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Στόχος Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η προσέγγιση της επαγγελματικής ανάπτυξης υπό το 
πρίσμα της αναπηρίας και των πολιτισμικών διαφορών. Η προσέγγιση αυτή 
εστιάζεται στο άτομο και το περιβάλλον του και έχει ως στόχο την διευκόλυνση των 
επαγγελματικών επιλογών και την αντιμετώπιση της μαζικής ανεργίας και 
υποαπασχόλησης των ατόμων που ανήκουν στις ομάδες αυτές.  Στόχος είναι οι 
φοιτητές να μάθουν και να χρησιμοποιούν θεωρίες και τεχνικές επαγγελματικής 
ανάπτυξης και συμβουλευτικής κατάλληλες για την βελτίωση της επαγγελματικής 
ζωής των ατόμων αυτών. Εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ειδικών 
ομάδων και δίνεται έμφαση στην απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη των 
απαραιτήτων δεξιοτήτων για να εργαστούν οι σύμβουλοι αποτελεσματικά στο θέμα 
της επαγγελματικής επιλογής και εξέλιξης των ατόμων που ανήκουν σε ειδικές 
ομάδες. Συζητούνται οι γονικές και κοινωνικές επιδράσεις, τα προβλήματα λήψης 
επαγγελματικών αποφάσεων, στρατηγικές αναζήτησης εργασίας, προπόνησης, 
υποστηριζόμενης απασχόλησης και εκπαιδευτικών πόρων. Γίνεται επισκόπηση 
εμπειρικής και θεωρητικής έρευνας που περιγράφει την κοινωνική ανάπτυξη 
μαθητών από μειονότητες, με έμφαση στις συνέπειες για την επαγγελματική 
συμβουλευτική. Ακόμη, μέσω ποικίλων μεθόδων (π.χ. case studies) περιγράφονται 
τρόποι αξιολόγησης προσωπικών/κοινωνικών αναγκών των μαθητών αυτών και 
παροχής υπηρεσιών για να διευκολυνθεί η προσωπική/κοινωνική ανάπτυξή τους.   

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται ότι θα είναι ικανοί να: 

 Περιγράφουν τις θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης των ατόμων που 
ανήκουν σε ειδικές ομάδες, ώστε να μπορούν να τις εφαρμόζουν σε 
πρακτικές καταστάσεις που αφορούν στην επαγγελματική ζωή των ατόμων 
αυτών των ομάδων. 

 Εξηγούν τον ρόλο των θεωριών επαγγελματικής συμβουλευτικής στο 
πλαίσιο της συμβουλευτικής ειδικών ομάδων. 

 Διακρίνουν και αξιολογούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των «μειονοτικών 
ομάδων», όπως συνδέονται με ζητήματα επαγγελματικής επιλογής και 
εξέλιξης. 

 Περιγράφουν τον ορισμό της αναπηρίας, τις θεωρίες και μοντέλα αναπηρίας, 
και τα προβλήματα επαγγελματικής ανάπτυξης των ατόμων με αναπηρία.  

 Χρησιμοποιούν τα μοντέλα επαγγελματικού σχεδιασμού στα άτομα με 
αναπηρία. 



 Καθορίζουν παρεμβάσεις και τεχνικές που συνδέονται με τις 
προσωπικές/κοινωνικές ανάγκες των μαθητών των ειδικών ομάδων 
προκειμένου να διευκολύνουν την προσωπική/κοινωνική τους ανάπτυξη. 

 Αναγνωρίζουν και αναλύουν θέματα πολυπολιτισμικότητας, όπως 
συνδέονται με την επαγγελματική συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. 

 Χρησιμοποιούν βασικές και εξειδικευμένες δεξιότητες συμβουλευτικής 
προκειμένου να ασκήσουν επαγγελματική συμβουλευτική σε «μειονοτικές 
ομάδες». 

 Εφαρμόζουν στρατηγικές αναζήτησης εργασίας, εναλλακτικά πρότυπα 
σταδιοδρομίας και στρατηγικές υποστηριζόμενης απασχόλησης, 
προκειμένου να ασκήσουν επαγγελματική συμβουλευτική σε άτομα που 
ανήκουν σε ειδικές ομάδες. 

 Εξηγούν τις κοινωνικές προκαταλήψεις και εργάζονται για την άρση τους. 
 Συνεργάζονται με το σχολείο για να βοηθήσουν την εκπαιδευτική ένταξη και 

την λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων των μαθητών που 
ανήκουν σε ειδικές ομάδες. 

 Συνεργάζονται με τους εργοδότες για να διευκολύνουν την επαγγελματική 
ένταξη των ατόμων που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Με το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να διακρίνουν και να 
περιγράφουν  ζητήματα αναπηρίας  και πολυπολιτισμικότητας, όπως αυτά 
συνδέονται με την επαγγελματική συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. Θα 
μπορούν να χρησιμοποιούν τις θεωρίες επαγγελματικής επιλογής και ανάπτυξης, 
καθώς και σύγχρονες θεωρητικές και  μεθοδολογικές προσεγγίσεις που 
χρησιμοποιούνται στην επαγγελματική συμβουλευτική και τον προσανατολισμό, 
προκειμένου να καθορίζουν κατάλληλες συμβουλευτικές παρεμβάσεις σύμφωνα με 
τις ιδιαίτερες ανάγκες των ομάδων αυτών. Θα μπορούν να σχεδιάζουν ένα 
κατάλληλο πλαίσιο επαγγελματικής συμβουλευτικής, να χρησιμοποιούν βασικές και 
εξειδικευμένες δεξιότητες συμβουλευτικής, να εφαρμόζουν ειδικές στρατηγικές και 
τεχνικές προκειμένου να εργαστούν αποτελεσματικά με εφήβους και ενήλικες 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Θα γνωρίζουν στρατηγικές αναζήτησης εργασίας, 
εναλλακτικά πρότυπα σταδιοδρομίας και στρατηγικές υποστηριζόμενης 
απασχόλησης για την διευκόλυνση των ανθρώπων που μειονεκτούν. Θα μπορούν 
να συνεργάζονται με το σχολείο, τους εργοδότες και τους κοινωνικούς φορείς με 
στόχο να βελτιώσουν την εκπαιδευτική και επαγγελματική ένταξη ατόμων που 
ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες. 
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