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1Α. ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σν Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα ζηνρεχεη 

- ηε ζεσξεηηθή ελδπλάκσζε ησλ επηκνξθνπκέλσλ, φζνλ αθνξά ηελ επηζηήκε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, κε εζηίαζή: 

ηηο ζεσξίεο θαη ηηο ζρνιέο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο: 

α) Θεσξίεο ραξαθηεξηζηηθψλ, Οηθνλνµηθέο Θεσξίεο, Θεσξίεο ηεο θνηλσληθήο δνµήο, Θεσξίεο επεμεξγαζίαο ζχλζεησλ 

πιεξνθνξηψλ, Θεσξίεο Αλαγθψλ, Θεσξίεο Απηναληίιεςεο, Ζ Θεσξία ηνπ ηπραίνπ, Οη Γλσζηηθέο Θεσξίεο Δπαγγειµαηηθήο 

Αλάπηπμεο, Ζ Tππνινγηθή Θεσξία ηνπ Holland, Ζ Θεσξία ηεο θνηλσληθήο µάζεζεο ηνπ Bandura,ε εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ 

DonaldSuper. 

ηνηρεία θαη ζεσξίεο νξγαλσηηθήο – επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο: Αληίιεςε θαη Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία–

Αμηνιφγεζε Πξνζσπηθνχ. Δξγαζηαθέο ζηάζεηο θαη πκπεξηθνξέο Δξγαζηαθφ Άγρνο θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

Κίλεηξα εξγαζίαο – Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ. Δξγαζηαθή παξελφριεζε. 

– Γπλακηθή ησλ νκάδσλ 

Ζγεζία θαη παξαθίλεζε πξνζσπηθνχ 

Φπρνινγία & πκπεξηθνξά ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο 

- ηε κεζνδνινγία αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ζπλεδξηψλ (θαηαλφεζε ησλ ζηαδίσλ, ηεο πνξείαο θαη ηεο 

ηειηθήο έθβαζεο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ παξεκβάζεσλ) 

- ηελ αλάιπζε παξαδεηγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη πεξηπηψζεσλ 

- ηελ εμνηθείσζε ησλ επηκνξθνπκέλσλ κε ηηο ηερληθέο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ 

- ηε γλσξηκία ησλ δηαδηθαζηψλ δνκψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

- ηε γλσξηκία βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ ρνιηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηελ πιεξνθφξεζε ησλ λέσλ γηα ηηο επηινγέο ηνπο 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, 

- ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ην ζρεδηαζκφ πιάλνπ ζηαδηνδξνκίαο, αμηνπνηψληαο ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ, εμφρσο απαηηεηηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε Αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηα βίνπ 

δηαρείξηζεο ζηαδηνδξνκίαο (NewSkillsAgenda) 

- ηελ πξνγχκλαζε ησλ επηκνξθνπκέλσλ γηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

1Β. ΠΡΟΓΟΚΩΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν επηκνξθνχκελνο/ε ζα είλαη ζε ζέζε λα: 
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Α. ε επίπεδν Γλψζεσλ 

Να γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ: 

 Σηο βαζηθέο αξρέο ζχληαμεο πξνγξάκκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ πΔΠ.(πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ) 

 Σηο βαζηθέο αξρέο θαη είδε δηεξεχλεζεο αλαγθψλ. ησλ ζπκβνπιεπκέλσλ 

 Σηο βαζηθέο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο δηθηχσλ θαη ζπλεξγαζηψλ 

 Σηοθχξηεοηερληθέοζπκβνπιεπηηθήο ζπλέληεπμεο 

 Σηο θχξηεο αξρέο δηακφξθσζεο αηνκηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο 

Β. ε επίπεδν Γεμηνηήησλ 

Oη ζπκκεηέρνληεο, αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ επάξθεηα ζηελ: 

 Σήξεζεηεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο. 

 Γηαπξνζσπηθή επαηζζεζία /Κνηλσληθή αληίιεςε. 

 Γηαρείξηζε ρξφλνπ. 

 Δπηθνηλσλία. 

 Οξγαλσηηθφηεηα. 

 Οκαδηθή εξγαζία. 

 Δθαξκνγή ησλ πξνδηαγξαθψλ θαηαιιειφηεηαο ηνπ ρψξνπ παξνρήο πΔΠ. 

 Δθαξκνγή ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Γ. ε επίπεδν Ηθαλνηήησλ 

Oη ζπκκεηέρνληεο, αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ επάξθεηα ζηελ: 

 ΚξηηηθήΗθαλφηεηα. 

 Γηθηχσζε. 

 Δπειημία θαηεγνξηνπνίεζεο. 

 Σαθηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ. 

 Δπίιπζε πξνβιήκαηνο. 

 Λήςε απφθαζεο 

2. Δ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο επηκνξθνχκελνπο, πνπ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ απηφλνκα θαη 

εληαηηθά, κε ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο κάζεζεο, ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζε αζχγρξνλε δηδαζθαιία κε εκπινπηηζκέλν θαη 

απαηηεηηθφ πεξηερφκελν. Αλ θαη ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ην επξχ θνηλφ κε ηε θηινζνθία θαη ηηο αξρέο ηεο δηά 

βίνπ κάζεζεο, απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, εξγαδφκελνπο ζηελ 

πγεία θαη ζηελ πξφλνηα, εηδηθνχο ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζε θνηηεηέο, ζε γνλείο θαη ζε αλζξψπνπο, πνπ ζέινπλ λα δηεπξχλνπλ 

ηνπο γλσζηηθνχο ηνπο νξίδνληεο αλαθνξηθά κε ηα κνληέια ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ηελ 

παξνρή ππνζηήξημεο ζην ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη γεληθφηεξα ηνλ εθνδηαζκφ κε ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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3. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ 

Σν πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο  

Γιδακηική Δνόηηηα  1 

Σίηλορ Σερληθέο νπκαληζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε πκβνπιεπηηθή 

Πεπιγπαθή 

 

Ζ πκβνπιεπηηθή επηζηήκε ζηεξίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ ζεσξηψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

αλζξψπνπ κε απνηέιεζκα ε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία λα ζηεξίδεηαη πξσηίζησο ζηελ 

επηθνηλσλία ζπκβνχινπ θαη ζπκβνπιεπφκελνπ. Ο C. Rogers, ν νπνίνο απφ πνιινχο 

ζεσξήζεθε ν «παηέξαο» ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, νξίδεη ηε ζπκβνπιεπηηθή ηνλίδνληαο ηε 

ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε σο εμήο: «Ζ επηηπρεκέλε ζπκβνπιεπηηθή απνηειείηαη απφ κηα ζαθψο 

νξγαλσκέλε θαη επηηξεπηηθή ζρέζε πνπ επηηξέπεη ζηνλ πειάηε λα απνθηήζεη απηνγλσζία ζε 

βαζκφ πνπ λα κπνξεί λα θάλεη ζεηηθά βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ηνπ έρεη ππνδείμεη ν 

λένο ηνπ πξνζαλαηνιηζκφο». Ζ άζθεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο πξνυπνζέηεη ηφζν ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ, φζν θαη ηελ ακεξφιεπηε εμέηαζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε πκβνπιεπηηθή θαη ε 

Φπρνζεξαπεία είλαη δχν φξνη πνπ πνιιέο θνξέο αιιειεπηθαιχπηνληαη. Χζηφζν, εληνπίδνληαη 

δηαθνξέο πνπ είλαη ζεκαληηθέο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε πνηθηιία πξνζεγγίζεσλ ζρεηηθά κε ην πσο 

ιεηηνπξγεί ην αλζξψπηλν κπαιφ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ε πνηθηιία πξνζεγγίζεσλ, φζνλ αθνξά 

ζηελ παξνρή βνήζεηαο. Οη θπξηφηεξεο πξνζεγγίζεηο εκπίπηνπλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, πνπ 

είλαη νη Φπρνδπλακηθέο (Psychodynamic), νη Τπαξμηαθέο – Οπκαληζηηθέο 

(ExistentialHumanistic), νη πκπεξηθνξηθέο (Behavioral) θαη νη Γλσζηηθέο (Cognitive). Οη 

πξνζεγγίζεηο απηέο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή νπηηθή γηα ην ίδην δήηεκα θαη θάπνηα/εο 

κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε/εο απφ άιιε/εο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη σο εθ 

ηνχηνπ αμηνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο πξνζέγγηζεο. Παξφια απηά ε ελζπλαίζζεζε, ε 

άλεπ φξσλ απνδνρή θαη ε απζεληηθφηεηα/γλεζηφηεηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηνλ/ηελ ζχκβνπιν ζε θάζε πξνζέγγηζε, θαζψο απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε επηθνηλσλία κε 

ηνλ/ηελ ζπκβνπιεπφκελν/ε. 

 

Γιδακηική Δνόηηηα  2 

Σίηλορ Οηθνγελεηαθή πκβνπιεπηηθή 

Πεπιγπαθή 

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ηελ έλλνηα 

ηεο νηθνγελεηαθήο ζπκβνπιεπηηθήο, πνηφ είλαη ην αληηθείκελν ηεο, πφηε είλαη απαξαίηεηε θαη 

πψο κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Ζ νηθνγέλεηα σο έλα δπλακηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ελεξγνχλ, 
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δηακνξθψλνληαη θαη εμειίζζνληαη ηα άηνκα πνπ ηελ απαξηίδνπλ, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πεδίν 

παξέκβαζεο γηα ηξνπνπνίεζε ζπκπεξηθνξψλ, επίηεπμε ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο θαη βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο δσήο. Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη αξρηθά κηα πεξηγξαθή ησλ κνξθψλ νηθνγέλεηαο, 

ηεο δνκήο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο εμέιημήο ηεο.  Μειεηάηαη ε νηθνγέλεηα σο έλα «ζχζηεκα» κέζα 

ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη δπλακηθέο ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο, πνπ θαζνξίδνπλ ηφζν ηελ 

πνξεία ηεο σο «φινλ» φζν θαη ηελ πνξεία ησλ κειψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ μερσξηζηά. Γίλεηαη 

πξνζδηνξηζκφο θαη πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κηα νηθνγέλεηα 

(κεηαμχ ηνπ δεπγαξηνχ, κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ, ηεο νηθνγέλεηαο ζε ζρέζε κε επξχηεξα 

πιαίζηα) θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπο, κέζα απφ παξαδείγκαηα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ. ηε 

ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη  επηκέξνπο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο ηεο νηθνγελεηαθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο, ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζηηθήο εθαξκνγήο ηνπο θαη κε άιιεο ζεσξεηηθέο 

θαηεπζχλζεηο θαη επηζεκαίλεηαη ε ρξεζηκφηεηα κηαο νιηζηηθήο παξέκβαζεο. Ζ δνκή ηεο 

αξρηθήο ζπλέληεπμεο θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο πνξείαο θαη ησλ βεκάησλ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

ππνζηήξημεο πνπ ζηνρεχεη ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ ζε δεπγάξηα/νηθνγέλεηεο, απνηεινχλ κέξνο 

ησλ γλψζεσλ πνπ ζα απνθηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

Γιδακηική Δνόηηηα  3 

Σίηλορ ΣερληθέοΟκαδηθήο πκβνπιεπηηθήο 

Πεπιγπαθή 

 

Ζ πµβνπιεπηηθή, έρεη ζηφρν λα πξνζθέξεη ζην άηνµν επθαηξίεο, πξνθεηµέλνπ λα αλαπηχμεη ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ, γηα λα δήζεη µε έλαλ ηξφπν πην ηθαλνπνηεηηθφ γηα ην ίδην. εκαληηθφ πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο πκβνπιεπηηθήο απνηειεί ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απηνγλσζία θαη ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ επηινγή επαγγέικαηνο. Χζηφζν, ν 

φξνο πµβνπιεπηηθή ζρέζε ζπµπεξηιαµβάλεη εξγαζία φρη κφλν µε µεµνλσµέλαάηνµα, αιιά 

θαη κε δεπγάξηα ή νµάδεοαηφµσλ. Οη ζηφρνη, ινηπφλ, ηεο ζπµβνπιεπηηθήο δηαθέξνπλ ζχµθσλα 

µε ηηο αλάγθεο ησλ αηφµσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ν/ε ζχκβνπινο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 

γιψζζα θαηαλνεηή θαη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο, ψζηε ε επηθνηλσλία κε ηνλ/ηελ 

ζπκβνπιεπφκελν/ε λα είλαη θαζαξή. Τπάξρεη έλα πιήζνο ηερληθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ ζχκβνπιν γηα λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηνπ. Δπνκέλσο θαζίζηαηαη 

απαξαίηεηε ε γλψζε φισλ ησλ ηερληθψλπξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο 

θαηάιιειεο, αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίπησζε. Ζ νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή, γηα παξάδεηγκα, 

ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά θαη κάιηζηα σο ζηάζε θαη ζεσξεηηθή ηάζε ζηελ ζχγρξνλε 

ςπρνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή (αλάιπζε νκάδσλ). Δδψ ππεηζέξρνληαη έλλνηεο, φπσο είλαη ε 

δπλακηθή νκάδσλ θαη ν ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο αθνξά ζηνλ ηξφπν 

πνπ ε νκάδα αλαπηχζζεηαη θαη επηιχεη ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Ζ νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή, 

ινηπφλ, ζηνρεχεη ζην λα βνεζήζεη θάζε κέινο ηεο νκάδαο μερσξηζηά λα θαηαλνήζεη φζν ην 
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δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην θάζε έλα απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο, 

εθφζνλ κηα ηέηνηα ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο ζπζρέηηζήο 

ηνπ κε ηνπο άιινπο ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ δσή. Ζ Οκαδηθή πκβνπιεπηηθή Παξέκβαζε βαζίδεηαη 

ζην ζθεπηηθφ φηη ππάξρνπλ θνηλά ζέκαηα ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη 

ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο, ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ ζε νκάδεο θαηά ηξφπν 

πξνγξακκαηηζκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

ησλ αηφκσλ. 

Γιδακηική Δνόηηηα  4 

Σίηλορ Πξνζσπηθή αλάπηπμε 

Πεπιγπαθή 

 

Πξνζσπηθφηεηα είλαη ν ζπλδπαζκφο εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θάλνπλ έλα άηνκν λα 

αληηδξά κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο ζε νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, εληάζζνληαη ζηηο πην ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο επηξξνήο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απφθαζεο γηα ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ αηφκνπ, θαζψο ε άζθεζε θάζε επαγγέικαηνο πξνυπνζέηεη 

ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ επηινγή επαγγέικαηνο απνηειεί ηελ επηβεβαίσζε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Απφ κηα άιιε νπηηθή, ε επαγγεικαηηθή επηινγή θαη ν ηξφπνο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ ζηελ εξγαζία ηνπ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλάγθε ηνπ γηα 

αλαγλψξηζε θαη επηβεβαίσζε. Καηά ζπλέπεηα, ην άηνκν είλαη απαξαίηεην λα έρεη επίγλσζε 

ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπ, γηα λα κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη κε ξεαιηζκφ θαη κε 

απμεκέλε πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηηο επηδηψμεηο ηνπ. Απαηηείηαη, κε άιια ιφγηα, λα έρεη θαιή 

απηνγλσζία. Ζ έλλνηα ηνπ εαπηνχ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία 

ηνπ αηφκνπ, θαζψο ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζεηεο εζσηεξηθήο ηνπ ζπλνρήο, θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν 

πνπ εξκελεχνληαη νη εκπεηξίεο ηνπ θαη δεκηνπξγεί έλα ζχλνιν πξνζδνθηψλ θαη θηινδνμηψλ.Οη 

ηθαλφηεηεο αιιά θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ απνηεινχλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο αηνκηθνχο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ επηινγή επαγγέικαηνο. Χο ηθαλφηεηεο νξίδνληαη νη 

πξνζσπηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ αηφκνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη είηε εκθαλείο, είηε αθφκε ην 

άηνκν λα κελ ηηο έρεη αλαθαιχςεη ή λα ππνηηκά ηε δπλακηθή ηνπο. Με ηνλ φξν δεμηφηεηα 

ελλνείηαη ν βαζκφο επθνιίαο, αθξίβεηαο θαη ηαρχηεηαο κε ηνλ νπνίν εθηεινχληαη κηα ζεηξά απφ 

ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί κηα θαηάζηαζε, λα ιπζεί έλα πξφβιεκα, ζηελ 

πξνζσπηθή, επαγγεικαηηθή θαη ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ αηφκνπ. Ζ πξνζσπηθή αλάπηπμε 

αθνξά ζε φιε ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη ε πξνζσπηθφηεηα απνηειεί κία βαζηθή 

δηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, ψζηε θάζε άηνκν λα είλαη κνλαδηθφ. 

Γιδακηική Δνόηηηα  5 

Σίηλορ Executive Counseling, Coaching and Mentoring – Δπηρεηξεζηαθή πκβνπιεπηηθή 
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Πεπιγπαθή 

 

Ζ αλάπηπμε ζηειερψλ ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ε ζπλεηδεηή θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία 

ειέγρνπ ηεο αλάπηπμεο ησλ ζηειερηαθψλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ νξγαληζκνχ. ’ απηή πεξηέρεηαη θαη ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνζπαζεηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα εθείλα ηα άηνκα ή ηηο νκάδεο πνπ επηβιέπνπλ ή δηνηθνχλ 

ηνπο άιινπο, δειαδή ε ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ. Αλαγλσξίδνληαη αξθεηά 

ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ  έλα θαιά ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα αλάπηπμεο 

ζηαδηνδξνκίαο, θαζψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ηαιαληνχρσλ ζηειερψλ, βειηηψλεηαη 

ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πξνζειθχεη θαη λα δηαηεξεί εξγαδφκελνπο κε πςειά πξνζφληα, 

δηαζθαιίδνληαη ίζεο επθαηξίεο εμέιημεο θαη αλάπηπμεο ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ γπλαηθψλ, 

κεηψλεηαη ε απνγνήηεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επαπμάλεηαη ε πνιηηηζκηθή πνηθηιία. ε 

πξφζθαηεο κειέηεο ε δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεη ηελ αλάπηπμε, ηελ εμέιημε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ζην έπαθξν νη δπλαηφηεηέο ηνπο, 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ φξν coaching θαη αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο θαη ηελ 

επίηεπμε ζηφρσλ ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν. Με ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία θαη ηερληθέο ην 

Coaching είλαη έλαο δνκεκέλνο δηάινγνο κεηαμχ δπν αηφκσλ, ηνπ coach θαη ηνπ coachee,  κέζα 

ζην πιαίζην ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

ελφο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ άιινπ. Δλψ, ινηπφλ, ην Coaching επηθεληξψλεηαη ζηε βειηίσζε 

ηθαλνηήησλ θαη απφδνζεο, ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία πάληα, ην mentoring αζρνιείηαη κε κία 

πεξηζζφηεξε νιηζηηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ. Χζηφζν, ηφζν ην coaching φζν θαη ην 

mentoring παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  κέζα ζε έλαλ 

νξγαληζκφ, πνπ ζέηεη σο ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ησλ εξγαδφκελσλ ζε φια ηα επίπεδα γηα 

απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ, ζηάζεσλ, δεμηνηήησλ  θαη ηθαλνηήησλ, ψζηε λα βειηησζείε απφδνζή 

ηνπο, λα απμεζείε ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ εξγαζία θαη λα εληζρπζείε αθνζίσζή ηνπο ζηνπο 

νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο απαζρνινχληαη.   

Γιδακηική Δνόηηηα 6 

Σίηλορ ρνιηθφ Mentoring 

Πεπιγπαθή 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αλαγθαηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

εδξαηψζεθε κέζα απφ ηε ζεψξεζή ηνπ, σο ελφο επαγγεικαηία ηθαλνχ λα παίξλεη κφλνο ηνπ 

απνθάζεηο πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη επέιηθηνπ ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. Βαζίζηεθε 

ζε ζεσξίεο ζρεηηθέο κε ηελ εμέιημε ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε απηέο, θάζε εθπαηδεπηηθφο απνθηά 

ηελ ηδηφηεηά ηνπ κέζα απφ κία ζεηξά αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ειηθίαο, εκπεηξίαο, ζηνηρείσλ 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ. ηηο αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επηβίσζή ηνπ ζε έλα 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Δίλαη αλαγθαία ε αιιαγή ησλ θαζηεξσκέλσλ ζηάζεσλ 

φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Κξίλεηαη απαξαίηεηε, επνκέλσο, ε 

ζπλερήο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 



8 

 

παξαθνινπζνχλ ηηο κεηαβνιέο, θαζψο θαη λα αλαζεσξνχλ ζπλερψο ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο 

θαη ηα νξάκαηά ηνπο. Δίλαη εκθαλέο ινηπφλ, γηα φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, πσο νη εθπαηδεπηηθνί, σο πξσηαγσληζηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

θαινχληαη λα ζηαζνχλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα επηηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηεο ζπλερνχο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πξνο φθεινο δηθφ ηνπο, ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ηνπ ζρνιείνπ ηνπο 

γεληθφηεξα. Απαξαίηεηε πξνβάιιεη ε αλάγθε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο ε νπνία αλαθέξεηαη ζε 

εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα θαη ζηήξημε απφ πεπεηξακέλνπο ζε λενεηζεξρφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

θαζψο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε βαζκηαία εμνηθείσζή ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ. Λακβάλνληαο ππ’ φςε ηνπο ηα παξαπάλσ, απφ 

πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζηνλ θφζκν έρεη πηνζεηεζείε πκβνπιεπηηθή Καζνδήγεζε 

(mentoring) σο ε θπξίαξρε ηάζε ζηελ ππνδνρή θαη ππνζηήξημε ησλ λενεηζεξρφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη κε παξάιιειν ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε 

ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ πκβνπιεπηηθή Καζνδήγεζε κπνξεί λα είλαη 

ζηνηρείν ελφο πξνγξάκκαηνο εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ηαπηίδεηαη κε απηήλ. Σα πξνγξάκκαηα Mentoring έρνπλ πηνζεηεζεί δηεζλψο σο εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή ππνζηήξημεο ηνπ λενδηνξηδφκελνπ. Παξφια απηά, θξίλεηαη απαξαίηεην λα δηεξεπλεζεί 

ε πνηφηεηά ηνπο κε απψηεξν ζθνπφ ηεο βειηίσζή ηνπο, ψζηε λα θαηαζηνχλ πην απνηειεζκαηηθά 

θαη γηα ηνλ λέν εθπαηδεπηηθφ, αιιά θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα κηαο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο πνπ ζα 

ζέηεη σο ζηφρν ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ. 

Γιδακηική Δνόηηηα  7 

Σίηλορ Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή θαη Σεζη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

Πεπιγπαθή 

 

Ζ Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ επαγγέικαηνο ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο. Ο Πξνζαλαηνιηζκφο εκθαλίζηεθε θαη θαιιηεξγήζεθε σο κηα νξγαλσκέλε 

ζθέςε ζην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη ε εθαξκνγή ηνπ πινπνηήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 

20νπ αηψλα. ηελ εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθά θαη νη φξνη: «Δπαγγεικαηηθή 

θαζνδήγεζε, Οδεγεηηθή, Δπαγγεικαηηθή Δμεξεχλεζε θαη Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο». 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηνχληαη φξνη, φπσο: «Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή, 

πκβνπιεπηηθή θαη Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο, πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο, Αγσγή 

ηαδηνδξνκίαο, Δπαγγεικαηηθή Γηαπαηδαγψγεζε, θιπ. Ζ πκβνπιεπηηθή κε ηνλ 

Πξνζαλαηνιηζκφ είλαη έλαο εληαίνο ζεζκφο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη δηαδηθαζίεο θαη 

κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα βνεζήζνπλ ην άηνκν, αθνχ γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, λα επηηχρεη επηινγέο ηέηνηεο, πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

εμέιημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ  αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο πξαγκαηνπνηείηαη ζε αηνκηθφ θαη 

νκαδηθφ επίπεδν. Ο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο απνηειεί πεδίν εθαξκνγήο πνιιψλ 

επηζηεκψλ (Φπρνινγίαο, Παηδαγσγηθήο, Οηθνλνκίαο, Κνηλσληνινγίαο, θ.ά.), θαζεκηά απφ ηηο 
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νπνίεο ηνλ πξνζεγγίδεη απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία δίλνληαο έκθαζε ζε δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ (ςπρνινγηθέο, παηδαγσγηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, θ.ά.). Με ιίγα ιφγηα ν 

Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο ζηνρεχεη ζηελ πιήξε έληαμε ηνπ αηφκνπ, κε έλαλ 

παξαγσγηθφ ξφιν ζηε θνηλσλία,  κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο, ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο 

πξνεηνηκαζίαο πνπ δηαζέηεη. Ο ξφινο απηφο θαιείηαη λα ζπκπίπηεη κε ηηο θιίζεηο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε αηφκνπ θαη αζθαιψο λα επηιέγεηαη απφ ηνλ ίδην. Ζ απηνγλσζία ηνπ 

αηφκνπ είλαη απηή πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη ζηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο. Έηζη, ζα είλαη ζε 

ζέζε λα απαληάεη ζε εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ πνηα είλαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θ.ά. Γηα ηνπο ιφγνπο 

απηνχο ρξεζηκνπνηνχληαη ηεζη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ελδηαθέξνληα, ηηο ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο, ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε, ηηο επαγγεικαηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. Οη 

απαληήζεηο ηνπ, ζα πξέπεη λα δίλνληαη κεηά ηελ πιήξε αλάιπζε ηνπ εαπηνχ ηνπ. Χζηφζν, ε 

επζχλε ησλ επηινγψλ έγθεηηαη ζην ίδην ην άηνκν. 

Γιδακηική Δνόηηηα  8 

Σίηλορ Θεσξίεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο 

Πεπιγπαθή 

 

Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ δελ είλαη κνλνδηάζηαηε αιιά απνηειείηαη απφ δηάθνξνχο ηνκείο, 

έλαο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ν επαγγεικαηηθφο ηνκέαο, πνπ θαιχπηεη ηελ επαγγεικαηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ε νπνία απνηειεί ηκήκα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ ζην ζχλνιφ ηεο θαη έρεη 

ζρέζε κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο. πλεπψο, ζηελ έλλνηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ δελ πεξηιακβάλεηαη κφλν ε δηαδηθαζία άζθεζεο 

θάπνηνπ επαγγέικαηνο, αιιά θαη νη θάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

άζθεζή ηνπ, αθφκε θαη νη θάζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο παίξλνπλ κνξθή ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηα νπνία άιισζηε ζα παίμνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμέιημε ηνπ αηφκνπ. Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ απηνχ απνζθνπεί ζην λα απνδεηρηεί φηη ε είζνδνο ζε έλα 

επάγγειµα δελ είλαη απνηέιεζµα µηαοζηηγκηαίαο απφθαζεο αιιά µηαο µαθξνρξφληαο 

αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζπµβαδίδεη µε ηελ ςπρνινγηθή εμέιημε ηνπ αηφµνπ. Μαδί κε ηνλ 

φξν απηφλ εκθαλίζηεθαλ νη ζεσξίεο πνπ εληάζζνληαη ζε δπν νκάδεο˙ εθείλεο δειαδή πνπ 

αζρνινχληαη πξαγκαηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εθείλεο πνπ αζρνινχληαη κφλν κε 

ηελ επηινγή επαγγέικαηνο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Ζ γεληθή ηαμηλφκεζε ησλ 

ζεσξηψλ είλαη ε παξαθάησ: Με ςπρνινγηθέο ζεσξίεο, Φπρνινγηθέο ζεσξίεο θαη Γεληθέο 

ζεσξίεο. ην πιαίζην απηψλ ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ηδηαίηεξεο ζεµαζίαο είλαη θαη ε 

αλάδεημε ηεο αιιειεπίδξαζεο µεηαμχ ησλ πνιιαπιψλ ξφισλ πνπ αλαιαµβάλεη ην άηνκν ζηε 

δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπ θαη ησλ επαγγειµαηηθψλ ηνπ επηινγψλ. Ζ επαγγειµαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

αηφµνπ θαζνξίδεηαη απφ έλα ζπλδπαζµφ παξαγφλησλ, κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

δεζµεπηηθψλ ή πεξηνξηζηηθψλ θαη ελζαξξπληηθψλ ή δηεπθνιπληηθψλζπλδπαζµψλ. Καλέλαο 

παξάγνληαο δελ πξέπεη λα εμεηάδεηαη µεµνλσµέλα σο πξνο ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ζηελ 
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επαγγειµαηηθή αλάπηπμε θαη επηινγή. 

Γιδακηική Δνόηηηα  9 

Σίηλορ Δίδε, κεζνδνινγία, ηερληθέο θαη εξγαιεία ηεο π.Δ.Π. 

Πεπιγπαθή 

 

Σν κάζεκα πξαγκαηεχεηαη βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηε ζπκβνπιεπηηθή επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΠ) θαη παξέρεη κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ησλ ζηφρσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ηεο. Ζ ΔΠ είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ή κηα ζπδήηεζε κεηαμχ ζπκβνχινπ – ζπκβνπιεπφκελνπ, θαζψο ε φιε 

δηαδηθαζία επεξεάδεηαη ηφζν απφ αηνκηθνχο φζν θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο 

ζα γίλεη αλαθνξά.  Θα παξνπζηαζηνχλ ηα πξνζφληα θαη νη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη 

έλαο ζχκβνπινο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

νπνίνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο, νη ηξφπνη πξνζέγγηζεο θαη αλάιπζεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνλ ζπκβνπιεπφκελν θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

εκπνδίσλ πνπ ελδερνκέλσο αλαδπζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, είλαη κεηαμχ ησλ 

ζεκάησλ πνπ ζα αλαιπζνχλ. Όπσο θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν έηζη θαη απφ ηε  ζπκβνπιεπηηθή 

ζηαδηνδξνκίαο, γηα λα θαηαζηεί εθηθηήεπινπνίεζε ησλ ζηφρσληεο, αθνινπζείηαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία, ζηελ νπνία ν εηδηθφο ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί. Οη ηερληθέο, ηα 

κέζα θαη ηα εξγαιεία (ηέζη, εξσηεκαηνιφγηα θ.α) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζπκπιεξψλνπλ ηελ παξνπζίαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ απηή ηε 

κνξθή ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ παξνπζίαζε δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ΔΠ (νξγάλσζε, 

ιεηηνπξγία, πνξεία εμέιημεο), ε αμηνιφγεζε θαη ε έξεπλα ζην γλσζηηθφ απηφ πεδίν απνηεινχλ 

επίζεο ηκήκα ηνπ παξφληνο καζήκαηνο. 

Γιδακηική Δνόηηηα  10 

Σίηλορ πκβνπιεπηηθή ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο 

Πεπιγπαθή 

 

Οη ζπκβνπιεπηηθέο παξεκβάζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν βαζίδεηαη 

ε θάζεκία, εκθαλίδνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ εληνπίδνληαη ζε φιεο. Τπάξρνπλ 

φκσο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα 

ζηελ νπνία απεπζχλνληαη. Ζ ζπκβνπιεπηηθή πνπ αθνξά ζε Δπαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο 

(ΔΚΟ), έρεη θάπνηνπο εηδηθνχο πξνζδηνξηζηέο πνπ ηε δηαθξίλνπλ απφ ηηο ππφινηπεο κνξθέο 

ζπκβνπιεπηηθήο. ηηο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο εληάζζνληαη κεηαμχ άιισλ πάζρνληεο απφ 

ζνβαξέο ζσκαηηθέο ή ςπρηθέο αζζέλεηεο, ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηζκηθέο κεηνλφηεηεο, πξφζθπγεο, 

κεηαλάζηεο, πιεγέληεο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, αζηέγνη, καθξνρξφληα άλεξγνη, 

απνθπιαθηζκέλνη, ρξήζηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, αλήιηθνη παξαβάηεο, νηθνγέλεηεο ζε 

θξίζε, θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο, ζχκαηα βίαο, ζχκαηα εκπνξίαο (trafficking) θ.α. ηηο κέξεο καο 
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φιν θαη πεξηζζφηεξν δίλεηαη έκθαζε ζε δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο θαηαγξαθήο ησλ αλαγθψλ 

θαη ζρεδηαζκνχ ππνζηήξημεο απηψλ ησλ νκάδσλ. Πνηά είλαη φκσο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πκβνπιεπηηθήο ζε ΔΚΟ; Πνηνο κπνξεί λα είλαη ν ζηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα 

εθαξκνζηνχλ; Ση επηπιένλ δεμηφηεηεο θαη πξνζφληα νθείιεη λα έρεη έλαο ζχκβνπινο γηα λα 

παξέρεη ππνζηήξημε ζε απηέο ηηο νκάδεο; Πνηφ είλαη ην θαηάιιειν πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα 

αλαπηπρζνχλ νη φπνηεο δξάζεηο ππνζηήξημεο ηνπο; Απηά είλαη κεξηθά απφ ηα εξσηήκαηα πνπ 

ζα απαληεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο καζήκαηνο ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνθηεζνχλ 

βαζηθέο γλψζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ζπκβνπιεπηηθήο. 

Γιδακηική Δνόηηηα  11 

Σίηλορ Οδεγνί θαη ρέδηα Γξάζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε 

Πεπιγπαθή 

 

Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΠ) πνπ 

απνηειεί θαη ην ηειηθφ ζηάδην ηεο, είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε θαηάξηηζε ρεδίσλ Γξάζεο (Γ). 

Βέβαηα, θαζ’ φιε ηε πνξεία ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ζπλεδξηψλ δηακνξθψλνληαη κηθξά Γ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ νξγάλσζε ησλ επφκελσλ βεκάησλ θαη ζηελ πξφνδν ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. 

ηφρνο φκσο είλαη λα νδεγεζεί ν ζπκβνπιεπφκελνο ζηε δηακφξθσζε ελφο ζπλνιηθνχ θαη 

νξγαλσκέλνπ Γ ην νπνίν θαη ζα εθαξκφζεη ζηε ζπλέρεηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε έληαμε ηνπ 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν πνπ είλαη θαηάιιεινο γη’ απηφλ θαη κε ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο 

πξνυπνζέζεηο. ηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο ζα δηεξεπλεζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο έλαο ζχκβνπινο ζηαδηνδξνκίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη βνήζεηα ζε απηή ηε δηαδηθαζία 

θαη νη πξνθιήζεηο πνπ εληνπίδνληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα γίλεη αλαθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαη πξαθηηθή ζηήξημε πνπ απαηηείηαη λα παξέρεηαη ζηνλ ζπκβνπιεπφκελν γηα ην ζθνπφ απηφ 

θαζψο θαη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη αλαπηχμεη ηφζν ν ζχκβνπινο φζν θαη ν 

ζπκβνπιεπφκελνο γηα ηε δηακφξθσζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ Γ. Δπίζεο ζα παξνπζηαζηεί θαη 

ε ρξήζε ηνπ φξνπ Γ σο γεληθφηεξε πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο απαζρφιεζεο πνπ εθαξκφδεηαη 

απφ ηελ πνιηηεία, θαη ε νπνία έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα εληζρχζεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο κε ηελ θαηάξηηζε ελφο αηνκηθνχ 

Γ. Οη νδεγνί ηέηνησλ Γ πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία κε ζηφρν ηε 

πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε ζχλδεζε πξνζφλησλ θαη αγνξάο εξγαζίαο, απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ ζπκβάιεη ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ ζπκβνπιεπφκελσλ. 

Ζ ζπνπδαηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ νδεγψλ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο καζήκαηνο. 

Γιδακηική Δνόηηηα  12 

Σίηλορ Δλδπλάκσζε δεμηνηήησλ ζε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ή εξγαζία θαη κεζνδνινγία έξεπλαο 
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Πεπιγπαθή 

(περίληψη ανηικειμένοσ 

ενόηηηας, ηίηλοι επιμέροσς 

ζσνεδριών ενόηηηας) 

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο εζεινληηθήο ελδπλάκσζεο 

δεμηνηήησλ, 100 σξψλ ζε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο έρνληαο σο ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο 

ζεσξίαο κε ηελ πξάμε θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ δεμηνηήησλ ησλ επηκνξθνχκελσλ είηε 

λα εθπνλήζνπλ επηζηεκνληθή εξγαζία 3.000-6.000 ιέμεσλ. 

 

4. ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 

Οη δηδάζθνληεο επηιέγνληαη απφ ην Κέληξν δηά Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαηφπηλ απζηεξήο επηινγήο 

κέζσ ησλ αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ έρεη ζέζεη.  

Πεπιεσόμενα ππογπάμμαηορ 

5. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΦΟΙΣΗΗ 

Σν πξφγξακκα είλαη εηήζην θαη πηζηψλεη 600 δηδαθηηθέο ψξεο θαη ρσξίδεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Κάζε ζεκαηηθή ελφηεηα 

πεξηιακβάλεη δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θνίηεζεο αλέξρεηαη ζηα 800€.   

Ζ έλαξμε ησλ καζεκάησλ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2019  

6.  ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  

Σα πξνγξάκκαηα, πνπ επηιέμαηε, έρνπλ έληνλα αθαδεκατθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη είλαη δνκεκέλα κε θξηηήξηα θαη 

απαηηήζεηο, πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε κεηαπηπρηαθή θαηάξηηζε, ελψ έρνπλ αλάινγεο πξνυπνζέζεηο θαη θφξην εξγαζίαο. 

Παξάιιεια, είλαη δηθηπσκέλα κε έλα πιήζνο εμσηεξηθψλ θνξέσλ, δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ, πνπ πξνζθέξνπλ πνιιαπιέο 

πξναηξεηηθέο πεξαηηέξσ επθαηξίεο πηζηνπνίεζεο θαη ζπλέρηζεο ζπνπδψλ κε ηα πην νηθνλνκηθά δίδαθηξα. 

ECVET θαη Μνξηνδνηήζεηο  

Όια καο ηα πξνγξάκκαηα πξνζθέξνπλ Δπξσπατθέο Πηζησηηθέο Μνλάδεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ECVET. Δλδεηθηηθά, 

έλα πξφγξακκα 600 σξψλ πηζηψλεη 30 ECVET 

Σα πεξηζζφηεξα κνξηνδνηνχληαη σο ζεκηλάξηα, πνπ νξγαλψζεθαλ απφ δεκφζην Παλεπηζηήκην, αιιά ην πιενλέθηεκα απηφ 

 Δμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

 Γηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ επηκνξθνχκελνπ 

 Γελ αθνξά ην Παλεπηζηήκην, ην νπνίν δηνξγαλψλεη ην ζεκηλάξην ΜΟΝΟ γηα ηε γλψζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 
ελδπλάκσζεο  

 Σν Παλεπηζηήκην ζηέθεηαη αξσγφο ζε θάζε ζαο πξνζπάζεηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη αλέιημεο  
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Α. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

          Γφκεζε ΜΖΝΗΑΗΑ γλσζηηθήο ελφηεηαο θαη απαηηνχκελνο ρξφλνο κειέηεο  

 Μειέηε πξσηφηππνπ πιηθνχ 20-30 ζειίδσλ (ππνρξεσηηθφ) 

 Πεξαηηέξσ κειέηε βηβιηνγξαθίαο ή παξνπζίαζε βίληεν απφ επίζεκεο πεγέο πρ tedx Vimeo θιπ (ππνρξεσηηθφ)  

 Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο, κε γξαπηή απάληεζε απφ φιν ην πιηθφ (ππνρξεσηηθφ) 

 Δξσηήζεηο θξηηηθήο αλάιπζεο κε γξαπηή απάληεζε (ππνρξεσηηθφ) 

 πγγξαθή αλαιπηηθήο πεξίιεςεο 500-1000 ιέμεσλ ειιεληθνχ ή αγγιηθνχ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ ζχκθσλα κε ηα 
θξηηήξηα ζπγγξαθήο πεξίιεςεο (ππνρξεσηηθφ) 

 Γπν δίσξεο χγρξνλεο ζπλαληήζεηο κε ηνλ δηδάζθνληα ζηελ πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο (ππνρξεσηηθφ) 

Δπηπιένλ αθαδεκατθέο ππνρξεψζεηο  

 πκκεηνρή ζε ζπλέδξην ή ζεξηλφ ζρνιείν, πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα κε παξνπζίαζε ή απιή 
αθξφαζε (πξναηξεηηθφ) 

 Πξαθηηθή άζθεζε ζε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ή 

 πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο θαη δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ 

Δπηπιένλ πγθξηηηθά Πιενλεθηήκαηα 

 Πινχζηα Φεθηαθή Βηβιηνζήθε 

 50% έθπησζε ζε έλα απφ ηα επφκελα εηήζηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξνθεξχζζνληαη απφ ηα Δπαγγεικαηηθά 
Πξνγξάκκαηα Δλδπλάκσζεο θαη πκβνπιεπηηθήο 

Β. ΓΙΓΑΚΣΡΑ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΔΩΝ 

Ο εθπαηδεπφκελνο ζα πξέπεη λα κελ έρεη νηθνλνκηθήο θχζεσο εθθξεκφηεηεο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα 

πξνβιέπνληαη δίδαθηξα 800 επξψ ζπλνιηθά, ηα νπνία θαηαβάιινληαη σο εμήο: 

-1η δόζη εγγπαθήρ: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 10 Φεβξνπαξίνπ 2019  

(Η ππώηη δόζη καηοσςπώνει και ηην εγγπαθή ζαρ) 

-2η δόζη: 200 επξψ, πιεξσηέα κέρξη 30 Απξηιίνπ 2019 

-3η δόζη: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 31 Ηνπιίνπ 2019 

-4η δόζη: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 31 Οθησβξίνπ 2019 

Έθπησζε 50%  δηθαηνχληαη φζνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην απφ ηα Πξνγξάκκαηα Φπρηθήο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε δίδαθηξα (*Όζνη δηθαηνχληαη έθπησζε 50% θαηαβάιινπλ ζηε αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθάπαμ 

ην πνζφ ησλ 400 επξψ) 

*Μεηά ηην καηάθεζη ηος ποζού δε γίνεηαι δεκηή καμία αίηηζη επιζηποθήρ σπημάηων ούηε εξεηάζεηαι ανάλογο 

αίηημα 
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7. Ακαδημαϊκή Γεονηολογία  

Ζ αθαδεκατθή δενληνινγία θαη ζπκπεξηθνξά δηέπεη φια ηα ζηάδηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη άπαζεο ηηο δηαδξάζεηο θαη 

επηθνηλσλίεο. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηελ θνζκηφηεηα νδεγεί ζηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επηκνξθνχκελνπ, 

δίρσο επηζηξνθή δηδάθηξσλ. 

Σα έγγξαθα αηηήκαηα ησλ επηκνξθνχκελσλ απαληψληαη κέζα ζε 7 εξγάζηκεο κέξεο. 

8. Ππάζινο Πανεπιζηήμιο  

Όιεο νη επηθνηλσλίεο γίλνληαη ςεθηαθά. ε ςεθηαθή κνξθή απνδίδνληαη φια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη βεβαηψζεηο κέζα ζε 3 

έσο 5 κήλεο απφ ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ. Πηζηνπνηεηηθφ νινθιήξσζεο παξέρεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

επηκνξθνχκελνπ 

ΠΡΟΟΥΗ:  

•Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ επηηξέπεη ηελ επηζηξνθή δηδάθηξσλ ΜΟΝΟ ζηελ πεξίπησζε, πνπ κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, αθπξσζεί ην ζεκηλάξην. Μεηά ηελ είζνδν ζαο ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε, θακία αίηεζε 

επηζηξνθήο δηδάθηξσλ δελ εμεηάδεηαη νχηε αμηνινγείηαη 

•Σν πξφγξακκα καζεκάησλ είλαη ελδεηθηηθφ θαη κπνξεί λα αιιάδεη αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ, ησλ 

αηζνπζψλ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

•Σα λέα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ απνλέκνληαη ειεθηξνληθά απφ ην Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο. πλήζσο 

απνδίδνπλ Δπξσπατθέο Δπαγγεικαηηθέο πηζησηηθέο κνλάδεο (Ecvet) θαη ν ρξφλνο απνζηνιήο ηνπο ζηνπο ππνςεθίνπο 

εμαξηάηαη απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ.  

Καηά κέζν φξν ηα πηζηνπνηεηηθά απνζηέιινληαη κέζα ζε δηάζηεκα 3 έσο 5 κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Παξφια απηά κπνξεί λα εθδνζεί βεβαίσζε πεξάησζεο πνπ έρεη αθξηβψο ηελ ίδηα ηζρχ. 

• Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ ηεο πξνθήξπμεο αλάινγα κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αλάγθεο. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε δελ είλαη θαη´ νπδέλα ηξφπν δεζκεπηηθή γηα ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

•Ζ εγγξαθή ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηεο δηαηήξεζεο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

• Πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο κνξηνδνηήζεηο αλάινγα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο θαη φρη απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ελδερνκέλσο λα κνξηνδνηνχληαη, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ηα δηνξγαλψλεη γηα ηε 

γλψζε θαη φρη γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κνξηνδνηήζεηο κπνξεί λα ιακβάλνληαη θαη απφ 

ηνπο ζπκβνχινπο ησλ πξνγξακκάησλ 
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•Ζ εγγξαθή ζηα Πξνγξάκκαηα ζπλεπάγεηαη ηήξεζε ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο θαη ησλ θαλφλσλ θαιήο ζπκπεξηθνξάο. 

Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο επγέλεηαο κπνξεί λα απνθιείζεη ηνλ 

επηκνξθνχκελν απφ ηα πξνγξάκκαηα, ρσξίο επηζηξνθή δηδάθηξσλ ή απνλνκή νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο 

•Ζ απνπζία απφ ηα καζήκαηα θαη ηηο δξάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ, φπσο απηέο θάζε θνξά θαζνξίδνληαη, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα πξνγξάκκαηα ρσξίο επηζηξνθή δηδάθηξσλ ή απνλνκή βεβαίσζεο. 

•Τπεχζπλε γηα δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ νξίδεηαη ε εθάζηνηε λνκηθή ζχκβνπινο ησλ 

πξνγξακκάησλ 

9. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ 

Για πληπωμή μέζω ηπαπεζικήρ καηάθεζηρ: 

Γηα πιεξσκή κέζσ ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο: 

Βήμα 1ο 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=227 
Οδεγίεο: 

Δηζάγεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζηα παξαπάλσ πεδία 

ηελ επηινγή ζπκκεηνρή σο επηιέγεηε ην πνζφ πνπ ζα θαηαζέζεηε 

ην πεδίν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ πκκεηέρνληα αλαγξάςηε ην ΑΦΜ ζαο 

Πξνζνρή: Ζ πξψηε δφζε είλαη 200 επξψ θαη αθνξά ηε γεληθή ζπκκεηνρή. Όζνη δηθαηνχληαη έθπησζεο 50% θαηαβάιινπλ 
ζηε αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθάπαμ ηε δφζε ησλ 400 επξψ 

  

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=227
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Βήμα 2ο 

 

 ην πξψην πεδίν επηιέγεηε ηνλ ηχπν παξαζηαηηθνχ πνπ επηζπκείηε λα ιάβεηε (Απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ή 

ηηκνιφγην) 

 ην πεδίν ηξφπνο πιεξσκήο επηιέγεηε θαηάζεζε ζε ειιεληθή ηξάπεδα/web banking/phonebanking 

-Σν πεδίν Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκφο Καηαζεηεξίνπ ην αθήλεηε θελφ Γηα λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ζαο ζα πξέπεη 
λα παηήζεηε Δγγπαθή 

Ζ Καξηέια πνπ ζα ζαο εκθαληζηεί είλαη ε παξαθάησ 

 

ηα ζηνηρεία ζπλαιιαγήο ζην πεδίν Σξαπεδηθφο Λνγαξηαζκφο αλαγξάθεηαη ν ινγαξηαζκφο πνπ ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ θαηάζεζε. 
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Πξνζνρή: 

-Ζ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο δφζεο πνπ επηιέμαηε. 

-Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο θαηάζεζήο ζαο κε ηελ εγγξαθή, είλαη λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 
θαηά ηελ θαηάζεζε, ζην πεδίν 'Πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ δηθαηνχρν' ην ίδην αθξηβψο νλνκαηεπψλπκν θαη ΑΦΜ ηνπ 
ζπκκεηέρνληα κε απηφ πνπ ζπκπιεξψζεθε ζηελ εγγξαθή. 

 ην πεδίν Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκφο Καηαζεηεξίνπ κπνξείηε λα αλεβάζεηε ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο 

παηψληαο Δπιλογή απσείος 

Γηα λα αλεβάζεηε ην απνδεηθηηθφ απφ ηνλ ππνινγηζηή ζαο ζα πξέπεη λα ην ζθαλάξεηε ή λα ην θσηνγξαθήζεηε θαη λα ην 

απνζεθεχζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο (π.ρ επηθάλεηα εξγαζίαο) είηε ζε κνξθή pdf είηε ζε κνξθή θσηνγξαθίαο (jpg). Δάλ 
δπζθνιεχεζηε ζηελ επηζχλαςε ηνπ αξρείνπ κπνξείηε ην απνδεηθηηθφ λα ην απνζηείιεηε ζην ppy@aegean.gr αλαγξάθνληαο 
ηα ζηνηρεία ζαο θαη πνην πξφγξακκα αθνξά. 

Μπνξείηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα αλαηξέμεηε ζην ζρεηηθφ έληππν κε ηηο πιεξνθνξίεο πιεξσκήο ζην επηβεβαησηηθφ email 
πνπ ζαο έρεη έξζεη. 

Για πληπωμή μέζω πιζηωηικήρ- σπεωζηικήρ κάπηαρ: 

Βήμα 1ο 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=227 
 

 

Οδεγίεο: 

Δηζάγεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζηα παξαπάλσ πεδία 

ηελ επηινγή «ζπκκεηνρή σο» επηιέγεηε ην πνζφ πνπ ζα θαηαζέζεηε 

ην πεδίν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ πκκεηέρνληα αλαγξάςηε ην ΑΦΜ ζαο 

  

mailto:ppy@aegean.gr
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=227
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Βήμα 3ο 

 

 

 ην πεδίν 1 επηιέγεηε ηνλ ηχπν παξαζηαηηθνχ πνπ επηζπκείηε λα ιάβεηε (Απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ή 

ηηκνιφγην) 

 Σν πεδίν 2 Σξφπνο πιεξσκήο επηιέγεηε Πηζησηηθή/Υξεσζηηθή Κάξηα 

 To πεδίν Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκφο Καηαζεηεξίνπ ην αθήλεηε θελφ. Γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ πιεξσκή ζα 

πξέπεη λα παηήζεηε εγγξαθή. 

ηε ζπλέρεηα παηήζηε Proceed γηα λα κεηαθεξζείηε ζην e-commerce ηεο Alpha Bank 

 

πκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο ζαο θαη έπεηηα παηήζηε πιεξσκή 



19 

 

 

Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο Πξνγξακκάησλ: 

Δπζηξάηηνο Παπάλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε: 

Παθιαηδφγινπ νθία, paklatzoglou.sofia@gmail.com 

Πξαζζά Διέλε, eprassa@aegean.gr   

Μπαιάζα Καηεξίλα, ppy@aegean.gr 
 

Σερληθή Τπνζηήξημε: 

Πξαζζά Σεξέδα, teriprassa@outlook.com 

Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε 

ηαπξνχια Βεγηάδε, Πελειφπε Αιηάγα, Διηζάβεη Γθηλάια, Υξχζα Σαπίλε, Μαξία Αλαγλσζηνπνχινπ, Σεξέδα Εσγνπνχινπ 

22510-36520, 210-6492115 εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο 

6940911716, 6988019804, 6972192165, 6988069584, 6948711315, 6941657126 

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: ppy@aegean.gr 
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