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Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

 «Εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού & 

σταδιοδρομίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη  σύγχρονων παρεμβάσεων 

με την αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών» 

 
Ακαδημαϊκή  Υπεύθυνη 

Καθηγήτρια Μαρία Ζωή Φουντοπούλου 

 
Επιστημονική Υπεύθυνη 

Επ. Καθηγήτρια Κατερίνα Αργυροπούλου 
                           

I. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

 συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας, 

 εργαζόμενους και επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης εφήβων και 

ενηλίκων ή/και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,  

 εργαζόμενους στο χώρο της ψυχικής υγείας, 

που ενδιαφέρονται να ειδικευθούν σε νέες προσεγγίσεις, να τις αξιοποιήσουν στο 

χώρο εργασίας τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. 

 

II. Προϋποθέσεις & απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων 

Για την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται 

σύνδεση στο διαδίκτυο και βασικές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή. 
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III. Διδακτικές Ενότητες  

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας Εισηγητές 

01) Εκπαίδευση, κοινωνία και αγορά εργασίας: 
η θέση και ο ρόλος του συμβούλου απέναντι 
στις σύνθετες κοινωνικές προκλήσεις 

 

Αντιγόνη - Άλμπα Παπακωνσταντίνου  
Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 
στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

02) Ζητήματα επαγγελματικού 
προσανατολισμού & σταδιοδρομίας 
μαθητών και νέων ενηλίκων στο σύγχρονο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον 

 

Μαρία Τερζάκη 
Σύμβουλος Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (MSc.), 
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

03) Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός 
σταδιοδρομίας. Πολυπολιτισμική 
συμβουλευτική και επαγγελματικός 
προσανατολισμός 

 
Γλωσσικές και Δομικές Συμβάσεις της 
Αφήγησης 

 

Νίκος Μουράτογλου 
Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας 
B.A. - Grad.D. - M.A. - M.Ed. - Ph.D. Student 
 
 
Αθανάσιος Μιχάλης  
Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ στη Διδασκαλία 
της Ελληνικής ως Μητρικής και ως Δεύτερης 
Γλώσσας και με τη Χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών 
 

04) Σύγχρονες προσεγγίσεις στη θεωρία και την 
πράξη του επαγγελματικού 
προσανατολισμού και της συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας 
 
Η αφηγηματική προσέγγιση του 
«Σχεδιασμού Ζωής» στον σχεδιασμό και τη 
διερεύνηση της σταδιοδρομίας. 
  

Κατερίνα Μικεδάκη 
Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια,  
Σύμβουλος Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (MSc.) 
 

 05)  Δεξιότητες συμβουλευτικής στις σύγχρονες 
προσεγγίσεις επαγγελματικού 
προσανατολισμού 

Σοφία Παπαθεοδώρου 
Ψυχολόγος, Σύμβουλος Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (MSc.) 

 06) Αξιοποίηση αφηγηματικών και 
αναστοχαστικών τεχνικών στην πρακτική 
του επαγγελματικού προσανατολισμού και 
τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας 
 
Η παρέμβαση κατασκευής ζωής 
«Κατασκευάζοντας τη μελλοντική, με νόημα, 
ζωή μου» στην παροχή υπηρεσιών 
επαγγελματικού προσανατολισμού και 
σταδιοδρομίας. 

 

Νίκος Μουράτογλου 
Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας 

B.A. - Grad.D. - M.A. - M.Ed. - Ph.D. Student 
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07)   Σχεδιάζοντας Ιστορίες Ζωής στη 
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, τον 
Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την 
Επαγγελματική Αξιολόγηση 

Ασπασία Καραβία 
Νομικός, Σύμβουλος Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (MSc.) 

08) Σχεδιασμός και υλοποίηση σεναρίου μικρο-
συμβουλευτικής (διάρκειας 10’) με την 
αξιοποίηση αφηγηματικών και 
αναστοχαστικών τεχνικών 

 

Ζαχαρούλα Σμυρναίου  
Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ στη Διδακτική 
Θετικών Επιστημών 

09) Αξιολόγηση & ανατροφοδότηση 
μικροσεναρίου συμβουλευτικής μέσω 
αυτοπαρατήρησης & ετεροπαρατήρησης 

Κατερίνα Μικεδάκη 
Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια,  
Σύμβουλος Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (MSc.) 
 
Νίκος Μουράτογλου 
Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας 
B.A. - Grad.D. - M.A. - M.Ed. - Ph.D. Student 
 
Σοφία Παπαθεοδώρου 
Ψυχολόγος, Σύμβουλος Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (MSc.) 
 
Ασπασία Καρaβία 
Σύμβουλος Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (MSc.) 
 

10) Συνέργεια ποσοτικών και ποιοτικών 
μεθόδων στις μεταμοντέρνες παρεμβάσεις 
συμβουλευτικής για τη σταδιοδρομία 

Αργυρώ Χαροκοπάκη 
Διδάκτωρ Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, 
Εκπαιδευτικός 

11)   Ψυχολογική βιωσιμότητα & βιώσιμη 
επαγγελματική ανάπτυξη 

Κατερίνα Αργυροπούλου 
Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ  
στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη 
Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων 
 

12) Αξιολόγηση στην εκπαίδευση συμβούλων 
επαγγελματικού προσανατολισμού 

 

Αναστασία Παπαδοπούλου 
Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης 

 

IV. Ημερομηνία Έναρξης, Διάρκεια, Δομή 

Το πρόγραμμα ξεκινά την Δευτέρα, 12η Οκτωβρίου 2020 και ολοκληρώνεται την 

Παρασκευή 29η Ιανουαρίου 2021. 

Οι διδακτικές ενότητες θα πραγματοποιηθούν με τη μορφή: 

 Σύγχρονης & ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας του ΕΚΠΑ (400 ώρες). 
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 Σύγχρονη: 40 ώρες, με εξ αποστάσεως τηλεδιασκέψεις 

 Ασύγχρονη: 360 ώρες μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

 

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει:  

 Θεωρία εμπλουτισμένη με παρουσιάσεις PowerPoint, πρόσθετη βιβλιογραφία & 

δικτυογραφία  

 Έντυπο Εκπαιδευτικό Υλικό: Το βιβλίο 

«Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Λήψη 

Επαγγελματικών αποφάσεων (αποστέλλεται με 

courier),  

 Βιντεοπαρουσιάσεις μελετών περίπτωσης, 

 Ασύγχρονη επικοινωνία εκπαιδευτή (συμβούλου) - 

εκπαιδευομένου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και μέσω ειδικής περιοχής συζητήσεων (forum) της 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

 Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης, υλοποίηση σύντομων εργασιών 

 Αξιοποίηση της αφηγηματικής προσέγγισης του Σχεδιασμού Ζωής & 

Σταδιοδρομίας και η χρήση του εργαλείου: «Η Επαγγελματική μου ιστορία» (1η 

υποχρεωτική δραστηριότητα) 

 Αξιοποίηση της παρέμβασης «Κατασκευάζοντας τη μελλοντική, με νόημα, ζωή 

μου» (με τη χρήση της μεθοδολογίας του κοινού - audience methodology) 

 Προετοιμασία και υλοποίηση μικροσεναρίου συμβουλευτικής (2η υποχρεωτική 

δραστηριότητα) 

 Αξιοποίηση συνέργειας ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων στη συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. 

 Πλήρη εκπαιδευτική υποστήριξη & ανατροφοδότηση μικροσεναρίου 

συμβουλευτικής 

  Εποπτεία εργασιών & μικροσεναρίου συμβουλευτικής 

 

o Για τη συνολική διεξαγωγή του επιμορφωτικού προγράμματος 

ακολουθούνται αρχές της εκπαίδευσης επαγγελματιών για τις παρεμβάσεις 

Σχεδιασμού Ζωής. 
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o Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η υλοποίηση των 

δύο ατομικών εργασιών και των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης 

 

V. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν 

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. (βλ. υπόδειγμα 

πιστοποιητικού στο τέλος του παρόντος) και Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.  

 

VI. Δίδακτρα: 

Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 480 ευρώ, το οποίο 

καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται πριν την 

έναρξη του προγράμματος. 

 

Ισχύει η ακόλουθη Εκπτωτική πολιτική:  

1. -120€ για άνεργους & μεταπτυχιακούς φοιτητές 

2. -60€ για 2 ή περισσότερες συμμετοχές προερχόμενες από τον ίδιο φορέα (π.χ. 

σχολικές μονάδες, ΜΚΟ, ΚΕΚ, άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς) 

3. -60€ για όσους έχουν ολοκληρώσει ήδη ένα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. 

4. -60€ «Early Entry» έκπτωση (καταβολή 1ης δόσης έως και 11/09/2020). 

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκπτώσεις δεν συνδυάζονται μεταξύ τους. 

 

Οδηγίες καταβολής (τραπεζικός λογαριασμός κ.λπ.) παρέχονται στους συμμετέχοντες 

μετά την υποβολή από αυτούς της αίτησης εγγραφής τους. 

Η εγγραφή των συμμετεχόντων οριστικοποιείται με την εμπρόθεσμη κατάθεση της 1ης 

δόσης διδάκτρων.  Σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης του προγράμματος εξ 

υπαιτιότητας του επιμορφούμενου, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 
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VII. Υπόδειγμα Πιστοποιητικού 

 

 

 

Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης συνοδεύεται από Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού 

Europass και δίνει 16 μονάδες ECVET (European Credit for Vocational Education and 

Training). 

VIII. Επικοινωνία 

Για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιστημονική 

Υπεύθυνη του προγράμματος: 

Κατερίνα Αργυροπούλου  

Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 

 στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων  

email: simvouleftiki@ppp.uoa.gr 

 

mailto:simvouleftiki@ppp.uoa.gr
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IX. Αίτηση συμμετοχής 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 09/10/2020. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα 

αίτησης συμμετοχής του προγράμματος, στη διεύθυνση: 

https://bit.ly/SIMVOULEFTIKI_REGISTER 

 

~*~ 

 

 

https://bit.ly/SIMVOULEFTIKI_REGISTER
https://bit.ly/SIMVOULEFTIKI_REGISTER

	I. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα
	II. Προϋποθέσεις & απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων
	III. Διδακτικές Ενότητες
	IV. Ημερομηνία Έναρξης, Διάρκεια, Δομή
	V. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
	VI. Δίδακτρα:
	VII. Υπόδειγμα Πιστοποιητικού
	VIII. Επικοινωνία
	IX. Αίτηση συμμετοχής

