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ΠΡΟ:
Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ
Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο
Καηλνηνκίαο
Καξθή 52, Σ.Κ. 41334, Λάξηζα
Σει.: 6932078466 - 6972038117
Fax: 211 800 1167
E-mail: info@eepek.gr
URl: www.eepek.gr

 Δθπαηδεπηηθνύο

όισλ ησλ βαζκίδσλ &
όισλ ησλ εηδηθνηήησλ (Α/ζκηαο, Β/ζκηαο,
Γ/ζκηαοΔθπ/ζεο, ΓΔ, ΙΔΚ, θιπ.) πνπ
είλαη (ή επηζπκνύλ λα γίλνπλ) Mέιε ηεο
ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο
 Φνηηεηέο – Απνθνίηνπο
 Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ – ΓΔ – ΙΔΚ,
θ.ιπ.

Θέμα: «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ»: Τπνβνιή αηηήζεσλ
παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο (800 σξώλ)
ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε (εμ νινθιήξνπ).
αο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο
Καηλνηνκίαο (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζύιινγνο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζσπεί
εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο όισλ ησλ βαζκίδσλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη
εηδηθνύο πνπ έρνπλ σο θνηλό ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ
πξνώζεζε θαηλνηόκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ησλ επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ κεγάιεο δηάξθεηαο πξνο ηα κέιε ηεο,
απεπζύλεη πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο ηνπ παξαθάησ εμ νινθιήξνπ
από απόζηαζε κεγάιεο δηάξθεηαο επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηόο ηεο:
Α/Α
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Σίηινο:

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ &
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

01/02/2021

Ηκέξεο &
ώξεο
δηεμαγσγήο:

Αζύγρξνλε
κνξθή ζε
πιαηθόξκα

πλνιηθή
δηάξθεηα:

800 ώξεο
(22
εβδνκάδεο)

Moodle

Υώξνο
Τινπνίεζεο:

Δμ
απνζηάζεσο
(Δμ
νινθιήξνπ)

Δπηκνξθσηέο:

Υξπζάγε Διέλε
Καξαιήο Γηώξγνο
Γεξνζηέξγηνπ Καιιηόπε
ΣζέδνπΙλέο
Αξβαληηίδνπ νθία
Ρνύκπνπ Υξηζηίλα
Παπαδνπνύινπ Μαξία
Λεκνληά Μπνύηζθνπ

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο έρνπλ δηθαίσκα λα
ππνβάιινπλ όια ηα κέιε ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ, ελώ γηα ηα κε κέιε –αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο &
βαζκίδαο εθπαίδεπζεο- δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εγγξαθήο σο κέινο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ., κέρξη θαη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα, δει. 24/1/2021 (γηα ηελ
εγγξαθή

ζηελ

Δ.Δ.Π.Δ.Κ.

αθνινπζήζηε

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi).

ηηο

νδεγίεο

ηεο

ηζηνζειίδαο:

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο παξαθνινύζεζεο ησλ θαηλνηόκσλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ
Μεγάιεο Γηάξθεηαο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.:
1)Όζνη είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, κπείηε ζην https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwnθαη
εηζάγεηε ην όνομα τρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». ηε ζπλέρεηα,
επηιέμηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην Μεγάιεο Γηάξθεηαο πνπ
επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε. Καηόπηλ επηιέμηε μέθοδο πληρωμής θαη, αθνύ νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία, ζα έρεηε θάλεη νινθιεξσκέλα ηελ αίηεζε. Δάλ επηιέμεηε ηξαπεδηθή θαηάζεζε, ζα
ρξεηαζηνύλ 1 έσο 4 εκέξεο από ηε ζηηγκή πνπ ζα πιεξώζεηε, ώζπνπ λα θαλεί ζην ζύζηεκα ε
απόδεημε θαη ε επηβεβαίσζε όηη έρεηε ελεξγή ζέζε ζην ζεκηλάξην, ελώ αλ επηιέμεηε ρξέσζε
ρξεσζηηθήο ή πηζησηηθήο θάξηαο, ε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη άκεζα.
2) Όζνη ΓΔΝ είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, πξέπεη πξώηα λα θάλεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ
ΔΔΠΔΚ,

επηιέγνληαο

από

ην

κελνύ:

Η

Έλσζε

Εγγραθή

ή

ηο

ζύνδεζμο

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, ώζηε λα απνθηήζεηε όλνκα ρξήζηε θαη
θσδηθό. Αθνύ γίλεηε κέιε (εάλ επηιέμεηε ηξαπεδηθή θαηάζεζε απηό δελ γίλεηαη άκεζα θαη παίξλεη
από 1 έσο 4 κέξεο από ηόηε πνπ ζα πιεξώζεηε), αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλσ
παξαγξάθνπ 1).
Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη αίηηζης».

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η ενημέρωζη ηων επιλεγένηων και οι οδηγίες ειζόδοσ ζηην
πλαηθόρμα ηηλεκπαίδεσζης θα γίνονηαι ΜΟΝΟ μέζα από ηο πληροθοριακό
ζύζηημα ηων μελών ηης ΕΕΠΕΚ (https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodosmelwn - Είζοδος με ηοσς κωδικούς μέλοσς), ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΤ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ.
Εκεί και ζσγκεκριμένα ζηην ενόηηηα εκηλάξηα κεγάιεο δηάξθεηαο πνπ έρσ
επηιεγεί λα παξαθνινπζήζσ ζα βξίζθεηαη ν ζρεηηθόο ζύλδεζκνο Οδεγίεο εηζόδνπ
ζην ζεκηλάξην (δίπια ζην εθάζηνηε ζεκηλάξην πνπ έρεηε επηιεγεί).
ΠΡΟΟΥΗ ΜΕΓΑΛΗ: Δεν θα αποζηέλλεηαι πλέον e-mail με ηην ενημερωηική
επιζηολή γιαηί θα ενημερώνεζηε μόνοι ζας μέζα από ηο πληροθοριακό
ζύζηημα και ηο ζτεηικό ζύνδεζμο (Οδεγίεο εηζόδνπ ζην ζεκηλάξην).

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο: 24/1/2021
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ:

❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΙ

ΠΛΗΡΩΜΗ

ζην πξόγξακκα ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΓΩΡΔΑΝ, αιιά

ΔΚΣΑΚΣΗ

ΤΝΓΡΟΜΗ

κειώλ,

30€

(ε

δηαδηθαζία

πιεξσκήο γίλεηαη κέζα από ην πιεξνθνξηαθό καο ζύζηεκα).
❖ Θα ηθαλνπνηεζνύλ ΟΛΔ νη αηηήζεηο.
❖ Η παξαθνινύζεζε απηνύ ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο δελ επεξεάδεη θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξόπν ηε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ζε όια ηα ππόινηπα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηεο
ΔΔΠΔΚ (δσξεάλ θαη κε).
 Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί επίζεκεο βεβαηώζεηο επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο ζηνπο
επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο.
Όιεο

νη

βεβαηώζεηο

αλαξηώληαη

ζην

πξνθίι

ησλ

κειώλ

ηεο

ΔΔΠΔΚ

(https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn) 3 - 4 εβδνκάδεο κεηά ηε ιήμε ηνπ εθάζηνηε
πξνγξάκκαηνο.
 Όια ηα πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ μεθηλνύλ θαλνληθά ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε
ηνπο εκεξνκελία.

Πξνϋπνζέζεηο γηα επηηπρή παξαθνινύζεζε:
Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεσξείηαη επηηπρήο, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ:
 Να κειεηνύλ ην επηκνξθσηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο.
 Να έρνπλ ελεξγή παξνπζία ζε ζπδεηήζεηο ζην forum ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο.
 Να παξαδώζνπλ κηα ηειηθή εξγαζία 2.000 ιέμεσλ πεξίπνπ.
 Να αλαξηήζνπλ εκπεξηζηαησκέλα ζρόιηα (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1 εξγαζία
ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ 4 άμνλεο:
Πεξηερόκελν – Γνκή – Πξσηνηππία - αθήλεηα.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλίζεηο εγγξαθώλ:
www.eepek.gr& 6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο).
Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
Ο Ππόεδπορ

Ο Ανηιππόεδπορ

Δημήηπηρ Κολοκοηπώνηρ

Δημήηπηρ Λιόβαρ

**Νέα πξνγξάκκαηα ζα αλαθνηλώλνληαη δηαξθώο, ζε όιε ηελ Διιάδα**
***Αθνινπζεί ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο ***

39ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (800 σξώλ)
Η Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο (ΔΔΠΔΚ),
ζπλερίδνληαο ηε δξάζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ θαη ζηνρεύνληαο δηαξθώο
ζηελ θάιπςε ησλ ζύγρξνλσλ επαγγεικαηηθώλ αλαγθώλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη
ησλ πξνζόλησλ ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη
εηδηθνηήησλ, ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε ηελ πινπνίεζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο
«ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ», δηάξθεηαο 800 σξώλ.
Σν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο. Γελ ππάξρνπλ δηα δώζεο ζπλαληήζεηο.
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη αθνύ νινθιεξσζνύλ
νη πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο, νη εθπαηδεπόκελνη ζα απνθηήζνπλ επίζεκε Βεβαίσζε
Δπηηπρνύο Παξαθνινύζεζεο από ηελ ΔΔΠΔΚ.
Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Γεκόζηαο θαη Ιδησηηθήο), ζε Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ θαη Δθπαηδεπηέο ΓΔ, ζε ηειέρε
δνκώλ κε ηππηθήο ή/θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πηπρηνύρνπο όισλ ησλ ρνιώλ (Θεηηθώλ,
Αλζξσπηζηηθώλ, Παηδαγσγηθώλ, Κνηλσληθώλ επηζηεκώλ, θ.ιπ.), θαζώο θαη ζε νπνηνπζδήπνηε
άιινπο (Άλεξγνπο ή/θαη θνηηεηέο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ), πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ε ελαζρόιεζε κε ην
επξύηεξν επηζηεκνληθό πεδίν ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
θνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ν εκπινπηηζκόο ησλ γλώζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ
ζρεηηθά κε ην ζεσξεηηθό πιαίζην θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηδηαίηεξα ζε όηη
αθνξά ζηελ ζπκβνπιεπηηθή επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ γηα καζεηέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο,
ζπνπδαζηέο επαγγεικαηηθώλ ζρνιώλ, ρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο θαη λεαξνύο ελήιηθεο.

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ:
Α. Σε επίπεδο γνώζεων:
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα:
1. Γηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε πκβνπιεπηηθή
2. Αληηιακβάλνληαη ηηο πξνζεγγίζεηο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ
ζηηο αλάινγεο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο
3. Αλαγλσξίδνπλ ηα εκπόδηα θαη πνπ πξνθαινύλ ηελ αλαπνθαζηζηηθόηεηα ζηελ ιήςε κηαο
απόθαζεο ζηαδηνδξνκίαο

4. Καηαλννύλ ην πιαίζην πνπ ζπλζέηεη ηελ ζέζε ηνπ ζπκβνπιεπόκελνπ θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ
5. Γηαηππώλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν ζύκβνπινο
επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ
Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα:
1. Πεξηγξάθνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ησλ ειηθηαθώλ θαηεγνξηώλ ησλ
ζπκβνπιεπόκελσλ
2. Απνθσδηθνπνηνύλ ηνπο ξόινπο ησλ πξνζώπσλ επηξξνήο
3. ρεδηάδνπλ ηα βήκαηα κηαο ζπκβνπιεπηηθήο ζπλεδξίαο
Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών
Οη εθπαηδεπόκελνη λα είλαη πξόζπκνη λα:
1. Υξεζηκνπνηνύλ ηα δηάθνξα ηεζη σο βνεζεηηθά εξγαιεία
2. Δθαξκόδνπλ ηερληθέο επηθνηλσλίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο
3. Απνδέρνληαη ηνλ ππνζηεξηθηηθό ην ξόιν ηνπ ζπκβνύινπ γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ
ζπκβνπιεπνκέλσλ.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
ΔΝΟΣΗΣΔ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ

ΩΡΔ

ΔΒΓΟΜΑΓΔ

35 ΩΡΔ

1ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

40 ΩΡΔ

2ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΝΟΣΗΣΑ 1: Δηζαγσγή ζηε πκβνπιεπηηθή
Καξαιήο Γηώξγνο
1.1 Ση είλαη πκβνπιεπηηθή
1.2. Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή -πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο Mentoring - Coaching
1.3. Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή αλά ζηάδην δσήο ελειίθσλ
1.4. Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή θαη πιεξνθόξεζε
1.5. Δπαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή πκβνπιεπηηθή
ΔΝΟΣΗΣΑ 2: Θεσξίεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο –
Γεμηόηεηεο απνηειεζκαηηθνύ πκβνύινπ
Καξαιήο Γηώξγνο
2.1. Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε
2.2.Θεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη επαγγεικαηηθόο
πξνζαλαηνιηζκόο
2.3. Η ηππνινγηθή ζεσξία ηνπ Holland
2.4. Οη εμειηθηηθέο ζεσξίεο - Η ζεσξία ηνπ Super
2.5. Η ζεσξία ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Bandura
2.6. Η αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή
2.7. Βαζηθέο δεμηόηεηεο πκβνπιεπηηθήο
2.8. Σερληθέο-δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο ζηελ πκβνπιεπηηθή

2.9. Η απηναπνθάιπςε
2.10. Σν πξνθίι ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ πκβνύινπ
2.11. Κώδηθαο δενληνινγίαο ηνπ πκβνύινπ
ΔΝΟΣΗΣΑ 3: Η επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή:
Αλάπηπμε πξνζσπηθόηεηαο θαη αλαδήηεζε εξγαζίαο.
Γεξνζηέξγηνπ Καιιηόπε

3.1. Η επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη ν ξόινο ηνπ
εθπαηδεπηή
3.1.1.Η ζςζσέηιζη ηος ζςμβούλος ζηαδιοδπομίαρ με ηον εκπαιδεςηή
3.1.2.Η αποζαθήνιζη ηηρ επαγγελμαηικήρ ζςμβοςλεςηικήρ
3.1.3.Το πποθίλ ηος ζςμβούλος ζηαδιοδπομίαρ

35 ΩΡΔ

3ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

25 ΩΡΔ

4ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

25 ΩΡΔ

5ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

3.1.4. Η πποζέγγιζη IGMA3
3.1.5. Μύθοι και ππαγμαηικόηηηα για ηην επαγγελμαηική ζηαδιοδπομία

3.2. Αλάπηπμε πξνζσπηθόηεηαο θαη αλαδήηεζε εξγαζίαο
3.2.1.Η πποζωπικόηηηα ωρ δςναμική διαδικαζία ανάπηςξηρ
3.2.2.SWOT analysis ηηρ πποζωπικόηηηαρ
3.2.3.Τεζη επαγγελμαηικήρ πποζωπικόηηηαρ καηά Holland

ΔΝΟΣΗΣΑ 4: Δλδπλάκσζε λέσλ:
ρεδηαζκόο θαξηέξαο - απνινγηζκόο πξνζόλησλ
Γεξνζηέξγηνπ Καιιηόπε

4. 1. ρεδηαζκόο Καξηέξαο & Απνινγηζκόο Πξνζόλησλ
4.1.1. Οπιζμόρ έξςπνος ζηόσος – Σσέδιο δπάζηρ
4.1.1.1.Τα ζηάδια παπέμβαζηρ ηος Σςμβούλος Σηαδιοδπομίαρ για ηο
ζσεδιαζμό ζηόσων και ζσεδίος δπάζεωρ.
4.1.1.2. Φάζειρ ηηρ επαγγελμαηικήρ ζςμβοςλεςηικήρ
4.1.2.Ιθαλόηεηεο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε
4.1.3.Βηνγξαθηθό ζεκείσκα, πνξηθόιην θαη ζπλέληεπμε επηινγήο
4.1.3.1.Ποια είναι η διαθοπά ηος βιογπαθικού από ηο ποπηθόλιο

4.2. Η ζεκαζία ηεο Γηθηύσζεο θαη ηεο Κηλεηηθόηεηαο
4.2.1. Δεξιόηηηερ κοινωνικήρ δικηύωζηρ
4.2.2. Δεξιόηηηερ κινηηικόηηηαρ

ΔΝΟΣΗΣΑ 5: Γηα Βίνπ Γηαρείξηζε ηαδηνδξνκίαο –
Βησκαηηθέο αζθήζεηο
Γεξνζηέξγηνπ Καιιηόπε

5. 1. Γεμηόηεηεο Γηα βίνπ Γηαρείξηζεο ηαδηνδξνκίαο –
Βησκαηηθέο Αζθήζεηο

5.1.1.Εννοιολογική ηοποθέηηζη
5.1.2.Σύγσπονερ δεξιόηηηερ ζηη δια βίος διασείπιζηρ ζηαδιοδπομίαρ
5.1.2.1.Μεηαηποπή ηςσαίων γεγονόηων: Η θεωπία ηος σάοςρ και η θεωπία
ηος ηςσαίος
5.1.2.2. Η επαγγελμαηική πποζαπμοζηικόηηηα
5.1.2.Το μονηέλο ηηρ επαγγελμαηικήρ ζςμβοςλεςηικήρ για νέοςρ

5.2.Βησκαηηθέο αζθήζεηο
5.2.1. Τι είναι οι βιωμαηικέρ αζκήζειρ και ποια είναι η σπηζιμόηηηά ηοςρ;
5.2.2.Τα είδη ηων βιωμαηικών αζκήζεων
5.2.3.Παπαδείγμαηα βιωμαηικών αζκήζεων

ΔΝΟΣΗΣΑ 6: Οη δάζθαινη σο κέληνξεο
Σζέδνπ Ιλέο

6.1.Ννκηθό πιαίζην θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.
6.2.Ο ζεζκόο ησλ κεληόξσλ: νξηζκόο, κνξθέο θαη ν ξόινο ηνπ.
6.3.Δθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε δαζθάισλ.

25 ΩΡΔ

6ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

6.4.Η ζεκαζία ηνπ κέληνξα σο ζπλεξγάηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
ΔΝΟΣΗΣΑ 7: Δπαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη
επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο
Αξβαληηίδνπ νθία
7.1. Έληαμε ζηελ απαζρόιεζε αηόκσλ κε αλαπεξία

7.2. πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε αλέξγσλ
7.3.πκβνπιεπηηθή, ππνζηήξημε θαη έληαμε ζηελ απαζρόιεζε
Νέσλ εθηόο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο θαη Απαζρόιεζεο
(ΝΔΔΣs)

25 ΩΡΔ

7ε ΔΒΓΟΜΑΓΔ

25 ΩΡΔ

8ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

25 ΩΡΔ

9ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΝΟΣΗΣΑ 8: Σν εθπαηδεπηηθό δξάκα σο θαηλνηόκνο πξαθηηθή
ζηελ επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή*
Αξβαληηίδνπ νθία
8.1. Δηζαγσγή ζην Δθπαηδεπηηθό Γξάκα (Dramain Education)

8.2.Μάζεζε κέζσ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο θαη ν ξόινο
ηνπ Δθπαηδεπηή/πκβνύινπ
8. 3.πκβνπιεπηηθή ΑκεΑ/ΔΚΟ θαη Δθπαηδεπηηθό Γξάκα
ΔΝΟΣΗΣΑ 9: Η πκβνπιεπηηθή ζηελ Δθπαίδεπζε
Ρνύκπνπ Υξηζηίλα

9.1. πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία Vs πκβνπιεπηηθή;
πκβνπιεπηηθόο Φπρνιόγνο Vs ύκβνπινο;
9.2. Οξηζκόο θαη ζηόρνη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο

*Αναφορικά με την ενότητα 8 με τίτλο: "Το Εκπαιδευτικό Δράμα ως καινοτόμος πρακτική στην επαγγελματική συμβουλευτική" το οποίο αρχικά περιλαμβάνονταν στο με κωδ.
αριθμό MD039 πρόγραμμα με θέμα "Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός" που παρακολουθήσατε μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης της ΕΕΠΕΚ και η
οποία ενότητα τελικά δεν διδάχθηκε, σας ανακοινώνουμε προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, ότι η πλέον ειδική στο θέμα του «Εκπαιδευτικού Δράματος στην επαγγελματική
συμβουλευτική», είναι η κ. Χριστίνα Ζουρνά του Ιωάννη, Μαθηματικός, Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.
Σχετικά με το έργο της κ. Ζουρνά για την εφαρμογή της μεθόδου του Εκπαιδευτικού Δράματος στην επαγγελματική συμβουλευτική, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε στην κάτωθι ιστοσελίδα: https://christinazourna2.wixsite.com/my-site-1.

9.3. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνύ ζπκβνύινπ
ζύκθσλα κε ηελ πξνζσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε
9.4. πκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία
9.5. Βαζηθέο ηερληθέο ζηε ζπκβνπιεπηηθή
9.6. Η ζρέζε πκβνπιεπηηθήο θαη Δθπαίδεπζεο
9.7. Η Πξνζσπνθεληξηθή ζεσξία ηνπ C. Rogers ζηελ
Δθπαίδεπζε
9.8. Ο ζπκβνπιεπηηθόο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
ΔΝΟΣΗΣΑ 10: Η ρξεζηκόηεηα θαη ε αμηνπνίεζε ηεο
πκβνπιεπηηθήο ζηα ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο
Ρνύκπνπ Υξηζηίλα

10.1. Η ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ΓΔ
10.2. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ησλ ΓΔ
10.3. Ο ξόινο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνύ
εθπαηδεπηή ελειίθσλ/εθπαηδεπηηθνύ ζηα ΓΔ
10.4. Ο ύκβνπινο Φπρνιόγνο ζηα ΓΔ
10.5. Ο ύκβνπινο ηαδηνδξνκίαο ζηα ΓΔ

25 ΩΡΔ

10ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

40 ΩΡΔ

11ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

40 ΩΡΔ

12ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

40 ΩΡΔ

13ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΝΟΣΗΣΑ 11: Η έλλνηα ηνπ εαπηνύ ζηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο
Παπαδνπνύινπ Μαξία

11.1. Δαπηόο - απηνεθηίκεζε
11.2. ρνιηθό πεξηβάιινλ θαη απηνεθηίκεζε
11.3. Πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη εθεβεία
11.4. Πξνβιήκαηα εθήβσλ
ΔΝΟΣΗΣΑ 12: Σν έιιεηκκα ηνπ ΔΠ
Παπαδνπνύινπ Μαξία

12.1.Ο ζεζκόο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ ζηελ
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
12.2.Η αληηκεηώπηζε ηνπ ΔΠ από ηνπο θαζεγεηέο - ην
έιιεηκκα ηεο θαηάξηηζεο- ε απαμίσζε ηνπ ζεζκνύ
12.3.Σν έιιεηκκα ηνπ ζρνιηθνύ επαγγεικαηηθνύ
πξνζαλαηνιηζκνύ ζηα ζεκεξηλά ζρνιεία
ΔΝΟΣΗΣΑ 13: Ο ''ππνζηεξηθηηθόο'' ξόινο ησλ άιισλ
ζηελ θαζνδήγεζε ησλ εθήβσλ
Παπαδνπνύινπ Μαξία

13.1 Ο ξόινο ησλ γνλέσλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε
ησλ εθήβσλ
13.2 Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ επαγγεικαηηθή
θαζνδήγεζε ησλ εθήβσλ
13.3 πλνκήιηθνη – “ Οη ζεκαληηθνί άιινη”

13.4 “Οη πξνβνιέο ησλ νλείξσλ ησλ άιισλ” θαη
απηναπνηειεζκαηηθόηεηα
13.5 Οη παξάκεηξνη ηεο απόθαζεο
ΔΝΟΣΗΣΑ 14: Mentoring - ζπκβνπιεπηηθή - lifecoaching
Παπαδνπνύινπ Μαξία

14.1.Mentoring Vs πκβνπιεπηηθή.
Οξηζκνί, νκνηόηεηεο & δηαθνξέο
14.2. lifecoaching & ζπκβνπιεπηηθή
14.3. Βαζηθέο δεμηόηεηεο:
3.1 Δλζπλαίζζεζε,
3.2 δεμηόηεηεο αθξόαζεο,
3.3 δεμηόηεηεο Γηεξεύλεζεο θαη δξάζεο,
3.4 Γεμηόηεηεο δηαρείξηζεο θαη επίιπζεο
πξνβιεκάησλ
14.4.Μνληέια : The Grow Model & the SMART model
14.5.Γηαηί είλαη ζεκαληηθό ην Mentroring ζηελ πεξίνδν ηεο
εθεβείαο
14.6.Mentoring ζηελ εθπαίδεπζε
14.7.Σα σθειήκαηα ηνπ Lifecoaching ζηνπο ελήιηθεο

50 ΩΡΔ

14ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

40 ΩΡΔ

15ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

40 ΩΡΔ

16ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

50 ΩΡΔ

17ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΝΟΣΗΣΑ 15: Η αλαδήηεζε ηνπ λένπ ξόινπ –
ην όξακα ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο
Υξπζάγε Διέλε

15.1.Η αλαδήηεζε μεθηλά
15.2.Από ηα ζηεξεόηππα ζηελ πνιύ-πιεξνθόξεζε
15.3. Αληηκεησπίδνληαο ην ζηξεο ηεο επηινγήο
15.4.Σν θαηλόκελν ηεο αλαπνθαζηζηηθόηεηαο
15.5.Ο θίλδπλνο ηεο εζθαικέλεο επηινγήο
ΔΝΟΣΗΣΑ 16: ΣΔΣ πξνζσπηθόηεηαο - σο εξγαιείν ζηε ιήςε
απόθαζεο
Υξπζάγε Διέλε

16.1.Η ζεκαληηθόηεηα ησλ ηεζη πξνζσπηθόηεηαο, θιίζεσλ,
δεμηνηήησλ & επαγγεικαηηθώλ αμηώλ
16.2.Η εμέιημε ησλ ηεζη
16.3.Σν ηεζη ηνπ Holland
16.4.Η αμηνιόγεζε ηνπ test - ην πξνθίι ηνπ ππνςεθίνπ
16.5.Η παγίδα ηεο παλάθεηαο ηεο αμηνιόγεζεο κέζσ ησλ ηεζη
ΔΝΟΣΗΣΑ 17: Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα
θαη γηα ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζπνπδώλ
Υξπζάγε Διέλε

17.1.Ο χάρτθσ των επιλογϊν ςτθν Ελλάδα
17.1.1 Σπουδζσ μετά τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ

17.1.1.1 Ο ρόλοσ του ΕΟΠΠΕΠ
17.1.2 Η ςυμμετοχι ςτισ πανελλινιεσ εξετάςεισ
17.1.3 Οι πανελλινιεσ εξετάςεισ και θ ςυμπλιρωςθ του
μθχανογραφικοφ δελτίου

17.2 Οι άλλοι δρόμοι – Η παράκαμψθ των ελλθνικϊν ΑΕΙ
17.2.1 Σπουδζσ ςτθν ΕΕ
17.2.2 Σπουδζσ εκτόσ ΕΕ
17.2.3 Υποτροφίεσ
17.2.4 Λίγα λόγια για το Erasmus
17.2.5 Η κατάταξθ των πανεπιςτθμίων

17.3. Τα επαγγζλματα του μζλλοντοσ
17.3.1 Η ςυςχζτιςθ των κλάδων με τισ παραδοςιακζσ ςχολζσ
ι και τα νζα τμιματα των ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων
17.3.2 Η ςθμαντικότθτα τθσ προςωπικισ αναηιτθςθσ
17.3.3 Ο χρυςόσ κανόνασ (Θ. Κατςανζβασ)
17.3.4 Το ξεκίνθμα ςε μια επόμενθ θλικία - ΕΑΠ
17.3.5 Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ
ΔΝΟΣΗΣΑ 18: H έλλνηα ηεο πξνεγνύκελεο γλώζεο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά

18.1. Πιενλεθηήκαηα ηεο πξνεγνύκελεο γλώζεο
18.2. Αλαγλώξηζε πξνεγνύκελεο γλώζεο θαη δηα βίνπ κάζεζε
18.3. Διιεληθή Ννκνζεζία θαη αλαγλώξηζε πξνεγνύκελεο
γλώζεο

35 ΩΡΔ

18ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

35 ΩΡΔ

19ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

30 ΩΡΔ

20ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

ΔΝΟΣΗΣΑ 19: Σξόπνη αλαγλώξηζεο πξνεγνύκελεο γλώζεο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά

19.1. Φνξείο Αλαγλώξηζεο ηεο πξνεγνύκελεο γλώζεο ζην
εμσηεξηθό
19.2. Φνξείο Αλαγλώξηζεο ηεο πξνεγνύκελεο γλώζεο ζηελ
Διιάδα
19.3. Αλαγλώξηζε ηεο πξνεγνύκελεο γλώζεο κε ηελ ρξήζε
ησλ ηερλνινγηώλ
ΔΝΟΣΗΣΑ 20: Καιέο Πξαθηηθέο
ζηελ αλαγλώξηζε πξνεγνύκελεο γλώζεο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά

20.1. Η αλαγθαηόηεηα ηεο αλαγλώξηζεο ηεο πξνεγνύκελεο
γλώζεο γηα κηα Δπξώπε ηεο γλώζεο
20.2. Σν παξάδεηγκα ηεο Κύπξνπ
20.3. Καιέο Πξαθηηθέο / Παξαδείγκαηα ινηπώλ Δπξσπατθώλ

ρσξώλ
ΔΝΟΣΗΣΑ 21-22: ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ
α) ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΔΡΙΠΟΤ 2.000 ΛΔΞΔΧΝ
β) ΑΝΑΡΣΗΗ ΥΟΛΙΧΝ (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1 εξγαζία
ζπλαδέιθνπ ζαο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:

100 ΩΡΔ

21εΔΒΓΟΜΑΓΑ
&
22ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ

800 ΩΡΔ

22 ΔΒΓΟΜΑΓΔ

Πεξηερόκελν, Γνκή, Πξσηνηππία, αθήλεηα.
ΤΝΣΟΝΙΜΟ: Υξπζάγε Διέλε

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:

Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηώλ:
Οη εηζεγεηέο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, εμεηδηθεπκέλνη Δθπαηδεπηέο
Δλειίθσλ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ& ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο:
Υξπζάγε Διέλε
ΜΒΑ, MSc Πεξηβάιινληνο, ΠΔ80, Δξγαζηαθόο ζύκβνπινο
Η Διέλε Υξπζάγε, είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο εηδίθεπζεο (MSc) κε ηίηιν: “Σερλνινγίεο Πεξηβάιινληνο
ζηελ Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία”, ζην ηκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (2019). Καηέρεη Master ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (MBA) από ην Διιεληθό
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην (2015) θαη πηπρίν ζηελ δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ από ην ίδην παλεπηζηεκηαθό
ίδξπκα (2011). Αθόκα, έρεη θαηάξηηζε επίπεδνπ Μεηά-δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΙΔΚ), σο
Δηδηθόο Ξελνδνρεηαθώλ Τπεξεζηώλ θαη Σξνθνδνζίαο (2001).
Παξάιιεια, είλαη ζύκβνπινπο επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ζηαδηνδξνκίαο, ( ΠΔΤΠ –
ΑΠΑΙΣΔ), 2020. Καηέρεη Πηζηνπνηεηηθό Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο επάξθεηαο από ηελ ΑΠΑΙΣΔ (2019), ελώ έρεη
παξαθνινπζήζεη θαη πηζηνπνηεζεί κε πνηθίια επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα όπσο «Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε» από ην
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (2020), «Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ» από ην ΔΚΠΑ, ηελ «Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηώλ
ελειίθσλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε», «Σν πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο» θαη άιια πνηθίια
πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε «Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή» θ.α.
Μηιάεη ηελ αγγιηθή θαη κέηξηα ηελ γεξκαληθή γιώζζα.
Έρεη δεκνζηεύζεη άξζξα ζε δηεζλή πεξηνδηθά θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ζπλέδξηα ζρεηηθά κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή θαη ηνλ
επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό επάισησλ νκάδσλ.
Έρεη απαζρνιεζεί εζεινληηθά κε ηελ εθπαίδεπζε κεηαλαζηώλ, ζε πξνγξάκκαηα κε πξνζαλαηνιηζκό ηελ αγνξά εξγαζίαο
ζην δηαπνιηηηζκηθό θέληξν Ππμίδα, ηνπ ΔΠ.
Απαζρνιήζεθε γηα έηε σο δηεπζύληξηα εηζαγσγηθήο επηρείξεζεο ρνλδξηθνύ εκπνξίνπ. ην παξειζόλ έρεη εξγαζηεί ζε
ινγηζηήξηα ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλίεο, ελώ πξσηύηεξα, απαζρνιείην ζηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν.
ήκεξα εξγάδεηαη σο εθπαηδεπηηθόο ζε ΔΠΑΛ, ΓΔΛ, ΔΠΑ θαη Γ.ΙΔΚ
( xrisagi@gmail.com )

Καξαιήο Γηώξγνο
Ο Γεώξγηνο Καξαιήο είλαη εθπαηδεπηηθόο Φηιόινγνο θαη ππεξεηεί ζε ζρνιεία ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθόο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Δίλαη
θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ζηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό θαη πκβνπιεπηηθή. Αζρνιείηαη κε
ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη είλαη πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ εληαγκέλνο ζην
αληίζηνηρν κεηξών ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. θαζώο θαη ζην Μεηξών Δθπαηδεπηώλ ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. Δίλαη
αθόκε εληαγκέλνο ζην Τπνκεηξών ηειερώλ πκβνπιεπηηθήο Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ Δπηπέδνπ Α1.
Έρεη δηδαθηηθή εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζε κεηαλάζηεο, ελώ εξγάδεηαη σο
εθπαηδεπηήο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ελειίθσλ. Δπίζεο, ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο ζε
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο σο Δπαγγεικαηηθόο ύκβνπινο/ύκβνπινο ηαδηνδξνκίαο.
Γλσξίδεη άξηζηα ηελ αγγιηθή γιώζζα (Γ2/C2), ελώ είλαη θάηνρνο πηζηνπνηήζεσλ ζηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. Έρεη
παξαθνινπζήζεη επηκνξθώζεηο ζε ζέκαηα πκβνπιεπηηθήο, Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηεο
Δθπαίδεπζεο θη άιια. Σέινο, έρεη ζπκκεηάζρεη ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα σο εηζεγεηήο θαη θξηηήο, ελώ άξζξα θαη
εηζεγήζεηο ηνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ. ( karaliscgeo@gmail.com )

Γεξνζηέξγηνπ Καιιηόπε
Η Καιιηόπε Γεξνζηέξγηνπ, MSc, ύκβνπινο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ
Πξνζαλαηνιηζκνύ, είλαη πηπρηνύρνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ. κε
εηδίθεπζε ζηε πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε θαη θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ από ην ΣΔΠΑΔ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε εηδίθεπζε ζε ζέκαηα "Φύινπ θαη Νέσλ Δθπαηδεπηηθώλ θαη
Δξγαζηαθώλ Πεξηβαιιόλησλ ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο".
Γηαζέηεη 17 έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο σο ηέιερνο Γηεύζπλζεο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ
θνξέσλ παξνρήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο πξνζαλαηνιηζκνύ, είλαη
θάηνρνο εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο, πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ, ην ΙΔΠ θαη ην ΔΚΓΓΑ,
αμηνινγήηξηα ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηηθήο Δπάξθεηαο Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ ηεο κε Σππηθήο
Δθπαίδεπζεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ θαη κέινο επηζηεκνληθώλ, επαγγεικαηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ελώζεσλ, όπσο ΔΔΠΔΚ, ΔΔΔΔ
θιπ. Από ην 2015 είλαη δηνξηζκέλε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε ΟΑΔΓ Θεζζαιίαο, απαζρνινύκελε ζηηο Οηθνλνκηθέο θαη
Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο κε παξάιιεια θαζήθνληα ζην Σκήκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο.
Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηελ
ελδπλάκσζε θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα λέσλ, ηελ θαηαπνιέκεζε θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, αιιά θαη ζε επηζηεκνληθά
ζπλέδξηα ζρεηηθά κε εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ζπκβνπιεπηηθή πξνζαλαηνιηζκνύ. Έρεη ζπγγξάςεη εθπαηδεπηηθά
εγρεηξίδηα γηα ζπκβνύινπο απαζρόιεζεο θαη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαη ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο γηα απηνβειηίσζε
ζπνπδαζηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. Γηαζέηεη πιήζνο σξώλ επηκόξθσζεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη
επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, εηδηθή αγσγή, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, θνηλσληθή
νηθνλνκία. (kgerost@yahoo.gr)

Tζέδνπ Ιλέο
Η Αζελά Σζέδνπ είλαη πηπρηνύρνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Δίλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο κε ηίηιν
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Πξνγξάµµαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πνιηηηθή Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο: Θεσξία θαη
Πξάμε» (Παλεπ/κηα Παηξώλ Πεινπνλλήζνπ, Αηγαίνπ). Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εηδηθόηεηάο ηεο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην,
Wesleyan University USA, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Δζληθό & Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη εθπαηδεπηηθνύο
θνξείο.
Έρεη εξγαζηεί γηα 14 πεξίπνπ έηε σο εθπαηδεπηηθόο ΠΔ70 Πξσηνβάζκηαο ηδησηηθήο (Αξζάθεην) θαη δεκόζηαο
Δθπαίδεπζεο. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηεζλή θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα κε βαζηθή ζεκαηνινγία
Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή, Γηδαθηηθή Καηλνηνκία θαη Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ.( inestsezou@hotmail.com )

Αξβαληηίδνπ νθία
Η Αξβαληηίδνπ νθία είλαη εθπαηδεπηηθόο Αγγιηθήο Γιώζζαο, εξεπλήηξηα θαη πηζηνπνηεκέλε
εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ. Δίλαη πηπρηνύρνο Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (ΑΠΘ) θαη
θάηνρνο δύν κεηαπηπρηαθώλ, ην έλα ζηηο κεηαθξαζηηθέο ζπνπδέο (Master in Arts: Translation
Studies) θαη ην άιιν ζηηο πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε από ην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην
(ΔΑΠ).
Γηαζέηεη 15 έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζε εθπαηδεπηηθέο δνκέο ηεο γεληθήο αγσγήο. Γηεηέιεζε
ιέθηνξαο αγγιηθήο γιώζζαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ αιιά θαη εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζην
Ιλζηηηνύην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη ζηα ΚΓΒΜ ζηε Λήκλν. Δίλαη θάηνρνο εηήζησλ επηκνξθώζεσλ πάλσ ζηε
πκβνπιεπηηθή, Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό θαη Μentoring κε εηδίθεπζε ζηελ Δπηζηεκνληθή πκβνπιεπηηθή θαη
έληαμε ζηελ απαζρόιεζε

αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ινηπώλ επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ. Η απόζπαζή ηεο ζηα

θνηλνηηθά ζρνιεία ηεο Νόηηαο Αθξηθήο (2008-2013) ηελ εκπινύηηζε κε εκπεηξία πάλσ ζηελ απηνλνκία ησλ καζεηώλ, ηε
ζπκβνπιεπηηθή κεηαλαζηώλ αιιά θπξίσο ηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία. Έρεη άξηζηε γλώζε αγγιηθήο θαη γαιιηθήο
γιώζζαο θαη θαιή γλώζε ηζπαληθήο.
Δίλαη ηαθηηθό κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Σα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ
ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε, ηε ζπκβνπιεπηηθή επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ, ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ
γισζζώλ ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη ηηο μέλεο γιώζζεο, ηελ νξγάλσζε
θαη ζην ζρεδηαζκό δηδαζθαιίαο ζε ελήιηθνπο θαη αλήιηθνπο εθπαηδεπόκελνπο. Δίλαη θάηνρνο βξαβείνπ ζηε δεκηνπξγηθή
γξαθή. Έρεη εηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα θαη πιεζώξα δεκνζηεύζεσλ. ( sofia.arvanitidou@gmail.com )

Ρνύκπνπ Υξηζηίλα, Ψςσολόγορ Α.Π.Θ., Κοινωνιολόγορ Π.Θ., M.Ed., M.A.
HΥξηζηίλα Ρνύκπνπ είλαη πηζηνπνηεκέλε Δθπαηδεύηξηα Δλειίθσλ (ΔΟΠΠΔΠ) θαη έρεη 15εηή
εκπεηξία ζηνλ ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο. Δηδηθόηεξα, έρεη
απαζρνιεζεί κε ηελ εηδηθόηεηα ηεο Φπρνιόγνπ θαη ηεο Κνηλσληνιόγνπ ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο
δνκέο θαη πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, όπσο ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο, ρνιέο
Γνλέσλ ηνπ ΙΝΔΓΙΒΙΜ, Γ.Ι.Δ.Κ., Ι.Δ.Κ. ΟΑΔΓ, Κ.Δ.Κ. ΟΑΔΓ θ.ά. Δίλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ
δηπιώκαηνο εηδίθεπζεο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ (Δ.Α.Π.), θαζώο θαη ζηηο Δπηζηήκεο ηεο
Αγσγήο (Π.Θ.). Δπίζεο, έρεη ιάβεη εηδίθεπζε ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ζηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό, θαζώο
θαη Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή επάξθεηα, από ηελ ΑΠΑΙΣΔ. Σελ ηξέρνπζα πεξίνδν είλαη Τπνςήθηα Γηδάθησξ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. ( chrisroum@gmail.com )

Παπαδνπνύινπ Μαξία,
Εκπαιδεςηικόρ, Msc, Σύμβοςλορ Ψςσικήρ Υγείαρ, Σύμβοςλορ Σηαδιοδπομίαρ
Η Μαξία Παπαδνπνύινπ είλαη εθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο κε
δεύηεξε εηδηθόηεηα Μνπζηθόο. Έρεη πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηελ
Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (ππεξεηεί από ην 2007) θαζώο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Δίλαη
θάηνρνο πηπρίνπ Πιεξνθνξηθήο (ΑΔΙ Παηξώλ), κεηαπηπρηαθνύ «Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε
(ηκήκα Παηδαγσγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ),
«Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο» (ΔΠΠΑΙΚ, ΑΠΑΙΣΔ), «ύκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο»
(Γίγλεζζαη), πηπρίνπ «Δηδίθεπζε ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Πξνζαλαηνιηζκό (ΠΔΤΠ, ΑΠΑΙΣΔ), πηπρίνπ «Αλσηέξσλ
Θεσξεηηθώλ ζηε Μνπζηθή» (Απνιιώλην Χδείν). Μηιάεη ηξεηο μέλεο γιώζζεο, αγγιηθά, γεξκαληθά, ηηαιηθά θη είλαη θάηνρνο
πηζηνπνίεζεο ΣΠΔ. Δίλαη κέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Μειέηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο –
Τπεξθηλεηηθόηεηαο θη ππνςήθην κέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο πκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ ΔΛΔΤΠ.
( maripap8@gmail.com )
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Η Λεκνληά Μπνύηζθνπ είλαη Δθπαηδεπηηθόο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Μαζεκαηηθόο θαη
Τπνδηεπζύληξηα ζην Γπκλάζην Ακπληαίνπ. Έρεη πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε θαζώο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ σο επηκνξθώηξηα Β επηπέδνπ. Δίλαη θάηνρνο
πηπρίνπ Μεραληθνύ Πεξηβάιινληνο (ΣΔΙ Γπη. Μαθεδνλίαο ), κεηαπηπρηαθνύ ζηελ Δθαξκνζκέλε
ηαηηζηηθή (ΟΠΑ), ζηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο (Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ) θαη ζηε
Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ (ΑΠΘ) θαη έρεη εηδίθεπζε ζηελ πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθό
πξνζαλαηνιηζκό (ΠΔΤΠ). Δίλαη ππνςήθηα Γηδάθηνξαο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζην ηκήκα Κνηλσληθήο θαη
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. Έρεη ζπκκεηάζρεη σο εηζεγήηξηα ζε πνιιά ζπλέδξηα, έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα θαη έρεη δεκνζηεύζεη πνιιά άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Από ην 2009 εθπνλεί ζην Γπκλάζην
Ακπληαίνπ πξόγξακκα Αγσγήο Τγείαο κε ζέκα «εμνπαιηθή Γηαπαηδαγώγεζε», ζπληνλίδεη δξάζεηο θαη δηεκεξίδεο
ελεκέξσζεο γνλέσλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ γηα ην ζέκα θαη κεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζήο ηνπο.
( lemonmp3@gmail.com )

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο:
Υξπζάγε Διέλε- ζπληνλίζηξηα (xrisagi@gmail.com)

