
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Απασχόλησης 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/

ΟΥΣΕΣ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(1)                              
Εισαγωγή και 
εννοιολογικοί 

προσδιορισμοί 
βασικών όρων  

Ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) 

Δευτέρα,  
17 Ιανουάριος 

2022 

Κυριακή,  
20 Φεβρουάριος 

2022 

Ασημίνα 
Τσιμπιδάκη 

21/02/2022-
20/03/2022 

Άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 
αναπηρίες (ε.ε.α./α.)  

Συμβουλευτική 

Επαγγελματικός προσανατολισμός   

Ειδική επαγγελματική εκπαίδευση 

(2)                        
Επαγγελματική 

συμβουλευτική & 
συμβουλευτική 
σταδιοδρομίας  

Θεωρητικές προσεγγίσεις για την επαγγελματική 
ανάπτυξη 

Δευτέρα,  
21 Φεβρουάριος 

2022 

Κυριακή,  
27 Μάρτιος 2022 

Ταουσάνης 
Χρήστος 

28/3/2022-
24/04/2022 

Σύγχρονοι σκοποί και στόχοι της επαγγελματικής 
συμβουλευτικής και της συμβουλευτικής 
Σταδιοδρομίας ανάπτυξης (Α’ Ενότητα) 

Σύγχρονοι σκοποί και στόχοι της επαγγελματικής 
συμβουλευτικής και της συμβουλευτικής 
Σταδιοδρομίας ανάπτυξης (Β’ Ενότητα) 

Βασικές θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (Α’ 
Ενότητα) 

Βασικές θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (Β’ 
Ενότητα) 



(3)                                     
Δεξιότητες 

διαχείρισης 
σταδιοδρομίας 

Αυτοαποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό της 
σταδιοδρομίας 

Δευτέρα,  
28 Μάρτιος 2022 

Κυριακή,  
1 Μάιος 2022 

Ταουσάνης 
Χρήστος 

02/05/2022-
29/05/2022 

Επαγγελματική προσαρμοστικότητα 

Ετοιμότητα στο τυχαίο 

Δεξιότητες αναζήτησης εργασίας & 
αυτοπαρουσίασης 

(4)                                           
Ο ρόλος του 

επαγγελματικού 
συμβούλου στη 
σύγχρονη εποχή 

Βασικές δεξιότητες επαγγελματικής 
συμβουλευτικής 

Δευτέρα,  
2 Μάιος 2022 

Κυριακή,  
29 Μάιος 2022 

Ταουσάνης 
Χρήστος 

30/05/2022-
26/06/2022 

Προσωπική και επαγγελματική ενδυνάμωση του 
συμβούλου 

Εστιάζοντας στην ενδυνάμωση του ατόμου 

Αξιοποίηση θεωρητικών και πρακτικών 
προσεγγίσεων στο έργο του συμβούλου  

(5)                                
Σχολικός 

επαγγελματικός 
προσανατολισμός 

Η δομή του Νέου Λυκείου και η πρόσβαση στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Δευτέρα,  
30 Μάιος 2022 

Κυριακή,  
26 Ιούνιος 2022 

Ταουσάνης 
Χρήστος 

27/06/2022-
24/07/2022 

Τρόπος εξέτασης των μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 

Ένταξη σε ειδικές κατηγορίες και περιορισμοί 
πρόσβασης σε ομάδες τμημάτων 

Ενδεικτικά Προγράμματα Σπουδών με γνωστική 
εμβάθυνση και συνάφεια με την ειδική αγωγή και 
εκπαίδευση 



(6) Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση: 

Δουλεύοντας με 
και για τους/τις 

φοιτητές/τριες με 
ειδικές 

εκπαιδευτικές 
ανάγκες ή/και 

αναπηρίες  

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και φοιτητές/τριες με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 

Δευτέρα,  
27 Ιούνιος 2022 

Κυριακή,  
24 Ιούλιος 2022 

Τσιμπιδάκη 
Ασημίνα 

25/07/2022-
21/08/2022 

Βασικές αρχές αντιμετώπισης φοιτητών/τριών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 

Συν-Εργασία     ειδικών  επαγγελματιών    και       
φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
ή/και αναπηρίες:    Προτάσεις  και δραστηριότητες  

Προγράμματα υποστήριξης και συμβουλευτικής 
φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
ή/και αναπηρίες 

(7)                       
Επαγγελματική 
εκπαίδευση – 

αποκατάσταση  

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση των ατόμων με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 

Δευτέρα,  
25 Ιούλιος 2022 

Κυριακή,  
28 Αύγουστος 2022 

Κουρουτσίδου 
Μαρία 

29/08/2022-
25/09/2022 

Ειδική επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 

Μορφές απασχόλησης των ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 

Εργασιακός αποκλεισμός των ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 



(8)                                        
Ένταξη ατόμων 

με αναπηρία 
στην αγορά 

εργασίας 

Κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής ένωσης για 
τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 
αναπηρίες στα θέματα απασχόλησης 

Δευτέρα,  
29 Αύγουστος 

2022 

Κυριακή,  
25 Σεπτέμβριος 2022 

Καραγιάννη 
Χριστίνα 

26/09/2022-
23/10/2022 

Συστήματα κοινωνικής υποστήριξης ατόμων με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 
στην Ελλάδα 

Προγράμματα  καταπολέμησης του αποκλεισμού 
από την αγορά εργασίας και ένταξης ατόμων με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 

Τεχνικές αναζήτησης και εύρεσης εργασίας 
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 
αναπηρίες 

(9)                                         
Άτομα με 

αναπηρία και 
κοινωνική 
οικονομία  

Κοινωνική οικονομία 

Δευτέρα,  
26 Σεπτέμβριος 

2022 

Κυριακή,  
23 Οκτώβριος 2022 

Καραγιάννη 
Χριστίνα 

24/10/2022-
20/11/2022 

Κοινωνική επιχείρηση 

Ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας από 
άτομα  με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 
αναπηρίες 

Προγράμματα  και καλές πρακτικές επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας 



(10)                                
Σχέδιο 

παρέμβασης 
επαγγελματικής 
συμβουλευτικής 

σε άτομα με 
ειδικές 

εκπαιδευτικές 
ανάγκες ή/και 

αναπηρίες 

Γενικές αρχές και  εφαρμοστικό πλαίσιο 

Δευτέρα,  
24 Οκτώβριος 

2022 

Κυριακή,  
20 Νοέμβριος 2022 

Ταουσάνης 
Χρήστος  

21/11/2022-
18/12/2022 

Σχεδιασμός και σύνταξη σχεδίου παρέμβασης 

Σχεδιασμός  και πλαίσια συνεδρίας 

Υπόδειγμα σχεδίου παρέμβασης 

(11) Κοινωνική 
Πολιτική, 

Απασχόληση  και 
Προσβασιμότητα 

ατόμων με 
ειδικές 

εκπαιδευτικές 
ανάγκες ή/και 

αναπηρίες 

Θεωρητικό πλαίσιο και προσεγγίσεις  

Δευτέρα,  
21 Νοέμβριος 

2022 

Κυριακή,  
18 Δεκέμβριος 2022 

Χριστίνα 
Καραγιάννη 

19/12/2022-
15/01/2023 

Συμβουλευτική Απασχόλησης και Αναπηρία 

Προσβασιμότητα και Αναπηρία  

Κατάρτιση σχεδίου δράσης για τα άτομα με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 

(12) Η επόμενη 
μέρα της 

επαγγελματικής 
ένταξης ατόμων 

με ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες ή/και 

αναπηρίες 

Η Δια βίου μάθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στην Ελλάδα  

Δευτέρα,  
19 Δεκέμβριος 

2022 

Κυριακή,  
22 Ιανουάριος 2023 

Χριστίνα 
Καραγιάννη 

09/01/2023-
05/02/2023 

Δια βίου μάθηση και αναπηρία  

Εργοδότες και αναπηρία  

Εργασιακά δικαιώματα και αναπηρία 

 


