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Ενημερωτικό Δελτίο
Ο Σύλλογος ιδρύθηκε στις 15/08/2017 κατόπιν έγκρισης του Καταστατικού από το
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης μία διττή στοχοθεσία. Αφενός μεν την προαγωγή της
Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αφετέρου τη διασύνδεση των
συμβούλων και των δομών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Ο Σύλλογος αποτέλεσε πρωτοβουλία των σπουδαστών του προγράμματος Π.Ε.ΣΥ.Π. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης που στεγάζεται στη Σχολή Ευκλείδη. Ειδικότερα, το πρόγραμμα
απονέμει το προβλεπόμενο «Πιστοποιητικό στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό», μετά από αξιολόγηση σε έντεκα (11) θεωρητικά και εργαστηριακά
μαθήματα,
ολοκλήρωση 300 ωρών σε Δομές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας που εκπονήθηκε από τον/την
σπουδαστή/τρια. Ενδεικτικά, οι τομείς Συμβουλευτικής στους οποίους επικεντρώνεται το
πρόγραμμα είναι η Συμβουλευτική Ψυχολογία, η Επαγγελματική Ανάπτυξη, η Λήψη
Απόφασης, η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, η Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων της
Συμβουλευτικής σε συνδυασμό με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, η Μεθοδολογία της
Έρευνας για τους σκοπούς της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
η Οργανωτική Ψυχολογία, η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, η Εισαγωγή στην Αγορά
Εργασίας, η Επαγγελματική Αξιολόγηση, η Ψυχομετρία, η Ομαδική Παρέμβαση στην
Προσωπική Ανάπτυξη, η Οικογενειακή Συμβουλευτική, η Συμβουλευτική των Κοινωνικά
Ευάλωτων Ομάδων (Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, Μειονότητες, ΑΜΕΑ, κ.λπ.) και η
Συμβουλευτική στη Διά Βίου Ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα προσφέρει μία
πολύπλευρη εκπαιδευτική, αλλά και εμπειρική κατάρτιση, η οποία δύναται να εφοδιάσει
καταλλήλως τους/τις αποφοίτους του με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε
να φέρουν εις πέρα το έργο τους.
Παράλληλα, ο Σύλλογος στοχεύει στην ενίσχυση και υποβοήθηση της τοπικής κοινωνίας
μέσω των δράσεων του, όπως η διοργάνωση (αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς)
εργαστηρίων, σεμιναρίων και συνεδρίων. Ταυτόχρονα, ισχυρό πλεονέκτημα αποτελεί και η
Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών/τριών, η οποία μπορεί να αποτελέσει σημαντική
βοήθεια σε δομές και υπηρεσίες της τοπικής κοινότητας. Επεξηγηματικά, μέσω της
συνεργασίας οι τοπικοί δημοτικοί φορείς μπορούν, κατόπιν συμφωνίας, να δεχθούν
σπουδαστές/τριες στις υπηρεσίες τους, ώστε να βελτιστοποιηθεί η συνεισφορά του Συλλόγου
και του Προγράμματος στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αναλογιζόμενοι τον αριθμό των σπουδαστών/τριών ανά έτος (40), αλλά και
της διάρκειας της Πρακτικής Άσκησης (τουλάχιστον 300 ώρες), προκύπτει το συμπέρασμα
πως τουλάχιστον 12.000 ώρες υποστήριξης και υποβοήθησης τον χρόνο θα είναι
προσβάσιμες προς τους συμπολίτες μας.

