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Περίληυη 

Ο Υαξάιακπνο Σζίξνο έρεη αλώηαηεο ζπνπδέο σο Παηδαγσγόο (Ph.D), σο 

Κνηλσληνιόγνο {B.Sc.(Soc.Sc.)}, σο Μεραληθόο Μεηαιιείσλ-Μεηαιινπξγόο {M.Sc. 

(Eng)} θαη σο Μεραληθόο Οξπθηώλ Πόξσλ {D.I.C., M.Sc. (Eng)}.  

Σν δηδαθηηθό θαη επαγγεικαηηθό ηνπ έξγν πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηάδηα 

ζεσξνύκελα από ηα πξόζθαηα πξνο ηα αξραηόηεξα.  

 ηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηδαζθαιία καζεκάησλ ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ, 

ήηνη Φπρνινγία, Κνηλσληνινγία, Παηδαγσγηθή, Δηδηθή αγσγή, ζηε βαζκίδα ηνπ 

επίθνπξνπ θαζεγεηή θαη ηνπ ιέθηνξα, ζύκθσλα κε ην Π.Γ.407/80, ζηα ηκήκαηα α) 

Ννζειεπηηθήο θαη β) Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (2005-2009) θαη γ) ζηε βαζκίδα ηνπ επηζηεκνληθνύ 

ζπλεξγάηε-επίθνπξνπ θαζεγεηή ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο ηνπ ΑΣΔΙ Πεινπνλλήζνπ 

(2011-12) θαη δ) ζηελ Αλσηάηε ρνιή Παηδαγσγηθώλ, ΑΠΑΙΣΔ Πεινπνλλήζνπ 

(ΔΠΠΑΙΚ) (2014-15). 

Δίλαη εθπαηδεπηήο ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ πηζηνπνηεκέλνο από ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο, πηζηνπνηεκέλνο επηκνξθσηήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

(Π.Ι.) θαζώο θαη εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ζε νθηώ επηζηεκνληθέο εηδηθόηεηεο 

πηζηνπνηεκέλνο από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ θαη 

Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.) ηνπ  Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

  Έρεη δηαηειέζεη δηνηθεηηθό θαη εθπαηδεπηηθό ζηέιερνο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

(ΠΔ70) θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (ΠΔ12 & ΠΔ10), ηδξπηήο κε θξαηηθνύ 

εθπαηδεπηεξίνπ (1995-2007), δηεπζύλσλ ζύκβνπινο  ζε μελόγισζζν εθπαηδεπηηθό 

ίδξπκα (1988-1995) θαη δηνηθεηηθό ζηέιερνο δεκόζηνπ νξγαληζκνύ (1983-88).  

mailto:charalampostsiros@gmail.com
http://www.tsirosx.gr/
http://uop-gr.academia.edu/CHARALAMPOSTSIROS
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Σν εξεπλεηηθό ηνπ έξγν πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ ζηάζκηζε 

ηεζζάξσλ ςπρνκεηξηθώλ εξγαιείσλ κε εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

εθπόλεζε πιήζνπο εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ είηε παλειιαδηθήο εκβέιεηαο είηε κειεηώλ 

πεξίπησζεο ηόζν ζε αηνκηθό επίπεδν όζν θαη ζε επίπεδν ζρεδηαζκνύ, ζπγθξόηεζεο 

θαη ζπληνληζκνύ εξεπλεηηθώλ νκάδσλ εηδηθώλ επηζηεκόλσλ, νη νπνίεο έρνπλ 

αλαθνηλσζεί ζε δηεζλή θαη εζληθά ζπλέδξηα θαη έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηα ζρεηηθά 

πξαθηηθά (ην βηβιίν «Σν Μαζεζηαθό Ύθνο» απνηειεί ηνλ  θαξπό ελόο ηέηνηνπ 

εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο). 

Σν ζπγγξαθηθό θαη επηζηεκνληθό ηνπ έξγν πεξηιακβάλεη ζηελ πξόζθαηε 

πεξίνδν (2006-12) πεξηζζόηεξεο από 64 δεκνζηεύζεηο (48 ειιελόγισζζεο θαη 16 

μελόγισζζεο) κε πεξηζζόηεξεο από 4538 ζειίδεο ζηελ Διιεληθή. Αλαιπηηθά: 

Οη 48 ειιελόγισζζεο δεκνζηεύζεηο πεξηιακβάλνπλ: Παλεπηζηεκηαθέο 

Γηαηξηβέο (3), Παλεπηζηεκηαθά Δγρεηξίδηα (11), Βηβιία (13), Κεθάιαηα ζε 

Διιελόγισζζνπο πιινγηθνύο Σόκνπο  (6), Δξεπλεηηθά – Φπρνκεηξηθά Δξγαιεία  

(4), Γεκνζηεύζεηο ζε Διιελόγισζζα Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά (κε δηαδηθαζία 

θξίζεο) (3), Γεκνζηεύζεηο ζε Πξαθηηθά Διιελόγισζζσλ Δπηζηεκνληθώλ ζπλεδξίσλ 

κε δηαδηθαζία θξίζεο (8). πλνιηθά 4500 ζειίδεο. 

Οη 16 μελόγισζζεο δεκνζηεύζεηο πεξηιακβάλνπλ: Γεκνζηεύζεηο ζε 

Ξελόγισζζα Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά θαη ζε Ηιεθηξνληθέο Βηβιηνζήθεο (e-book) κε 

δηαδηθαζία θξίζεο  (5), Κεθάιαηα ζε Ξελόγισζζνπο πιινγηθνύο Σόκνπο  (2), 

Γεκνζηεύζεηο ζε Πξαθηηθά Ξελόγισζζσλ Δπηζηεκνληθώλ ζπλεδξίσλ κε δηαδηθαζία 

θξίζεο (6), Αλαξηεκέλεο δεκνζηεύζεηο (2). 

Έρεη πεξηζζόηεξεο από 35 αλαθνηλώζεηο θαη δεκνζηεύζεηο ζε ηόκνπο 

πεξηιήςεσλ παλειιελίσλ θαη δηεζλώλ ζπλεδξίσλ. 

Σα επηζηεκνληθά, εξεπλεηηθά  ηνπ ελδηαθέξνληα εζηηάδνπλ ζηε 

πκβνπιεπηηθή ζηειερώλ ζην ρώξν ηεο Τγείαο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο.  

Τπεξέηεζε  κε ην βαζκό ηνπ έθεδξνπ αλζππνζκελαγνύ ζηελ Διιεληθή 

Αεξνπνξία σο εθπαηδεπηήο λενζπιιέθησλ ζηελ 124 Πηέξπγα Βαζηθήο Δθπαηδεύζεσο 

θαηά ηε δηεηία 1979-81, όπνπ ηνπ απελεκήζε εύθεκε κλεία θαη ηηκεηηθό κεηάιιην γηα 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ. 

Τπήξμε αζιεηήο πεηνζθαίξηζεο ζηνλ Α.Ο. ΜΙΛΧΝ ζηε Νέα κύξλε Αζελώλ 

θαη αζιεηήο ηνπ ζηίβνπ θαη ηνπ κπάζθεη ζηνλ Δζληθό Γπκλαζηηθό ύιινγν. Σα 

πξνζσπηθά ηνπ ελδηαθέξνληα εζηηάδνπλ ζηε κειέηε θαη ζηελ θαζεκεξηλή άζιεζε 

(πνδειαζία, ηππαζία, ηδόθηλ, βόιετ). 

Αλαιπηηθόηεξα: 

Α. Δπιζηημονική Σσγκρόηηζη - Γιδακηικά Δθόδια -Δπιμόρθφζη 

 

 Γηδάθησξ (Ph.D.) ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθίαο-Φπρνινγίαο–Παηδαγσγηθήο 

ηεο Φηινζνθηθήο ζρνιήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο Δθπαηδεπηηθήο πκβνπιεπηηθήο κε ζέκα ηε 

δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηεο αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο, ηεο λνεκνζύλεο θαη 

ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο. 

 Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ Μάζηεξ ζεηηθώλ επηζηεκώλ  ηνπ  

University νf   London (M.Sc.(Eng.). 

 Γηπισκαηνύρνο Μεραληθόο Οξπθηώλ Πόξσλ  ηνπ Imperial College of 

Science, Technology and Medicine (D.I.C.). 
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 Γηπισκαηνύρνο Μεραληθόο Μεηαιιείσλ-Μεηαιινπξγόο ηνπ Δζληθνύ 

Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ (M.Sc.(Eng.). 

 Πηπρηνύρνο ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ παλεπηζηεκίνπ 

Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ επηζηεκώλ κε θαηεύζπλζε ηελ Κνηλσληθή ςπρνινγία 

(B.Sc.(Soc.Sc.), όπνπ έρεη αξηζηεύζεη ζηελ επίδνζε ησλ καζεκάησλ Φπρνινγίαο.  

 Πηπρηνύρνο ηνπ ηκήκαηνο Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο ζρνιήο 

Αλζξσπηζηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (B.Sc.(Ed.). 

 Σειεηόθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο ζενινγίαο ηνπ Δζληθνύ θαη 

Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.  

 ην ζύλνιν ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ηνπ ζπνπδώλ ζε πέληε παλεπηζηεκηαθά  

ηδξύκαηα, επί 22 έηε (218 καζήκαηα  ζε 14 επηζηεκνληθά πεδία, ήηνη 7 ησλ ζεηηθώλ 

θαη 7 ησλ αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ), έρεη ζπζηεκαηηθά επηθεληξώζεη ηελ πξνζνρή 

ηνπ ζηε κειέηε ηεο ςπρνινγίαο ηνπ αλαπηπζζόκελνπ αλζξώπνπ από θάζε δπλαηή 

πιεπξά, έρνληαο νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηελ παξαθνινύζεζε είθνζη ηεζζάξσλ 

παλεπηζηεκηαθώλ καζεκάησλ Φπρνινγίαο θαη πκβνπιεπηηθήο, ηα νπνία από κόλα 

ηνπο ζπγθξνηνύλ ην θνξκό ησλ ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ ελόο παλεπηζηεκηαθνύ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Φπρνινγίαο.  

 Πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο εθπαηδεπηηθώλ από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Γηα βίνπ Μάζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηα 

πξνγξάκκαηα Γηα δώζεο , Μηθηήο θαη Αλνηθηήο θαη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο. 

 Δπηκνξθσηήο εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ, ηνπ 

Οξγαληζκνύ Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ), δηαθόξσλ Πεξηθεξεηαθώλ 

Δπηκνξθσηηθώλ Κέληξσλ (Π.Δ.Κ.) ηνπ ΤΠ.ΔΘ.Π.Θ. ηελ δηδαθηηθή ηνπ εκπεηξία 

πεξηιακβάλνληαη ηα πξνγξάκκαηα: «Σα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ζην πιαίζην ηνπ 

Νένπ ρνιείνπ θαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπο» (2011-12), «Μείδνλ Πξόγξακκα 

Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ» (2011-12), «Δπηκόξθσζε Αλώηεξσλ ηειερώλ 

Δθπαίδεπζεο» (2008-9), «Γηαρείξηζε Πξνβιεκάησλ ρνιηθήο Σάμεο» (2008-9), 

«Δηζαγσγηθή επηκόξθσζε λενδηνξηζζέλησλ εθπαηδεπηηθώλ) ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε, 

Πεηξαηά, Βόιν, Σξίπνιε, Ρόδν, Αζηππάιαηα, Ξάλζε, Υίν, Αιεμαλδξνύπνιε, Κύκε, 

Νάμν, Υαιθίδα, Υαληά, Κόξηλζν, Ναύπιην, πάξηε, θ.α.. (2008-11). (Βιέπεηε ηηο 

ζρεηηθέο Δθζέζεηο Αμηνιόγεζεο Γηδαθηηθνύ Έξγνπ). 

 Πηζηνπνηεκέλνο Δθπαηδεπηήο ελειίθσλ από ην Δζληθό Κέληξν 

Πηζηνπνίεζεο  (Δ.ΚΔ.ΠΙ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξόλνηαο 

ζε νθηώ επηζηεκνληθέο εηδηθόηεηεο σο αθνινύζσο: 1) Μεραληθνί Οξπρείσλ θαη 

κεηαιιείσλ (2292), 2) Καζεγεηέο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (2430), 3) Γάζθαινη 

Γεκνηηθώλ ζρνιείσλ (2440), 4) Γηδαθηηθό πξνζσπηθό ηδησηηθώλ θξνληηζηεξίσλ θαη 

θξνληηζηεξίσλ μέλσλ γισζζώλ (2471), 5) Δηδηθνί επηζηήκνλεο επί ησλ δηδαθηηθώλ 

κεζόδσλ (2491), 6) ύκβνπινη επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη αζθνύληεο 

ζπλαθή επαγγέικαηα (2512),7)  Κνηλσληνιόγνη, αλζξσπνιόγνη θαη αζθνύληεο 

ζπλαθή επαγγέικαηα (2722), 8)  Γισζζνιόγνη, κεηαθξαζηέο θαη δηεξκελείο (2724), 

θαζώο θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο.  

 Δπηκνξθσηήο ηεο  ρνιήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. 

 Καζεγεηήο ηεο Αγγιηθήο  

 Δπηκνξθσηήο ηεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΤΠ.ΔΘ.Π.Θ.. 

 Δπηκόξθσζε : Σελ πξόζθαηε πεξίνδν 2006-12 έρεη παξαθνινπζήζεη 

πεξηζζόηεξα από 26 επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 

κεγαιύηεξεο ησλ 995 σξώλ. Χο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ έρεη επηκόξθσζε ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο 596 σξώλ.  

Αλαιπηηθόηεξα: 
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Β. Γιδακηικό και Δπαγγελμαηικό έργο  

Γιδακηικό Έργο 

Β.1. ηελ Τσπική Δκπαίδεσζη 

Β.1.1. ηελ Τριηοβάθμια (Τσπική) Δκπαίδεσζη έρεη δηδάμεη κε απηόλνκε 

δηδαζθαιία ηα αθόινπζα καζήκαηα:  

 «Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία», «πκβνπιεπηηθή ςπρνινγία θαη Πξνζαλαηνιηζκό», 

«Δθπαηδεπηηθή ςπρνινγία», «Δθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε», ζηελ ΑΠΑΙΣΔ 

Άξγνπο, πξόγξακκα ΔΠΠΑΙΚ (2014-15). 

 «Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή»,  «Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη Πξνβιήκαηα 

Λόγνπ θαη Οκηιίαο», «Παηδαγσγηθέο Πξνζεγγίζεηο Παηδηώλ κε ύλδξνκα», 

«Δηδηθέο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο ρνιηθήο Μάζεζεο - Δηδηθή Αλαπηπμηαθή 

Γηαηαξαρή Αλαγλσζηηθήο Ιθαλόηεηαο-Γπζιεμία» ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο ηνπ 

ΑΣΔΙ Καιακάηαο (2011-12-13, ). 

 «Φπρνινγία» ζην ηκήκα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ απηνύ 

παλεπηζηεκίνπ (2008-2009). 

  «Κνηλσληνινγία»,  «Κνηλσληνινγία ηεο Τγείαο», «Φπρνινγία», «Φπρνινγία ζην 

ρώξν ηεο Τγείαο», ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ θαζεγεηή θαη ηνπ Λέθηνξα (Π.Γ. 

407/80) ζην ηκήκα ηεο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (2005-

2008)  

 

 Ιδξπηήο ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο  πκβνπιεπηηθήο θαη 

πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ζην Παλεπηζηήκην 

Πεινπνλλήζνπ θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2005-6. 

 Γηδαζθαιία ζην εηήζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα εμεηδίθεπζεο ζηελ 

εηδηθή αγσγή γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη ςπρνιόγνπο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ, δηάξθεηαο 400 σξώλ, ζηελ Αζήλα θαη ζην Κηιθίο (2009-10). 

 

Β1.2. ηελ Προζτολική, Πρφηοβάθμια και Γεσηεροβάθμια (Τσπική)  

Δκπαίδεσζη:  

 Ιδξπηήο θαη δηεπζπληήο ζπνπδώλ κε θξαηηθνύ εθπαηδεπηεξίνπ 

Πξνζρνιηθήο, Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (1995-2007). 

 Γάζθαινο ζε ζρνιηθή κνλάδα Πξσηνβάζκηαο δηεπζπληήο (1995-2007). 

  Καζεγεηήο ζε ζρνιηθή κνλάδα Γεπηεξνβάζκηαο ηππηθήο εθπαίδεπζεο 

δηδάζθνληαο ηα καζήκαηα ησλ εηδηθνηήησλ ΠΔ10 (Κνηλσληνιόγνη) θαη ΠΔ12 

(Μεραληθνί)  

 Γηεπζπληήο ζην Γπκλάζην θαη  ζην Λύθεην (2000-7). 

 ηα καζήκαηα πνπ δίδαμε σο εθπαηδεπηηθόο ΠΔ10 πεξηιακβάλνληαη 

κεηαμύ άιισλ θαη ηα εμήο : Κνηλσληνινγία, Πξνβιήκαηα ηεο Κνηλσλίαο θαη ηνπ 

αλζξώπνπ, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, Φπρνινγία – Αλζξώπηλεο  ζρέζεηο, 

Δμειηθηηθή Φπρνινγία θαη σο εθπαηδεπηηθόο ΠΔ12 : Σερλνινγίεο Πιεξνθόξεζεο θαη 

Δπηθνηλσληώλ Σ.Π.Δ. (Γεκνηηθό), Βαζηθέο έλλνηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο 

Δπηζηήκεο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ, Τιηθό/Αξρηηεθηνληθή Ηιεθηξνληθώλ 

Τπνινγηζηώλ, Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα, Λνγηζκηθό Δθαξκνγώλ, Γίθηπα 

Τπνινγηζηώλ θαη Γηαδίθηπν, Βάζεηο δεδνκέλσλ θαη αλάπηπμε πιεξνθνξηθώλ 

ζπζηεκάησλ, Αιγνξηζκηθή ζθέςε, πξνγξακκαηηζκόο θαη ζύγρξνλεο εθαξκνγέο ( 

Γπκλάζην- Λύθεην).  

 

Β.2. ηελ Μη ησπική Δκπαίδεσζη  

Β.2.1. Ξενόγλφζζη εκπαίδεσζη- 
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 Χο θαζεγεηήο ηεο Αγγιηθήο (1988-1995) 

Β.2.2. Δκπαίδεσζη Δνηλίκφν : 

 Έρεη εξγαζηεί θαη ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη επί ζεηξά εηώλ σο εθπαηδεπηήο – 

ζύκβνπινο  αλαθνξηθά κε ηελ αλαπηπμηαθή ζπκβνπιεπηηθή νκάδσλ ελειίθσλ αιιά 

θαη νκάδσλ γνλέσλ παξέρνληαο δηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα αλά ην Παλειιήλην. 

 Έρεη επηιεγεί θαηόπηλ αμηνιόγεζεο σο Τπεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«ρνιέο Γνλέσλ» ηνπ λνκνύ Κνξηλζίαο θαη έρεη  δηαηειέζεη Τπεύζπλνο ηνπ 

απηόλνκνπ πξνγξάκκαηνο «Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γεύηεξεο ζε εξγαδόκελνπο 

Μεηαλάζηεο ΙΙ» ηνπ λνκνύ Λαθσλίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

ηνπ ΤΠ.ΔΘ.Π.Θ. (2008-9). 

 Χο εθπαηδεπηήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, θαηά ηελ πξόζθαηε πεξίνδν 2007-12, 

έρεη πξαγκαηνπνηήζεη: 

Πεξηζζόηεξεο από 2836 βεβαησκέλεο δηδαθηηθέο ώξεο ζηε Με Σππηθή 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ήηνη ζε νξγαλσκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο θνξείο  ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (λπλ Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ). 

Πεξηζζόηεξεο από 1054 βεβαησκέλεο δηδαθηηθέο ώξεο ζηελ Άηππε 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, κε πεξηζζόηεξεο από 293 εηζεγήζεηο, εθπαηδεπηηθέο 

ζπλαληήζεηο θαη βησκαηηθά εξγαζηήξηα δίσξεο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο, κε 

πεξηζζόηεξα από 100 ζέκαηα, ηηο νπνίεο έρνπλ παξαθνινπζήζεη πεξηζζόηεξνη από 

7550 ελήιηθεο (Βιέπεηε ζην Αλαιπηηθό Τπόκλεκα ηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε 

ζέκα : Δηζεγήζεηο). 

Γιοικηηική - επαγγελμαηική εμπειρία 

 Γηεπζπληήο πνπδώλ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα θαη Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζε 

(2001-2007) 

 Γηεπζύλσλ ζύκβνπινο  ζε μελόγισζζν εθπαηδεπηηθό ίδξπκα (1990-2006) 

  Γηνηθεηηθό ζηέιερνο ηεο ΓΔΗ θαη Πξντζηάκελνο ηνπ ιηγληησξπρείνπ Υσξέκη 

ζηελ Μεγαιόπνιε (1983-88)  

 Μεραληθόο ζε Γεξκαλία θαη Απζηξία (1977-8). 

 

Γ. Δπιζηημονική ζσνεργαζία  

 Μέινο δηεζλώλ επηζηεκνληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ, όπσο: 

Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο, Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Διιάδνο, Διιεληθή Δηαηξεία 

πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνύ, Δπηζηεκνληθή Έλσζε Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ, European Society for Research on the Education of Adults (ESREA), 

International Group for the Psychology of Mathematics Education (IGPME), θ.α.. 

 

 

 

Δπικοινφνία: 

 Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε: charalampostsiros@gmail.com,  

 Σειέθσλν Κηλεηό: 6947712168 

 Αηνκηθή  ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν : 

ηελ Διιεληθή γιώζζα:  www.tsirosx.gr 

ηελ Αγγιηθή γιώζζα: http://uop-gr.academia.edu/CHARALAMPOSTSIROS

mailto:charalampostsiros@gmail.com
http://www.tsirosx.gr/
http://uop-gr.academia.edu/CHARALAMPOSTSIROS
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Curriculum Vitae (18/10/2015) 

 

 

Charalampos TSIROS is a adjunct, assistant professor in Psychology, Pedagogic 

and Sociology at the University of Peloponnesus, Assistant Professor at the 

Department of Logotherapy of the Technological Educational Institute of 

Peloponnese in Kalamata and ASPETE (School of  PEdagogical and Technological 

Education) in Argos, Peloponnese, Greece. 

He is the author of 14 books among a total of 64 publications (48 in Greek and 16 in 

English).  

He is an adult educator in eight (8) scientific objects certified by the Greek Ministry 

of Employment, National Centre for Certification (Δ.ΚΔ.ΠΙ.) (2006). He also 

became an Educator of adult’s educators certified by the Greek Ministry of Education, 

General Secretary of Continuing Education (Ι.Γ.ΔΚ.Δ.) (2006). In the last three years) 

he has more than 2800 teaching hours in adult education.   

Short history of Education and Employment 

He received his first honored B.Sc. and M.Sc. degrees from the National Technical 

University of Athens, Department of Chemical and Mining Engineering (1978). After 

he was awarded a grant from the Bodossaki Foundation, he continued his studies in 

the University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, 

where he received his Diploma of Imperial College (D.I.C.) and his second M.Sc. 

degree in Mineral Process Design (1979). 

He was also awarded a grant from the Greek State (I.Κ.Τ.) to continue his studies for 

a Ph.D. which he didn’t use in order to join the Greek Air Force as an officer 

receiving an honorary award for his services in training the new enlisted soldiers 

(1979-81). For the next two years he prepared students for the Pan-Hellenic 

University Entry Examinations (1981-3). 
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While working as a chief engineer in Public Power Corporation (P.P.C.) (1983-88) he 

continued his studies, after successful entry examinations, in the Panteion University 

of Social and Political Sciences in Athens, Department of Sociology receiving his 

B.Sc. in Social Sciences (1990). 

He quitted from P.P.C. in order to establish a non-state educational organization 

(Primary, Public, Secondary school, School of Foreign languages) servicing as 

Director of studies and teaching English as a foreign language and subjects of his 

expertise at the Primary and Secondary school level (1995-2007). During this working 

period he continued his studies, after new successful entry examinations, in 

University of Patras, Department of Human and Social Sciences receiving his B.Sc. in 

Pedagogies (1995). 

His continuing interest in life long learning motivated him to continue his studies in 

the National and Κapodistrian University of Athens, School of Philosophy, Education 

and Psychology receiving his Ph.D degree (2007). His doctoral research studied the 

relationship between Academic Self-esteem, Intelligence and Academic Performance. 

He is a member of several educational and professional institutions in Greece and 

abroad (I.G.P.M.E., E.S.R.E.A.). 

His area of expertise is Counseling in Education and Health sciences with specific 

interest in Personal Growth and Professional Development. 

His research interests focus on the study of the concept of Self in education (Learning 

Style, Predominant Sensory Type, Preferred Learning Strategy) and wellbeing (Self-

esteem versus Burn-out). 

 

Contact : Hatzihristou 15, Tripolis 22100, Greece 

Email:  charalampostsiros@gmail.com 

Website” www.tsirosx.gr 

Mobile” (030) 6947712168 

 

mailto:charalampostsiros@gmail.com
http://www.tsirosx.gr/


Χαράλαμπος Τ. Τσίρος, charalampostsiros@gmail.com, Τηλ. 6 9 4 7 7 1 2 1 6 8  

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ  
με συγγραφέα τον Χαράλαμπο Τσίρο.  

Διάθεση των Βιβλίων και των Ψυχομετρικών εργαλείων στο 6986815805 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Β1. 
Συγγραφέας: Τσίρος Χ. (2006, 2009) 
Τίτλος:  Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση του επαγγελματία  υγείας  στη 
συμβουλευτική: Αναγκαιότητα και Προοπτικές 
Σελίδες: 130 
ΙSBN: 978-960-931154-0 
Περίληψη: Το βιβλίο αναφέρεται στη διερεύνηση των αναγκαιοτήτων και των 
προοπτικών αναφορικά με την εκπαίδευση στη συμβουλευτική διαδικασία των 
μελλοντικών επαγγελματιών της υγείας μέσα από ένα «παράδειγμα» διδασκαλίας 
ενός εξαμηνιαίου μαθήματος σε πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες  τμήματος 
νοσηλευτικής.  
Απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, 
κοινωνικούς λειτουργούς, κ.λ.π), διδάσκοντες στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
συμβουλεύοντες επαγγελματίες (counseling professionals)  που θέλουν να 
επεκτείνουν τους επαγγελματικούς ορίζοντες τους. 
Περιεχόμενο: Οι προσδοκίες των πρώτων πρωτοετών φοιτητών από τη φοίτηση τους 
στο τμήμα Νοσηλευτικής - Η αξία των μαθημάτων Συμβουλευτικής και 
Παιδαγωγικής στην κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας - Σχέδιο διδασκαλίας 
μαθήματος - Προσωπικός σχηματισμός  του νοσηλευτή ως συμβούλου - η 
Νοσηλευτική και το αντικείμενό της - η Συμβουλευτική - η Ψυχολογία και το 
αντικείμενο της - η έννοια του Εαυτού - Αυτοεκτίμηση και ψυχική υγεία - 
Αξιολόγηση της μαθησιακής πορείας - Ένα «παράδειγμα» αξιολόγησης της 
διδασκαλίας ενός μαθήματος από τους φοιτητές. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Β2. 
Συγγραφέας: Τσίρος Χ. (2007, 2009) 
Τίτλος:  Αυτοεκτίμηση και Επαγγελματική Εξουθένωση του επαγγελματία Υγείας 
Σελίδες: 110 
ΙSBN: 978-960-931155-0 
Περίληψη: Το βιβλίο πραγματεύεται το θέμα της επαγγελματικής εξουθένωσης των 
νοσηλευτών σε σχέση με το επίπεδο της αυτοεκτίμησής τους. 
Αποτελεί ένα διδακτικό εγχειρίδιο ωφέλιμο για τη διδασκαλία των μαθημάτων της 
ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας σε φοιτητές του επιστημονικού χώρου της υγείας.  
Περιεχόμενο: Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο περιέχονται οι 
σχετικές εννοιολογικές διασαφηνίσεις. Στο δεύτερο παρατίθεται τα ευρήματα της 
έρευνας αναφορικά με τη σχέση μεταξύ της επαγγελματικής εξουθένωσης και του 
επιπέδου της αυτοεκτίμησης των επαγγελματιών υγείας. Το τρίτο μέρος αναφέρεται 
σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα τόνωσης της αυτοεκτίμησης μέσα από ένα σχετικό 
επιμορφωτικό πρόγραμμα θεμελιωμένο στη λογικοθυμική θεωρία του A. Ellis.  
  
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Β3.  
Συγγραφέας: Τσίρος Χ. (2008, 2009)  
Τίτλος:  Συμβουλευτική στο χώρο της Υγείας 
Σελίδες: 160  
ΙSBN: 978-960-931156-0 
Περίληψη: Για την εκπαίδευση των φοιτητών της νοσηλευτικής 
στους  ρόλους του δασκάλου, του συμβούλου, του ηγέτη, του συνηγόρου απαιτείται 
διεπιστημονική προσέγγιση από την πλευρά των επιστημών της αγωγής, της 
κοινωνιολογίας, της συμβουλευτικής.  
Η σύγχρονη βιβλιογραφία αναφορικά με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση του 
νοσηλευτή αναδεικνύει την ανάγκη ότι, προκειμένου ο νοσηλευτής να παρέχει 
αποτελεσματική φροντίδα υγείας πρέπει να έχει άριστη γνώση της επιστήμης και της 
τέχνης όλων των νοσηλευτικών ρόλων. Οι δεξιότητες του νοσηλευτή στην 
επικοινωνία είναι βασικές για όλους τους επαγγελματικούς νοσηλευτικούς ρόλους και 
αποτελούν την καρδιά της φροντίδας για τον ασθενούντα. Η νοσηλευτική είναι 
ανθρωποκεντρική υπηρεσία και βασίζεται στις σχέσεις με τα άτομα (ασθενή ή υγιή), 
τους συναδέλφους και τα άλλα μέλη της ομάδας φροντίδας υγείας. Η ανάπτυξη 
αποτελεσματικών διαπροσωπικών δεξιοτήτων και η χρήση δεξιοτήτων θεραπευτικής 
επικοινωνίας, δίνουν τη δυνατότητα στους νοσηλευτές να θεμελιώσουν και να 
διατηρήσουν σχέσεις αλληλοϋποστήριξης με τους συναδέλφους υποβοήθησης με 
τους ασθενείς.  
Κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται, προσλαμβάνει και αναπαριστά τον κόσμο με ένα 
μοναδικό τρόπο και ο τρόπος αυτός πρέπει να ανιχνευθεί και να ληφθεί υπόψη σε 
κάθε διαπροσωπική, θεραπευτική σχέση μεταξύ νοσηλευτή και ασθενούντος. Τα 
θέματα αυτά συνιστούν και το περιεχόμενο του βιβλίου. 
Περιεχόμενο: Εκπαιδευτική συμβουλευτική, υγεία - επαγγελματική εξουθένωση - 
συμβουλευτική ψυχολογία - λογικοθυμική θεωρία – αυτοαντίληψη – αυτοεκτίμηση - 
ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη και ακαδημαϊκή επίδοση - νοημοσύνη και επίδοση - 
μαθησιακό ύφος - κυρίαρχος αισθητηριακός τύπος και μάθηση. 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
 
Β4.  
Συγγραφέας: Τσίρος Χ. (2009α) 
Τίτλος:  Το Μαθησιακό Ύφος : Έρευνες και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση 
Σελίδες: 200 
ΙSBN: 978-960-99047-0-4. 
Περίληψη: Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελείται από τις εισηγήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο συμπόσιο που διοργανώθηκε από τον συγγραφέα στο 
πλαίσιο του επιστημονικού συνεδρίου με θέμα : «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του 
Εκπαιδευτικού» από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης  και της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος στις 22-23 Μαΐου 
2009 στο Ρέθυμνο της Κρήτης.  
Περιεχόμενο: Ο Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύπος ως Εκπαιδευτικό Μέσο 
Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων Σκέψης και του Μαθησιακού Ύφους Διδάσκοντος και 
Διδασκομένου - Η Ομοιότητα στον Τρόπο Προτιμώμενης Αισθητηριακής 
Πρόσληψης της Πληροφορίας Διδάσκοντος και Διδασκομένου και  η Σχέση της με 
τη Σχολική Επίδοση: Μελέτη Περίπτωσης - Αυτοεκτίμηση και Επαγγελματική 
Εξουθένωση των Στελεχών της Εκπαίδευσης: Μελέτη περίπτωσης - Διερεύνηση της 

Χαράλαμπος Τρ. Τσίρος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΑΞΗ

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

Τρίπολη Ιούνιος 2009
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σχέσης μεταξύ του Αισθητηριακού τρόπου  Αντίληψης ενός φαινομένου, Έκφρασης 
της αντίστοιχης εμπειρικής γνώσης και της Μεταγνωστικής αναφοράς του.: Μελέτη 
περίπτωσης - Η Επαγγελματική εξουθένωση, η Αυτοεκτίμηση και ο Κυρίαρχος 
Αισθητηριακός Τύπος Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής: Μελέτη περίπτωσης - 
Διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας λαμβάνοντας υπόψη τον διαφορετικό 
αισθητηριακό τρόπο πρόσληψης της γνώσης: Μελέτη περίπτωσης. - Χαρακτηριστικά 
του Καλού Δασκάλου. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Β5. 
Συγγραφέας: Τσίρος Χ. (2009β) 
Τίτλος:  Συμβουλευτική Θεωρία και Πράξη στο χώρο της Εκπαίδευσης και της 
Υγείας. 
Σελίδες: 140 
ΙSBN: 978-960-99047-1-1 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στον κάθε άνθρωπο που, για προσωπικούς ή 
επαγγελματικούς λόγους, ενδιαφέρεται να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και τον 
συνάνθρωπό του, επιδιώκοντας να λειτουργήσει συμβουλευτικά «εις εαυτόν και εις 
αλλήλους». 

Εστιάζει στην απόκτηση, από τον αναγνώστη, σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων, 
στη θέσπιση πιο θετικών στάσεων και στην αναβάθμιση υπαρχουσών ωφέλιμων 
δεξιοτήτων ή την απόκτηση νέων αναφορικά με την άσκηση μίας σύγχρονης 
συμβουλευτικής διαδικασίας. 

Αποτελεί ένα βοήθημα χρήσιμο στο φοιτητή, στον επαγγελματία της υγείας, στον 
εκπαιδευτικό κάθε ειδικότητας, σε κάθε βαθμίδα και θέση εργασίας (διδάσκοντα, 
στέλεχος, σύμβουλο). Με άλλα λόγια, απευθύνεται στον κάθε συμβουλεύοντα 
επαγγελματία (helping professional) που στόχο έχει, αναβαθμίζοντας τη δική του 
επαγγελματική οντότητα,   να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του με τον ένα ή άλλο 
τρόπο, στο χώρο της Υγείας ή της Εκπαίδευσης,  πάντοτε στο βαθμό που μπορεί, 
πρωτίστως, να γνωρίσει και να βοηθήσει τον εαυτό του. 
Περιεχόμενο: Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση ως εκπαίδευση ενηλίκων- Θεωρίες της 
Επιστήμης - Εισαγωγή στην επιστήμη της Ψυχολογίας - Λογικές –Ενορατικές 
θεωρίες - Συναισθηματικές-Ενορατικές θεωρίες - Συναισθηματικές-Δραστικές 
θεωρίες - Λογικές -Δραστικές θεωρίες - Νευρο-γλωσσικός  προγραμματισμός  και 
Μάθηση - Δεξιότητες Διαπροσωπικής Επικοινωνίας - Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 
και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Β6. 
Συγγραφέας: Τσίρος Χ. (2009γ) 
Τίτλος:  Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύπος, Ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη, 
Νοημοσύνη και Επίδοση στο Δημοτικό σχολείο. 
Σελίδες: 300 
ΙSBN: 978-960-99047-2-8.  
Περίληψη: Το βιβλίο πραγματεύεται, με βάση σχετική πανελλήνια έρευνα, το θέμα 
των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών Ακαδημαϊκή Αυτοαντίληψη, Νοημοσύνη και 
Σχολική επίδοση των μαθητών στο Δημοτικό σχολείο. Μία ακόμη μεταβλητή, ή 
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οποία μελετάται για πρώτη φορά στην χώρα μας ως μία προσέγγιση στο ατομικό 
ύφος μάθησης  είναι ο Κυρίαρχος  Αισθητηριακός Τύπος.  

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους, στελέχη διοίκησης της 
εκπαίδευσης,  φοιτητές και ερευνητές στ χώρο της εκπαίδευσης. 

Περιεχόμενο: Εννοιολογικές διασαφήσεις - Αυτοαντίληψη  - Ακαδημαϊκή 
Αυτοαντίληψη -  Σχέση Αυτοαντίληψης των Μαθητών για τις Ικανότητες τους 
και ο Ρόλος της στην Επίδοση τους. - Νοημοσύνη και Επίδοση  - Νοημοσύνη 
και Αυτοαντίληψη με ιδιαίτερη αναφορά στην Ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη – 
Ερευνητικά πορίσματα για τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών – Συμπεράσματα 
και προτάσεις για την προαγωγή της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Β7. 
Συγγραφέας: Τσίρος Χ. (2009δ) 
Τίτλος:  Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύπος: Το Ψυχομετρικό Εργαλείο. 
Σελίδες: 30 
ΙSBN: 978-960-99047-3-5.  
Περίληψη: Το  βιβλίο παρουσιάζει το Ερωτηματολόγιο ανίχνευσης του Κυρίαρχου 
Αισθητηριακού Τύπου Μαθητών που δημιουργήθηκε με στόχο μία πρώτη 
αναγνώριση του κυρίαρχου αισθητηριακού  συστήματος (Οπτικό, Ακουστικό, 
Κιναισθητικό), το οποίο χρησιμοποιεί το άτομο συχνότερα προκειμένου να 
προσλάβει, να αναπαραστήσει και να κατανοήσει τα εξωτερικά ερεθίσματα σε μία 
συγκεκριμένη περιοχή δραστηριοτήτων. 

Απώτερος σκοπός του ψυχομετρικού εργαλείου είναι η προσέγγιση του 
τρόπου με τον οποίο το συγκεκριμένο άτομο μαθαίνει και επικοινωνεί τόσο με τον 
εαυτό του, πραγματοποιώντας ένα εσωτερικό διάλογο, όσο και με τον συνάνθρωπο. 

Τα πορίσματα από την εφαρμογή του εργαλείου διακριβώνονται περαιτέρω με  
παρατηρήσεις της φυσιολογίας του ατόμου, δεξιότητες τις οποίες μπορεί να 
αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος μετά από σχετική επιμόρφωση. 

 Να επισημάνουμε ότι δεν πρόκειται για ένα ακόμη τρόπο να τυποποιηθούν οι 
άνθρωποι σε κατηγορίες, αλλά για ένα εργαλείο χρήσιμο στο να προσεγγίσουμε την 
ατομική «πραγματικότητα» αναφορικά με τη διαδικασία της μάθησης. 

Τα ψυχομετρικό εργαλείο  είναι χρήσιμο στο επίπεδο της μάθησης ώστε να 
διαγνωσθεί η ατομική στρατηγική μάθησης, δηλ. το μαθησιακό ύφος (στιλ) του 
παιδιού προκειμένου να εμπλουτισθεί, όπου διαπιστωθεί ανάγκη, και να αξιοποιηθεί 
σε μελλοντική επαναδιδασκαλία. Ακόμη, σε επίπεδο συμβουλευτικής  βοηθά ώστε να 
αναβαθμιστεί η σχέση επικοινωνίας του διδάσκοντος με το παιδί, με ότι θετικό αυτό 
σημαίνει στην άσκηση μίας συμβουλευτικής παρέμβασης (τόνωση της 
αυτοεκτίμησης, κ.λ.π.). 

Σε πανελλήνια έρευνα διαπιστώθηκε η ύπαρξη θετικής συνάφειας του 
αισθητηριακού τύπου τόσο με την ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη όσο και την επίδοση 
στα Μαθηματικά (άμεση) κα στη Γλώσσα (έμμεση).  
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Β8. 
Συγγραφέας: Τσίρος Χ. (2009ε) 
Τίτλος:  Κλίμακα Διερεύνησης Ακαδημαϊκής Αυτοαντίληψης 
Σελίδες: 20 
ΙSBN: 978-960-99047-4-2. 

Περίληψη: Το  βιβλίο παρουσιάζει την Κλίμακα Διερεύνησης των Ικανοτήτων 
Αυτοαντίληψης των μαθητών σε σχέση με το Σχολείο (Κ.Δ..Ι.Α.Σ.) που αποτελεί  ένα 
σύντομο, ευκόλως χορηγούμενο εργαλείο αυτοαναφοράς σχεδιασμένο για να μετράει-
εκτιμάει τα συναισθήματα και τις στάσεις των μαθητών σχετικά με τις «ακαδημαϊκές» 
ικανότητες τους και την επίδοση που σχετίζεται με το σχολείο τους. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Β9. 
Συγγραφέας: Τσίρος Χ. (2009στ) 
Τίτλος:  Κλίμακα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου Ενηλίκων. 
Σελίδες: 20 
ΙSBN: 978-960-99047-5-9.  
Περίληψη: Το  βιβλίο παρουσιάζει την Κλίμακα Αξιολόγησης Επιμορφωτικής 
Παρέμβασης Ενηλίκων που αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο, το οποίο 
εκτιμά σημαντικές παραμέτρους αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μίας 
επιμορφωτικής παρέμβασης σε ενήλικες από τους ίδιους τους επιμορφούμενους. 

Σκοπός  του εργαλείου είναι η διερεύνηση των γνώσεων, των στάσεων, των 
δεξιοτήτων, αλλά και της γνώμης των επιμορφούμενων ενηλίκων, όπως αυτές 
διαμορφώνονται κατά τη δική τους δήλωση. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Β10. 
Συγγραφέας: Τσίρος Χ. (2011) 
Τίτλος:  Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
Εκδότης: Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων/ Γενική 
Γραμματεία Δια. Βίου Μάθησης / Ινστιτούτο  Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
Σελίδες:  177 
ΙSBN: 978-960-7335-55-5 
Περίληψη: Το βιβλίο απευθύνεται στους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες και στους 
εκπαιδευτές τους οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων του 
ΙΔΕΚΕ με τον ομώνυμο τίτλο.  

Έχει γραφεί με τη μέθοδο της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και 
περιέχει το επιστημονικό υπόβαθρο στο οποίο θεμελιώνεται η άσκηση 
συμβουλευτικής στους γονείς και τα παιδιά τους με ειδικές ανάγκες. 

Σκοπός της συγγραφής είναι, με απλά λόγια αλλά και βιωματικές ασκήσεις 
θεμελιωμένα σε  επιστημονικές έννοιες και σύγχρονα επιστημονικά πορίσματα της 
ελληνικής πραγματικότητας, να παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις, να καλλιεργήσει 
τις αντίστοιχες θετικές στάσεις και να αναπτύξει τις δεξιότητες εκείνες που θα 
καταστήσουν τον γονέα πιο ικανό να σκεφθεί με τρόπο επιστημονικό και να αισθανθεί 
αυτοπεποίθηση ώστε να αντιμετωπίζει πλέον με επιτυχία τα αποπροσανατολιστικά 
διλλήματα και τις δύσκολες καταστάσεις στη σχέση του με το παιδί του, και όχι 
μόνον. Με άλλα λόγια, σκοπός της συγγραφής είναι να συνειδητοποιήσει ο γονέας τις 
υπολανθάνουσες  μη αποτελεσματικές προσδοκίες του που υπαγορεύουν μη θετικές 

Παραγγελίες : 6 9 8 6 8 1 5 8 0 5   5 



Χαράλαμπος Τ. Τσίρος, charalampostsiros@gmail.com, Τηλ. 6 9 4 7 7 1 2 1 6 8  

στάσεις και μη αποτελεσματικές πρακτικές και να θελήσει να τις αλλάξει προς το 
καλύτερο, ασκώντας τον ρόλο του συμβουλεύοντα τόσο του παιδιού του όσο και του 
ιδίου του εαυτού του.  
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Β11. 
Συγγραφέας: Τσίρος Χ. (2012) 
Τίτλος: Λογοπαιδεία: Θεραπευτική Αγωγή του Λόγου. Τρίπολη, αυτοέκδοση. 
Σελίδες: σελίδες 180 
ΙSBN: 978-960-93-4268-1  
Κωδικός στο σύστημα διανομής πανεπιστημιακών συγγραμμάτων Εύδοξος: 
22811239 
Περίληψη: Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί ένα βοήθημα χρήσιμο στο φοιτητή της 
Λογοθεραπείας, στο φοιτητή και στον επαγγελματία της υγείας, στον εκπαιδευτικό 
κάθε ειδικότητας, σε κάθε βαθμίδα και θέση εργασίας, δηλαδή στον «συμβουλεύοντα 
επαγγελματία». Ενδιαφέρει και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει καλύτερα τον 
εαυτό του και μέσα από αυτόν και τον συνάνθρωπό του.  

Εστιάζει στην απόκτηση, από τον αναγνώστη, σύγχρονων επιστημονικών 
γνώσεων, στη θέσπιση πιο θετικών στάσεων και στην αναβάθμιση υπαρχουσών 
ωφέλιμων δεξιοτήτων ή την απόκτηση νέων αναφορικά με την άσκηση μίας 
σύγχρονης εκπαιδευτικής-συμβουλευτικής-θεραπευτικής πρακτικής για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων λόγου και ομιλίας, αλλά και γενικότερα ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών. 
Περιεχόμενο: Τα κεφάλαιά του εστιάζουν στις ακόλουθες έννοιες-κλειδιά: 
Εκπαιδευτικό-θεραπευτικό σχέδιο, Ενεργητική μέθοδος καταγραφής σημειώσεων, 
Θεμελιώδεις εννοιολογικές διασαφηνίσεις, Θεωρίες μάθησης, Αξιολόγηση της 
Μαθησιακής επίδοσης,  Συμβολή των Δεξιοτήτων Σκέψης στη βελτίωση της 
Μάθησης, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες: Προβλήματα και Προοπτικές. Στο παράρτημα 
παρουσιάζονται δύο παραδείγματα κατευθυνόμενης καταγραφής σημειώσεων 
(ΦΥ.ΠΡ.Ε.), ο Ατομικός Φάκελος Εξεταζόμενου Παιδιού καθώς  και μία μελέτη 
περίπτωσης παιδιού με μαθησιακή δυσκολία. 

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Β12. 
Συγγραφέας: Τσίρος Χ. (2012) 
Τίτλος: Λογοθεραπεία και Εκπαίδευση: Ο Λογοθεραπευτής ως Παιδαγωγών 
Σύμβουλος. Τρίπολη, αυτοέκδοση. 
Σελίδες: 200 
ΙSBN: 978-618-80138-0-3 
Κωδικός στο σύστημα διανομής πανεπιστημιακών συγγραμμάτων Εύδοξος: 
22829281 
Περίληψη: Το εγχειρίδιο με τίτλο «Λογοθεραπεία και Εκπαίδευση: Ο 
Λογοθεραπευτής  ως Παιδαγωγών Σύμβουλος» απευθύνεται στον επαγγελματία 
λογοθεραπευτή, όπως και κάθε  άλλο συμβουλεύοντα επαγγελματία στους χώρους 
της υγείας και της εκπαίδευσης, αλλά και κάθε άνθρωπο που, για προσωπικούς ή 
επαγγελματικούς λόγους, ενδιαφέρεται να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και 
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τον συνάνθρωπό του, επιδιώκοντας να λειτουργήσει συμβουλευτικά «εις εαυτόν 
και εις αλλήλους». 

Εστιάζει στην απόκτηση, από τον αναγνώστη, σύγχρονων επιστημονικών 
γνώσεων, στη θέσπιση πιο θετικών στάσεων και στην αναβάθμιση υπαρχουσών 
ωφέλιμων δεξιοτήτων ή την απόκτηση νέων αναφορικά με την άσκηση μίας 
σύγχρονης εκπαιδευτικής-συμβουλευτικής-θεραπευτικής πρακτικής αντιμετώπισης 
προβλημάτων λόγου και ομιλίας, αλλά και γενικότερα ειδικών αναγκών. 

Αποτελεί ένα βοήθημα χρήσιμο στο φοιτητή, στον επαγγελματία της υγείας, 
στον εκπαιδευτικό κάθε ειδικότητας, σε κάθε βαθμίδα και θέση εργασίας.  

Με άλλα λόγια, απευθύνεται στον κάθε συμβουλεύοντα επαγγελματία 
(helping professional) που στόχο έχει, αναβαθμίζοντας τη δική του επαγγελματική 
οντότητα,   να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του με τον ένα ή άλλο τρόπο, στο χώρο της 
Υγείας ή της Εκπαίδευσης,  πάντοτε στο βαθμό που επιθυμεί, πρωτίστως, να γνωρίσει 
και να βοηθήσει τον εαυτό του. 

Περιεχόμενο: Το εγχειρίδιο αυτό αποτελείται από δύο τμήματα: ένα 
θεωρητικό όπου παρουσιάζονται οι απαραίτητες γνώσεις για την άσκηση του 
εκπαιδευτικού-θεραπευτικού σου ρόλου και ένα πρακτικό όπου παρουσιάζονται 
εφαρμογές των ανωτέρω μέσα από ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές όπως, η 
προσομοίωση, η μελέτη περίπτωσης, το παιχνίδι ρόλων, η άσκηση ανάλογα με την 
ομάδα-στόχο κάθε ενός από τα ανωτέρω τρία μαθήματα. Συμπληρώνεται, δε, με ένα 
τρίτο τμήμα που περιέχει διαφορετικές μορφές ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης, 
σύμφωνα με όσα αναφέραμε κατά τη διάρκεια της σύνταξης του μαθησιακού μας 
συμβολαίου. 

 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Β13. 
Συγγραφέας: Τσίρος Χ. (2014) 
Τίτλος: Ανθρώπινες σχέσεις και συγκρούσεις στο χώρο εργασίας-
Ατομική και Επαγγελματική Συμβουλευτική,  Τρίπολη, αυτοέκδοση. 
Σελίδες: 110 
ΙSBN: 978-618-80138-0-3 
Περίληψη: Το εγχειρίδιο τίτλο: «Ανθρώπινες σχέσεις και συγκρούσεις στο χώρο 
εργασίας-Ατομική και Επαγγελματική Συμβουλευτική» περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό 
υλικό του ομώνυμου προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων που σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε από τον εκπαιδευτή εκπαιδευτών ενηλίκων και συγγραφέα Χ. Τσίρο στο 
πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του  ΚΕΚ ΕΤΑΠ στην Καλαμάτα τον 
Σεπτέμβριο 2013.  
Περιεχόμενο: Το περιεχόμενό του θεμελιώνεται σε σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα 
της ελληνικής και διεθνούς πραγματικότητας. Στις θεματικές του ενότητες 
περιλαμβάνονται οι ακόλουθες  «έννοιες-κλειδιά» : Κύκλος της επιτυχημένης 
πώλησης, «νόμος του Δούναι και Λαβείν».  Ψυχολογικός εαυτός, έννοια του Εγώ και 
της προσωπικότητας, βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Δεξιότητες διαπροσωπικής 
επικοινωνίας. Πρακτικές διαχείρισης των συναισθημάτων, της αλεκτικής 
επικοινωνίας, αποδοχής των συγκρούσεων και δημιουργία μίας «Ναι» διάθεσης του 
πελάτη.  Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός, Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύπος. 
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Διακρίβωση εσωτερικής κατάστασης του «άλλου», Διευκρίνηση ασαφειών 
προφορικού λόγου. Στρατηγικές επιτυχημένης μάθησης. Στρατηγικές επιτυχημένης 
πώλησης.  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές πρακτικές βιωματικής μάθησης και 
μελέτες περίπτωσης. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Β14.  
Συγγραφέας: Τσίρος Χ. (2014) 
Τίτλος: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Τρίπολη, αυτοέκδοση  
Σελίδες: 200 
ΙSBN: 978-618-80138-2-7 
Περίληψη: Το βιβλίο με τίτλο : Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» γράφτηκε με αφορμή τη 
διδασκαλία του ομότιτλου μαθήματος στους πτυχιούχους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
που φοιτούν στο Ετήσιο Πρόγραμμα ΠΑΙδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) της 
ΑΣΠΑΙΤΕ στο Άργος το ακ. Έτος 2014-15. 

Περιεχόμενο: Στο βιβλίο αυτό ξεκινάμε ένα όμορφο νοητικό ταξίδι με μία 
σύντομη αλλά περιεκτική αναφορά στην έννοια και το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής 
αξιολόγησης (κεφ. 1). Εφόσον, μία αξιολόγηση έχει νόημα μόνο όταν αποτελεί τμήμα 
ενός Εκπαιδευτικού Σχεδίου, το οποίο πρέπει να έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών 
που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία της, στο πλαίσιο σύνταξης του μεταξύ τους 
Μαθησιακού Συμβολαίου συνεχίζουμε με το «γιατί» και το «πως» της κατασκευής 
τους (κεφ. 2).  

Ακολουθεί η παρουσίαση ενός παραδείγματος  κατευθυνόμενης καταγραφής 
σημειώσεων ως ένα  διδακτικό και αξιολογικό εργαλείο (ΦΥ.ΠΡ.Ε.) (κεφ. 3) με το 
οποίο πραγματοποιείται η συνεχιζόμενη διαμορφωτική αξιολόγηση της μαθησιακής 
πορείας των κάθε λογής μανθανόντων.  

Προχωράμε σε μία συνοπτική εκπαιδευτική θεώρηση των θεωριών μάθησης 
(κεφ. 4) και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών (κεφ. 5). 

 Η Συμβολή των Δεξιοτήτων Σκέψης στη βελτίωση της Μάθηση αποτελεί το 
επόμενο μέλημα μας με την παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων και ψυχομετρικών 
εργαλείων, όπως ο Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύπος και η Ακαδημαϊκή 
Αυτοαντίληψη, οι οποίες σύμφωνα με έρευνες, έχουν θετική συνάφεια με την 
μαθησιακή επίδοση (κεφ. 7).  

Συνεχίζουμε με την εκπαιδευτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από τους 
μαθητές του, την προϊσταμένη εκπαιδευτική αρχή ενώ παρουσιάζουμε ένα εργαλείο 
εκτίμησης της επαγγελματικής του εξουθένωσης (κεφ. 8).  

Ο Ατομικός Φάκελος Ψυχοπαιδαγωγικής Αξιολόγησης Μαθητή αποτελεί το 
επόμενο θέμα μας με την παράθεση μίας σειράς εργαλείων καταγραφής της (κεφ. 9).  

Δίνεται ένα παράδειγμα από μελέτη περίπτωσης παιδιού με μαθησιακή 
δυσκολία, την σύνταξη της προβλεπόμενης Παιδαγωγικής έκθεσης και ενός 
Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης (κεφ. 10).  

Τέλος, παρέχονται οδηγίες για την εκπαιδευτική αξιοποίηση του Ατομικού 
Φακέλου Ψυχοπαιδαγωγικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Μαθητή, την σύνταξη 
Περιγραφικής έκθεσης αξιολόγησης) καθώς και Βραχύχρονου Προγράμματος 
Παρέμβασης Β.Π.Π. ((για το ΚΕΔΔΥ σύμφωνα με το Ν. 3699/2008). (Κεφ. 11). 

 Στο παράρτημα δίνονται παραδείγματα με κενά φύλα εργασίας για τον 
εκπαιδευτικό καθώς και ένα παράδειγμα σχεδιασμού εκπαιδευτικού σχεδίου για την 
διενέργεια και αξιολόγηση εκπαιδευτικού με Μικροδιδασκαλία. 

Παραγγελίες : 6 9 8 6 8 1 5 8 0 5   8 


