
-

Βαζηθέο ζεσξίεο πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο θαη νη ηερληθέο ηνπο: Λνγηθέο –
ελνξαηηθέο ζεσξίεο (Freud). Λνγηθν-ζπκηθή πξνζέγγηζε (Ellis). Θεσξία Gestalt
(Perls). πλδηαιεθηηθή αλάιπζε (Berne). Δλνξαηηθέο - ζπλαηζζεκαηηθέο ζεσξίεο

1

Οη πεξηγξαθέο ησλ καζεκάησλ βαζίζηεθαλ ζηηο παξαδφζεηο ησλ θαζεγεηψλ ζηηο πεξηφδνπο 2006-2008 θαη
2009-2011
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(πξνζσπν-θεληξηθή ζεσξία Rogers). Γξαζηηθέο - ινγηθέο ζεσξίεο. Γλσζηαθή –
ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία (Bandura, Beck). πζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη ηερληθέο.
-

Βαζηθέο έλλνηεο ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία: Αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ,
ελζπλαίζζεζε, ζεξαπεπηηθή ζρέζε, ην αίηεκα, ην ζπκβφιαην, ζρέζε ζπκβνχινπζπκβνπιεπφκελν, επηθνηλσλία (ιεθηηθή, κε-ιεθηηθή), απηνγλσζία, απηνεθηίκεζε.

-

Γεμηφηεηεο ζπκβνπιεπηηθήο. Σερληθέο ζπκβνπιεπηηθήο. Ζ ζπλέληεπμε.

-

Πνιππνιηηηζκηθή πκβνπιεπηηθή: κεηαλάζηεο, ν δηαθνξεηηθφο «άιινο».

-

Κψδηθαο δενληνινγίαο ζηελ πκβνπιεπηηθή.
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2. ΑΤΣΟΓΝΧΙΑ , ΑΤΣΟΑΝΣΙΛΗΦΗ, ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΚΑΙ
ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ
κοπόρ
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/θνηηήηξηεο
ηηο έλλνηεο ηεο απηνγλσζίαο θαη απηναληίιεςεο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε ιήςε
επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ

ζα εμεηαζηνχλ επηιεγκέλεο

ζεσξίεο

απηναληίιεςεο,

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο, ζα αλαιπζεί ν ζπκκεηνρηθφο θαη
ζπλαηζζεκαηηθφο

ηνκέαο

πξνζαλαηνιηζκφο (.Δ.Π.),

ηεο

εθπαίδεπζεο,

ν

ζρνιηθφο

επαγγεικαηηθφο

ε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη αγσγή θαη νη

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν. Ηδηαίηεξε έκθαζε
ζα δνζεί

ζηελ αλάιπζε ησλ εμειίμεσλ ζην ρψξν ηεο

εξγαζίαο θαη ησλ

επαγγεικάησλ, θαζψο θαη ζηηο επηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ,
ζηε δηακφξθσζε ηεο

‘θξίζεο’- πξνζσπηθήο, νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο-

ζηνλ

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηνλ ελδερφκελν ‘θνηλσληθφ’ ή άιιν ‘απνθιεηζκφ’ ησλ λέσλ.
ην πιαίζην ησλ επαγγεικαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ, θιίζεσλ θαη ηθαλνηήησλ έκθαζε
ζα δνζεί ζηνπο πνιιαπινχο ηχπνπο λνεκνζχλεο, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε,
ζηε λνεκνζχλε ηεο επηηπρίαο, ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ
πεπνηζήζεσλ, ησλ αμηψλ θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηαπηφηεηα. Δπηπξφζζεηα,
έκθαζε ζα δνζεί
πξνγξάκκαηα, ηα

ζην πσο νη

ζρνιηθνί παξάγνληεο,

φπσο ηα αλαιπηηθά

ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ε ζρνιηθή επίδνζε θαη αμηνιφγεζε ησλ

καζεηψλ, ε δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά, νη δηδαθηηθέο κέζνδνη, ε απηναληίιεςε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, θαη άιια ζπλαθή, επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο απηναληίιεςεο θαη
ηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ λέσλ, θαζψο θαη ζην πψο κπνξεί λα αληηκεησπηζηνχλ απφ
ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ .Δ.Π.. Σέινο, ζα εθαξκνζηνχλ
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αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο απνηίκεζεο/πξνψζεζεο ηεο ζεηηθήο απηναληίιεςεο,
ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζπκβνπιεπηηθήο.
Πεπιεσόμενο
-

Απηναληίιεςε-απηνεθηίκεζε-απηνγλσζία:

Έλλνηεο,

δνκή,

παξάγνληεο

δηακφξθσζήο ηνπο, ζπνπδαηφηεηά ηνπο.
-

Βαζηθέο ζεσξίεο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο απηναληίιεςεο. Παξάγνληεο
θνηλσληθνπνίεζεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο απηναληίιεςεο θαη
ζηε ιήςε απνθάζεσλ.

-

Φχζε, πξνέιεπζε θαη είδε ζπλαηζζεκάησλ θαη ε επίδξαζή ηνπο.

-

Πνιιαπινί ηχπνη λνεκνζχλεο κε έκθαζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ηε
λνεκνζχλε ηεο επηηπρίαο. Απηναληίιεςε θαη εθπαίδεπζε.

-

Απηναληίιεςε θαη ζρνιηθή επίδνζε. Δθπαηδεπηηθνί θαη απηναληίιεςε.

-

Γηδαθηηθέο κέζνδνη-κνληέια θαη απηναληίιεςε. πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε – νη
αμίεο θαη ε δηδαζθαιία ηνπο.

-

Απηναληίιεςε θαη ζπκβνπιεπηηθή. Γξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο πκβνπιεπηηθήο. «Μέηξεζε» θαη
αμηνιφγεζε ηεο απηναληίιεςεο.

-

Γεμηφηεηεο ζηνλ 21ν αηψλα. Δξγαζηαθέο αμίεο, ιήςε απνθάζεσλ θαη
ζπκβνπιεπηηθή.

-

Γξαζηεξηφηεηεο θαη βησκαηηθέο αζθήζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απηναληίιεςεο,
ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζπκβνπιεπηηθήο.
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3. ΘΔΧΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
κοπόρ
θνπφο

ηνπ

καζήκαηνο

είλαη

λα

θαηαλνήζνπλ

νη

κεηαπηπρηαθνί

θνηηεηέο/κεηαπηπρηαθέο θνηηήηξηεο ηηο ζεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη
ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ησλ ζεσξηψλ απηψλ.
Πεπιεσόμενο
- Δηζαγσγηθέο έλλνηεο: Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ
Θεσξηψλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο
- Δμειηθηηθέο ζεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο: Θεσξία ηνπ Super, ηξφπνο
ιεηηνπξγίαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ εμειηθηηθψλ ζηαδίσλ δσήο, επαγγεικαηηθή
σξηκφηεηα. Θεσξία ηνπ Ginzberg. πζρέηηζε ησλ αξρψλ θαη ησλ βαζηθψλ ζέζεσλ
ησλ ζεσξηψλ ηνπ Super θαη ηνπ Ginzberg, εληνπηζκφο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ.
πζρέηηζε ησλ αξρψλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ εμειηθηηθψλ ζεσξηψλ κε ηελ
επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή

- Σππνινγηθή Θεσξία ηνπ Holland. πζρέηηζε ησλ αξρψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο
Θεσξίαο ηνπ Holland κε ηελ επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή.
- Θεσξία θνηλσληθήο κάζεζεο ηνπ Bandura. Κνηλσληθνγλσζηηθή ζεσξία ηεο
ζηαδηνδξνκίαο. Καηαλφεζε ηεο βαζηθήο, ζηε ζεσξία ηνπ Bandura, έλλνηαο ηεο
απηνεπάξθεηαο ή απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ηνπ ηξφπνπ δηακφξθσζήο ηεο θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο επηινγήο επαγγέικαηνο. Καηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ

27

πξνζαξκνγήο

ηεο

ζεσξίαο

θνηλσληθήο

κάζεζεο

ηνπ

Bandura

θαη

ηεο

θνηλσληθνγλσζηηθήο ζεσξίαο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ζηελ επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή.
- Θεσξίεο ιήςεο απφθαζεο, ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο. Καηαλφεζε
ηεο ζεσξίαο ιήςεο απφθαζεο ηνπ Gelatt θαη ησλ πεξηγξαθηθψλ κνληέισλ ιήςεο
απνθάζεσλ.
- χγθιηζε ζεσξηψλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ζέζεσλ
ηεο νιηζηηθήο (Developmental-Contexualism) ζεσξίαο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη
ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηελ επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ.
- Θεσξία ηνπ ηπραίνπ
- Κνηλσληθνπνιηηηζηηθέο θαη χλζεηεο ζεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
-

Δπαγγεικαηηθή

αλάπηπμε

εηδηθψλ

νκάδσλ.

Πξνζαξκνγή

ησλ

ζεσξηψλ

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηηο εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ.

Δνδεικηική Βιβλιογπαθία
Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ
Γεκεηξφπνπινο, Δ. Γ. (2000). Σπκβνπιεπηηθή Σηαδηνδξνκίαο - Δθπαηδεπηηθόο
Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο. (κέξνο Β’). Αζήλα: Γξεγφξεο.
Καζζσηάθεο, Μ. (επηκ.) (2002). Σπκβνπιεπηηθή θαη Δπαγγεικαηηθόο
Πξνζαλαηνιηζκόο: Θεσξία θαη Πξάμε. Αζήλα: Σππσζήησ-Γηψξγνο Γαξδαλφο.

Β. ΞΔΝΟΓΛΧΖ
Bandura, A. (1997). Self-Efficacy Theory. The exercise of control. New York:
W.H. Freeman & Company.
Brown, D., & Brooks, L. (1996). Career Choice and Development: Applying
Contemporary Theories to Practice. San Francisco: Jossey-Bass.
Herr, E., L., Cramer, S., H. & Niles, S., G. (2004). Career Guidance and
Counseling through the life span (6th Edition). USA: Pearson Education, Inc.
Osipow, S.H., & Fitzerald, L.F. (1995). Theories of Career Development.
Boston: Allyn & Bacon.
Sharf, R. S. (2006). Applying Career Development Theory to Counseling.
USA: Thompson Books/Cole.
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Savickas, M.L., & Walsh, W.B. (1996). Handbook of Career Counseling.
Theory and Practice. Palo Alto, California: Davies-Black Publishing.
Savickas, M.L., & Lent, R. W. (1994). Convergence in Career Development
Theories. Implications for Science and Practice. Palo Alto, California: CPP Books.

4. ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ

κοπόρ
Σν κάζεκα απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε ησλ θνηλσληνινγηθψλ κνξθψλ εξγαζίαο
ζηελ κνληέξλα επνρή θαη ζηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ 20 αηψλα σο αηψλα ηεο
θνηλσλίαο ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο θνηλσληνινγίαο
ηεο εξγαζίαο ζηηο δηάθνξεο θάζεηο/ζρνιέο ηεο θνηλσληνινγίαο.
Οη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη: α) H γλψζε ηνπ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ πιαηζίνπ
πνπ δεκηνχξγεζε ηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο εξγαζίαο θαη ε ζρέζε ηεο
εξγαζίαο κε ηελ θνηλσληνινγία. β) Ζ θαηαλφεζε ηεο εξγαζίαο σο πεδίνπ θνηλσληθψλ
αγψλσλ αλαδηαλνκήο ηεο εμνπζίαο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. γ) Ζ ζεκαζία ηεο
εξγαζίαο σο ζεκείνπ ηξηβήο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο
αζηηθήο αλάπηπμεο.
Πεπιεσόμενο
-

Οη ηζηνξηθέο εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο απφ ηνλ Φενπδαξρηζκφ ζηελ ΠξσηνΒηνκεραλία.

-

Ο ξφινο ηνπ πλδηθαιηζκνχ θαη ν ξφινο ηνπ Κξάηνπο ζηελ ξχζκηζε ησλ
ζπλζεθψλ εξγαζίαο.

-

Θεσξίεο γηα ηελ εξγαζία ησλ Marx, Weber, Durkheim. Θεσξίεο Οξγάλσζεο
Δξγαζίαο θαη ε Κνηλσληνινγία σο ε Δπηζηήκε ηεο Βηνκεραληθήο Κνηλσλίαο.

-

Αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα

-

Κξηηηθή ζεσξία θαη εξγαζία. πζηεκηθή ζεσξία θαη εξγαζία
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-

Θεσξία Γδξάζεο θαη εξγαζία. Μεηα-κνληέξλα ζεσξία. θαη εξγαζία

-

Φχιν θαη εξγαζία. Φπιή, εζλφηεηεο θαη αγνξά εξγαζίαο.

-

Πνιηηηθέο απνθιεηζκνχ θαη εξγαζία. Σερλνινγία θαη εξγαζία

-

Παγθνζκηνπνίεζε θαη εξγαζία. Δξγαζία θαη εθπαίδεπζε

-

Σν κέιινλ ηεο εξγαζίαο θαη ε δηα-βίνπ θαηάξηηζε ζηνλ θαπηηαιηζκφ

Δνδεικηική βιβλιογπαθία
Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ
Γαζθαιάθεο, Γ. (2011). Βηνκεραληθή Κνηλσληνινγία θαη Βηνκεραληθέο Σρέζεηο.
Αζήλα:. άθθνπια
Γαζθαιάθεο, Γ. (2009). Δηζαγσγή ζηε Σύγρξνλε Κνηλσληνινγία, Αζήλα:
Παπαδήζε
Giddens, A. (1989). Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία. Αζήλα: Οδπζζέαο
Ηληδεζίινγινπ, Ν. (1992). Γνθίκηα Βηνκεραληθήο Κνηλσληνινγίαο, Αλζξσπίλσλ
Σρέζεσλ θαη Κνηλσληνινγίαο ησλ Δπαγγεικάησλ, Κνηλσλία θαη Νέα Τερλνινγία.
Αζήλα: άθθνπια
Κσλζηαληνπνχινπ, Υξ. (1994). Γηα κία Κνηλσληνινγία ηεο Δξγαζίαο.
Θεζζαινλίθε: Παξαηεξεηήο
Λπκπεξάθε, Α. & Μνπξίθε, Α. (2002). Η Αζόξπβε Δπαλάζηαζε - Νέεο Μνξθέο
Οξγάλσζεο ηεο Παξαγσγήο θαη ηεο Δξγαζίαο. Αζήλα: Gutenberg
Πεηκεδίδνπ- Σζνπινπβή, Μ. (1992). Κνηλσληθέο Αληζόηεηεο θαη Κνηλσληθή
Πνιηηηθή. Αζήλα: Δμάληαο
Πηζηνθίδεο, Α. (2004). Δλαιιαθηηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο.
Πξνπνκπφο
Σζνκπάλνγινπ, Γ., (επηκ.) (2003). «Σν Μέιινλ ηεο Δξγαζίαο», Πξαθηηθά
πλεδξίνπ Διιεληθήο Πξνεδξίαο – Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Παξαηεξεηήξην
Απαζρφιεζεο, Αζήλα.
Tζνκπάλνγινπ Γ. (2004). Κξάηνο, Κνηλσλία Πνιηηώλ θαη Δξγαζία. Αζήλα:
Gutenberg.
Tζνκπάλνγινπ, Γ. (Δπηκ.) (2007). Κνηλσληθή Αλάπηπμε θαη Κνηλνηηθή Σπλνρή.
Αζήλα: Παπαδήζε
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Β. ΞΔΝΟΓΛΧΖ
Edgell, St. (2006). The Sociology of Work: Continuity and Change in Paid and
Unpaid Work. London: SAGE
Grint, K. (2005). The Sociology of Work. Cambridge: Polity Press
Peck, J., & Tickell, A., (1994), Search¬ing for a New Institutional Fix: the AfterPiore, M., & Sabel, C. (1984). The Second Industrial Divide: Possibilities for
Prospectivity. New York: Basic Books.
Salamon, M.. (1987). Industrial Relations-Theory and Practice. London:
Prentice Hall
Strangleman, T., & Warren, Tr. (2008). Work and Society: Sociological
Approaches, Themes and Methods. Routledge, e-Library.
Σhomson, P. (1983). The Nature of Work - An Introduction to Debates on the
Labour Process. London: Macmillan

5. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ

κοπόρ
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη κεηαπηπρηαθνί/έο θνηηεηέο
/θνηηήηξηεο ηελ επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
αλζξψπνπ θαη ηνλ ξφιν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηε βειηίσζε ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο
Οη επί κέξνπο ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη: α) Να εμεηάζεη ηελ νηθνγέλεηα ζηε
ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα επηζεκάλεη ην ξφιν ηεο ηφζν ζηε
δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ (θνηλσληθνπνίεζε) φζν θαη ζηελ
πνξεία ηνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζεζκνχο. β) Να κειεηήζεη
ζπκπεξηθνξέο θαη γεγνλφηα ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα
παίμνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ αηφκνπ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ζε κεγάιν
βαζκφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ έληαμε. γ) Να αλαδείμεη ην ξφιν ηεο
πκβνπιεπηηθήο ζηε βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν δηαδξακαηίδνληαη εθείλα
ηα ζπκβάληα ηεο νηθνγελεηαθήο θαη ζρνιηθήο δσήο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε βηνγξαθία
ηνπ αηφκνπ θαη εηδηθφηεξα ηελ νκαιή έληαμή ηνπ ζηνπο θνηλσληθνχο θαη
επαγγεικαηηθνχο ζεζκνχο.
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Πεπιεσόμενο
ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ πξνζεγγίδνληαη ζεκαηηθέο ελφηεηεο, φπσο:
- Η νηθνγέλεηα: Ζ νηθνγέλεηα σο θνηλσληθφο ζεζκφο. Ρφινη θαη θαλφλεο επηθνηλσλίαο
ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο. Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ
παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ. Αιιαγέο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο σο
απφξξνηα θνηλσληθψλ κεηαβνιψλ .
- Δπηθνηλσλία ζηελ νηθνγέλεηα: ρέζεηο κεηαμχ ζπδχγσλ, γνλέσλ- παηδηψλ, αδειθψλ.
- Τν δηαδύγην θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ απφ ελήιηθα θαη αλήιηθα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
- Οηθνγέλεηα θαη ζρνιείν: ρνιηθή πξνζαξκνγή θαη ζρνιηθή θνβία: o ξφινο ηεο
νηθνγέλεηαο. Γνλετθή εκπινθή ζηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπ παηδηνχ. Οηθνγέλεηα θαη αθαδεκατθφ
επίηεπγκα.

- Οηθνγέλεηα θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ λέσλ: Δκπινθή ηεο νηθνγέλεηαο ζε
επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη απνθάζεηο ησλ εθήβσλ.

- Οηθνγέλεηα θαη απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά: Μνξθέο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο
ησλ γνλέσλ. Απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά παηδηψλ θαη εθήβσλ.

Δνδεικηική Βιβλιογπαθία
Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ
Dowling, E. & Osborne, E. (2001).

Η νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν. Αζήλα:

Gutenberg
Νφβα-Καιηζνχλε, Υξ. (επηκ.) (2000). Κείκελα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Γάκνπ θαη
ηεο Οηθνγέλεηαο. Αζήλα: Σππσζήησ- Γ. Γαξδαλφο
Νφβα-Καιηζνχλε, Υξ.

(2010). Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο. Αζήλα:

Gutenberg
Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, Β. (2006).

Οηθνγέλεηα θαη όξηα. Αζήλα: Διιεληθά

Γξάκκαηα
Σάληαξνο, . (επηκ.) (2004). Αλζξώπηλε Αλάπηπμε θαη Οηθνγέλεηα Αζήλα:
Διιεληθά Γξάκκαηα
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6. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΈΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ

κοπόρ
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαζηήζεη θαηαλνεηέο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο, ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο
εξκελείαο ησλ επξεκάησλ ζηνλ ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Δπίζεο, ζθνπφο
ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δηεπθνιχλεη ηε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ
δηδάρηεθαλ νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν θαη ζηηο αθαδεκατθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο.
Πεπιεσόμενο
- Γεηγκαηνιεςία: Πηζαλνζεσξεηηθή βάζε, πξαθηηθέο κέζνδνη θαη κέγεζνο δείγκαηνο.
- Βαζηθέο έλλνηεο ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Ζ έλλνηα ηεο ζηαηηζηηθήο
επεμεξγαζίαο θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ζηαηηζηηθήο ζηελ πεξηγξαθηθή
ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ζηελ επαγσγηθή εθηίκεζε παξακέηξσλ.
- Μεζνδνινγία θαη εξεπλεηηθέο ζηξαηεγηθέο. Δίδε έξεπλαο. Ναηνπξαιηζηηθέο θαη
πεηξακαηηθέο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο. Κιίκαθεο κέηξεζεο θαη αμηνινγηθέο θιίκαθεο.
Αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα κεηξήζεσλ ζηελ εξεπλεηηθή πξάμε.
- Βαζηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο θαη κνξθέο θαηαλνκψλ. Γεηγκαηνιεπηηθέο θαηαλνκέο
θαη επαγσγηθή δηαδηθαζία.
- Με-παξακεηξηθέο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη ζηελ πεξηγξαθηθή θαη ζηελ επαγσγηθή
ζηαηηζηηθή.
- Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε δηαθχκαλζεο γηα κνλνπαξαγνληηθά θαη πνιππαξαγνληηθά
ζρέδηα θαη ζρέδηα κε επαλαιεπηηθέο κεηξήζεηο.
- Πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε: α) Δπαγσγηθή πξνζέγγηζε (Δηζαγσγή ζηελ
πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε δηαθχκαλζεο θαη ζπλδηαθχκαλζεο). β) Πεξηγξαθηθή
πξνζέγγηζε (Δηζαγσγή ζηε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ θαη ζηελ
πνιπδηάζηαηε γεσκεηξηθή βαζκνλφκεζε νκνηνηήησλ).
- Δθαξκνγέο αλάιπζεο παξαγφλησλ, εξκελεία θαη ζπγγξαθή επξεκάησλ.
- Απιέο εθαξκνγέο πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο θαη ζπλδηαθχκαλζεο,
εξκελεία θαη ζπγγξαθή επξεκάησλ.
- πγγξαθή εξεπλεηηθήο κειέηεο / δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (Μέξνο Η).
- πγγξαθή εξεπλεηηθήο κειέηεο / δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (Μέξνο ΗΗ).
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Β΄ ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΧΝ
1. Θεσξία θαη πξάμε ηεο πκβνπιεπηηθήο ΗΗ – Αζθήζεηο
2. Γπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζην ζρνιείν – Φπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα
παηδηψλ θαη εθήβσλ θαη πκβνπιεπηηθή
3. Δμειηθηηθή Φπρνινγία
4. ηνηρεία Πιεξνθνξηθήο- πκβνπιεπηηθή κε ηε βνήζεηα ησλ Νέσλ
Σερλνινγηψλ-Αζθήζεηο
5. Φπρνινγία ηεο εξγαζίαο- ηνηρεία Οξγαλσηηθήο Φπρνινγίαο
6. Δηζαγσγή ζηελ Φπρνκεηξία

1. ΘΔΧΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΙΙΑΚΗΔΙ
κοπόρ
θνπφο

ηνπ

καζήκαηνο

είλαη

λα

εμνηθεησζνχλ

νη

κεηαπηπρηαθνί

θνηηεηέο/κεηαπηπρηαθέο θνηηήηξηεο κε ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ
επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ξφιν ηνπ επαγγεικαηηθνχ
ζπκβνχινπ ζηε δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο. ηφρνη ηνπ
καζήκαηνο είλαη: α) Ζ αλάιπζε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δηιήκκαηα ή
πξνθιήζεηο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ νη επαγγεικαηηθνί ζχκβνπινη ζην έξγν
ηνπο. β) Ζ βειηίσζε δεμηνηήησλ ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπκβνχισλ (κε παξαδείγκαηα
θαη εθαξκνγέο) πξνθεηκέλνπ ε δνπιεηά ηνπο λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο
αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο. γ) Ζ πξνζέγγηζε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπκβνχισλ θαη ηνλ θψδηθα
δενληνινγίαο ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο
Πεπιεσόμενο
-

Δηζαγσγηθέο έλλνηεο

-

Θέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή

-

Αξρηθή δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε, ζχλαςε ζπκβνιαίνπ θαη δηεξεχλεζε
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-

Παξνρή βνήζεηαο ζηνλ πειάηε γηα λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ

-

Γξάζε, απνηειέζκαηα θαη ηεξκαηηζκφο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο

-

Δπαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή ζε νξγαληζκνχο

-

Πξνθιήζεηο γηα ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπκβνχινπο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηφο ηνπο

-

Ζ απηνδηαρείξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπκβνχισλ

Δνδεικηική βιβλιογπαθία
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2. ΓΤΚΟΛΙΔ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ-ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΑΙΓΙΧΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΧΝ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ

κοπόρ
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε γλψζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ είλαη πηζαλφ λα
αληηκεησπίζνπλ ηα παηδηά ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζην ζρνιείν
αιιά θαη ζηελ αλαπηπμηαθή ηνπο πνξεία γεληθφηεξα. Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ
καζήκαηνο παξνπζηάδνληαη ηα πην ζπρλά πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ ζην
ζρνιείν. ηφρνο είλαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη θνηηεηέο ζε θαίξηα δεηήκαηα ηνπ
ζχγρξνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ην ηί ζπληζηά
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ςπρνθνηλσληθφ πξφβιεκα γηα ην παηδί θαη ηνλ έθεβν, πψο πξνζδηνξίδνληαη απηά ηα
πξνβιήκαηα, πψο θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη πεξηγξάθνληαη, αιιά θπξίσο πψο
αληηκεησπίδνληαη ζην πιαίζην ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ππφ έλα δηεπξπκέλν
πξίζκα γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπκβνχινπ θαη ηε ζπκβνπιεπηηθήο δηεξγαζίαο.

Πεπιεσόμενο
- Γπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζην ζρνιείν. Οξηζκφο, ηδηαηηεξφηεηεο, δηάθξηζε απφ ηελ
νκαιή ζπκπεξηθνξά
-

Οη απφςεηο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ: Πνηα ζεσξνχλ πξνβιήκαηα- πνπ ηα
απνδίδνπλ

-

Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν/ ζηε ηάμε, ηξφπνη αληηκεηψπηζεο.
Παξαδείγκαηα

-

Φπζηνινγηθφηεηα – Παζνινγία

-

Πξνζεγγίδνληαο ην παηδί θαη ηνλ έθεβν σο ζχκβνπινο

-

Γνλετθή ζπκπεξηθνξά & ηχπνη πξνζσπηθφηεηαο

-

Ζ κήηξα ηεο νηθνγέλεηαο

-

Ζ έλλνηα ηνπ εαπηνχ

-

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο

-

Καηάζιηςε

-

Δζηζκφο ζην δηαδίθηπν

-

Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο πξνζνρήο/ Τπεξθηλεηηθφηεηαο. Σν ππεξθηλεηηθφ παηδί

-

Δπηζεηηθφηεηα (βία) ζην ζρνιείν – ηξφπνη αληηκεηψπηζεο

-

Μεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή

-

ρνιηθή θνβία

-

Γηαξξνή σο ζπλέπεηα παξαγφλησλ επηθηλδπλφηεηαο

-

Γηαπνιηηηζκηθήο πθήο δεηήκαηα πξνζαξκνγήο ζην ζρνιείν

-

Αλζεθηηθφηεηα (resilience) ζηα παηδηά

-

Οη παηδηθέο θηιίεο. Κνηλσληθφ πξνθίι. Κνηλσληθή αλάπηπμε. Παηδηθφο
αιηξνπηζκφο

-

πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε. Αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ

-

Οηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζην ζρνιείν. Θεσξία & ηερληθέο εθαξκνγήο

-

Αγσγή πγείαο. Πξνγξάκκαηα πξφιεςεο. Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο
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-

Ζ ζπκβνπιεπηηθή δηεξγαζία: ηζηνξηθή δηαδξνκή, ηάζεηο, πξννπηηθέο θαη
πξνβιεκαηηζκνί)
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3. ΔΞΔΛΙΚΣΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ

κοπόρ
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εκβάζπλζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ
ζε βαζηθά πξνβιήκαηα γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ
θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εθεβείαο, θαζψο θαη
ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εθήβσλ θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ
επηινγψλ ηνπο.
Πεπιεσόμενο
Σν κάζεκα εμεηάδεη, αξρηθά, ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηηο βαζηθέο
αιιαγέο

(βηνινγηθέο,

επηζπκβαίλνπλ

ζηα

γλσζηηθέο,
δηάθνξα

θνηλσληθέο,
αλαπηπμηαθά

ζπλαηζζεκαηηθέο)
ζηάδηα.

ηε

πνπ

ζπλέρεηα

επηθεληξψλεηαη ζηελ εθεβηθή ειηθία θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο,
κέζα απφ ηελ εξγαζία ησλ θνηηεηψλ ζε επηκέξνπο ζεκαηηθέο, νη νπνίεο
παξνπζηάδνληαη θαη ζπδεηνχληαη ζηελ νκάδα. Δμεηάδνληαη ζέκαηα γλσζηηθήο
αλάπηπμεο,

θαζψο

θαη

δεηήκαηα

ζρέζεσλ

κε

ηνπο

γνλείο

θαη

ηνπο

ζπλνκειίθνπο, ψζηε νη θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ κηα θαηά ην δπλαηφλ ζε
βάζνο γλψζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηή ηελ
θξίζηκε αλαπηπμηαθή πεξίνδν.
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θαη Β'. Αζήλα: Gutenberg.
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4. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ
ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ-ΑΚΗΔΙ

κοπόρ
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/κεηαπηπρηαθέο θνηηήηξηεο:
-

λα θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο
(Σ.Π.Δ.) ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη εηδηθφηεξα ζηνλ
επηζηεκνληθφ θαη επαγγεικαηηθφ ρψξν ηνπο,

-

λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο Σ.Π.Δ. ζην έξγν ηνπο θαη

-

λα απνθηήζνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ΣΠΔ θαηά ηελ
άζθεζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο

Πεπιεσόμενο
- Ζ εμέιημε ηεο Σ.Π.Δ. θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ
θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο.
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- Ζ/Ο χκβνπινο θαη νη εθαξκνγέο γξαθείνπ.
- Ζ/Ο χκβνπινο θαη ην δηαδίθηπν.
α. Ζ πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν: αλαδήηεζε θαη αμηνιφγεζε.
β. Μεραλέο θαη κεηα-κεραλέο αλαδήηεζεο.
γ. Θεκαηηθή αλαδήηεζε.
δ. Απιή θαη ζχλζεηε αλαδήηεζε κε θιεηδηά.
- Ζ Σ.Π.Δ.θαη ηα ςπρνηερληθά θξηηήξηα.
- Ζ Σ.Π.Δ. θαη ε αγνξά εξγαζίαο.
Μνξθέο ηειε-εξγαζίαο.
Πιενλεθηήκαηα-κεηνλεθηήκαηα έλαληη ζπλεζηζκέλσλ κνξθψλ εξγαζίαο.
- Ζ Σ.Π.Δ. θαη ε άζθεζε πκβνπιεπηηθήο απφ απφζηαζε.
α. Μνξθέο Σειεζπκβνπιεπηηθήο.
β. πκβνπιεπηηθή θαη Σειεζπκβνπιεπηηθή: απέλαληη ή δίπια;
γ. Ζζηθή θαη δενληνινγία ζηελ Σειεζπκβνπιεπηηθή.
- Ζ Σ.Π.Δ. ζηελ ππεξεζία ησλ πνιηηψλ κε αλαπεξία.
α.Τπνζηεξηθηηθή ηερλνινγία.
β. Οηθνπκεληθφο ζρεδηαζκφο
γ. Νέεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο.

Ππακηική άζκηζη- Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ
Οη θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο, νξγαλσκέλεο/-νη ζε 4 νκάδεο αλαιακβάλνπλ λα
παξνπζηάζνπλ εηζεγήζεηο γηα ηηο ελφηεηεο 4,5,6 θαη 7. Οη εηζεγήζεηο πξέπεη λα
νινθιεξψλνληαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 20΄ θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε. Οη νκάδεο
θαινχληαη λα παξαδψζνπλ ην πιηθφ (θείκελν θαη δηαθάλεηεο ζε ειεθηξνληθή
κνξθή) ζηνλ δηδάζθνληα θαη πεξίιεςε κε βηβιηνγξαθία θαη πεγέο ζηηο/ζηνπο
ζπκθνηηήηξηεο/-ηέο ηνπο (ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή ή κε αλάξηεζε ζην
δηαδίθηπν).
Παξάιιεια, νη θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο, νξγαλσκέλεο/-νη ζε νκάδεο 2-3
αηφκσλ, ζρεδηάδνπλ, θαηαζθεπάδνπλ θαη αλαξηνχλ ζην δηαδίθηπν ηφπν (site) ή
ηζηνιφγην (blog) παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο. ηε ζπλέρεηα εμππεξεηνχλ
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2-3 πειάηεο θαη θαηαγξάθνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζε εξγαζία πνπ παξαδίδνπλ ζε
έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.
Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ηερληθέο δηεπθνιχλζεηο
ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηεί δξαζηεξηφηεηα πξνζνκνίσζεο ζπκβνπιεπηηθήο
δηαδηθαζίαο απφ απφζηαζε.

Δνδεικηική βιβλιογπαθία
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θαη
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Πατζνπνχινπ, Ν. Παπαπαλαγηψηνπ Γ. (2001). Η Νέα Τερλνινγία ζην Θεζκό
Σπκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνύ (Βνήζεκα γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ
Σκεκάησλ πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ΠΑ.ΣΔ../.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ.),
Αζήλα
Παπαδάθεο, . Υ., Υαηδεπέξεο, Ν. Θ. (2001). Βαζηθέο Γεμηόηεηεο ζηηο
Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο. Αζήλα: ΤΠ.Δ.Π.Θ./Π.Θ.
ακςψλ, Γ. (2001). Σειεξγαζία θαη «Δηθνληθέο» Δηαηξείεο Παξαγσγήο θαη
Γηαλνκήο Λνγηζκηθνχ ζην Γηαδίθηπν: Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
θαη Απαζρφιεζεο ζηελ Διιεληθή Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Γηαδηθηπαθή
παξνπζίαζε εηζήγεζεο ζε εκεξίδα γηα ηελ ηειε-εξγαζία ζηελ Ξάλζε (15/3/2001Αλζξψπηλν Γίθηπν Γηάδνζεο ηεο Δ & Σ Γλψζεο)
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Basic Skills. Journal of Technology in Counselling, 1(1). Αλαθηεκέλν απφ:
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Casey, J. A. (1992). Counseling Using Technology with At-Risk Youth.
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Sabella, R.. (2000). School Counseling and Technology. ην: Wittmer, J.
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Wilczenski, F. L. (2006). Cyber-Communication: Finding its Place in School
Counseling Practice, Education, and Professional Development. Aλαθηεκέλν απφ:
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0KOC/is_4_9/ai_n16131299/print
(15/2/2011)
Πηγέρ ζηο Γιαδίκηςο
Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ πκβνπιεπηηθνχ Κέληξνπ Φνηηεηψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ Σειεζπκβνπιεπηηθή,
http://web.cc.uoa.gr/skf/ (15/2/2011)
Ζ δηαδηθηπαθή ππεξεζία «Μπεο» γηα πκβνπιεπηηθή γηα Φνηηεηέο απφ
Φνηηεηέο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπρνινγηθήο πκβνπιεπηηθήο Φνηηεηψλ ηνπ Σνκέα
Φπρνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηεο
Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, http://www.mpes.uoa.gr/
(15/2/2011)
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Ο ειιεληθφο
«Δπηρεηξεζηαθφ
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(15/2/2011)
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θαη ηελ Πξνζβαζηκφηεηα ζην Γηαδίθηπν γηα Άηνκα κε Αλαπεξία,
http://www.e-bility.gr/eutexnos/resources.asp (15/2/2011)
Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηεο Microsoft πνπ αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα πξφζβαζεο
ζηηο εθαξκνγέο ηεο Πιεξνθνξηθήο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αηφκσλ κε αλαπεξία,
http://microsoft.com/enable (15/2/2011)
Information Communication Technologies in the Guidance Practice: έξγν ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Leonardo da Vinci, http://www.ictskills2.org/
(15/2/2011)
Κείκελα γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηειεζπκβνπιεπηηθήο θαη αλαθνξέο ζε
ζέκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο ηνπ National Board for Certified Counselors and
Affiliates

(U.S.A.),

http://www.nbcc.org/Assets/Ethics/nbcc-codeofethics.pdf

(15/2/2011):
Κφκβνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην έξγνπ γηα ηελ ηειε-εξγαζία ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΠ.Π.ΔΣ.ΗΗ),
http://www.teleworking2000.com (15/2/2011)
Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ πξνζπειαζηκφηεηα ηνπ
δηαδηθηχνπ (Web Accessibility Initiative) ηνπ World Wide Web Consortium,
http://www.w3c.org/WAI/ (15/2/2011)
Iowa Compass. Τπεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Iowa κε πιεξνθνξίεο γηα
πξντφληα ππνβνεζεηηθήο Σερλνινγίαο,
http://www.uiowa.edu/infotech/ATDevice.htm (15/2/2011)
ΜΗΣ

(Massachusetts

Institute

Καηάινγνο θαη πιεξνθνξίεο γηα

of

Technology-Adaptive

Technology).

είδε ηερλνινγηψλ πξνζαξκνγήο,

http://web.mit.edu/atic/www/tools/ (15/2/2011)
Γηαδηθηπαθφ πεξηνδηθφ κε πνιιά άξζξα γηα ηελ Σερλνινγία ζηε
πκβνπιεπηηθή:
Journal of Technology in Counseling ζηε δηεχζπλζε: http://jtc.colstate.edu
(15/2/2011)
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5. ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ- ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ
ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ

κοπόρ
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα αλαδείμεη ηε ζπκβνιή ηεο Φπρνινγίαο ηεο Δξγαζίαο
θαη ηεο Οξγαλσηηθήο Φπρνινγίαο ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη επεμία ησλ
εξγαδφκελσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε πνηθίια εξγαζηαθά πεξηβάιινληα, ψζηε λα
θαηαθέξλνπλ λα αληεπεμέξρνληαη απνηειεζκαηηθά ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο
πνπ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα ζηνπο ζχγρξνλνπο αληαγσληζηηθνχο νξγαληζκνχο.
ηνπο βαζηθνχο επίζεο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε ελεκέξσζε γηα
κεζφδνπο πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο ζε ζέκαηα πξνβιεκαηηθήο νξγαλσζηαθήο
επηθνηλσλίαο θαη ζπγθξνχζεσλ εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ ηφζν κεηαμχ
πξντζηάκελσλ θαη πθηζηάκελσλ φζν θαη κεηαμχ ζπλαδέιθσλ.

Πεπιεσόμενο
- Δηζαγσγή θαη ελλνηνινγηθέο δηαζαθήζεηο. Ηζηνξηθή αλαδξνκή.
-

Δξγαζηαθά θίλεηξα.

-

Δπηινγή θαη αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ.

-

Δπηθνηλσλία θαη ζπγθξνχζεηο ζηα πιαίζηα ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ.
Απνηειεζκαηηθφ έξγν ζε νκάδεο/ δπλακηθή νκάδσλ.

-

Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ. Αιιειεπηδξάζεηο εξγαδφκελσλ-κεραλψλ/ππνινγηζηψλ.

-

Ο ξφινο ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ πξνζαξκνγή ζην
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.

-

Δξγαζηαθή πγεία θαη επεκεξία: εξγαζηαθφ ζηξεο θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.
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-

Δξγαζηαθή βία, εζηθή παξελφριεζε, εθθνβηζκφο θαη ζεμνπαιηθή παξελφριεζε
ζην ρψξν εξγαζίαο. Γηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ ζην ρψξν εξγαζίαο.

-

Πξνβιήκαηα επαγγεικαηηθψλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ.

-

Ζιεθηξνληθή θαζνδήγεζε θαη παξαθνινχζεζε.

-

Ο κεηαβαιιφκελνο ραξαθηήξαο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.

-

Ζ έλλνηα ηεο νξγάλσζεο θαη ε νξγάλσζε σο ζχζηεκα. Οη θνηλσληθέο θαη
πνιηηηζκηθέο παξάκεηξνη ησλ νξγαληζκψλ. Βαζηθέο έλλνηεο θαη ηζηνξηθή εμέιημε
ηνπ κάλαηδκελη. Πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πνιηηηθή ακνηβψλ
θαη θπξψζεσλ. Οξγαλσζηαθή εζηθή/ δηθαηνζχλε θαη εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε.

-

Σχπνη εγεζίαο θαη δηνίθεζεο. Εεηήκαηα επηξξνήο θαη ηζρχνο. Ζγεηηθέο
θπζηνγλσκίεο θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε.

-

Μάλαηδκελη δηαθνξεηηθφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Γπλαίθεο ζην κάλαηδκελη.

-

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε/ δπζαξέζθεηα θαη νξγαλσζηαθή δέζκεπζε.

-

Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαηλνηνκίεο. Οξγαλσζηαθή
αλάπηπμε θαη αιιαγή.

-

Εεηήκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο.

-

Δμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο.

-

ρεδηαζκφο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη αλάιπζε εξγαζίαο.

-

Αμηνιφγεζε απφδνζεο θαη αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο.

-

Οξγαλσζηαθή κάζεζε.

-

Γηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ.
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6. ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΦΤΥΟΜΔΣΡΙΑ

κοπόρ
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε κειέηε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ηερληθψλ ηεο
κεηξηθήο ζεσξίαο θαη ε γλσξηκία ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ κε ηηο
πεξηζζφηεξν εμειηγκέλεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δεκηνπξγία,

ηνλ

κεηξηθφ έιεγρν θαη ηε ζηάζκηζε ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ θαζψο θαη κε ηηο εηδηθέο
ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε εξγαιείσλ ζηε πκβνπιεπηηθή θαη
ζηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ νη
θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγνχλ ηε ρξεζηκφηεηα
θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ππαξθηψλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ πνπ πηζαλψο
ρξεηάδνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα θαη λα ηνπο είλαη γλσζηέο νη
κέζνδνη πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη κεηξηθφ έιεγρν απηνζρεδίσλ
ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ.

Πεπιεσόμενο
-

Κιίκαθεο κέηξεζεο θαη αμηνινγηθέο θιίκαθεο. Ζ έλλνηα ησλ ζθαικάησλ
κέηξεζεο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο.

-

Μεηξηθέο ηδηφηεηεο κνλνκεηαβιεηψλ θαη πνιπκεηαβιεηψλ ζπζηεκάησλ. Ζ
ζεσξία ησλ αιεζψλ ηηκψλ θαη ζρεηηθά ζεσξήκαηα πεξί θαηαλνκήο ησλ
ζθαικάησλ κέηξεζεο. Δηζαγσγή ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο κεηξήζεσλ.

-

Μέζνδνη ειέγρνπ ηεο αμηνπηζηίαο θαη εθηίκεζε ζθαικάησλ κέηξεζεο κέζσ
απηήο.

-

Δξκελεία ησλ δεηθηψλ αμηνπηζηίαο θαη ρξήζε ηνπο ζηε δηφξζσζε ησλ κεηξηθψλ
ζθαικάησλ.

-

Πνιψζεηο ζηηο κεηξήζεηο θαη αληηκεηψπηζή ηνπο. Δηζαγσγή ζηελ αμηνιφγεζε ηεο
εγθπξφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ θαη ζρεηηθέο κέζνδνη ειέγρνπ.

-

Αλάιπζε εξσηεκάησλ (Η). Ζ αλάιπζε παξαγφλησλ ζηελ ςπρνκεηξία (Μέξνο Α).

-

Αλάιπζε εξσηεκάησλ (ΗΗ). Ζ αλάιπζε παξαγφλησλ ζηελ ςπρνκεηξία (Μέξνο Β).
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-

Μεηαηξνπή ησλ πξσηνγελψλ ζε δεπηεξνγελείο ηηκέο. Ζ δηαδηθαζία ηεο
ζηάζκηζεο ησλ αμηνινγηθψλ θιηκάθσλ θαη ε δεκηνπξγία πηλάθσλ ηππηθψλ βαζκψλ
(Μέξνο Α).

-

Μεηαηξνπή ησλ πξσηνγελψλ ζε δεπηεξνγελείο ηηκέο. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζηάζκηζεο
ησλ αμηνινγηθψλ θιηκάθσλ θαη ε δεκηνπξγία πηλάθσλ ηππηθψλ βαζκψλ (Μέξνο
Β).

-

Φπρνκεηξηθά εξγαιεία θαη κεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (Μέξνο Α).

-

Φπρνκεηξηθά εξγαιεία θαη κεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (Μέξνο Β).
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Γ΄ ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΧΝ
1. Φπρνινγία αηνκηθψλ δηαθνξψλ
2. πκβνπιεπηηθή & Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο αηφκσλ κε εηδηθέο
αλάγθεο θαη ηδηαίηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ
3. Σεζη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ – Αζθήζεηο
4. Γηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθή
αλάπηπμε

1. ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΑΣΟΜΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ

κοπόρ
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμέηαζε θαη ε κειέηε ηεο θχζεο, ηεο έθηαζεο θαη ησλ
εηδψλ ησλ ςπρνινγηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ.
Πεπιεσόμενο
-

Δμέηαζε δηαθνξψλ ζε βαζηθνχο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο, φπσο είλαη ε αληίιεςε, ε
κλήκε, ε γεληθή λνεκνζχλε, ε

ζρνιηθή επίδνζε, νη εηδηθέο ηθαλφηεηεο θαη

γεληθφηεξα ε πξνζσπηθφηεηα.
-

Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ δηαθφξσλ εηδηθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ,
φπσο είλαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, νη κεηαλάζηεο καζεηέο, νη έθεβνη κε
πξνβιήκαηα παξαπησκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ρξήζεο ηνμηθψλ νπζηψλ, θαζψο
θαη δηάθνξεο άιιεο νκάδεο κε ηηο νπνίεο είλαη πηζαλφλ λα αζρνιεζνχλ ζχκβνπινη
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.

-

Αμηνιφγεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη νξηζκέλσλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο,
φπσο είλαη ε λνεκνζχλε. Παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία
αμηνιφγεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο είλαη ηα Bender Gestalt test, ην ηεζη
πίηη/ Γέληξν /Άλζξσπνο θαη αλαθνξηθά κε ηε λνεκνζχλε ην ηεζη γλσζηηθψλ
δεμηνηήησλ WISC III.

-

Βησκαηηθέο αζθήζεηο θαη παηρλίδηα ξφισλ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζε
θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο.
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Παξαζθεπφπνπινο, Η. Ν. (1992). Χπρνινγία Αηνκηθώλ Γηαθνξώλ. Αζήλα:
Απηνέθδνζε.

2. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ
ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΚΑΙ ΙΓΙΑΙΣΔΡΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ
ΟΜΑΓΧΝ

κοπόρ
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/κεηαπηπρηαθέο
θνηηήηξηεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ
ζε επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηηο
εθαξκνγέο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζηα άηνκα απηά.

Πεπιεσόμενο
- Γεληθά πεξί εηδηθψλ νκάδσλ – Οξηζκνί
-

Άηνκα

κε

αλαπεξίεο,

είδε

αλαπεξηψλ,

ζηφρνη

ηνπ

επαγγεικαηηθνχ

πξνζαλαηνιηζκνχ φηαλ ν ζχκβνπινο εξγάδεηαη κε άηνκα κε αλαπεξίεο
- Άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε
- Άηνκα κε δπζθνιίεο κάζεζεο
- Άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο
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- Άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο
- Άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο
- Άηνκα κε ζαιαζζαηκία
-

Γεληθέο αξρέο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο -

εθκάζεζε εηδηθψλ δεμηνηήησλ
- Δθαξκνγέο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζε άηνκα κε αλαπεξίεο - πξφγξακκα
Workable
- Δξεπλεηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξίεο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο
-

Μειέηεο Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ

εηδηθψλ νκάδσλ - Μειέηε γηα ηελ πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο
ζπκβνπιεπηηθήο ζε καζεηέο κε αλαπεξία
- Δπαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη πξνζαλαηνιηζκφο γηα πξψελ ρξήζηεο ηνμηθψλ
νπζηψλ
- Δπαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ
-

Δπαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα (πξφζθπγεο,

κεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο, ηζηγγάλνη, ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο)
-

Δπαγγεικαηηθή

ζπκβνπιεπηηθή

γηα

άηνκα

κε

παξαβαηηθή

ζπκπεξηθνξά

(απνθπιαθηζκέλνη, θπιαθηζκέλνη, αλήιηθνη παξαβάηεο)
-

Πξφγξακκα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ "Ππμίδα Νέσλ" γηα λένπο πνπ

θηλδπλεχνπλ απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ
- Γεμηφηεηεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ εξγάδνληαη κε εηδηθέο νκάδεο
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3. ΣΔΣ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ-ΑΚΗΔΙ

κοπόρ
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο επαγγεικαηηθήο
αμηνιφγεζεο θαη ε γλψζε ηεο ρξήζεο δηαθφξσλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ
επαγγεικαηηθήο αμηνιφγεζεο. ηφρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη: α) Ζ γλψζε ησλ
δηαθφξσλ εηδψλ ςπρνκεηξηθψλ κέζσλ επαγγεικαηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ε θαηαλφεζε
ηεο ρξεζηηθφηεηαο θάζε είδνπο. β) Ζ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο εξκελείαο ησλ
απνηειεζκάησλ ζηε δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο. γ) Ζ
αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζπκβνχινπ ζηελ επαγγεικαηηθή
αμηνιφγεζε.

δ) Ζ θαηαλφεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ «πειαηψλ» απέλαληη ζηελ

αμηνιφγεζε θαη ε γλψζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ «πειαηψλ» ζηελ δηαδηθαζία ηεο
επαγγεικαηηθήο αμηνιφγεζεο.
Πεπιεσόμενο
- Δπαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε θαη ςπρνκεηξηθά εξγαιεία
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- Ο ξφινο θαη ηα πξνζφληα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζπκβνχινπ πνπ ρξεζηκνπνηεί
ςπρνκεηξηθά εξγαιεία. Κψδηθαο Γενληνινγίαο
- Μεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ
- Σεζη θαη εξσηεκαηνιφγηα επαγγεικαηηθήο αμηνιφγεζεο
- Δξσηεκαηνιόγηα δηαθεξόλησλ
o Δξσηεκαηνιφγην Απηνδηεξεχλεζεο Δπαγγεικαηηθψλ Γηαθεξφλησλ
(The Self-Directed Search)
o Δξσηεκαηνιφγην Δπαγγεικαηηθψλ Γηαθεξφλησλ (Career Interest
Inventory)
o Δξσηεκαηνιφγην Δπαγγεικαηηθψλ Γηαθεξφλησλ γηα ζρνιεία
(Career Interest Inventory for Schools)
- Τεζη Δηδηθώλ Ιθαλνηήησλ
o Σεζη Γηαθνξηθψλ Ηθαλνηήησλ γηα ζρνιεία (Differential Aptitude Tests
for

Schools)

- Δξσηεκαηνιόγηα Λήςεο Απόθαζεο
o Αμηνιφγεζε ηεο ιήςεο επαγγεικαηηθήο απφθαζεο (Assessment of
Career Decision-Making)
o Eξσηεκαηνιφγην

Υαξαθηεξηζηηθψλ

Λήςεο

Δπαγγεικαηηθήο

Απφθαζεο (Career Decision-Making Profile Questionnaire)
o Κιίκαθα Δπαγγεικαηηθήο Αλαπνθαζηζηηθφηεηαο (Career Decision
Scale)
o Δξσηεκαηνιφγην Δπαγγεικαηηθψλ

Παξαγφλησλ (Career

Factor

Inventory)
o Δξσηεκαηνιφγην Γπζθνιηψλ ζηε Λήςε Δπαγγεικαηηθήο Απφθαζεο
(Career Decision-Making Difficulties Questionnaire)
o Δξσηεκαηνιφγην θέςεσλ γηα ηε ηαδηνδξνκία (Career Thoughts
Inventory)
o Κιίκαθα Απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε Λήςε Δπαγγεικαηηθήο
Απφθαζεο (Career Decision Self-Efficacy Scale)
- Δξσηεκαηνιόγηα Δπαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
o Δξσηεκαηνιφγην Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο γηα ζρνιεία (Career
Development Inventory- School form)
- Διιεληθά ςπρνκεηξηθά εξγαιεία επαγγεικαηηθήο αμηνιφγεζεο
- Ζ ρξήζε ησλ Ζ/Τ θαη ν ξφινο ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε
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4. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
κοπόρ
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ εμειίμεσλ θαη
ηδηνκνξθηψλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ θαη
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ πκβνχινπ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.
Δηδηθφηεξα, κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/
κεηαπηπρηαθέο θνηηήηξηεο ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο:
- Να αληηιακβάλνληαη ηηο βαζηθέο εμειίμεηο & ηδηνκνξθίεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε
ηεο Διιάδαο.
- Να πξνβάιινπλ ελαιιαθηηθέο αλαπηπμηαθέο δηαδξνκέο πνπ επλννχλ ηελ
απαζρφιεζε.
- Να αλαθέξνληαη ζε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηε δηα βίνπ
κάζεζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
- Να εμνηθεησζνχλ κε κεζφδνπο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ.
- Να αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηειερψλ ελφο νξγαληζκνχ θαη λα
θαζνξίδνπλ ηηο θαηάιιειεο ζέζεηο θαη ηα θαζήθνληα ηνπο.
Πεπιεσόμενο
- Αλζξψπηλεο αλάγθεο, νηθνλνκία θαη εξγαζία.
- πληειεζηέο παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.
- Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα.
- Σάζεηο θαη Πνιηηηθέο Παξαγσγηθήο θαη Οηθνινγηθήο Αλάπηπμεο.
- Δλαιιαθηηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Κνηλσληθή Οηθνλνκία).
- Οηθνλνκηθή ηεο εξγαζίαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.
- Δμειίμεηο ζηελ Απαζρφιεζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ – Δξγαζία, Αλεξγία.
- Αλάπηπμε- Δθπαίδεπζε – Καηάξηηζε αλαγθαίνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.
- Πξνγξακκαηηζκφο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαηά ηνκέα θαη θαηά Πεξηθέξεηα.
- Αλάιπζε – πξνβνιή ησλ ζηφρσλ θαη ηεο δπλακηθήο κηαο επηρείξεζεο.
- Δπηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή δηνίθεζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Πφξσλ.
- εκαζία, ζηφρνη, αξκνδηφηεηεο ησλ Σκεκάησλ Αλζξψπηλσλ Πφξσλ.
- Σερληθέο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.
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- Γεμηφηεηεο θαη ηερληθέο δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο.
- Δπηινγή, ζπληνληζκφο θαη θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
- Δπαγγεικαηηθή πγηεηλή θαη πξνζηαζία.
- Όξνη θαη ζπλζήθεο ζηαζεξήο εξγαζίαο.
- Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία – πζηήκαηα παξνρήο θηλήηξσλ/ ελζάξξπλζε.
- Ρπζκίζεηο ιεηηνπξγηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.
- πκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ.
- πλδηθαιηζκφο- ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζπκβάζεηο.
- πζηήκαηα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
- Αξκνδηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πκβνχινπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ζε
επηρεηξήζεηο.
- Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή απαζρνινχκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηε
δηαηήξεζε θη αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηνπο.
Δνδεικηική βιβλιογπαθία
Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ
Γεδνπζφπνπινο Α. (2002). Οη αλαδηαξζξώζεηο ηεο παξαγσγήο. Αζήλα:
Σππσζήησ – Γ. Γαξδαλφο.
Καινγήξνπ Κ. (2000). Αλζξώπηλεο Σρέζεηο ζην ρώξν εξγαζίαο. Πεηξαηάο:
ηακνχιεο.
Καηζαλέβαο, Θ., Σδεθίλεο, Υ., &. Υαηδεραξίηνπ,

Δ. (1996). Δξγαζηαθέο

Σρέζεηο. Πεηξαηάο: ηακνχιεο
Καηζαλέβαο, Θ.,(2007). Οηθνλνκηθή ηεο εξγαζίαο θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο
.Πεηξηαάο: ηακνχιεο
Κνπδήο Γ. (2001). Δξγαζηαθέο Σρέζεηο θαη Δπξσπατθή Δλνπνίεζε: Δπειημία θαη
απνξξύζκηζε ή αλαβάζκηζε ηεο εξγαζία., Αζήλα: ΗΝΔ/ΓΔΔ, αξ.14.
Κξίβαο . (2006). Πξνθιήζεηο γηα ηε πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο ζηηο
ζπλερψο δηαθνξνπνηνχκελεο θνηλσληθν- νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Πξαθηηθάπαλειιελίνπ
ζπλεδξίνπ Δ.Κ.Δ.Π.-ΔΛ.Δ.ΣΥ.Π. (ζ.ζ. 44-51). Αζήλα: Δ.Κ.Δ.Π.-ΔΛ.Δ.Τ.Π.
ηδεξνπνχινπ-Γεκαθάθνπ, Γ. (2001). Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηαδηνδξνκίαο:
Μηα λέα πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. ην
αλζνιφγην: Ν. Φαθηνιάο, Μ. Καζζσηάθεο θαη Π. Μπεξζίκεο (επηκειεηέο έθδνζεο)
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Δμειίμεηο ζηε Σπκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό ζηελ απγή ηνπ
21νπ αηώλα (ζει. 63-73). Αζήλα: Δζληθφ Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ
Φαθηνιάο Ν. ( 2002). Σξφπνη πξνζέγγηζεο ησλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ
ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.

Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Παλ/κίνπ Πεηξαηά, ηηκεηηθόο

ηόκνο γηα ηελ νκόηηκε Καζεγήηξηα Λ. Νηθνιάνπ. Πεηξαηάο.
Β. ΞΔΝΟΓΛΧΖ
Walton M. (2003). Counseling as a Form of Organizational Change. ην
Carroll M. & Walton M. (Eds), Handbook of Counseling in organizations (2nd ed.),
London, Sage.
Ιζηοζελίδερ:
www.ilo.org
Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο
www.labor-ministry.gr
Τπνπξγείν Δξγαζίαο
www.gsee.gr
ΓΔΔ
www.statistics.gr
Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία
www.ec.europa.eu/eurostat
ηαηηζηηθή Τπεξεζία Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
www.iobe.gr
Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ ηνπ ΔΒ
www.inegsee.gr
Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο Γ..Δ.Δ./ Α.Γ.Δ.Γ.Τ.
www.oesd.org
Organization for Economic Co- Operation and Development
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Γ΄ ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΧΝ
1. Γνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
2. Διιεληθή Οηθνλνκία θαη Αγνξά Δξγαζίαο. Παξνχζα θαηάζηαζε, ηάζεηο θαη
πξννπηηθέο
3. Ζ ζπκβνπιεπηηθή ζπλέληεπμε θαη ε κεζνδνινγία ηεο-Αζθήζεηο
4. πκβνπιεπηηθή ηεο απαζρφιεζεο- Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο
Δλειίθσλ- Αζθήζεηο

1. ΓΟΜΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ. ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
κοπόρ
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/κεηαπηπρηαθέο
θνηηήηξηεο ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο θαη ηε δηακφξθσζε θαη
εμέιημή ηνπ δηα κέζνπ ησλ ρξφλσλ, θαζψο θαη ηνλ ξφιν θαη ηηο δνκέο ηνπ
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα.
Πεπιεσόμενο
- Ζ παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ηεο δνκήο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Ηζηνξηθά ζηνηρεία, αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ζεκεξηλή θαηάζηαζε.
- Ζ εμέηαζε ηνπ ζεζκνχ ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. ρέζε ηνπ ζεζκνχ κε ηελ αξρηθή
εθπαίδεπζε. Θεζκνί δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα.
- Οη δνκέο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε
ζχγθξηζή ηνπο κε ηηο αληίζηνηρεο δνκέο επηιεγκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ
άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Γηα βίνπ επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο.
-

Δπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε

-

Δπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

-

Δπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζεΓξαθεία Γηαζχλδεζεο πνπδψλ θαη ηαδηνδξνκίαο.

-

Πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε Γξακκαηεία
Νέαο Γεληάο θαη ζηνπο Γήκνπο.
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-

Πξνγξάκκαηα Δζληθνχ Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ.

Δνδεικηική βιβλιογπαθία
Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ
Δπξσπατθή Έλσζε (1995). Γνκέο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη εηζαγσγήο
θαηάξηηζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Λνπμεκβνχξγν: Δπξπδίθε-CEDEFOP
Καδακίαο, Α., & Καζζσηάθεο, Μ. (1995). Διιεληθή Δθπαίδεπζε. Πξννπηηθέο
Αλαζπγθξόηεζεο θαη Δθζπγρξνληζκνύ. Αζήλα: είξηνο.
Κάηζηθαο, Υ., & Καββαδίαο, Γ. Κ. (1996). Η αληζόηεηα ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε
(Η εμέιημε ησλ επθαηξηώλ. Πξόζβαζε ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε) 1960-1994. Αζήλα:
Gutenberg.
B. ΞΔΝΟΓΛΧΖ
Kokosalakis, N. (2001). Lifelong learning in Greek universities: Policies, practices
and prospects. European Journal of Education, 3, 329-342.
Longworth, N., & Keith, D. W. (1996). Lifelong Learning. London: Kogan Page

2. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ.
ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ, ΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ

κοπόρ
θνπφο

ηνπ

καζήκαηνο

είλαη

λα

θαηαλνήζνπλ

νη

κεηαπηπρηαθνί

θνηηεηέο/κεηαπηπρηαθέο θνηηήηξηεο ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο επηζηήκεο ηεο
Οηθνλνκίαο, ηα πξνβιήκαηα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα
νηθνλνκηθά δεηήκαηα/πξνβιήκαηα επεξεάδνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη
απνθάζεηο.
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Πεπιεσόμενο
Α) Δλληνική Οικονομία
1. Οηθνλνκηθνί Κχθινη:
-

Οη 4 θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ

-

Eπηηφθηα θαη νηθνλνκηθνί θχθινη

-

Γηαθνξά κεηαμχ θάκςεο (recession) θαη χθεζεο (depression)

-

Δπελδχζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ

2. Γείθηεο Μέηξεζεο Οηθνλνκηθψλ Κχθισλ:
-

Αθαζάξηζην

Δγρψξην

Πξντφλ

(GDP/ΑΔΠ)-

Ολνκαζηηθφ

θηα

Πξαγκαηηθφ ΑΔΠ
-

Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ

-

Πψο κεηξάηαη ην ΑΔΠ ζηελ πξάμε;

-

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (GDP growth) ζηελ Διιάδα (1995-2009)χγθξηζε κε Δπξσδψλε

-

Δίλαη ην ΑΔΠ είλαη θαηάιιεινο δείθηεο κέηξεζεο ηνπ βηνηηθνχ
επηπέδνπ;

3. Γεκνζηνλνκηθνί Γείθηεο:
-

Ηζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο, Γεκνζηνλνκηθφ Έιιεηκκα, Γεκφζην
Υξένο

-

Γαπάλεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο - Πξσηνγελείο Γαπάλεο -

Έζνδα

Γεληθήο Κπβέξλεζεο
-

Δμέιημε Υξένπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 1990-2011 (ζχγθξηζε κεηαμχ
Διιάδαο θαη Δπξσδψλεο)

-

Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 2009 (ζχγθξηζε κεηαμχ Διιάδαο θαη ΔΔ27)

4. Πξνβιήκαηα ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο:
-

Τςειή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ζπιινγή θφξσλ

-

Ο Γεκφζηνο Σνκέαο: Αξηζκφο δεκνζίσλ ππαιιήισλ σο πνζνζηφ ηνπ
ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ, Μηζζνδνζία δεκνζίσλ ππαιιήισλ σο
πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, χγθξηζε
αλάκεζα ζε ρψξεο ηεο ΔΔ-27
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-

Σν κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο

-

πληάμεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ

-

Πεξηζψξηα επηηνθίσλ (Interest Rate Spreads) ησλ 10-εηψλ νκνιφγσλ

-

Πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε Διιάδαο απφ ηξεηο δηεζλείο νίθνπο
(Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch)

-

Θέζε Διιάδαο ζε φξνπο αληαγσληζηηθφηεηαο δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ
(αμηνιφγεζε απφ International Institute for Management Development,
World Economic Forum

-

World Bank)

-

Θέζε Διιάδαο ζε φξνπο αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο κηζζνδνζίαο χγθξηζε Διιάδαο, Γεξκαλίαο, Ηζπαλίαο, Ηξιαλδίαο, Πνξηνγαιίαο,
Ηηαιίαο

-

Γηαρξνληθή Βαζκνιφγεζε θαηαπνιέκεζεο δηαθζνξάο ζηελ Διιάδαο
(ζηνηρεία απφ Παγθφζκηα Σξάπεδα)

-

Γηάξζξσζε ΑΔΠ- EU-15 (κέζνο φξνο 2000-2007)

-

Έιιεηκκα Ηζνδπγίνπ Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ- Γηαρξνληθή ζχγθξηζε
κεηαμχ Διιάδαο, Πνξηνγαιίαο, Ηζπαλίαο, Ηηαιίαο θαη ΔΔ-16

5. Πιεζπζκφο, Γείθηεο Απαζρφιεζεο θαη Σηκέο:
-

Δίδε αλεξγίαο- Ζ αλεξγία ζηελ Διιάδα

-

Ο πιεζσξηζκφο ζηελ Διιάδα - Οη ζπλέπεηεο ηνπ πιεζσξηζκνχΓείθηεο ηηκψλ

-

Ζ Γηαρξνληθή Δμέιημε Πιεζσξηζκνχ-Αλεξγίαο ζηελ Διιάδα θαη ν
Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Γπζθνξίαο

-

Καηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε

6. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο δηάζσζεο ηεο Διιάδαο απφ ηελ
ηξφηθα (ΓΝΣ- Δπξσπατθή Δπηηξνπή - ΔΚΣ):
-

Όξνη θαη ραξαθηεξηζηηθά πξoγξάκκαηνο

-

ηνηρεία Διιεληθήο Οηθνλνκίαο - ηνηρεία γηα ηελ παγθφζκηα
νηθνλνκία

-

Γπλεηηθά θέξδε απφ κεηαξξπζκίζεηο ζε αγνξέο θαη ζεζκνχοΔθηηκήζεηο ΗΟΒΔ

-

Ζ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ
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-

Γπλεηηθνί θίλδπλνη γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία

-

Σν δεηνχκελν: Αλαπηπμηαθή δηάζηαζε κλεκνλίνπ

-

Ο κεγάινο θφβνο γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία- Σν πξφβιεκα κε ηελ
Διιάδα

-

Πξνβιέςεηο γηα ηελ κειινληηθή πνξεία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο

Β. Το κοινωνικό – οικονομικό πεπιβάλλον ωρ καθοπιζηικόρ παπάγονηαρ ζηη λήψη
εκπαιδεςηικών και επαγγελμαηικών αποθάζεων
1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή
-

Απφ ηελ πξψηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηηο κεηαβηνκεραληθέο
θνηλσλίεο: Ζ πξνζέγγηζε ζε πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθνχ θαη
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ζε δηεζλέο
επίπεδν.

2. Σν νηθνλνκηθν – πνιηηηθφ πεξηβάιινλ
-

Ζ αλάγθε θαηαλφεζεο ηνπ ζχγρξνλνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθν –
πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο δηαδηθαζίεο επαγγεικαηηθήο
αμηνιφγεζεο θαη θαζνδήγεζεο.

3. Δξγαζία θαη θνηλσληθν – νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ
-

Ζ ζχγρξνλε νξγάλσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο
επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο.

-

Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
κεζφδσλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Ζ πεξίπησζε ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ.

-

Ζ δηα βίνπ κάζεζε θαη θαηάξηηζε σο ερέγγπα ηεο επαγγεικαηηθήο
αζθάιεηαο θαη επηηπρίαο.

Δνδεικηική βιβλιογπαθία
Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ
Γξαθάηνο, Κ. (2000). Πξνβιήκαηα ζπγθιίζεσο. Αζήλα: Παπαδήζεο
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Κνιιίληδαο, Σξ. (2000). Η αδξάλεηα ηνπ Status Quo θαη άιια παζνγόλα αίηηα ηεο
Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. Αζήλα: Κξηηηθή
Παληαδίδεο, η. (2002). Μαθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζηελ
Διιάδα. Αζήλα: Κξηηηθή
Touraine, A. (2010). Μεηά ηελ θξίζε: Από ηελ θπξηαξρία ησλ αγνξώλ ζηελ
αλαγέλλεζε ηεο θνηλσλίαο. Αζήλα: Μεηαίρκην.

3. Η ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΚΑΙ Η ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗΑΚΗΔΙ
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κεηαπηπρηαθνί
επηθνηλσλίαο

(δεμηφηεηεο παξαθνινχζεζεο, αθξφαζεο, θαη δηεξεχλεζεο), πξνθεηκέλνπ λα
δηεπζχλνπλ ζσζηά ηε ζπκβνπιεπηηθή ζπλέληεπμε. Οη επί κέξνπο ζηφρνη ηνπ
καζήκαηνο είλαη λα κάζνπλ νη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο α) ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη
ηνλ ηξφπν δφκεζεο κηαο απνηειεζκαηηθήο ζρέζεο, β) ηα αλαπηπμηαθά βήκαηα πνπ
είλαη απαξαίηεηα ζηε ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε, γ) ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηε δηάγλσζε
ηνπ πξνβιήκαηνο, ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ, ηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ηελ
επηινγή θαη εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ δξάζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο. Οη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ζα αζθεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ
επηθνηλσλίαο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
Πεπιεσόμενο
- Ζ πκβνπιεπηηθή ζπλέληεπμε: Δηζαγσγηθέο έλλνηεο
- Γεμηφηεηεο πκβνπιεπηηθήο ζπλέληεπμεο- Σερληθέο
- Εεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίδξαζε θαη ηνπο θφβνπο ηνπ πειάηε ζηε
ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία
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- Δμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη εηδηθνί πιεζπζκνί
- Μειέηεο πεξηπηψζεσλ-πξαθηηθή εθαξκνγή
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4. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ- ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΔΝΗΛΙΚΧΝ- ΑΚΗΔΙ

κοπόρ
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη
ζεκαζία θαη

α) λα θαηαλνήζνπλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηε

αλαγθαηφηεηα ηεο

πκβνπιεπηηθήο

θαη

ηνπ

Δπαγγεικαηηθνχ

Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηνπο ελειίθνπο ππφ ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν, β) λα γλσξίζνπλ θαη αθνκνηψζνπλ ηηο
ζεσξεηηθέο

θαη

κεζνδνινγηθέο

πξνζεγγίζεηο

ηεο

πκβνπιεπηηθήο

γηα

ηε

ηαδηνδξνκία ησλ ελειίθσλ, θαη γ) λα θαηαλνήζνπλ ηηο πξνθιήζεηο γηα ηνπο
ζπκβνχινπο ζηαδηνδξνκίαο θαη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
αλάγθε πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνπο ελήιηθεο.
Πεπιεσόμενο
-

Σν

θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ

ζπγθείκελν

κε

ηα

ζπλαθφινπζα

πξνβιήκαηα

απαζρφιεζεο ησλ ελειίθσλ.
- Πξνβιήκαηα θαη πξνθιήζεηο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηε ζηαδηνδξoκία ησλ
ελειίθσλ γηα ηνπο ζπκβνχινπο ζηαδηνδξνκίαο θαη ηηο αλάινγεο ππεξεζίεο
- Θεσξεηηθέο ζηε πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο ησλ Δλειίθσλ: Κξηηηθή πξνζέγγηζε
ησλ παξαδνζηαθψλ ζεσξηψλ ηεο αλάπηπμεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο-χγρξνλεο ζεσξήζεηο
- Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε γηα ηε ζηαδηνδξνκία
κε ελήιηθεο: θνλζηξνπθηηβηζκφο, ζπζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο, ζεσξία ηεο θνηλσληθήο
θαηαζθεπήο, αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε
- Γηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο γηα ηε ζηαδηνδξνκία απφ ηελ πιεπξά ησλ ελειίθσλπαξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηε ζηαδηνδνξκία ζηνπο ελήιηθεο.
- Tερληθέο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηε ζηαδηνδξoκία κε ελήιηθεο: Γηακφξθσζε ράξηε ησλ
εκπεηξηψλ δσήο, αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε, θνηλσληνδπλακηθή ζπκβνπιεπηηθή.
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