
Φιλοσοφική Σχολή 
 
Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
 

Εργαστήριο Συμβουλευτικής 
Επιστήμης και Επαγγελματικής 
Σταδιοδρομίας 

Στόχοι του Εργαστηρίου 

παροχή υπηρεσιών 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 

υλοποίηση προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

υλοποίηση Ερευνητικών-
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

προώθηση της συμβουλευτικής 
επιστήμης και της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

παραγωγή  συναφούς 
εκπαιδευτικού, επιστημονικού 
και ερευνητικού υλικού 

οργάνωση επιστημονικών 
διαλέξεων, ημερίδων, 
επιμορφωτικών σεμιναρίων, 
συμποσίων, συνεδρίων 

συνεργασία με σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και φορείς της Εκπαίδευσης 

συνεργασία με αντίστοιχα 
πανεπιστημιακά και ερευνητικά 
Κέντρα 

 

https://uoacounselinglab.weebly
.com 

 

Ατομικό Πρόγραμμα 
Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού 

Για μαθητές και Μαθήτριες 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

 

 

Το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφετηρία το 

ενδιαφέρον για την καθοδήγηση των μαθητών/-τριών της Β/θμιας Εκπαίδευσης 

στη διερεύνηση της σταδιοδρομίας τους και με πυξίδα τις γνώσεις και την 

εμπειρία που διαθέτει σε υπηρεσίες συμβουλευτικής για τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό των εφήβων, προσφέρει «Ατομικό Πρόγραμμα 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού για μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης». 

 

 

Επιθυμία μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες στην 

ανάπτυξη της αυτογνωσίας τους, στη λήψη επαγγελματικής πληροφόρησης και, 

στην ενεργό εμπλοκή τους στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικής ή 

επαγγελματικής απόφασης 

.  
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Πληροφορίες 

 
 

Επίκουρη Καθηγήτρια 

Κατερίνα Αργυροπούλου 

  

Email 

simvouleftiki@ppp.uoa.gr 

 
 

Λεπτομέρειες υλοποίησης Προγράμματος 
 
Ποιος υλοποιεί το Πρόγραμμα 

Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για μαθητές/τριες 

της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υλοποιείται σε συνεργασία με τους 

εξειδικευμένους Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού του 

Εργαστηρίου μας, οι οποίοι διαθέτουν:  

 Πιστοποιημένες Ικανότητες (κάτοχοι Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού 

Τίτλου στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) 

 Πολυετή Επαγγελματική εμπειρία στη Συμβουλευτική Εφήβων 

 Επαγγελματισμό και Άρτια Επιστημονική Κατάρτιση  

 
 

Πώς υλοποιείται το Πρόγραμμα 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από απόσταση με χρήση ειδικής πλατφόρμας. 
 

Στο πλαίσιο του Ατομικού Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

πραγματοποιούνται τέσσερις συναντήσεις (διάρκειας 45’) που 

περιλαμβάνουν:  

1. Συνέντευξη, διερεύνηση επαγγελματικών ενδιαφερόντων και 

εργασιακών αξιών 

2. Πληροφόρηση για τα επιστημονικά πεδία και τις σχολές 

3. Αξιολόγηση της λήψης επαγγελματικών αποφάσεων 

4. Τελική Ιεράρχηση επιλογών - Καθορισμός στόχων 

5. Παρουσίαση και συζήτηση επί των αποτελεσμάτων της 

διαδικασίας με τον μαθητή και τον γονέα του. Επίδοση 

γραπτής έκθεσης αναφοράς.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να συμπληρώνουν την 
κάτωθι φόρμα συμμετοχής: 

 

https://forms.gle/vS1PUAJPhrm7V6wT8 
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