		
Γεωργιάδης Δ., Κουλούρη Α., Κοριζή Μ., Ρηγόπουλος Θ.,
		«Εθισμός στο διαδίκτυο, μια νέα μορφή εξάρτησης: Ο ρόλος της
συμβουλευτικής»
Προεδρεία Γ΄Ολομέλεια
Κρίβας Σ. - Κουτσαύτη Μ.
		
Θωμοπούλου Ι., Κρίβας Σ., Παπάζογλου Ε.,
		«Σταδιοδρομία: δυσλειτουργικές σκέψεις, δυσθυμικά συναισθήματα και
επαγγελματική αναποφασιστικότητα»
		
Ζουρνά Χ., Παπαβασιλείου - Αλεξίου Ι.,
		«Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσα από τη χρήση του
εκπαιδευτικού δράματος»
		
Λασκαράκης Γ., Παπαβασιλείου - Αλεξίου Ι.,
		«Ο θεσμός του Μέντορα και η συμβολή του στην επαγγελματική ανάπτυξη
των εκπαιδευτικών. Διερεύνηση απόψεων για τα προσδοκώμενα οφέλη από
έναν νέο θεσμό»

Λαγός Δ., Παμουκτσόγλου Α.,
		«Η πρόκληση της οικονομικής κρίσης και η ανεργία των νέων ως αφετηρία
για την επανεξέταση του ρόλου της συμβουλευτικής και του επαγελματικού
προσανατολισμού»
Τσέργας Ν., Καλούρη Ο., Μπότου Α.,
		«Ενσωμάτωση της τέχνης και της δημιουργικότητας στη συμβουλευτική
σταδιοδρομίας ως μια τάση αναθεώρησης του επιστημονικού παραδείγματος»
Ψαθοπούλου Π.,
		«Η Συμβουλευτική στην εκπαιδευτική διαδικασία.Ο συμβουλευτικός ρόλος
των εκπαιδευτικών στις διαταραχές των εφήβων»

Μπιλανάκη Ε.,
		«Η διάχυση της μεθοδολογίας ΣΕΠ: προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας) στα
φιλολογικά μαθήματα καθώς και στην ερευνητική εργασία»
Δεμερτζής Ν.,
«Πρόταση πλάνου σταδιοδρομίας για εφήβους»

Παπαχριστόπουλος Κ., Κρίβας Σ.,
		«Διαχείριση σταδιοδρομίας (career management) και η συμβουλευτική
υποστήριξη ως λειτουργίες της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (ΔΑΠ)
σε οργανισμούς που αλλάζουν και μαθαίνουν»
Γιαννόπουλος Κ., Κωστόπουλος Κ., Μυστακίδης Σ., Χρονοπούλου Κ.,
		«Εφαρμογές εικονικής Πραγματικότητας στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας.
Δυνατότητες και περιορισμοί»

Αλεξίου Ι.,
		«Η εφαρμογή της συναισθηματικής αγωγής στην τεχνική εκπαίδευση στην
Ελλάδα»

Τσιμόπουλος Π., Τσίντζος Π.,
		«Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των συμβούλων Σ.Ε.Π. που
υπηρετούν στις δομές Σ.Ε.Π. του νομού Θεσσαλονίκης»
Ζουρνά Χ.,
		«Το εκπαιδευτικό δράμα ως βιωματική μέθοδος στη διά βίου συμβουλευτική
και τον επαγγελματικό προσανατολισμό»
		
Ρεντίφης Γ.,
		«Η μαιευτική μέθοδος ως απαραίτητο εργαλείο της συμβουλευτικής
διαδικασίας»
Λαγουδάκος Μ.,
		«Η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στο Σ.Ε.Π., οι θέσεις,
η στάση τους απέναντι στο θεσμό και οι επιμορφωτικές τους ανάγκες»

Παντελίδης Ι.
		«Σχεδιασμός της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας του
εφήβου»

		

Βεκρή Μ.,
«ΣΕΠ: ένας θεσμός σε μετάβαση: Η περίπτωση των ΚΕΣΥΠ»

18.15-18.30

Γενικά συμπεράσματα - Κλείσιμο συνεδρίου

8/12
2 0 1 2

Συμβουλευτική και
Επαγγελματικός
Προσανατολισμός
στην Εκπαίδευση
και Απασχόληση:
Επαναπροσδιορισμός
του περιεχομένου του
θεσμού στο σύγχρονο
οικονομικό, κοινωνικό και
επιστημονικό γίγνεσθαι

Χατζησταμάτης Β.,
		«Πράσινα επαγγέλματα: πως η μετασχηματίζουσα μάθηση συμβάλλει στην
αλλάγη οπτικής.»

		

		
Παπαχριστόπουλος Κ.,
		«Αυτονομία διαχείρισης σταδιοδρομίας και εργασιακή ευημερία: Μια
διερευνητική προσπάθεια πρόβλεψης και ερμηνείας σε δημόσιους και
ιδιωτικούς υπαλλήλους»

ΔΙΕΘΝΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Προεδρεία Δ΄Ολομέλεια
Φακιολάς Ν.- Κατσαμπούρη Φ.

Σάββατο

Γώγου Μ., Πράσσου Ν.,
		«Η σημασία της συμβουλευτικής στην διευκόλυνση της ένταξης παιδιών στο
σχολικό πλαίσιο»

Αίθουσες του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (Καραολή &
Δημητρίου, Πειραιάς 185 34)
Ώρα έναρξης 09:00
Είσοδος ελεύθερη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επιστημονική - Οργανωτική Επιτροπή
Κατσανέβας Θεόδωρος, Καλούρη Ουρανία, Αρχάγγελος Γαβριήλ, Μαστοράκη
Έλενα, Κατσαμπούρη Φωτεινή, Σαμοίλης Παναγιώτης, Φακιολάς Νικόλαος,
Μυλωνά Νίνα, Κουτσαύτη Μαρία ( ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.)
Κωνσταντίνος Καλτσάς, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
Βλαχάκη Φωτεινή, Προϊσταμένη Δ/νσης ΣΥΕΠ του ΕΟΠΠΕΠ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Μουζακίτης Δ., Κυργιάκη Κ., Αλεξίου Λ., Ζαγοραίου Ο., Ρέστη Ε.

Η δράση αυτή υλοποιείται με τη συχρηματοδότηση της ΕΕ - Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
και Πρόγραμμα Δράσεων ΕΟΠΠΕΠ - Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας έτους 2012.

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΣΥΠ - ΕΟΠΠΕΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

www.eoppep.gr

Η δράση αυτή υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ - Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Πρόγραμμα Δράσεων
ΕΟΠΠΕΠ - Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας έτους 2012.

Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιά και την ευγενική χορηγία του Πανεπιστημίου FREDERICK της Κύπρου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012

Β` Συνεδρίαση ολομέλειας: Η ΣΥΕΠ στην εποχή της κρίσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (αίθουσα συνεδρίων, ισόγειο)

Προεδρείο: Κασσωτάκης Μιχάλης - Κατσανέβας Θεόδωρος - Βλαχάκη Φωτεινή

8.30-8.50
Προσέλευση - Εγγραφές - Παραλαβή φακέλων
8.50-9.00	Έναρξη Συνεδρίου - Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.
Καθηγητή Κατσανέβα Θεόδωρου

Α` Συνεδρίαση ολομέλειας: Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις για τη ΣΥΕΠ
Προεδρείο:

Καλούρη Ουρανία - Σαμοίλης Παναγιώτης

9.00-9.15
Βαλκάνος Ε., Μάρδας Γ., Μάρδας Ν.
		Η συμβολή του επαγγελματικού προσανατολισμού και της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην απασχόληση
9.15-9.30	Γεωργόπουλος Ν., Ταμπούρη Σ., Κατσάρα Α., Κούνουπας Ε., Αγαπητού
Χ.,Τσακάλη Β., Ρουσάκος Κ., Αξιολόγηση των σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς από τους αποφοίτους που διαθέτουν εργασιακή εμπειρία.
9.30-9.45	Κουτρούκης Θ., Αν. καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου «Επαγγελματικές
αναζητήσεις την εποχή της ύφεσης: παλιό κρασί σε νέες φιάλες»
9.45-10.00	Σταθόπουλος Ν., Ερευνητής «Σύγχρονες εξελίξεις & νέα ζητούμενα στην
επαγγελματική συμβουλευτική και προσανατολισμό»
10.00-10.15	Βλαχάκη Φ., Προϊσταμένη Δ/νσης ΣΥΕΠ του ΕΟΠΠΕΠ, Εκπρόσωπος στα
Δίκτυα ELGPN & Euroguidance
		
«Προοπτικές και προκλήσεις για τη δια βίου συμβουλευτική σταδιοδρομίας
στην Ευρώπη μέχρι το 2020»
10.15-10.30	Λιβανός Η., Ερευνητής Πανεπιστήμιο Warwick «Η ανισορροπία ανώτατη
εκπαίδευσης και απασχόλησης και ο ρόλος του επαγγελματικού
προσανατολισμού»
10.30-10.45

Παρεμβάσεις - Συζήτηση

10.45-11.00

Διάλειμμα - Καφές

11.00-11.30

Χαιρετισμοί - Τοποθετήσεις επισήμων προσκεκλημμένων

		Γενική Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας
κα. Ελένη Καρατζόλα *

		
Γιαννοπούλου Κ.,
		«Η συμβολή του επαγγελματικού προσανατολισμού στην απασχόληση και την
κοινωνική ανάπτυξη»

11.30-11.50
Καλίρης Α., Κρίβας Σ.
		Η συμβολή των μετανεωτερικών προσεγγίσεων στη θεωρία και πράξη της
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Ο ρόλος τους σε μία κρίσιμη εποχή για τον
κόσμο της εργασίας.

		
Τσιρώνη Γ., Σμυρναίος Θ., Αδριανουπολίτου Β.,
		«Σύνδεση της Ερευνητικής Εργασίας (project) με το Σχολικό Επαγγελματικό
		Προσανατολισμό (Σ.Ε.Π): ώριμη αναγκαιότητα για την εξέλιξη και
ανατροφοδότηση των επικουρικών θεσμών της εκπαίδευσης»

11.50-12.30	Προσκεκλημμένοι εισηγητές - Invited speakers: Η διεθνής εμπειρία - The
international experience

		
Κατσικαδέλης Δ., Κατσικαδέλη Μ.,
		«Εσωτερικά εμπόδια κατά τη διαδικασία της διερεύνησης επαγγελματικών
διεξόδων και σταδιοδρομίας και ο φόβος της αλλαγής»

	Karen Schober, Vice President of IAEVG, Light and dark times - Career
guidance in times of economic and social crisis
	Jennifer McKenzie, Director of the Irish National Centre for Guidance in
Education (NCGE) “Supporting Guidance in Changing times” - the experience
in Ireland
12.30-12.50	Mellon Robert, «Ένας κοινός μηχανισμός για πέντε μορφές επαγγελματικής
αναποφασιστικότητας»
12.50-13.10		Σταλίκας Α., Η συμβολή της θετικής ψυχολογίας στον επαγγελματικό
προσανατολισμό
13.10-13.30

Παρεμβάσεις - Συζήτηση

13.30-15.30

Διάλειμμα (ελαφρύ γεύμα) - Συνέλευση ΕΛΕΣΥΠ - Εκλογές

15.45-18.15	Παράλληλες Συνεδρίες: Ενδιαφέρουσες πρακτικές ΣΥΕΠ στην
εκπαίδευση και την απασχόληση
Προεδρεία Α΄Ολομέλεια
Σαμοίλης Π. - Μαστοράκη Ε.
		
Κορφιάτη Α., Μπρούζος Α.,
		«Αντιλήψεις Ελλήνων μαθητών Γυμνασίου για την αναγκαιότητα
επαναπροσδιορισμού του ρόλου και της λειτουργίας του σύγχρονου
ελληνικού σχολείου σε μια νέα εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα»

		
Νέλλα Α.,
		«Αντιληπτές διαστάσεις και επιπτώσεις της ανεργίας: εμπειρική έρευνα
σε πτυχιούχους παραγωγικών ηλικιών και παρεμβάσεις συμβουλευτικής
ανέργων»
		
Μαζαράκη Μ., Χολέβας Ν.,
		«Η οικοδόμηση συμβουλευτικής σχέσης στο σχολείο ως σημαντικού
παράγοντα για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του μαθητή»

Προεδρεία Β΄Ολομέλεια
Γαβριήλ Ε.-Μυλωνά Ν.
		
Καλόγηρος B., Ταουσάνης X., Κότιος K.,
		«Οι επαγγελματικές επιλογές των νέων στην περίοδο της οικονομικής κρίσης
και η χαρτογράφηση της αγοράς εργασίας 2011-2012»
Κουμουνδούρου Γ., Μήτσου Π.,
		«Τύποι δεσμού με τους γονείς και αντιλήψεις αυτό-αποτελεσματικότητας:
Η σχέση τους με τη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης»
Ταουσάνης X., Κότιος, Κ., Καλόγηρος B.,
		«Ειδική αγωγή και εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): Δυνατότητες σπουδών και
απασχόλησης σε περίοδο κρίσης»
		
Κοντζίνου Ι., Χαριοπολίτου Α., Κουμουνδούρου Γ.,
		«Διερεύνηση της σχέσης των δυσκολιών λήψης επαγγελματικής απόφασης
με την αυτεπάρκεια και τη συναισθηματική νοημοσύνη: Εμπειρική έρευνα σε
Έλληνες μαθητές Λυκείου»

		Γενική Γραμματέας Κοινοτικών και άλλων πόρων του Υπουργείου Εργασίας,
κα. Άννα Δελαπόρτα”

Καραμπατζάκη Α., Ζησοπούλου Β., Καλλιού Μ.,
		«Αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμού του σχολικού επαγγελματικού
προσανατολισμού στη δεύτερη βαθμίδα εκπαίδευσης. Μελέτη επισκόπησης
στο νομό Μαγνησίας»

		Ειδικός Γραμματέας Α’ θμιας & Β’ θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΠΑ,
κ. Σωτήρης Γκλαβάς”

		
		

		Διοικητής του ΟΑΕΔ, κ. Ηλίας Κικίλιας”

		
Κοντακίδου Ε.,
		«Ομάδες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας εντός φυλακής»

		
Φουντουκά Α., Λαγουδάκος Μ.,
		«Αγωγή σταδιοδρομίας: θέσεις, στάσεις, προβλήματα , προτάσεις για
βελτίωση του προγράμματος»

		
Αθανασόπουλος Π.,
		«“Δύο κρίκοι στην ίδια αλυσίδα”-Μια πραγματική περίπτωση.
Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων»

Μωρίκης Χ., Γεωργιάδης Δ.,
		«Ψυχική Υγεία και οικονομική κρίση: Η συμβουλευτική και τα όρια επίδρασης
της»

		

Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κ. Κωνσταντίνος Καλτσάς

		Διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Κύπρου, κα Ζήννα Πουλή
		

έχουν προσκληθεί *

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Φωτίου, N.
«Το διαδίκτυο στην υπηρεσία του επαγγελματικού προσανατολισμού»

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Παπαδοπούλου Δ., Τριβίλα Σ.,
		«Το μηλό κάτω από τη μηλιά θα πέσει: Διερευνόντας τις οικογενειακές
και άλλες σημαντικές επιρροές των Ελλήνων φοιτητών ψυχολογίας στη
διαδικασία λήψης επαγγελματικών αποφάσεων»

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ

