
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες

ΜCOUN -512 Δεξιότητες Συμβουλευτικής 10 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο

Όχι Κοινωνικών Επιστημών 1ο 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Συμβουλευτική Ελληνικά

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων/-ουσα Έτος Σπουδών

Μεταπτυχιακό Michelle Φραντζή 1ο 

Μέθοδος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συν-απαιτούμενα

Δια ζώσης Όχι MCOUN- 511

Στόχοι του Μαθήματος: 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
 Να εισαγάγει τους φοιτητές στην έννοια της  συμβουλευτικής σχέσης μέσα από τις βασικές

δεξιότητες επικοινωνίας. 
 Να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τα στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας σε

διαφορετικούς φορείς π.χ σχολείο, πανεπιστημιακό ίδρυμα, συμβουλευτικά γραφεία, εταιρίες και 
οργανισμούς. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Επιδεικνύουν δεξιότητες στην αξιολόγηση της συμβουλευτικής διαδικασίας, και να
         αναπτύξουν ικανότητες σε διαφορετικές δεξιότητες της συμβουλευτικής. 

2. Εξασκήσουν τις δεξιότητες συμβουλευτικής και να εξοικειωθούν με την συμβουλευτική
         διαδικασία. 

3. Αξιολογούν αποτελεσματικά τις παρεμβάσεις τους.
4. Κατανοούν την προσωπική τους φιλοσοφία για τους ανθρώπους, και να αξιολογούν τα
πλεονεκτήματα και τα μεινοκετήματα τους καθώς και το πώς αυτά επηρεάζουν την
συμβουλευτική διαδικασία.

5. Αξιολογούν και να επιλέγουν ανάμεσα στις διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις και
παρεμβάσεις στην συμβουλευτική του ατόμου.

6. Εκτιμούν τα δυναμικά της ομαδικής διαδικασίας στις διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές
δυναμικές και αλληλεπιδράσεις του ατόμου.

7. Διεξάγουν συνεντεύξεις και να δομούν αποτελεσματικές παραμβάσεις.
8. Αναπτύξουν επαγγελματικό ήθος βασισμένο σε βαθιά γνώση και κατανόηση των
επαγγελματικών κανόνων και πρακτικών, καθώς και την εφαρμογή αυτών σε καθημερινές
καταστάσεις και επαγγελματικά διλήμματα.



 
 

     9. Μάθουν πως να παρέχουν σωστά ανατροφοδότηση στους συμφοιτητές τους. 
    10. Ευαισθητοποιούνται στις ατομικές διαφορές και στη πολυπολιτισμικότητα και πώς αυτές  
          οι διαφορές επηρεάζουν τη συμβουλευτική διαδικασία. 

 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

Το επάγγελμα της Συμβουλευτικής/χαρακτηριστικά Συμβούλου
Θεραπευτικές προσεγγίσεις και τεχνικές συμβουλευτικής 
Δεξιότητες Αυτογνωσίας 
Δεξιότητες Αυτοαντανάκλασης και Αυτοβιογραφία 
Στάδια Εξερεύνησης, Ενόρασης και Ενεργοποίησης 
Υποστήριξη και Εποπτεία 
Ηθικά και Δεοντολογικά Ζητήματα 
Τερματισμός της συμβουλευτικής σχέσης 

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι: 

 

Συζητήσεις στην τάξη 
Παιχνίδια ρόλων 
Εβδομαδιαίες ερωτήσεις 

 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Ενδιάμεση Εξέταση 
Βιντεοσκοπήσεις και Έκθεση 
Εβδομαδιαίες Ερωτήσεις /Αυτοβιογραφία 
Τελική Εξέταση 
Παρουσίες 

 
Διδακτικά Εγχειρίδια – Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN

Θεωρία και Πρακτική 
της Συμβουλευτικής και 
της Ψυχοθεραπείας 
 

Gerald Corey, 2005 
(Επιμέλεια: Ευαγγελία 
Κοτρώτσιου) 
 

ΕΛΛΗΝ 
 

2005 
960286883Χ 
 

Συμβουλευτική: Βασικές 
Δεξιότητες Επιρροής 
 

A.E.Ivey&N.B.Gluckstern 
(Επιμέλεια-Μετάφραση: 
Μ.Μαλικιώση-Λοίζου)  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ 2005 9603440647 

GCDF Cyprus notes 
National Board for 
Certified 
Counselors/European  

   



 
 

Board for Certified 
Counselors 
 

 
Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN

     

     

 
 
*Είναι πιθανόν να γίνουν αλλαγές σε κάποιους τομείς του μαθήματος ανάλογα με την κρίση του/της 
διδάσκοντος/-ουσας. 
 


