
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες

ΜCOUN-591 Εποπτευόμενη Πρακτική Άσκηση και 
Δεοντολογία

10 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο

MCOUN- 511, MCOUN- 
512, MCOUN-541, 

MCOUN-542 
Κοινωνικών Επιστημών 3o 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Συμβουλευτική Ελληνικά

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων/-ουσα Έτος Σπουδών

Μεταπτυχιακό Michelle Φραντζή 2ο 

Μέθοδος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συν-απαιτούμενα

Δια ζώσης Ναί Κανένα

Στόχοι του Μαθήματος: 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
 Κατανόηση και ολοκληρωμένη παρουσίαση μελέτης περίπτωσης επαγγελματικής ανάπτυξης.
 Ανάπτυξη στον τρόπο σκέψης και τις δεξιότητες επικοινωνίας με τους συμβουλευόμενους έτσι

ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη διασφάλιση της ποιότητας της δουλειάς των εκπαιδευόμενων.
 Ευαισθητοποίηση στους τρόπους κατανόησης και επίλυσης δύσκολων νομικών και ηθικών

ζητημάτων, μέσα από την προσεκτική μελέτη της ηθικής διαδικασίας λήψης απόφασης και του
κώδικα δεοντολογίας για επαγγελματική πρακτική.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

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

1. Αναλύουν περιπτώσεις τις οποίες θα έχουν ως ατομικά περιστατικά.
2. Παρεμβαίνουν συμβουλευτικά χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές.
3. Καταγράφουν σημειώσεις και αναλυτικές εκθέσεις που αφορούν τους συμβουλευόμενους
τους.

4. Γνωρίζουν το κώδικα δεοντολογίας και τα ηθικά ζητήματα που θα προκύψουν κατά τη
διαδικασία.

5. Προωθούν την Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση.

6. Ερμηνεύουν και να χορηγούν ψυχομετρικά εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
7. Συμβάλλουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης και ενίσχυση της
λειτουργίας των γραφείων διασύνδεσης των ιδρυμάτων  Ανώτατης Εκπαίδευσης.

8. Παρέχουν πληροφόρηση όσο αφορά την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.



 
 

     9. Παρεμβαίνουν συμβουλευτικά σε θέματα αυτογνωσίας, επικοινωνίας και άλλων  
         δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει ο έφηβος στο σχολείο ή και στην οικογένεια.  
    10. Παρέχουν συμβουλευτική σε οικογένειες για ευαισθητοποίηση θεμάτων σχετικών με την 
          επαγγελματική αποκατάσταση και επιλογή καριέρας που καλούνται να αντιμετωπίσουν  
          κατά την διάρκεια της εφηβείας. 
    11. Αξιολογούν το πλαίσιο μιας κατάστασης και να ενσωματώνουν μια ηθική διαδικασία  
          λήψης απόφασης στην πρακτική τους. 

 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Τεχνικές
Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής 
Αυτογνωσία και Αυτοαντίληψη 
Διαδικασία Αξιολόγησης

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι: 

 

Συζητήσεις, παρουσιάσεις περιστατικών, παιχνίδια ρόλων 
 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Παρουσιάσεις Περιστατικών και Παιχνίδια Ρόλων
Καταγραφή Πρακτικής Εμπειρίας και Εποπτείας/Πορτφόλιο 
Καταγραφή Πρακτικής Εμπειρίας και Εποπτείας/Πορτφόλιο 
Παρουσίες/Επαγγελματική Συμπεριφορά

 
Διδακτικά Εγχειρίδια – Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN

Σημειώσεις     

     

 
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. 
 
 


