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Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθη-
σης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
προσφέρει εξ αποστάσεως και ασύγχρονο 
μοριοδοτούμενο 440 ωρών επιμορφωτικό 
πρόγραμμα στην «Συμβουλευτική & Επαγ-
γελματικός Προσανατολισμός». Το πρό-
γραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία 
με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης GoLearn.

Το πρόγραμμα (9 μηνών) πραγματοποιείται 
εξ αποστάσεως και ασύγχρονα και με την 
επιτυχή ολοκλήρωσή του ο εκπαιδευόμενος 
λαμβάνει μοριοδοτούμενο πιστοποιητικό 
επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου όπου αναγράφεται πάνω 
και η διάρκεια (από πότε έως πότε υλοποιή-
θηκε το σεμινάριο).

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την μέ-
θοδο της Εξ αποστάσεως και Ασύγχρονης 
Εκπαίδευσης.

Η μέθοδος παρακολούθησης είναι εξ ολο-
κλήρου ασύγχρονη. Αυτό σημαίνει πως 
εσείς διαβάζετε όποτε θέλετε και ότι ώρα 
θέλετε στο πλαίσιο των θεματικών και διδα-
κτικών ενοτήτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Αρ. Πιστοποιητικού: ….

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Βεβαιώνεται ότι o/η ………… ………… (Όν. Πατρός: …………), με Α.Μ. ……

συμμετείχε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το …….. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

………………..

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.

Μυτιλήνη, ……..

O/Η Πρόεδρος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η

…………. ………….
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Πρότυπο 
Πιστοποιητικό
του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου

Μοριοδότηση

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (αναπληρωτές 
και αδιόριστοι υποψήφιοι)

- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

- 0,5 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

- 0,5 Μόριο σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές

- 1 Μόριο για την επιλογή συμβούλων σταδιοδρομίας σε ΣΔΕ 
(ΦΕΚ 2491/23.06.2020) 
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Σκοπός 
του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε ση-
μεία-κλειδιά του ευρύτερου αντικειμένου του επιστημονικού πεδίου της Συμβουλευτικής τόσο 
γενικά όσο και πιο ειδικά στο χώρο της εργασίας υπό το πρίσμα ενός ραγδαία εξελισσόμενου 
τοπίου. 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η καθοδήγηση είναι ενταγμένα μέρη σε αυτό το 
πρόγραμμα με σημείο αναφοράς και πάλι το ριζικά μεταβαλλόμενο χώρο των οργανισμών 
και της εργασίας, που ανατρέπει και νοηματοδοτεί εκ νέου θεμελιώδεις έννοιες όπως «επάγ-
γελμα», «εργασία», «προσόντα», «βιογραφικό», «διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού», «επαγ-
γελματική ανάπτυξη», «σταδιοδρομία». Η γνωριμία και η διερεύνηση αυτών των πεδίων είναι 
στόχοι του προγράμματος ανεξάρτητα από το επαγγελματικό ή επιστημονικό υπόβαθρο των 
συμμετεχόντων. 

Επιπλέον, επιδιώκεται η απόκτηση δεξιοτήτων συμβουλευτικής καθώς και μέσων-εργαλείων 
που μπορεί να συνδυάζονται ή να συμπληρώνουν τη διαδικασία τόσο σε ατομικό όσο και σε 
ομαδικό πλαίσιο αναφοράς.

Αυτή η επαφή και η γνωριμία με τεχνικές, μέσα κι εργαλεία μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο 
άσκησης των ήδη υφιστάμενων δεξιοτήτων συμβουλευτικής των συμμετεχόντων δίνοντάς 
τους ευκαιρία περαιτέρω πρακτικής στους χώρους δραστηριοποίησής τους αλλά και μια προ-
ετοιμασία σε όσους επιθυμούν περαιτέρω κατάρτιση στη συμβουλευτική με πιστοποίηση.
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Τίτλος

Διάρκεια σε Μήνες

Ώρες 
Επιμόρφωσης

ECVET 

Επιστημονικά 
υπεύθυνη

Ακαδημαϊκά 
υπεύθυνη

Γενικές 
πληροφορίες:

 Oικονομικά 
θέματα: 

Tεχνικά θέματα:

Ακαδημαϊκά 
ζητήματα:

Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός

9 ΜΗΝΕΣ 

440

22

Χρυσή Βιτσιλάκη

Γλυκερία Ρέππα

211 1113231 - 211 4095663  
(επιλέγετε το «1»)

elearning@golearn.gr

 
support@golearn.gr  

e-epimorfosi@aegean.gr

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιμορφωτικό 
Πρόγραμμα
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Απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων:

Α) Σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση

Β) Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Γ) Σε αδιόριστους και μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης

Δ) Σε επαγγελματίες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους

Ε) Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων

Ζ) Σε όσους επιθυμούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο της Συμβουλευτικής

 
I. Μέθοδος υλοποίησης

• Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-Learning) 
και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

• Ο κύριος τρόπος υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ασύγχρονος.   
Δηλαδή, η μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και η συμμετοχή στις δραστηριότητες γίνονται  
σε χρόνο που επιλέγετε εσείς, αλλά πάντοτε εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται  
από το χρονοδιάγραμμα της κάθε Διδακτικής Ενότητας και της προθεσμίας της κάθε δρα-
στηριότητας αξιολόγησης.  

II. Όροι Συμμετοχής
 
Η εγγραφή σας στα εξ αποστάσεως «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου», προϋποθέτει την απόλυτη συμφωνία με τους Όρους Συμμετοχής, που περιγράφονται 
ακολούθως: 

• Τα «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου» διατηρούν το δικαίωμα 
να μεταβάλλουν τους Όρους Συμμετοχής. 

• Η αποδοχή και η συμμετοχή των επιμορφούμενων προϋποθέτει την πλήρη εκ μέρους τους 
κατανόηση του εκάστοτε Οδηγού Προγράμματος 

•  Ο/Η χρήστης/τρια της ιστοσελίδας, της εκπαιδευτικής πλατφόρμας αλλά και της πλατ-
φόρμας τηλεδιάσκεψης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις 
διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που 
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διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε πα-
ράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπη-
ρεσιών της ιστοσελίδας.  

• Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται να παραχωρεί τους προ-
σωπικούς κωδικούς πρόσβασης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.  

• Κάθε επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμπερι-
φέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια χρήσης 
των ανωτέρω, ενώ απαγορεύεται η υιοθέτηση πρακτικών αθέ-
μιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE 
(Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET).  

• Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα ή/και στις πλατ-
φόρμες σύγχρονης/ασύγχρονής εκπαίδευσης ή στο Δίκτυο γενι-
κότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών 
υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη  είναι αποκλειστικά δική 
του ευθύνη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγρά-
ψει από μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας.  

• Οποιαδήποτε ηθική ζημία ή ζημία φήμης προκληθεί απορρέουσα 
από την μη χρήση κόσμιας και διακριτικής συμπεριφοράς κατά την 
επικοινωνία του με τις επιμέρους ομάδες διδασκόντων, τεχνικής 
και διοικητικής υποστήριξης, είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρή-
στη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγράψει από 
μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας, και επιφυλάσσεται κάθε 
νόμιμου δικαιώματος του απέναντι σε προσπάθειες δυσφήμισης.  

• Τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου», διατηρούν το δικαίωμα να αναπροσαρμόζουν το χρονοδι-
άγραμμα των μαθημάτων, καθώς και να αναβάλλουν ή να ακυ-
ρώνουν τη διάθεση Προγραμμάτων ενημερώνοντας τους/τις 
εγγεγραμμένους/ες 

•  Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, το Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει προσωρινά 
ή/και να απενεργοποιεί το λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου που θα δοθεί κατά την εγγραφή, την πρόσβαση των 
επιμορφούμενων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σύγχρονης και 
ασύγχρονης μάθησης καθώς και την συμμετοχή τους σε σύγχρο-
νες τηλεδιασκέψεις

• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, δεν απο-
νέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για καμία από τις επιμέρους 
Διδακτικές Ενότητες ενός Προγράμματος, αλλά ούτε για το σύνο-
λο του Προγράμματος.
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III. Μοριοδότηση

Η μοριοδότηση των προγραμμάτων  εξαρτάται από το ισχύ-
ον θεσμικό πλαίσιο. Για θέματα μοριοδότησης, οι ενδιαφερό-
μενοι/ες οφείλουν να ανατρέχουν στις σχετικές προκηρύξεις 
που τους αφορούν και να επικοινωνούν με τους αρμόδιους φο-
ρείς που τις εκδίδουν και αξιολογούν τις σχετικές αιτήσεις.   
 
 
IV. Δομή Σελίδας Προγράμματος

1. Κάθε Πρόγραμμα δομείται από Διδακτικές Ενότητες. Κάθε Διδακτική 
Ενότητα αποτελείται από επιμέρους Συνεδρίες. Το ημερολόγιο υλο-
ποίησης (έναρξη και λήξη συνεδριών) θα βρίσκεται σταθερά είναι 
αναρτημένο στις ανακοινώσεις της πλατφόρμας επιμόρφωσης. 

2. Κάθε Διδακτική Ενότητα περιλαμβάνει: 
• τα «Βασικά Κείμενα Μελέτης» των Συνεδρίων, που είναι υποχρεωτικά 

προς μελέτη, προκειμένου να είναι εφικτή η επιτυχής υποβολή των 
διαγωνισμάτων αξιολόγησης.

• τα «Παράλληλα Κείμενα Μελέτης». Πρόκειται για πηγές οι οποίες 
επεκτείνουν το Βασικό Κείμενο Μελέτης. Η μελέτη τους είναι προ-
αιρετική και αποσκοπούν στην επιπλέον μελέτη και ενημέρωση των 
ζητημάτων που διαπραγματεύεται το βασικό κείμενο μελέτης

• Χώρο για την διεξαγωγή Δημόσιου Δικτυακού Διαλόγου («Forum»).  
•  Αυτοματοποιημένα διαγωνίσματα με ερωτήσεις αξιολόγησης και 

αυτό-αξιολόγησης («quiz»).
• Συνδέσμους προς τηλεδιασκέψεις (εφόσον προβλέπε-

ται) o Πολυμεσικό Εκπαιδευτικό Υλικό (εφόσον προβλέπεται)  
 
 
 

• Στο τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας του προγράμματος ανα-
τίθεται ένα (1) διαδικτυακό διαγώνισμα αξιολόγησης (e-Test). 

• Οι επιμορφούμενοι/ες υποχρεούνται να συμμετέχουν σε όλα τα 
διαγωνίσματα, όλων των Διδακτικών Ενοτήτων.  

• Η αξιολόγηση της Διδακτικής Ενότητας κρίνεται ως επιτυχής, αν 
ο/η επιμορφούμενος/η απαντήσει επιτυχώς τουλάχιστον στο 
50% των ερωτήσεων του Διαγωνίσματος. Σε περίπτωση αποτυχί-
ας στο διαγώνισμα, πιστώνεται στον/η επιμορφούμενο/η ο μισός 
προβλεπόμενος φόρτος εργασίας επιτυχούς παρακολούθησης 
(«Ώρες Επιμόρφωσης» και ECVET) της συγκεκριμένης Διδακτικής 
Ενότητας.  

V. Αξιολόγηση Επιμορφούμενων 
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V I. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 

• Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, απονέμεται «Πιστοποιη-
τικό Επιμόρφωσης» (πιστοποιητικό μη τυπικής εκπαίδευσης) από 
το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), σύμφωνα με το Άρθρο 48 Παρ. 1. περ. θ’ 
του Ν.4485/2017. 

• Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευ-
ρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει 
εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και το «Συ-

• Οι ερωτήσεις του Διαγωνίσματος, επιλέγονται τυχαία για κάθε 
επιμορφούμενο/η από την « Τράπεζα Ερωτήσεων » που έχει δη-
μιουργηθεί, και αφορούν μόνο στα βασικά κείμενα μελέτης της 
εκάστοτε Διδακτικής Ενότητας, και όχι στα παράλληλα κείμενα. 

• Το πλήθος των ερωτήσεων που θα υπάρχουν σε κάθε Διαγώνι-
σμα συναρτάται με τον αριθμό των Συνεδριών της κάθε Διδακτι-
κής Ενότητας. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε Συνεδρία αντιστοιχούν 5 
ερωτήσεις. Αν για παράδειγμα μία Διδακτική Ενότητα αποτελείται 
από 4 Συνεδρίες, στο Διαγώνισμα θα υπάρχουν 20 ερωτήσεις, αν 
οι Συνεδρίες είναι 5, θα υπάρχουν 25 ερωτήσεις κ.ο.κ.. 

• Η χρονική περίοδος που είναι διαθέσιμο προς επίλυση το “quiz”, 
είναι δεκατέσσερις 14 ημέρες μετά το τέλος της κάθε Διδακτικής 
Ενότητας. Κατ’ εξαίρεσίν, στην τελευταία Διδακτική Ενότητα του 
Προγράμματος, το quiz αναρτάται πριν τη λήξη της Ενότητας. 

• Ο/η επιμορφούμενος/η έχει δικαίωμα δύο (2) προσπαθειών 
(μέσα στο χρόνο επίλυσης 14 ημερών). Στο τέλος της προθεσμίας, 
θα εμφανίζεται μόνο η μέγιστη εκ των δύο προσπαθειών βαθμο-
λογία , και μόνο αυτή θα λαμβάνεται υπόψιν για την απόδοση του 
τελικού πιστοποιητικού. 

• Ο μέγιστος χρόνος επίλυσης του Διαγωνίσματος είναι 240 λεπτά 
(4 ώρες) συνεχόμενα, και όχι διακεκομμένα.  

• Δεν δίνεται δυνατότητα εκπρόθεσμης επίλυσης του Διαγωνίσματος. 

• Μετά την παρέλευση του μέγιστου χρόνου επίλυσης του Διαγωνίσμα-
τος (4 ωρών) εμφανίζεται η επίδοση (εφόσον έχετε επιλέξει «υποβο-
λή»), ενώ μετά την παρέλευση της περιόδου επίλυσης του διαγωνί-
σματος (14 ημέρες), εμφανίζονται και οι σωστές απαντήσεις.  
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Παρουσίαση προγράμματος
από GOLEARN
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μπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, 
μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η 
επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, κα-
θώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ECVET). 

• Το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και το «Συμπλήρωμα Πιστοποι-
ητικού» αποστέλλονται σε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, 
έχοντας ισχύ πρωτότυπου για χρήση στον εγχώριο δημόσιο φο-
ρέα. Συνεπώς, δεν αποστέλλονται ταχυδρομικά. 

Tίτλος διδακτικής ενότητας Συνεδρίες

1. Εισαγωγή 
στη Συμβουλευτική

Διδάσκουσα
Ρέππα Γλυκερία

Συμβουλευτική: Διερευνώντας το Πεδίο Εφαρμογής

Βασικές έννοιες της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Βασικές Προσεγγίσεις στη Συμβουλευτική

Υπόβαθρο & Δεξιότητες Συμβουλευτικής

2. Βασικές Τεχνικές 
Συμβουλευτικής
 
Διδάσκουσα 
Ρέππα Γλυκερία

Ανάπτυξη Συμβουλευτικών Δεξιοτήτων

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Τεχνικές Συμβουλευτικής

Τεχνικές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

Περίγραμμα Προγράμματος
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Tίτλος διδακτικής ενότητας Συνεδρίες

3. Επαγγελματικός
Προσανατολισμός
& Σύγχρονες Προοπτικές 
στην Εργασία

Διδάσκουσα
Ρέππα Γλυκερία

Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός σ’ ένα εργασιακό 
μέλλον που μετασχηματίζεται ραγδαία; 

Οργανισμοί - Επάγγελμα - Προσωπικότητα 

Νέα Δεδομένα & Τάσεις

4. Επαγγελματική 
Συμβουλευτική σε Επίπεδο 
Ομάδας 

Διδάσκουσα 
Ρέππα Γλυκερία

Βασικές Έννοιες Ομαδικής Συμβουλευτικής, 
Εφαρμοσμένης στους Χώρους Εργασίας

Συλλογική Ηγεσία & Ανάπτυξη Οργανισμών 

Βασικές Τεχνικές Ομαδικής Συμβουλευτικής 

Εφαρμογές Συμμετοχικής Μάθησης στο Χώρο Εργασίας 

5. Προσωπική 
& Επαγγελματική Ανάπτυξη 
& Αξιολόγηση 

Διδάσκουσα 
Ρέππα Γλυκερία

Προσωπική Ανάπτυξη & Εργασία 

Ψυχομετρικές προσεγγίσεις 

Επαγγελματική Ανάπτυξη το 2020 

Αξιολόγηση Προσωπικότητας & Επαγγελματική

Αξιολόγηση: Εφαρμογές

6. Στρατηγικές 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης 
Δια Βίου 
 
Διδάσκουσα 
Ρέππα Γλυκερία

Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες 

Στρατηγικές Επαγγελματικής Ανάπτυξης: 
Βασικά Ζητήματα 

Δια βίου Μάθηση & Επαγγελματική Εξέλιξη 

Ενσωμάτωση Στρατηγικής & Ευελιξία

Περίγραμμα Προγράμματος
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Tίτλος διδακτικής ενότητας Συνεδρίες

7. Συμβουλευτική στη Διοίκηση 
- Mentoring & Coaching

Διδάσκουσα
Ρέππα Γλυκερία

Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες 

Mentoring & Εφαρμογή στο Χώρο Εργασίας 

Coaching & Εφαρμογή στο Χώρο Εργασίας 

Ομαδικές προσεγγίσεις σε επιχειρησιακά πλαίσια

8. Νέες Τεχνολογίες,
Συμβουλευτική 
& Online Eφαρμογές

Διδάσκουσα
Ρέππα Γλυκερία

Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες 

Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη Συμβουλευτική

Εφαρμογές - Παραδείγματα

Εξατομίκευση και Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογικών 
στη Στρατηγική Επαγγελματικής Ανάπτυξης

9. Οργανωσιακή
& Εργασιακή Ψυχολογία

Διδάσκουσα
Ρέππα Γλυκερία

Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες 

Οργανισμοί & Επαγγελματική Εξέλιξη Σήμερα 

Συμπεριφορά & Χώροι Εργασίας

Συμβουλευτική & Εργασία

10. Προσωπική Ανάπτυξη 
Μέσω Ομαδικής Παρέμβασης

Διδάσκουσα
Ρέππα Γλυκερία

Προσωπικότητα & Ομάδα: Διαστάσεις και Προοπτικές 
Ανάπτυξης 

Μάθηση στην Ομάδα 

Προσωπική Ανάπτυξη & Υποκίνηση/Κίνητρα σε Πλαίσιο 
Ομάδας

Δεξιότητες Συνεργασίας



Συμβουλευτική 
& Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός


