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Στόχος Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές/μεταπτυχιακές φοιτήτριες στο εννοιολογικό περιεχόμενο της 
επαγγελματικής ανάπτυξης και στα  βασικά ζητήματα που απασχολούν τις 
κυριότερες θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και επιλογής και των μεθόδων 
με τις οποίες οι θεωρίες αυτές εφαρμόζονται πρακτικά στη σχέση συμβούλου-
πελάτη, σε διάφορα πλαίσια. Επιπλέον, παρέχονται στους φοιτητές γνώσεις 
προκειμένου να κατανοήσουν τις βασικές θέσεις των μετανεωτερικών 
θεωριών και να στραφούν προς ένα ευρύ φάσμα εννοιολογικών κατασκευών 
και ιδεών που θα τους φανούν χρήσιμες ανάλογα με τα προβλήματα των 
πελατών τους, στις σύγχρονες και διαρκείς κοινωνικοοικονομικές 
ανακατατάξεις. Έμφαση δίδεται επίσης, στη διαδικασία και τους τρόπους 
λήψης επαγγελματικών αποφάσεων, σε μεθόδους και μέσα για τη 
διευκόλυνση της δια βίου επαγγελματικής ανάπτυξης. Συζητούνται, επίσης, 
ειδικά θέματα που αναδύονται μέσα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις, μελέτες 
περιπτώσεων, παρεμβάσεις, εργαλεία και τεχνικές προκειμένου να 
αξιοποιηθεί με αποτελεσματικό τρόπο η σύνδεση θεωρίας, έρευνας και 
πρακτικής εφαρμογής και να αναπτυχθούν δεξιότητες που σχετίζονται με τον 
μελλοντικό ρόλο των μεταπτυχιακών φοιτητών ως επαγγελματιών 
συμβούλων. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να: 
 Περιγράφουν την έννοια και το περιεχόμενο της ανάπτυξης 

σταδιοδρομίας και να διακρίνουν τον τρόπο διερεύνησης του εαυτού 
στη θεωρητική εξέλιξη της επαγγελματικής πορείας του ατόμου. 

 Αναγνωρίζουν τις θεωρίες και τα μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης 
και επιλογής, να προσδιορίζουν και να κατανοούν εννοιολογικές 
κατασκευές, ζητήματα και ιδέες των θεωριών αυτών, τα οποία 
επηρεάζουν το σχεδιασμό και τη διερεύνηση της σταδιοδρομίας. 

 Επιλέγουν και να αξιοποιούν τις θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
και επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών τους, προκειμένου 
να παρέχουν αποτελεσματική καθοδήγηση για τη διαχείριση της 
σταδιοδρομίας τους, στο σύγχρονο κόσμο της εργασίας. 



 Διακρίνουν τις ατομικές διαφορές στη λήψη επαγγελματικών 
αποφάσεων και να εφαρμόζουν τα μοντέλα λήψης αποφάσεων στη 
διαχείριση της διαδικασίας λήψης απόφασης των πελατών τους 
αξιολογώντας τα δυνατά σημεία και τους περιορισμούς των θεωριών 
επαγγελματικής ανάπτυξης και λήψης αποφάσεων. 

 Προσδιορίζουν τους ενδοατομικούς, κοινωνικούς και ευρύτερους 
κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική 
ανάπτυξη και επιλογή. 

 Αναγνωρίζουν και να αναλύουν τις βασικές ιδέες και τα ειδικά 
ζητήματα των μετανεωτερικών θεωριών και προσεγγίσεων, 
προκειμένου να στηρίξουν τους πελάτες τους στη διεκδίκηση 
προοπτικών για το μέλλον τους 

 Περιγράφουν το εννοιολογικό περιεχόμενο και τη σημασία των 
μεταδεξιοτήτων στο σχεδιασμό, τη διερεύνηση και τη διαχείριση της 
σταδιοδρομίας των πελατών τους. 

 Συνενώνουν στοιχεία από διάφορες θεωρητικές και μεταθεωρητικές 
προσεγγίσεις, προκειμένου να παρέχουν βοήθεια και καθοδήγηση στο 
σχεδιασμό ή επανασχεδιασμό μιας επιθυμητής επαγγελματικής 
πορείας. 

 Αναγωρίζουν και να καθορίζουν εργαλεία, τεχνικές και παρεμβάσεις 
που συνδέονται με τις διάφορες θεωρητικές και μεταθεωρητικές 
προσεγγίσεις, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συμβουλευτική 
διαδικασία. 

 Συνδέουν τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή σχεδιάζοντας και 
διαμορφώνοντας προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης και 
σχεδιασμού ή και διαχείρισης σταδιοδρομίας ανάλογα με τις ανάγκες 
των ατόμων, σε διάφορα στάδια της ζωής τους. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

 Εισαγωγή-Γενικές έννοιες - Η έννοια του εαυτού μέσα από τις 
θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 

 Θεωρίες ταιριάσματος ατόμου-περιβάλλοντος: Η τυπολογική 
θεωρία του Holland 

 Εξελικτικές θεωρίες: Η θεωρία του Ginzberg. Η εξελικτική θεωρία 
του Super (η αυτοαντίληψη). H θεωρία της Gottfredson 

 Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης στην επαγγελματική ανάπτυξη 
και επιλογή. Η θεωρία του Bandura (η αυτοαποτελεσματικότητα) 
εφαρμοσμένη στην επαγγελματική συμπεριφορά. Το 
κοινωνικογνωστικό μοντέλο της σταδιοδρομίας (μοντέλο επιλογής, 
μοντέλο αυτοδιαχείρισης). Αυτοαποτελεσματικότητα στον 
σχεδιασμό σταδιοδρομίας 

 Λήψη επαγγελματικών αποφάσεων. Θεωρητικές προσεγγίσεις. 
Μοντέλα λήψης επαγγελματικών αποφάσεων. Ατομικές διαφορές 
(τρόποι/προφίλ λήψης απόφασης, αναποφασιστικότητα 
σταδιοδρομίας). Διαχείριση διαδικασίας λήψης επαγγελματικών 
αποφάσεων 

 Αξιολόγηση θεωριών επαγγελματικής ανάπτυξης και λήψης 
αποφάσεων. Εργαλεία, τεχνικές & παρεμβάσεις που συνδέονται με 
την εφαρμογή των θεωριών επαγγελματικής ανάπτυξη και λήψης 
επαγγελματικών αποφάσεων, στη συμβουλευτική διαδικασία 



 Σύγχρονες προσεγγίσεις στη θεωρία και την πράξη του 
επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας. Μεταθεωρίες: Θεωρία Κατασκευής Σταδιοδρομίας 
& Προσέγγιση Σχεδιασμού Ζωής. Μεταδεξιότητες: ταυτότητα & 
επαγγελματική προσαρμοστικότητα 

 Θεωρία δόμησης του εαυτού στη διαχείριση της σταδιοδρομίας. 
Αναστοχαστικότητα. Αναστοχασμός. Παρέμβαση 
«Κατασκευάζοντας τη μελλοντική, με νόημα, ζωή μου» 

 Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα 
 Αξιολόγηση μεταθεωριών. Εργαλεία, τεχνικές & παρεμβάσεις που 

συνδέονται με την εφαρμοφή των μεταθεωριών, στη 
συμβουλευτική διαδικασία 

 Ανάπτυξη μεταδεξιοτήτων στο σχεδιασμό, τη διερεύνηση και τη 
διαχείριση της σταδιοδρομίας. Προγράμματα δραστηριοτήτων  

 Ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δυνάμεων στο σχεδιασμό, τη 
διερεύνηση και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας. Προγράμματα 
δραστηριοτήτων 

 Ειδικά θέματα που επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη 
επιλογή 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
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Εργασίες/ Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 
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