Εθνικόν & Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Εξ Αποστάσεως & Δια ζώσης Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
διάρκειας 500 ωρών
1 ος κύκλος επιμόρφωσης
(Νοέμβριος 2019 – Ιούνιος 2020)
Συνολική διάρκεια 7 μήνες
«Επαναπροσδιορίζοντας τη γονική εμπλοκή στο σχεδιασμό
σταδιοδρομίας των εφήβων»
Επιστημονική Υπεύθυνη
Επ. Καθηγήτρια Αντιγόνη-Άλμπα
Παπακωνσταντίνου

I.

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη
Επ. Καθηγήτρια Κατερίνα
Αργυροπούλου

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα
 Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς.
 Συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και κοινωνικούς λειτουργούς,
εργαζόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης εφήβων ή/και με ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες ή/και στο χώρο της ψυχικής υγείας.
 Προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές ή αποφοίτους σχολών συναφών
προς την εκπαίδευση ή την ψυχική υγεία.

II.

Προϋποθέσεις & απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων
•

III.

Για την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος
απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο και βασικές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή.

Διδακτικές Ενότητες

Το πρόγραμμα αρθρώνεται σε τρία μέρη:
1

Α) Στο πρώτο μέρος οι επιμορφούμενοι εφοδιάζονται με γνώσεις που αφορούν την
ενίσχυση της γονικής εμπλοκής στο σχολείο και τη βελτίωση των σχέσεων σχολείουοικογένειας
Β) Στο δεύτερο μέρος οι επιμορφούμενοι έρχονται σε επαφή με προσεγγίσεις και
μεθόδους για την αποτελεσματική διαχείριση της γονικής εμπλοκής σε ζητήματα
επαγγελματικής ανάπτυξης και διαχείρισης της σταδιοδρομίας των εφήβων
Γ) Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του προγράμματος οι επιμορφούμενοι συνδέουν τη
θεωρία με την πρακτική εφαρμογή μέσω βιωματικών δράσεων και εξειδικεύονται στο
σχεδιασμό προγραμμάτων που αφορούν την: α) ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
γονέων ή διαχείριση των σχέσεων με αυτούς, με στόχο την ενίσχυση της γονικής
εμπλοκής στο σχολείο και τη βελτίωση των σχέσεων σχολείου-οικογένειας, β)
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων με στόχο την εμπλοκή της οικογένειας
στη διαχείριση της σταδιοδρομίας των εφήβων.
Το καθένα από τα παραπάνω μέρη αποτελείται από τις διδακτικές ενότητες οι οποίες
αναφέρονται παρακάτω:

Τίτλος διδακτικής ενότητας
1.

Η οικογένεια στη σύγχρονη κοινωνία

2.

Διαφοροποιημένες πολιτισμικά οικογένειες

3.

Δυναμική των σχέσεων μέσα στην οικογένεια

4.

Προσδιορίζοντας τη θέση του παιδιού και του εφήβου στο σύγχρονο
οικογενειακό και εκπαιδευτικό πλαίσιο

5.

Μοντέλα σχέσεων σχολείου-οικογένειας-τοπικής κοινωνίας

6.

Η εμπλοκή των γονέων στο ελληνικό σχολείο

7.

Η γονική επένδυση στις επαγγελματικές επιλογές των παιδιών

8.

Οικογένεια, ΜΜΕ και επαγγελματικές επιλογές των νέων

9.

Βιωματικές δραστηριότητες

10. Πρακτική εφαρμογή: Ανάπτυξη προγράμματος ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των γονέων ή διαχείρισης των σχέσεων με αυτούς, με στόχο
την ενίσχυσης της γονικής εμπλοκής στο σχολείο και τη βελτίωση των σχέσεων
σχολείου-οικογένειας
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11. Επαγγελματική ανάπτυξη εφήβων και γονεϊκή υποστήριξη
12. Ζητήματα σταδιοδρομίας και λήψης επαγγελματικών αποφάσεων εφήβων στο
σύγχρονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον
13. Δεξιότητες συμβουλευτικής και αποτελεσματικής επικοινωνίας
14. Διαχείριση συναισθημάτων & ψυχοκοινωνικών δυνάμεων
15. Πολυπολιτισμική συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός και γονεϊκή
εμπλοκή στη διαχείριση της σταδιοδρομίας εφήβων πολιτισμικά διαφορετικών
ομάδων
16. Νέες τεχνολογίες και γονεϊκή εμπλοκή
17. Βιωματικές δραστηριότητες
18. Δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού για τη διαχείριση της γονεϊκής
εμπλοκής στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας των εφήβων
19. Αυτεπάρκεια στο επάγγελμα και στο ρόλο του συμβούλου επαγγελματικού
προσανατολισμού & σταδιοδρομίας
20. Πρακτική εφαρμογή: Ανάπτυξη προγράμματος ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των γονέων με στόχο την εμπλοκή της οικογένειας στη
διαχείριση της σταδιοδρομίας των εφήβων
21. Αξιολόγηση στην εκπαίδευση συμβούλων σταδιοδρομίας και επαγγελματικού
προσανατολισμού

IV.

Ημερομηνία Έναρξης, Διάρκεια, Δομή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινά την Δευτέρα, 18η Νοεμβρίου 2019 και
ολοκληρώνεται την Κυριακή, 14η Ιουνίου 2020.
Οι διδακτικές ενότητες θα πραγματοποιηθούν με τη μορφή:
 Ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας του
ΕΚΠΑ (480 ώρες).
 Δια ζώσης εκπαίδευσης: Βιωματικές δραστηριότητες (20 ώρες)
Η παρουσία των εκπαιδευόμενων στις δια ζώσης συναντήσεις είναι προαιρετική.
Όλες οι δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στη Φιλοσοφική Σχολή στην
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Παρασκευή από ώρα 17:00 έως 21:00 (4 ώρες) και
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Σάββατο από ώρα 9:30 έως 15:30 (6 ώρες) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα
ανακοινωθούν με την έναρξη του προγράμματος.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει:
 Θεωρία εμπλουτισμένη με παρουσιάσεις PowerPoint, πρόσθετη βιβλιογραφία &
δικτυογραφία.
 Βιντεοπαρουσιάσεις
Παραδείγματα - Υποδειγματικές Ασκήσεις
 Μελέτες Περίπτωσης
 Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης
 Φόρουμ συζητήσεων
 Βιωματικές δραστηριότητες: Σύνδεση θεωρίας & πρακτικής εφαρμογής
 Ανάπτυξη και σχεδιασμό προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των γονέων ή διαχείρισης των σχέσεων με αυτούς, με στόχο: α) την ενίσχυσης της
γονικής εμπλοκής στο σχολείο και τη βελτίωση των σχέσεων σχολείου-οικογένειας,
β) την εμπλοκή της οικογένειας στη διαχείριση της σταδιοδρομίας των εφήβων.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και τη λήψη το πιστοποιητικού
απαιτείται η υλοποίηση των δύο υποχρεωτικών δραστηριοτήτων.
 Πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη, εποπτεία εργασιών & ανατροφοδότηση

V.

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν
πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. (βλ.
υπόδειγμα πιστοποιητικού στο τέλος του παρόντος).

VI.

Δίδακτρα:

Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 600 ευρώ, το οποίο
καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως και
την Παρασκευή 15η Νοεμβρίου 2019.
Εκπτωτική πολιτική:
1.
2.
3.

-120€ για άνεργους & μεταπτυχιακούς φοιτητές
-60€ για 2 ή περισσότερες συμμετοχές προερχόμενες από τον ίδιο φορέα
(π.χ. σχολικές μονάδες, ΜΚΟ, ΚΕΚ, άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς)
-60€ έκπτωση για πρώιμη πληρωμή της 1ης δόσης προ της 20/10/2019

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκπτώσεις δεν συνδυάζονται μεταξύ τους.
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Η εγγραφή των συμμετεχόντων οριστικοποιείται με την εμπρόθεσμη κατάθεση της 1ης
δόσης διδάκτρων. Οδηγίες καταβολής (τραπεζικός λογαριασμός, χρονοδιάγραμμα
καταβολής δόσεων, κ.λπ.) παρέχονται στους συμμετέχοντες μετά την υποβολή από
αυτούς της αίτησης εγγραφής τους.
Σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης του προγράμματος εξ υπαιτιότητας του
επιμορφούμενου, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

VII.

Αίτηση συμμετοχής

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται την 11η Νοεμβρίου 2019. Λόγω
περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων που μπορεί να δεχθεί το πρόγραμμα, τηρείται
σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές. Τυχόντες υπεράριθμοι αιτούντες που δεν θα
υπαχθούν στον τρέχοντα εκπαιδευτικό κύκλο θα έχουν προτεραιότητα συμμετοχής
στον επόμενο κύκλο του προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα
αίτησης συμμετοχής του προγράμματος, στη διεύθυνση:

http://bit.ly/Parental_EKPA
VIII.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον διαχειριστή του
προγράμματος, κ. Γιάννη Τσιτσόπουλο κάνοντας χρήση των παρακάτω στοιχείων
επικοινωνίας:
Γιάννης Τσιτσόπουλος
Διαχείριση & Υποστήριξη Προγραμμάτων Τηλεκπαίδευσης (e-Learning),

• Τηλ.:
• e-mail:

IX.

697 757 0195
parental@ppp.uoa.gr

Υπόδειγμα Πιστοποιητικού

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν
πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. όμοιο με
το παρακάτω υπόδειγμα:
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