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ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
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Διαλζξεισ, Aςκιςεισ εμβάκυνςθσ, Ομάδεσ εργαςίασ,
υηιτθςθ
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

Ειδικοφ υποβάκρου, Επιςτθμονικισ περιοχισ,
Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι (Διδαςκαλία, Εξζταςθ)
Ναι (ςτθν Ελλθνικι)
http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=152

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελζσματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ αναμζνεται:
1. να ζχουν εξοικειωκεί με τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ υμβουλευτικισ, κακϊσ και με τισ
παραδοςιακζσ και ςφγχρονεσ κεωρίεσ τθσ υμβουλευτικισ
2. να ζχουν εξοικειωκεί με τισ πικανζσ εφαρμογζσ τθσ ςυμβουλευτικισ ςτο ςχολικό
πλαίςιο
3. να γνωρίηουν τισ δυνατότθτεσ και τα όρια τθσ υμβουλευτικισ ςτο ςχολείο
4. να γνωρίηουν τισ δυνατότθτεσ και τα όρια ανάλθψθσ ςυμβουλευτικοφ ζργου από τον
εκπαιδευτικό και να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα ο εκπαιδευτικόσ να ςυνεργάηεται με
δομζσ παροχισ ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ
5. να κατανοοφν το ςφνκετο πλζγμα εκπαιδευτικϊν, ςχολικϊν, οικογενειακϊν,
κοινωνικϊν, πολιτιςμικϊν κ.λπ. παραγόντων που είναι απαραίτθτο να λαμβάνονται
υπόψθ κατά τθν άςκθςθ ςυμβουλευτικοφ ζργου

6. να ςυνδζςουν κεωρία με πράξθ μζςω βιωματικισ ςυμμετοχισ ςε εργαςτιρια
ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
Γενικζς Ικανότητες
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που αναμζνεται να αποκτθκοφν ςτο πλαίςιο του μακιματοσ είναι:
 αναηιτθςθ ςχετικϊν με το γνωςτικό αντικείμενο βιβλιογραφικϊν πθγϊν
 κριτικι αποτίμθςθ των ςχετικϊν με το γνωςτικό αντικείμενο κεωριϊν και ερευνϊν
 άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
 αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία
 προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
 εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μάκθμα αποτελεί μια ειςαγωγι ςτθν Παιδαγωγικι υμβουλευτικι. Οι επιμζρουσ
κεματικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν τα ακόλουκα: Εννοιολογικι
αποςαφινιςθ: Οι οριςμοί τθσ υμβουλευτικισ. Οι πολιτιςμικζσ και ιςτορικζσ βάςεισ τθσ
υμβουλευτικισ. Η διαδικαςία τθσ υμβουλευτικισ. Η αναγκαιότθτα τθσ χολικισ
υμβουλευτικισ ςτο ςφγχρονο κόςμο. Θεωρίεσ υμβουλευτικισ. Ο ςυμβουλευτικόσ ρόλοσ
του εκπαιδευτικοφ. Δυνατότθτεσ και όρια ανάλθψθσ ςυμβουλευτικϊν υποχρεϊςεων από
τον εκπαιδευτικό. Περιοχζσ ςυμβουλευτικισ δραςτθριότθτασ του εκπαιδευτικοφ.
Ψυχοεκπαιδευτικζσ ομάδεσ για παιδιά. Και εφιβουσ. Διαχείριςθ κρίςεων ςτο ςχολείο. Οι
δεξιότθτεσ και τα προςόντα του αποτελεςματικοφ ςυμβοφλου – εκπαιδευτικοφ.
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

 Χριςθ υπολογιςτικϊν προγραμμάτων (power point)
ςτισ διαλζξεισ.

 Αξιοποίθςθ του ςυςτιματοσ HEAL-LINK για τθν
πρόςβαςθ ςτθν διεκνι βιβλιογραφία –
εξειδικευμζνα περιοδικά του γνωςτικοφ
αντικειμζνου.

 Επικοινωνία με φοιτθτζσ μζςω e-class και
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.



Πρόςκετο βιβλιογραφικό υλικό και εργαςίεσ είναι
διακζςιμα από τον ιςτοχϊρο του μακιματοσ
(ecourse.uoi.gr)

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

Δραστηριότητα
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακι άςκθςθ
Ομαδικι εργαςία
Μελζτθ και ανάλυςθ
βιβλίων και άρκρων

Εξζταςθ
φνολο Μακιματοσ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
23
18
42
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Η αξιολόγθςθ του μακιματοσ περιλαμβάνει:
(1) Ομαδικι γραπτι εργαςία
(2) γραπτι εξζταςθ ςτο μζςο και ςτο τζλοσ του
εξαμινου.
Η γραπτι εργαςία είναι προαιρετικι. Οι
φοιτθτζσ/τριεσ που δεν κατακζτουν γραπτι εργαςία
βακμολογοφνται με βάςθ τθ γραπτι εξζταςθ.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):
Μπροφηοσ, Α. (2004). Προςωποκεντρικι Συμβουλευτικι: Θεωρία, ζρευνα και εφαρμογζσ.
Ακινα: Συπωκιτω – Δαρδανόσ.
Μπροφηοσ, Α. (2009). Ο εκπαιδευτικόσ ωσ λειτουργόσ ςυμβουλευτικισ: Μια ανκρωπιςτικι
κεϊρθςθ τθσ εκπαίδευςθσ (3θ ςυμπλθρωμζνθ και επαυξθμζνθ ζκδοςθ). Ακινα:
Εκδόςεισ Gutenberg.
Cervone, D., & Pervin, L. A. (2013). Θεωρίεσ Προςωπικότθτασ: Ζρευνα και Εφαρμογζσ
(Επιςτθμονικι Επιμζλεια – Πρόλογοσ: Α. Μπροφηοσ). Ακινα: Gutenberg.
Βαςιλόπουλοσ, . Φ., Κουτςοποφλου Ι. & Ρζγκλθ, Δ. (2010). Ψυχοεκπαιδευτικζσ ομάδεσ για
παιδιά. Θεωρία και πράξθ. Ακινα: Εκδόςεισ Γρθγόρθ.
McLeod, J. (2005). Ειςαγωγι ςτθν Συμβουλευτικι (μτφ. Δ. Καρακάνου, Α. Μαρκαντϊνθ).
Ακινα: Μεταίχμιο.
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Κοςμόπουλοσ, Α. Β. (1995). Σχεςιοδυναμικι παιδαγωγικι του προςϊπου. Ακινα: Εκδόςεισ
Γρθγόρθ.
Μαλικιϊςθ-Λοΐηου, Μ. (2011). Η ςυμβουλευτικι ψυχολογία ςτθν εκπαίδευςθ
(Ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ). Ακινα: Πεδίο.
Hornby, G., Hall, E., & Hall, C. (2003). Counselling pupils in schools: Skills and strategies for
teachers. London: Routledge Falmer.
Kottler, J.A., & Kottler, E. (2006). Counseling skills for teachers (2nd ed.). Thousand Oaks, CA:
Corwin Press.

