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ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

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
Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ, Γραπτζσ Εργαςίεσ, Παρουςιάςεισ
Εργαςιϊν
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
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Γενικοφ υπόβακρου, Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

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

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

Ελλθνικι (Διδαςκαλία, Εξζταςθ)

http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1452

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
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

τόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με γνϊςεισ και δεξιότθτεσ
που είναι απαραίτθτεσ για τθν παροχι ατομικισ και ομαδικισ ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ
ςε παιδιά, ζφθβουσ και ενιλικεσ ςε εκπαιδευτικά και κοινωνικά περιβάλλοντα.
Ειδικότερα, το μάκθμα παρζχει μια επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων κεωριϊν, των
διαδικαςιϊν και των υπθρεςιϊν υμβουλευτικισ. Επιπροςκζτωσ, αποςκοπεί ςτθν
ενθμζρωςθ για τθ ςθμαςία τθσ δεοντολογίασ και τθσ ζρευνασ ςτθ υμβουλευτικι. Με τθν
ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ αναμζνεται να:
1. γνωρίςουν τθν ιςτορικι εξζλιξθ και τθ ςφγχρονθ ανάπτυξθ τθσ υμβουλευτικισ.
2. γνωρίςουν τισ ςθμαντικότερεσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ ςτθ υμβουλευτικι.
3. εφαρμόηουν τισ κεωρίεσ και τθ γνϊςθ των υφιςτάμενων ερευνϊν που ςχετίηονται
με τθν υμβουλευτικι.
4. ευαιςκθτοποιθκοφν ςε ηθτιματα δεοντολογίασ που ςχετίηονται με τθν πρακτικι
εφαρμογι τθσ ςυμβουλευτικισ ςε εκπαιδευτικά και κοινωνικά πλαίςια.

5. αξιολογοφν κριτικά τισ διάφορεσ υπθρεςίεσ υμβουλευτικισ.
6. να γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ ατομικισ και ομαδικισ ςυμβουλευτικισ.
7. γνωρίηουν τα χαρακτθριςτικά και τισ λειτουργίεσ των ψυχοεκπαιδευτικϊν ομάδων
και των ομάδων ςυμβουλευτικισ.
8. αναπτφξουν δεξιότθτεσ που είναι απαραίτθτεσ για το ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και
τθν αξιολόγθςθ ψυχοεκαπαιδευτικϊν ομάδων και ομάδων ςυμβουλευτικισ.
9. γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ διευκόλυνςθσ τθσ ομάδασ και να αναγνωρίηουν τουσ
παράγοντεσ που μπορεί να επθρεάςουν τθ διαδικαςία τθσ.
10. αναπτφξουν ικανότθτεσ για τθ διευκόλυνςθ ψυχοεκπαιδευτικϊν ομάδων και
ομάδων ςυμβουλευτικισ με διαφορετικοφσ πλθκυςμοφσ.
11. αναπτφξουν τθν ικανότθτα να διαχειρίηονται το προςωπικό άγχοσ, τισ ςυγκροφςεισ,
τισ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ και τισ ςυμπεριφορζσ των μελϊν μιασ
ψυχοεκπαιδευτικισ ομάδασ ι ομάδασ ςυμβουλευτικισ.
12. ςχεδιάηουν, να εφαρμόηουν και να αξιολογοφν ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα.
13. γνωρίηουν τα ςτάδια ανάπτυξθσ μιασ ψυχοεκπαιδευτικισ ομάδασ.
14. γνωρίηουν τα κριτιρια επιλογισ των μελϊν μίασ ψυχοεκπαιδευτικισ ομάδασ
15. αναπτφξουν χαρακτθριςτικά και δεξιότθτεσ ςυντονιςτι μίασ ψυχοεκπαιδευτικισ
ομάδασ.
Γενικές 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:
 Κριτικι ανάγνωςθ και αξιολόγθςθ/αποτίμθςθ των ςχετικϊν με το γνωςτικό
αντικείμενο ερευνϊν
 Λιψθ αποφάςεων
 Αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία
 Καλλιζργεια τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
 Αναηιτθςθ ςχετικϊν με το γνωςτικό αντικείμενο βιβλιογραφικϊν πθγϊν
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ





Ιςτορικι εξζλιξθ τθσ ςυμβουλευτικισ
Θεωρίεσ ςυμβουλευτικισ
Η ςυμβουλευτικι ςχζςθ
Η διαδικαςία τθσ ςυμβουλευτικισ










Σο οργανωτικό πλαίςιο τθσ ςυμβουλευτικισ
Η δεοντολογία ςτθ ςυμβουλευτικι πράξθ
Ο ρόλοσ τθσ ζρευνασ ςτθ ςυμβουλευτικι
Οι δεξιότθτεσ και τα προςόντα του αποτελεςματικοφ ςυμβοφλου
Εφαρμογζσ τθσ ςυμβουλευτικισ
Τπθρεςίεσ Ψυχικισ Τγείασ
Ψυχοεκπαιδευτικζσ ομάδεσ
Ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα παρζμβαςθσ ςε εκπαιδευτικά και κοινωνικά
περιβάλλοντα
 Διαχείριςθ κρίςεων
(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







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

Χριςθ υπολογιςτικϊν προγραμμάτων (Power
Point) και άλλων οπτικοακουςτικϊν μζςων ςτισ
διαλζξεισ.
Αξιοποίθςθ του ςυςτιματοσ
για τθν
πρόςβαςθ ςτθν διεκνι βιβλιογραφίαεξειδικευμζνα περιοδικά του γνωςτικοφ
αντικειμζνου
Επικοινωνία με φοιτθτζσ μζςω μζςω e-class και
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email).
Πρόςκετο βιβλιογραφικό υλικό και εργαςίεσ είναι
διακζςιμα ςτον ιςτοχϊρο του μακιματοσ
(ecourse.uoi.gr)
Δραστηριότητα

Παρακολοφκθςθ
διαλζξεων και
ςυμμετοχι ςτα
εργαςτιρια
Μελζτθ και παρουςίαςθ
άρκρων – Περιπτϊςεων
Ατομικι εργαςία
Μελζτθ και ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
φνολο Μακιματοσ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
60

40
80
70

250

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. Παρακολοφκθςθ και ςυμμετοχι ςτο μάκθμα [20%
του τελικοφ βακμοφ+
2. Μελζτθ και παρουςίαςθ άρκρου / περίπτωςθσ
[15%]
3. Ατομικι γραπτι εργαςία * 35% του τελικοφ
βακμοφ+
4. Παρουςίαςθ γραπτισ εργαςίασ *10% του τελικοφ

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

βακμοφ+
5. Γραπτι εξζταςθ *20% του τελικοφ βακμοφ+
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