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Πξόινγνο
Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, έρεη ζηεξηρζεί ζε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζην κεγαιχηεξν
θνκκάηη ηεο ζε φηη αθνξά ηνλ θαζνδεγεηηθφ θαη επνπηηθφ ξφιν ηνπ πκβνχινπ–
Δθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ ζπκβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε απηφ.ην εξεπλεηηθφ ηεο,
θνκκάηη ζηεξίρζεθε ζε ζπλέληεπμε πνπ δφζεθε απφ ηνλ επφπηε ηεο πξαθηηθήο κνπ
άζθεζεο, χκβνπιν ηαδηνδξνκίαο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ζηα ΑξζάθεηαΣνζίηζεηα ρνιεία Φπρηθνχ θνο Παληειή Καηηληψηε.Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα,
γηα ηελ ζηήξημή ηνπ αιιά θαη ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο κνπ γηα ηελ ζπλέληεπμή πνπ κνπ
δφζεθε, δηφηη, ρσξίο απηή δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο
πηπρηαθήο εξγαζίαο, φζνλ αθνξά ην εξεπλεηηθφ θνκκάηη ηεο, ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ
πξνγξάκκαηνο εηδίθεπζεο ηνπ ΠΔΤΠ.

Δηζαγσγή
ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, αλαιχεηαη εθηελψο ν επνπηηθφο θαη θαζνδεγεηηθφο
ξφινο ηνπ πκβνχινπ-Δθπαηδεπηηθνχ ηεθκεξησκέλνο, ζηηο αξρέο ηεο Δθπαίδεπζεο
Δλειίθσλ.Πξνβάιιεηαη ε ζεκαζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηνλ
επνπηηθφ θαζνδεγεηηθφ ξφιν αιιά θαη ζηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ζεκαζία ηνπ e-portfolio θαη
ηελ ζπκβνιή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζε απηφ Όια απηά ηεθκεξηψλνληαη θαη δηεμάγνληαη ηα
ζπκπεξάζκαηα, κέζσ ηεο ζπλέληεπμε πνπ δφζεθε απφ εξεπλεηηθήο πιεπξάο.
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1 Κεθάιαην -Πεξηερόκελν Κεθαιαίσλ
ην θεθάιαην 1, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην πεξηερφκελν φισλ ησλ θεθαιαίσλ, ην
θεθάιαην 2 πεξηέρεη ηηο πεξηιήςεηο ησλ βαζηθφηεξσλ βηβιίσλ θαη άξζξσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο
εξγαζίαο. ην θεθάιαην 3, αλαιχεηαη, ζε βάζνο ν επνπηηθφο ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ
εθπαηδεπηηθνχ, φζν αθνξά ηνπο επνπηεπφκελνπο ζπκβνχινπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη ην
ξφιν ηνπο ζαλ κειινληηθνχο ζπκβνχινπο γηα ζπλαδέιθνπο ζπκβνχινπο εθπαηδεπηηθνχο
αιιά θαη γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. Γίλεηαη επίζεο αλαθνξά, ζηελ επαγγεικαηηθή
ζπκβνπιεπηηθή πνπ έρεη ζηφρν λα ζηεξίμεη θαη λα πξνεηνηκάζεη ην άηνκν γηα ηελ
κειινληηθή ηνπ επαγγεικαηηθή επηινγή θαη ζηαδηνδξνκία. Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ
πξνζσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ Roger, πνπ είλαη ε βάζε ηεο πκβνπιεπηηθήο
Φπρνινγίαο αιιά θαη ηεο πκβνπιεπηηθήο γεληθφηεξα, αθφκε ηεο πκβνπιεπηηθέο
δεμηφηεηεο φπσο ε ελζπλαίζζεζε, νη εξσηήζεηο αλνηθηνχ θιεηζηνχ ηχπνπ, παξάθξαζεελζάξξπλζε, αληαλάθιαζε ζπλαηζζήκαηνο. Σνκείο φπνπ πξέπεη λα εθπαηδεπηεί ν
κειινληηθφο ζχκβνπινο θαη πνηφο είλαη ν ξφινο ηνπ επφπηε ζηελ επνπηεπφκελε πξαθηηθή.
ην θεθάιαην 4, αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ν θαζνδεγεηηθφο ξφινο ηνπ πκβνχινπ
Δθπαηδεπηηθνχ βαζηδφκελνο ζηηο αξρέο ηεο Δθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηνλίδνληαο ηνλ
ππνζηεξηθηηθφ ηνπ ξφινπ, ν νπνίνο νθείιεη λα είλαη δηαθξηηηθά πάληα δίπια ζηνλ
εθπαηδεπφκελν ζηεξίδνληαο ηνλ, ελψ ηαπηφρξνλα λα ηνπ αθήλεη ρψξν γηα λα αλαπηχμεη ην
δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ επαγγεικαηηθφ πξνθίι. Σν 5 θεθάιαην αλαθέξεηαη, αξρηθά ζην
Portfolio θαη ην e-Portfolio (ζην ραξηνθπιάθην θαη ην ειεθηξνληθφ ραξηνθπιάθην). Ζ
αλαθνξά ζην Portfolio, πξαγκαηνπνηήζεθε ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ ηί είλαη, πσο
δεκηνπξγείηαη θαη πψο ρξεζηκεχεη ζηελ καζεηηθή πνξεία ελφο καζεηή, φζνλ αθνξά ην
επίπεδν ησλ θαηαθηεκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Αλαθέξεηαη ζηελ ζπλέρεηα ε εμέιημε
ηνπ, ην e-portfolio πψο θαη γηαηί δεκηνπξγείηαη ειεθηξνληθά θαη ην πξφγξακκα e-portfolio
Mahara, φπνπ ην ξηδνζπαζηηθφ ηνπ ζηνηρείν είλαη φηη δελ είλαη έλα απιφ portfolio αιιά ην
ινγηζκηθφ ηνπ είλαη έλα πιήξεο ειεθηξνληθφ ραξηνθπιάθην, ηζηνιφγην, εξγαιείν θαηαζθεπήο
βηνγξαθηθνχ θαη κε δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο δπθηχσζεο.Καη ην βαζηθφηεξν φισλ δίλεηαη
έκθαζε ζηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο νκάδαο ζηελ νξγάλσζε
καζήκαηνο.To Kεθάιαην 6, αλαθέξεηαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ην πψο απηέο δχλαηαη λα
ρξεζηκεχζνπλ ζηελ ζπκβνπιεπηηθή – εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη
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δηδαζθαιία ζηνλ εθπαηδεπφκελν ζχκβνπιν, δίλεηαη έλα παξάδεηγκα ζην πψο νη λέεο
ηερλνινγίεο κε θάπνηεο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πσο λα δηδαρζεί ε
ηηαιηθή γιψζζα θαη πψο ν εθπαηδεπφκελνο ζηελ ζπλέρεηα ζα κπνξνχζε λα ηα δηδάμεη ζε
έλα καζεηή, αιιά θαη θάπνηεο απφ ηηο εθαξκνγέο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπκβνπιεπηηθή εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε ή παξαθνινχζεζε ή
άζθεζε ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ απφζηαζε.Αθφκε, ε νξγάλσζε θαη ε αλαδήηεζε
πιηθνχ απφ ην δηαδίθηπν, ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηελ ζπλερή εηνηκφηεηα θαη νξγάλσζε θαη
εηνηκφηεηα ηνπ ζπκβνχινπ θαη ηέινο ε εθαξκνγή Skype κε ηελ νπνία δχλαηαη
ηειεδηάζθεςε είηε γηα εθπαίδεπζε είηε γηα πκβνπιεπηηθή ζπλεδξία. ην θεθάιαην 7,
αλαθέξεηαη ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο. ην θεθάιαην 8 ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο, πνπ
δηεμήρζεζαλ ζηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία.

2 Κεθάιαην- Bηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε
ε απηφ ην θεθάιαην ππάξρνπλ νη πεξηιήςεηο ησλ βαζηθφηεξσλ βηβιίσλ θαη άξζξσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ αιιά θαη πνηέο πιεξνθνξίεο αληιήζακε γηα λα ηεθκεξηψζνπκε ηελ
παξνχζα εξγαζία.
Σα άξζξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ηα εμήο:

6

Άξζξα
1. Ζ εκαζία ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ θαη ηεο Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο ζηε
Γεκηνπξγία Δλόο Φεθηαθνύ Φαθέινπ Δξγαζηώλ ηνπ Μαζεηή (E-Portfolio): Μηα Νέα
Πξόθιεζε (Αιηβίδνο νθόο
& Βαζηιηθή Ληάπε)
Πεξίιεςε
Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν αλαθέξεηαη ζην e-portfolio θαη αζρνιείηαη κε δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ησλ ζπζηεκάησλ
εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο. Δμεηάδεη ηηο πνηνηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο , φπσο ν
θάθεινο εξγαζηψλ ηνπ καζεηή (Portfolio) θαη πην εηδηθά ζην e-portfolio,κε απηή ηε
δηαδηθαζία ζηεξίδεη ηελ δηαθνξνπνηεκέλε αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηνπ καζεηή, πνχ
εξγάδεηαη κε ηηο πνιπκεζηηηθέο δηαζπλδέζεηο θαη ηε γξακκηθή ηεθκεξίσζε ησλ αξρείσλ ηεο
εξγαζίαο ζε έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ.
Σν άξζξα απηφ ζηεξίδεηαη ζε κηα ''έξεπλα δξάζεο''(Cohen, Manion 2004, Lamnek,1995 &
1993)πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ρεηκεξηλφ εμάκελν 2006/7 ζε ζπλεξγαζία κε ην Π.Σ.Γ.Δ.
Σνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο e-Πξνκεζέαο πνπ ζηφρν ηνπ
είρε ζηελ έληαμε ησλ Νέσλ Μέζσλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηελ πξνψζεζε ησλ κηληηαθψλ
ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, κε ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηά ηελ
εηζαγσγή ηνπ e-portfolio ζηε δηδαζθαιία. ην άξζξν απηφ εζηηάδεηαη ζε δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ηνπ e-portfolio.

ρόιηα:
Ο βαζηθφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζεθαλ απφ ην άξζξν, είλαη ε ζεκαζία ηνπ portfolio
ζην ζρνιείνπ θαη θαηά πφζν βνεζά ζηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή.
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2.To portfolio σο κέζν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ : Μηα πξόηαζε(Σεξέδα
Φσηηάδνπ)
Πεξίιεςε
Σν άξζξν απηφ αζρνιείηαη κε ην ηί είλαη ην portfolio θαη ζε ηί ρξεζηκεχεη ζε έλαλ καζεηή.
Αλαθέξεη φηη είλαη κηα κέζνδνο πνπ έρεη ηηο αξρέο ηεο ζηελ ''Απζεληηθή αμηνιφγεζε'' θαη
βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε θαη ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε αιιά θαη απηφ αμηνιφγεζε .
Δπνκέλσο, κε ηελ κέζνδφ ηνπ νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζνπλ ηνλ πξνζσπηθφ
ηνπο θάθειν. Άξα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν καζεηήο ζπιιέγεη θαη αξρεηνζεηεί ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγεί αιιά θαη λα απηνμηνινγεί
ηελ ''πνξεία'' ηνπ εαπηνχ ηνπ κε απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδεη ηελ απηνεηθφλα ηνπ κέζα θαη
έμσ απφ ην ζρνιείν.Αθφκε, αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηα
«πνηνηηθά» ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνχ ηνπ ηεο παζεηηθή ηνπο πνξείαο, ησλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζε θαη λα απηνβειηηψλεηαη.

ρόιηα:
Απφ ην άξζξν απηφ αληιήζεθαλ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη είλαη portfolio, πψο
ρξεζηκνπνηείηαη, ζε ηη ρξεζηκεχεη ζε έλα καζεηή θαη πψο δηεπθνιχλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα
βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα ην δεκηνπξγήζεη αιιά θαη λα ηνλ αμηνινγήζεη ζηελ καζεηηθή ηνπ
πνξεία.
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Φάθεινο εξγαζηώλ ηνπ Μαζεηή (Portfolio) H Απζεληηθή Αμηνιόγεζε ζηε Γηαζεκαηηθή
Γηδαζθαιία
3.Ζιίαο Μαηζαγγνύξαο Αιεμάλδξα Κνπινπκπαξίηζε
Πεξίιεςε
Σν παξφλ άξζξν, δηεξεπλά ηηο ζεσξεηηθέο βάζεηο ηεο απζεληηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεο
δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο. Ζ κειέηε εθηζηά ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ πην δηαδεδνκέλε
κνξθή αμηνιφγεζεο πνπ είλαη ν Φάθεινο Δξγαζηψλ ηνπ Μαζεηή (Portfolio).Παξνπζηάδεηαη
ν ζηφρνο, ηα κέξε θαη ηα είδε ελφο θαθέινπ εξγαζηψλ ηνπ καζεηή θαη πψο ζα
δεκηνπξγεζεί βήκα πξνο βήκα. Δπίζεο, ππάξρνπλ παξαδείγκαηα θαη ππνδείγκαηα
θαθέισλ εξγαζηψλ, γηα λα είλαη πην απηή ε έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη πξάμεο.
ρόιηα:
Οη βαζηθφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη πψο κπνξνχκε λα
δεκηνπξγήζνπκε έλα portfolio.

4.Δγθαηάζηαζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ραξηνθπιαθίνπ Mahara ζηελ
Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Νηθνινύ & Γεσξγόπνπινο)
Πεξίιεςε
ε απηφ ην άξζξν παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο, θαη έλα ζελάξην δηδαθηηθήο
αμηνπνίεζεο ηνπ e-portfolio (ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ) Μahara.To ζπγθεθξηκέλν eportfolio, έρεη ινγηζκηθφ πνπ ηα θαζηζηά έλα πιήξεο ειεθηξνληθφ ραξηνθπιάθην, ηζηνιφγην,
εξγαιείν θαηαζθεπήο βηνγξαθηθνχ, θαη κε δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο.Δπίζεο,
πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζή ηνπ Μahara ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Ubuntu
12.04, θάλνληαο ρξήζε ηνπ παθέηνπ mahara-el , γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο εγθαηάζηαζεο
ησλ ειιεληθψλ θαη ηελ απηνκαηνπνηεκέλε εγθαηάζηαζή ησλ απαξαίηεησλ εθαξκνγψλ
apache, php, mysql θαη phpmyadmin(Όια ηα ρξεζηκνπνηεκέλα ινγηζκηθά είλαη αλνηθηνχ
θψδηθα θαη αλαδηαλέκνληαη ειεχζεξα).
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ρόιηα:
Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν επειέγε δηφηη έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία λα κειεηήζνπκε ην
ινγηζκηθφ ηνπ θαζψο, πέξα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ e-portfolio, ην Mahara ζαλ ινγηζκηθφ
έρεη βαζηθά ζηνηρεία φπσο ην ηζηνιφγηφ ηνπ, ην εξγαιείν θαηαζθεπήο ηνπ βηνγξαθηθνχ θαη
ην βαζηθφηεξν φισλ ηε δπλαηφηεηα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.

Βηβιία
Mcleod L., (2005) Δηζαγσγή ζηελ πκβνπιεπηηθή Μεηαίρκην: Αζήλα
Πεξίιεςε
To θεθάιαην ην νπνίν ζα δηεξεπλήζνπκε είλαη ην θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επνπηεία
θαη πψο ν χκβνπινο ζα ηελ αζθήζεη .Αλαθέξεηαη ζηελ πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη
ζηηο πκβνπιεπηηθέο ηδηφηεηεο. ην ξνηδεξηαλφ κνληέιν θαη ζε βαζηθνχο φξνπο, φπσο ε
ελζπλαίζζεζε, ε άλεπ φξσλ ζεηηθή ζηάζε θαη ε εζσηεξηθή ζπκθσλία. Ο επφπηεο
πξαγκαηνπνηεί ζε πξψην ζηάδην ηελ ζπκβνπιεπηηθή ζπλεδξία θαη ν εθπαηδεπφκελνο
παξαθνινπζεί ελ ζπλερεία, κε ηνλ θαηξφ ν εθπαηδεπφκελνο αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψζεη
ηελ ζπκβνπιεπηηθή ζπλεδξία παξνπζία ηνπ επφπηε. Ο ξφινο ηνπ επφπηε είλαη πάληνηε
εθπαηδεπηηθφο, ππνζηεξηθηηθφο, θαη πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ,
ζηεξηδφκελνο πάληα ζηελ απηνγλσζία θαη απηναληίιεςε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζην πψο ζα
αλαπηχμεη ζσζηά απηέο ηηο δεμηφηεηεο ν εθπαηδεπφκελνο.
ρόιηα:
Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν παξείρε πνιχ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θνξείο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ θαη πψο έλα ζχκβνπινο νθείιεη λα επνπηεχεη έλα κειινληηθφ ζχκβνπιν.
Πνηφο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο εθπαίδεπζήο ηνπ αιιά θαη πψο ζα αμηνινγεζεί αληηθεηκεληθά
θαη ζσζηά ε επνπηηθή δηαδηθαζία ψζηε λα πηζηνπνηήζνπκε ηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο ηνπ.

10

Καξακελάο Η. (2006) Γηδαζθαιία θαη κάζεζε κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ .Ο
ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ . Αηξαπόο : Αζήλα
Πεξίιεςε
Σν βηβιίν ηνπ θ. Καξακελά αλαθέξεηαη ζην δηαδίθηπν θαη ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.
Απνζαθελίδεηαη ν φξνο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη γίλεηαη κηα κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή,
παξνπζηάδεηαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε θαη
αλαπηχζζεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη εξεπλεηηθά επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ
ζηελ Δθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή θαη ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. Αθφκε πεξηιακβάλεη θαη κηα έξεπλα πνπ δηεξεπλψληαη πνηέο είλαη νη ζηάζεηο θαη
νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο
.
ρόιηα:
Οη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο, ήηαλ αξσγφο ζηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο φζνλ αθνξά ην
δηαδίθηπν θαη ην ηεο Σ.Π.Δ.

Ivey A.E., Gluckstern N.B., Radford-Ivey M., (1996) πκβνπιεπηηθή Μέζνδνο θαη
Πξαθηηθή Πξνζέγγηζε, Διιεληθά Γξάκκαηα: Αζήλα
Πεξίιεςε
Σν βηβιίν απηφ αλαθέξεηαη κε εθηελή κειέηε θαη αλάιπζε θαη πψο λα δηδάμεη ηξφπνπο κε
ηνπο νπνίνπο, ζα δχλαηαη λα ρεηξηζηεί ηερληθέο κε ηηο νπνίεο ζα επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή
ηνπ ζηα άηνκα πνπ αθνχεη θαη ζην πψο νη ζπκβνπιεπφκελνη απφ κφλνη ηνπο ζα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη μέξνπλ ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο. Αλαθέξεη κε ιεπηνκεξή
ηξφπν ηηο ηερληθέο ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, ηεο παξάθξαζεο θαη ηελ ελζπλαίζζεζε θαη
πψο ζηαδηαθά ζα ηηο αλαπηχμεη ν ζχκβνπινο ψζηε λα ζηαζεί αξσγφο ηνλ ζπκβνπιεπφκελν
θαη λα ηνλίζεη ηελ δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε-εμέιημε πνπ ελππάξρεη ζε θάζε
ζπκβνπιεπφκελν.Πξνζεθηηθή αθξφαζε γηα λα αλαθαιχςεη ν χκβνπινο ηα βαζηθά ζηνηρεία
θάζε βνεζεηηθήο δηαδηθαζίαο.
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ρόιηα:
ε απηφ ην βηβιίν, αλαθέξεηαη εθηελέζηεξα ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη
ησλ δεμηνηήησλ πνπ νθείιεη λα θαιιηεξγήζεη ν ζχκβνπινο δίλνληαο καο κηα γιαθπξή
«εηθφλα» ηεο πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο.

Ivey A.E., Gluckstern N.B., (1999), πκβνπιεπηηθή θαη βαζηθέο δεμηόηεηεο επηξξνήο
(επηκέιεηα Μαιηθηώζε- Λνΐδνπ Μ.) Διιεληθά Γξάκκαηα: Αζήλα
Πεξίιεςε
ε απηφ ην βηβιίν αλαιχεηαη εθηελψο ν ηξφπνο πνπ ν ζχκβνπινο ζα απνθηήζεη δεμηφηεηέο
ζπκβνπιεπηηθήο θαη πψο ζα θαηαθέξεη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ψζηε λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν
ηνπ, πνπ είλαη ε ζσζηή θαη επηηπρεκέλε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία. Σν βηβιίν πεξηέρεη
πάξα πνιιά παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο, ψζηε ν χκβνπινο λα θαηαθέξεη κέζα απφ ηα
παξαδείγκαηα θαη ηεο αζθήζεηο λα αληηιεθζεί θαη λα θαηαλνήζεη ηελ ζπκβνπιεπηηθή
δηαδηθαζία θαη επζχλε πνπ έρεη απέλαληη ζηνλ ζπκβνπιεπφκελν αιιά θαη λα αλαδπζεί ε
απηνγλσζία ηνπ θάζε ζπκβνπιεπφκελνπ κε απψηεξν ζηφρν ηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο. Όια απηά βέβαηα ζα επηιπζνχλ, ζηεξηδφκελα ζε δεμηφηεηεο πνπ ζα έρνπλ
αλαπηπρζεί αιιά θαη ζε ηερληθέο πνπ κεζνδηθά ζα νδεγήζνπλ ζε απνηέιεζκα κε ηελ
επηξξνή πνπ ζα αζθεί ν χκβνπινο γηα λα αληηιεθζεί ν πκβνπιεπφκελνο φηη απφ κφλνο
ηνπ μέξεη ηε ιχζε.
ρόιηα:
Οη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα, ρξήζηκεο φζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν ζχκβνπινο θαηά ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία.
Μαιηθώζε- Λνΐδνπ Μ., (1999) πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία, Διιεληθά Γξάκκαηα: Αζήλα
Πεξίιεςε
ηα θεθάιαηα ηα νπνία ζα καο ρξεζηκεχζνπλ αλαθέξνληαη νη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα
απνθηήζεη ν χκβνπινο αιιά θαη πφζν ζεκαληηθφ είλαη ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο λα έρεη
αλαπηχμεη ηηο ζπκβνπιεπηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο είλαη ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο ελεξγεηηθήο
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αθξφαζεο, επηθνηλσλίαο θαη θαηαλφεζεο θαη πφζν αιιειέλδεηε είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ
ζπκβνχινπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ζχγρξνλε επνρή.
ρόιηα:
Αληιήζακε πιεξνθνξίεο επίζεο, γηα ηηο δεμηφηεηεο θαη ην πψο νθείιεη λα είλαη ν ζχγρξνλνο
ζχκβνπινο – εθπαηδεπηηθφο.

3 Κεθάιαην- Ο επνπηηθόο ξόινο ηνπ πκβνύινπ- Δθπαηδεπηηθνύ
H επαγγεικαηνπνίεζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε λα θαηαξηηζηνχλ
ζσζηνί επαγγεικαηίεο, θαη ν κφλνο ηξφπνο είλαη ε ζσζηή εθπαίδεπζε αιιά θαη ε
επνπηεία.Απηφο ν πξνβιεκαηηζκφο, άξρηζε λα βξίζθεη ιχζε ζηελ Δπξψπε θαη εηδηθφηεξα
ζηελ Βξεηαλία ηεο ηειεπηαίεο 2 δεθαεηίεο. Γηα απηφ ην ιφγν δεκηνπξγήζεθαλ
πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, παλεπηζηεκηαθνί θνξείο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, φπνπ
έλαο ζχκβνπινο ζα κπνξεί λα ινγνδνηεί γηα ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ αζθεί. Σν
1966 άξρηζαλ, ηα πξψηα παλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα ζηελ Βξεηαλία .Σν 1986 ε
Βξεηαληθή Δηαηξεία πκβνπιεπηηθήο (British Association for Counselling) ζέζπηζε ηα
πξψηα θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
ζπκβνπιεπηηθήο θαη ην 1992 ε Βξεηαληθή Φπρνινγηθή Δηαηξεία (British Psychological
Society) έρεη δεκηνπξγήζεη νδεγίεο ζρεηηθέο γηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηελ
ζπκβνπιεπηηθή ςπρνινγία. Παξφιε απηή ηε δηαδηθαζία, θαη ηελ αχμεζε ησλ
πξνγξακκάησλ, ε εθπαίδεπζε ησλ ζπκβνχισλ παξακέλεη, ππφ αλάπηπμε. Αθφκε, νη
γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο απφ ηελ εθπαίδεπζε δελ κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ.
3.1Δπαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή
Δίλαη ε απαξρή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ςπρνινγία, ζηφρνο ηεο είλαη ζηεξίδεη ην άηνκν λα
πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπ δσή θαη γηα ηελ επηινγή επαγγέικαηνο. Ο
ζχκβνπινο νθείιεη λα είλαη πνιχ θαιά ελεκεξσκέλνο γηα ηα επαγγέικαηα πνπ ππάξρνπλ
θαη κε βάζε ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ηα ζέισ ηνπ ζπκβνπιεπφκελν λα ηνλ ζηεξίμεη ψζηε λα
επηιέμεη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζέιεη. Δπίζεο, ην ζεκαληηθφηεξν φισλ είλαη φηη δελ ζα ηνλ
βνεζήζεη γηα κηα κφλν επηινγή αιιά ζα ηνλ βνεζήζεη λα επηιέγεη κηα επαγγεικαηηθή
επηινγή ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν φπνπ ην άηνκα ζα έρεη εμέιημε ζε φιε ηε δηάξθεηα
ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δσήο.Δπνκέλσο, ζα δεκηνπξγήζεη επηινγή, ε νπνία ζα θάλεη ην
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άηνκν λα έρεη απηνγλσζία , λα αλαπηχμεη επαγγεικαηηθή σξηκφηεηα, λα βειηηψζεη ηηο
δεμηφηεηέο ηνπ θαη έηζη λα νδεγεζεί ζε κηα επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη βειηίσζε. Άξα,
κπνξνχκε λα κηιάκε γηα κηα ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο, ε νπνία ζα παξέρεη ζην άηνκν
έλα εμειίμηκν επαγγεικαηηθφ κέιινλ, φπνπ ηα πξψηα ζεκέιηα κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζσζηά
θαη κε γεξέο βάζεηο απφ ηνλ ζρνιηθφ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ ζα ζηεξίδεη ην
άηνκν γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ επηινγή απφ ηα ζρνιηθά ηνπ ρξφληα, ψζηε ζηαδηαθά λα
αξρίζεη λα απηνπξνζδηνξίδεηαη φρη κφλν ζε πην επάγγεικα λα επηιέμεη αιιά θαη πψο λα
νξακαηίδεηαη ηελ απξηαλή ηνπ θνηλσληθή ηαπηφηεηα.

3.2.Ζ πξνζσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ Rogers-Βάζε ηεο πκβνπιεπηηθήο
δηαδηθαζίαο
Ζ πξνζσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ Rogers, αλ θαη αλαθέξεηαη ζηελ ζπκβνπιεπηηθή
ςπρνινγία, απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζπγθεθξηκέλα θαη γηα
ηελ ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκία θαη ηελ ζπκβνπιεπηηθή επαγγεικαηηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ.ην ζπγθεθξηκέλν ππνθεθάιαην, αλαθέξνληαη ηα βαζηθά ζεκεία κηα
ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηχμεη αιιά θαη λα
εθαξκφζεη ν ζχκβνπινο, γηα λα ζηεξίδεη ηνλ ζπκβνπιεπφκελν θαη επηιχζεη απφ κφλνο ην
πξφβιεκά ηνπ.
Ζ γέλλεζή ηεο έγηλε ην 1940 απφ κηα νκηιία ηνπ Rogers γηα ηηο «λέεο έλλνηεο ζηελ
ςπρνζεξαπείαο» ζην παλεπηζηήκην ηεο Μηλεζφηα απφ ηνπο Barrett -Lennard ην 1979 ε
νπνία, εθδφζεθε αξγφηεξα σο έλα θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ ηνπ Counseling and
Psychotherapy.ε απηφ αλαθέξεη, φηη νη πειάηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ην ξφιν ηνπ εηδηθνχ
θαη ν ζχκβνπινο λα είλαη πεγή αλαζηνραζκνχ θαη ελζάξξπλζεο, ψζηε λα ηνπο βνεζήζεη
απφ κφλνη ηνπο λα βξνπλ ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο. Άξα κηιά γηα κηα κε
θαζνδεγεηηθή κέζνδν θαη ζέιεη λα δεη πφζν επεξγεηηθή είλαη ζε αληίζεζε κε κηα
θαζνδεγεηηθή ζρέζε ζεξαπεπηή θαη ζεξαπεπφκελνπ. Άλζεζε ζηηο ζθέςεηο ζπληέιεζε ην
γεγνλφο, ηεο ιήμε ηνπ Β παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ε αλάγθε ηεο θξνληίδαο ησλ βεηεξάλσλ
ηνπ πνιέκνπ κηαο θαη θνπβαινχζαλ φινη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Καη επεηδή, ε
ςπρνζεξαπεία ήηαλ πνιχ αθξηβή αξρίδεη λα εθπαηδεχεηαη θαη λα αζθεί ζπκβνπιεπηηθή κηα
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νιφθιεξε γεληά ακεξηθαλψλ ζπκβνχισλ πνπ αζθνχλ ηελ κε θαζνδεγεηηθή κέζνδν. Με κηα
ζεηξά εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ Schlien, Raskin, BarretLennard θαη Gendlin έρεη δεκηνπξγήζεη κηα πνιχ θαιή βάζε ζεσξίαο, έξεπλαο θαη πξάμεο.
Δλδεηθηηθά, φηαλ ε κέζνδνο ηνπ εθαξκφζηεθε ζε θιηληθή κε ζρηδνθξελείο, ε πξνζέγγηζε
δελ ήηαλ αξθεηά απνηειεζκαηηθή αιιά ην βαζηθφηεξν φισλ είλαη φηη ηειεηνπνηήζεθαλ λέα
εξγαιεία φπσο ε ελζπλαίζζεζε, ε εζσηεξηθή ζπκθσλία, ε απνδνρή (Barret-Lennard
1962, Truax &Carkhuff 1967) θαη ην βάζνο ηεο βησκαηηθήο πξφζιεςεο. Ζ
πξνζσπνθεληξηθή ζπκβνπιεπηηθή είλαη κηα ζρεζηαθή Θεξαπεία. Οη άλζξσπνη, έρνπλ ηελ
αλάγθε ηεο απηνπξαγκάησζεο, κέζα απφ ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ
απηναμηνινγηθή , κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε ζηαδηαθά αληηιακβάλνληαη ηνλ πξαγκαηηθφ
εαπηφ, αθνχ αληηιεθζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα αγάπεο, ζηάζεηο, δεζηαζηάο, θξνληίδαο,
ελδηαθέξνληνο θαη ζεβαζκνχ γηα ηνλ εαπηφ, ηφηε ε εθηίκεζε απηή ζα γίλεη αληαπνδνηηθή θαη
γηα ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο ηνπ πειάηε. Πνιχ ζεκαληηθφ γηα απηή ηε δηαπίζησζε είλαη ε
ζεηηθή εθηίκεζε θαη ε επίγλσζε ηνπ εαπηνχ. Δπνκέλσο, ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα,
πνπ αληηκεησπίδνπλ νη άλζξσπνη απφ βηψκαηα πνπ έρνπλ κέζα απφ ζρέζεηο απφξξηςεο ή
επηειηζκνχ απφ ηξίηνπο, εθηηκάηαη φηη αλ νη άλζξσπνη απηνί βξεζνχλ ζε κηα ζρέζε
αζθάιεηαο, φπνπ ν εαπηφο ηνπο ζα είλαη απφιπηα απνδερηφο, ζα ζεξαπεπηνχλ. Σα
ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ζρέζεο ν Rogers ηα νλνκάδεη «ηθαλνχο θαη αλαγθαίνπο φξνπο
ηεο Θεξαπεπηηθήο αιιαγήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο». Ο Rogers, ζρεδφλ πάληα ηηο
ζπλεληεχμεηο ηνπ ηηο καγλεηνθσλνχζε, ηνλίδεη, γηα λα θαηαζηεί κηα ζεξαπεπηηθή ζρέζε
ιεηηνπξγηθή νθείιεη λα δηαζθαιίδεηαη απφ ηνπο εμήο έμη φξνπο :
1.Γχν πξφζσπα είλαη ζε ςπρνινγηθή επαθή.
2.Σν πξψην πξφζσπν, ζα ην απνθαιέζνπκε πειάηε, βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε έιιεηςεο
εζσηεξηθήο ζπκθσλίαο, είλαη ηξσηφ θαη αγσληά.
3.Σν δεχηεξν πξφζσπν, πνπ ζα ην απνθαιέζνπκε ζεξαπεπηή, βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε
εζσηεξηθήο
ζπκθσλίαο ή είλαη ελζσκαησκέλν κέζα ζηε ζρέζε.
4.Ο ζεξαπεπηήο βηψλεη κηα άλεπ φξσλ ζεηηθή ζηάζε πξνο ηνλ πειάηε. (εβαζκφο
ζπκβνχινπ πξνο πειάηε)
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5.Ο ζεξαπεπηήο βηψλεη κηα ελζπλαηζζεηηθή θαηαλφεζε γηα ην εζσηεξηθφ πιαίζην αλαθνξάο
ηνπ πειάηε θαη επηρεηξεί λα ηνπ ηε κεηαδψζεη.
6.Ζ θνηλψλεζε πξνο ηνλ πειάηε ηεο ελζπλαηζζεηηθήο θαηαλφεζεο ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηεο
άλεπ φξσλ .(Μαιηθηψζε 2012)
Καλέλαο άιινο φξνο δελ ρξεηάδεηαη, αλ πιεξνχληαη απηνί νη έμη θαη κάιηζηα γηα θάπνην
ρξνληθφ δηάζηεκα, γηαηί έηζη ζα αξρίζεη ε επνηθνδνκεηηθή αιιαγή ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Οη
έμη απηνί φξνη είλαη γλσζηνί ζαλ ην κνληέιν ησλ <<βαζηθψλ φξσλ>>.Δπνκέλσο, ηα ηξία
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεξαπεπηηθή ζρέζεο, ζηε πξνζσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε φζνλ
αθνξά ηα ραξίζκαηα ηνπ ζπκβνχινπ είλαη ε απνδνρή, ε ελζπλαίζζεζε, θαη ε
απζεληηθφηεηα. Παξφιν πνπ ππήξμαλ αληηδξάζεηο, ν Rogers, ηφληζε ηδηαίηεξα ηε ζεκαζία
ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο εζσηεξηθήο ζπκθσλίαο θαη ηεο άλεπ φξσλ ηεο ζεηηθήο ζηάζεο
σο βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ κηαο επνηθνδνκεηηθήο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο θαη φρη
κφλν είλαη βαζηθέο δεμηφηεηεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, φπνπ θαη έλαο ζχκβνπινο
εθπαηδεπηηθφο, νθείιεη λα εθαξκφζεη, γηα λα δηεμαρζεί θαηά ην θαιχηεξν δπλαηφ ε
ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία.ηελ ελζπλαίζζεζε, αλ θαη ππήξμαλ δπζθνιίεο λα ηελ νξίζνπλ,
ιφγσ φηη ν θάζε ζχκβνπινο κε ηα test πνπ δηεμήγε, έβιεπε δηαθνξεηηθέο νπηηθέο θαη
βαζκνινγίεο ζην ελζπλαηζζεηηθφ επίπεδν ηνπ ζπκβνχινπ, o Rogers ηελ ραξαθηήξηζε ζαλ
«θαηάζηαζε ηεο χπαξμεο» θαη ηφληζε φηη ην βαζηθφηεξν φισλ είλαη ε εκπεηξία πνπ έρεη ν
πειάηεο φηη θάπνηνο ηνλ «αθνχεη» ή ηνλ θαηαιαβαίλεη θαη ηνλ νδεγεί ζηνλ λα βιέπεη, λα
εμεηάδεη θαη λα θαηαιαβαίλεη φςεηο ηνπ εαπηνχ πνπ πξηλ αξληφηαλ.Γηα ηελ εζσηεξηθή
ζπκθσλία, ν Rogers,πίζηεπε φηη ν ζεξαπεπηήο, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη είλαη πξνζηηά
ζηνλ ίδην, ηα αληηιακβάλεηαη θαη αλ ρξεηαζηεί κπνξεί λα ηα κεηαδψζεη ζηνλ άιιν, δελ είλαη
βέβαηα θάηη ην εχθνιν, αιιά φζν ν ζεξαπεπηήο αληηιακβάλεηαη ηί γίλεηαη κέζα ηνπ θαη
πξαγκαηψλεη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, μεπεξλψληαο, ην θφβν ηνπ,
ηφζν κεγαιψλεη ε απηνζπλέπεηα ηνπ θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ ζεξαπεπφκελν.
Δπνκέλσο, κε απηή ηε ζηάζε ν Θεξαπεπηήο ζα θαηαθέξεη λα θάλεη ηνλ ζεξαπεπφκελν λα
ηνλ εκπηζηεπηεί θαη λα ρηηζηεί κηα πγηήο ζεξαπεπηηθή ζρέζε καδί ηνπ κε απψηεξν ζηφρν
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο.O Rogers, έδσζε κηα πνιχ κεγάιε
βάζε ζηελ θηινζνθία θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ ζπκβνχινπ ςπρνιφγνπ παξά ζηηο ίδηεο ηηο
ηερληθέο. Οη ηερληθέο ηνπ, ήηαλ εθαξκνγή ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ ζηάζεσλ ηνπ ζπκβνχινπ.
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Δπνκέλσο, νη ηερληθέο είλαη ηξφπνη έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο ηεο απνδνρήο θαη
εθηίκεζεο ηνπ πειάηε απφ ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ςπρνιφγν, φπσο ην ίδην ηζρχεη θαη ηνλ
ζχκβνπιν εθπαηδεπηηθφ, απνδνρή θαη εθηίκεζε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, γηα λα ζπλερίζεη
ζσζηά κε ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλεδξίεο.Δπηηειηθά, ε πξνζσπνθεληξηθή ζεξαπεπηηθή
πξνζέγγηζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φισλ ησλ εηδψλ ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο , γηα απηφ
ην ιφγν είλαη θαη ηφζν γλσζηή. Αληηκεησπίδεη επηηπρψο λεπξψζεηο θαη άιιεο ςπρηθέο
δηαηαξαρέο , κηαο θαη ν βαζηθφηεξνο ζηφρνο φισλ είλαη λα βνεζεζεί ν πειάηεο θαη λα γίλεη
έλα άηνκν κε πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα. Απηφ ζα επηηεπρζεί, κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπκβνχινπ
ςπρνιφγνπ, φπνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα απνθηήζεη κηα ζεηηθή ζηάζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, λα
αλαγλσξίζεη θαη λα αληηκεησπίζεη ηελ αζπκθσλία ηεο απηναληίιεςήο ηνπ θαη ησλ
εκπεηξηψλ απειεπζεξψλνληαο ηνπο κεραληζκνχο άκπλαο πνπ ρξεζηκνπνηεί, επνκέλσο κε
βάζε ηελ πξνζσπνθεληξηθή ζεψξεζε ν ζχκβνπινο εθπαηδεπηηθφο έρεη σο ζηφρν λα
ζηεξίμεη θαη βνεζήζεη ηνλ ζπκβνπιεπφκελν εθπαηδεπηηθφ ζπλάδειθν, καζεηή ή θνηηεηή λα
θαηαλνήζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ, ηηο δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο πνπ έρεη θαη κπνξεί λα αλαπηχμεη
γηα λα επηιέμεη θάζε θφξα ηελ ζσζηφηεξε επηινγή γηα απηφ πνπ επηζπκεί θαη ηνπ ηαηξηάδεη.
3.3Βαζηθέο δεμηόηεηεο ζπκβνπιεπηηθήο
Ο ζχκβνπινο επφπηεο νθείιεη λα έρεη θαηά λνπ φηη εθπαηδεχεη έλα κειινληηθφ ζχκβνπιφ
θαη αθνινπζεί πηζηά ηελ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν Δθπαηδεπφκελνο ζα εθπαηδεπηεί γηα λα
ζηεξίδεη κειινληηθά ηνλ δηθφ ηνπ ζπκβνπιεπφκελν ή εθπαηδεπφκελν. Θα ζηεξηρζεί αξρηθά
ζην κνληέιν εμέιημεο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ΔΑΓ , φπνπ βαζίδεηαη αξρηθά ζηνπο
ξνηδεξηαλνχο ''βαζηθνχο φξνπο'' θαη ελ ζπλερεία ζηηο δεμηφηεηεο πνπ νθείιεη λα έρεη
αλαπηχμεη σο ζχκβνπινο. χκθσλα κε ηνπο Ivey θαη Galvin, εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο
κηθξνζπκβνπιεπηηθήο ή ησλ κηθξνδεμηνηήησλ θαηαλέκεηαη ηηο εμήο δηαθξηηέο δεμηφηεηεο
1.πκπεξηθνξά πξνζεθηηθήο παξαθνινχζεζεο
2.Γεμηφηεηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ πειάηε
3.Αλνηθηέο θαη θιεηζηέο εξσηήζεηο
4.Δλζάξξπλζε παξάθξαζε θαη ζχλνςε
5.Αληαλάθιαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη λνεκάησλ
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6.Δζηίαζε ζε πξνβιήκαηα
7.Γεμηφηεηεο επηξξνήο
8.Αληηπαξάζεζε
9.Γφκεζε ηεο ζπλέληεπμεο
10.Γεμηφηεηεο ζχλζεζεο.
Σα βαζηθά ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο ηεο ΔΑΓ είλαη ε ελδνζθφπεζε, θαηαλφεζε θαη ε
πξαθηηθή δξάζε. Οη εθπαηδεπφκελνη αξρηθά βιέπνπλ ηελ δεμηφηεηα κε ηελ πξνβνιή βίληεν
θαη ζηελ ζπλέρεηα ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο γηα λα βηψζνπλ ηελ νπζία ησλ βαζηθψλ φξσλ.
Μεηά ηε δηαδηθαζία δίλνληαη γξαπηέο πεξηγξαθέο ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ παξαδεηγκάησλ
θάζε δεμηφηεηαο, έρνληαο έηζη κηα αλαηξνθνδφηεζε κε ζθνπφ ηελ απηνβειηίσζε ηνπ
εθπαηδεπφκελνπ. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο είλαη γηα λα κάζνπλ νη ζχκβνπινη λα ελεξγνχλ
''πξνζεζηαθά'' θαη φρη ''δηαηζζεηηθά'', λα αλαπηχζζνπλ δειαδή, πεξηζζφηεξνπο απφ δπν
ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. Δπίζεο έλαο ζσζηά θαηαξηηζκέλνο θαη εθπαηδεπκέλνο χκβνπινο
πξέπεη αλ έρεη αλαπηχμεη θαη θαηαθηήζεη βαζηθέο δεμηφηεηεο ζπκβνπιεπηηθήο φπσο είλαη ε
ελζπλαίζζεζε, ε ελεξγεηηθή αθξφαζε, ε παξάθξαζε, ε αληαλάθιαζε ζπλαηζζήκαηνο.
3.2α Δλζπλαίζζεζε
Ο φξνο ελζπλαίζζεζε πξνέξρεηαη απφ ηελ Γεξκαληθή ιέμε Einfuhlung πνπ
ρξεζηκνπνηνχζε ν Φξφπλη, φπσο θαη άιινη θηιφζνθνη θαη ςπρνιφγνη γηα λα πεξηγξάςνπλ
ηελ πξνβνιή ησλ αλζξψπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ θπζηθφ θφζκν (αλζξσπνπνίεζε
αληηθεηκέλσλ.) Αλαθεξφηαλ φκσο πεξηζζφηεξν ζηελ αηζζεηηθή παξά ζηελ ςπρνινγία. Με
ηνλ θαηξφ, ν φξνο αλαθέξεηαη σο empathy , ν νπνίνο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ Ακεξηθή. Σνλ
ρξεζηκνπνίεζαλ νη αλζξσπηζηηθνί ςπρνιφγνη (Humanistic, persona – centere.) Ζ
ελζπλαίζζεζε ζηελ ςπρνινγία νξίδεηαη σο α) ε δχλακε ηεο πξνβνιήο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο θάπνηνπ άιινπ (κε απνηέιεζκα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηεο)πάλσ ζην
αληηθείκελν κειέηεο θαη β) ε ζπκκεηνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα ή ζηηο ηδέεο θάπνηνπ άιινπ
αηφκνπ (Reader's Digest Great Encyclopedic Dictionary, 1964). Δπνκέλσο, ζηελ
ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία σο ελζπλαίζζεζε κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
ζπκβνχινπ κε νπδέηεξν ηξφπν λα βηψλεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ βάζε
ηνλ ραξαθηήξα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ θαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν λα
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παξαθνινπζεί ηα ιεγφκελα ηνπ, γηα λα νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ
πεξηγξάθεη ν ζπκβνπιεπφκελνο. Γηα λα είλαη πην ζαθήο ε θαηαλφεζε ησλ ιεγνκέλσλ ν
ζχκβνπινο επφπηεο, ζα πξνζπαζήζεη λα αλαπηχμεη θαη -δεμηφηεηεο-ηερληθέο φπσο ε
παξάθξαζε, ελεξγεηηθή αθξφαζε, εξσηήζεηο αλνηρηνχ θιεηζηνχ ηχπνπ, αληαλάθιαζε
ζπλαηζζήκαηνο θ.α
3.3β Δξσηήζεηο αλνηθηνύ θιεηζηνύ ηύπνπ.
Οη εξσηήζεηο αλνηθηνχ θιεηζηνχ ηχπνπ καο βνεζνχλ λα πξνρσξήζεη ε ζπδήηεζε θαη κε
βάζε φρη ην πφηε ξσηάκε αιιά ην ηί θαη πψο ξσηάκε έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ
ζσζηή θαη επνηθνδνκεηηθή έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Αλνηθηή εξώηεζε
Θα κπνξνχζαηε λα κνπ κηιήζεηε γηα ηελ εξγαζία ζαο; Πψο αηζζάλεζηε γηα απηφ;
Κιεηζηή εξώηεζε
Πνηφ αθξηβψο είλαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ζαο; Έρεηε θαιέο ζρέζεηο κε ηνλ
πξντζηάκελν ζαο;
Οη αλνηθηέο εξσηήζεηο βνεζνχλ ηνλ ζπκβνπιεπφκελν λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ
ειεχζεξα ελψ κε ηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ απαληά κε έλα λαη ή κε έλα φρη. Βαζηθφ
είλαη ν ζχκβνπινο λα πξνηηκά θαη λα εθπαηδεχεηαη ζην λα ρξεζηκνπνηεί εξσηήζεηο
αλνηθηνχ ηχπνπ, γηα λα κελ θαηεπζχλεη ηηο απαληήζεηο ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ αιιά λα
αληιεί κφλν πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη ην ηί ηνλ
πξνβιεκαηίδεη γηα λα νδεγεζνχλ ζε ιχζε. Δπνκέλσο, ν ζηφρνο ηνπ επφπηε είλαη λα
εθπαηδεχζεη ηνλ εθπαηδεπφκελν λα θάλεη ζσζηέο εξσηήζεηο κε ηξφπν πνπ λα ηνλ βνεζά λα
εθθξαζηεί ειεχζεξα θαη λα είλαη ν εαπηφο ηνπ, ψζηε λα εθκαηεχζεη κε απζφξκεην ηξφπν ηηο
εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα πνπ εθπαηδεπφκελνπ. Οθείιεη λα κάζεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα
είλαη επέιηθην ζην ρεηξηζκφ ηεο ζπδήηεζεο θαη λα ξσηά κε ζσζηφ ηξφπν.
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3.3γ Παξάθξαζε - Δλζάξξπλζε
Γηα λα εθθξαζηεί ν ζπκβνπιεπφκελνο ειεχζεξα κέζα ζε θιίκα εκπηζηνζχλεο, ρξεηάδεηαη
ελζάξξπλζε ζηαδηαθά γηα λα εθθξαζηεί ειεχζεξα. Δλ ζπλερεία πνιχ ζεκαληηθφ γηα λα
επηβεβαηψζνπκε ηα ιεγφκελα νθείινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ παξάθξαζε. Με δηθά
καο ιφγηα επαλαιακβάλνπκε θάπνηα βαζηθά γεγνλφηα πνπ καο πεξηγξάθεη ν
ζπκβνπιεπφκελνο απιά αλαθέξνπκε ηελ θαηάζηαζε ρσξίο λα πεξηιακβάλνπκε
ζπλαηζζήκαηα ζε απηφ απιά θαη κφλν γηα λα δψζνπκε κηα αλαηξνθνδφηεζε, ψζηε λα
αληηιεθζνχκε φηη θαηαιάβακε ζσζηά ηα ιεγφκελα ηνπ αιιά θαη γηα λα αληηιεθζεί θαη ν
ζπκβνπιεπφκελνο φηη ην δψζακε φιε καο ηελ πξνζνρή ζε απηά πνπ καο έιεγε. Με απηφ
ηνλ ηξφπν ζα αξρίζεη λα καο εκπηζηεχεηαη ζηγά ζηγά θαη κε ηελ ελζάξξπλζεο πνπ ζα ηνπ
παξέρνπκε φπσο ''Α!'' , '' Έηζη;'', θηι θαηαθέξλνπκε λα είλαη ζε θπζηθφ θιίκα ε ζπδήηεζε
θαη έηζη λα βνεζήζνπκε πεξηζζφηεξν, ρσξίο λα μερλάκε φηη θαη ε πεξίνδνη ζησπήο πνπ ζα
ππάξρνπ είλαη αξθεηά ζεκαληηθνί θαη νπζηαζηηθνί, γηα ηε δηαδηθαζία.
3.3δ Αληαλάθιαζε ζπλαηζζήκαηνο
Ζ ελζπλαίζζεζε είλαη ε βαζηθφηεξε δεμηφηεηα πνπ νθείιεη λα αλαπηχμεη ν ζχκβνπινο θαη
λα βνεζήζεη σο επφπηεο λα θαιιηεξγήζεη ν εθπαηδεπφκελνο ζχκβνπινο, ε δεμηφηεηα ηεο
αληαλάθιαζεο ζπλαηζζήκαηνο είλαη λα δηαηζζάλεηαη θαλείο κε αθξίβεηα ην ζπλαηζζεκαηηθφ
θφζκν ηνπ βνεζνχκελνπ αηφκνπ δειαδή κπνξεί λα ιερζεί σο ε επηιεθηηθή πξνζνρή ζηα
αηζζεκαηηθά ή ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία πνπ ελππάξρνπλ ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πειάηε.(
Microcounceling, ζει 57)
3.3ε Γηδαζθαιία ζπλεληεπηηθώλ δεμηνηήησλ ζε άιινπο αλζξώπνπο
ηεξηδφκελνη ζην βηβιίν ηεο Μαιηθίσζε Λνΐδνπ πνπ είρε ηελ επηκέιεηα ηνπ
Microcounceling:Innovations in Interviewing Training ( Μηθξνζπκβνπιεπηηθή: Καηλνηνκίεο
ζηε πλεληεπθηηθή Δθπαίδεπζε ) ηνπ (Allen E. Ivey, 1971).Έλαο ζχκβνπινο-επφπηεο
νθείιεη λα έρεη θαηά λνπ ηα εμήο εξσηήκαηα.
-ε πνηνχο απεπζχλνληαη ηα εξγαζηήξηα;
Γηα πφζα άηνκα είλαη ζρεδηαζκέλν ην ζεκηλάξην;
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Σί είδνπο εμνπιηζκφο είλαη απαξαίηεηνο;
Πνηφ είλαη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα;
Δίλαη απαξαίηεην λα αθνινπζείηε ε αθξηβήο ζεηξά θαη δηαδηθαζία απηψλ ησλ εξγαζηεξίσλ;
Πφζνο ρξφλνο ρξεηάδεηαη γηα λα θαιπθζεί ην βαζηθφ εξγαζηήξην ;
Εεηήκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, ηα εξγαζηήξηα ζρεδηάδνληαη θαη είλαη γηα δηάθνξεο
νκάδεο αλζξψπσλ φπσο νη αξράξηνη ζχκβνπινη, δηδάζθνληεο, γνλείο, ζχκβνπινη
νκειίθσλ, ςπρηαηξηθνί βνεζνί, νη λνζνθφκεο, ζπλήγνξνη κεηνλνηήησλ, καζεηέο γπκλαζίνπιπθείνπ, είλαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. ηα εξγαζηήξηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη
ζπγθεθξηκέλν πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ εθπαίδεπζε νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη εθπαηδεπηηθέο
εθαξκνγέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαη αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ηεο νκάδαο. Ο εθπαηδεπηηθφο ξφινο πνπ ζηεξίδεηαη ζε επαγγεικαηία ζχκβνπιν
είλαη πνιχ ζεκαληηθφο δηφηη κε ηα εξγαζηήξηα απηφ θαη ηελ ζπκβνιή ηνπ επφπηε
εθπαηδεπηή ζα δηδαρζνχλ νη εθπαηδεπφκελνη ηηο δεμηφηεηεο πνπ νθείινπλ λα δηαρεηξίδνληαη.
Σα ζεκηλάξηα, απηά ζρεδηάδνληαη θαη πξννξίδνληαη γηα νκάδεο ησλ 20 αηφκσλ, παξφια
απηά φκσο ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη αηνκηθή αιιά θαη νκάδα ησλ δπν αηφκσλ. Δπίζεο,
ππάξρνπλ θαη νκάδεο ησλ δηαθνζίσλ αηφκσλ κε ηηο θαηάιιειεο αιιαγέο. Έλα εξγαζηήξην
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε έλα αξρεγφ θαη κε κηα κεραλή βίληεν. Ζ αλαηξνθνδφηεζε πνπ
έρεη ν θάζε εθπαηδεπφκελνο είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν. Ο
αξραηφηεξνο αξρεγφο εθπαηδεχεη αξρεγνχο βνεζνχο, επίζεο πξηλ ην ζεκηλάξην κέζα απφ
ηνπ εθπαηδεπφκελνπο γηα ηελ θαιχηεξε έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα λα έρνπκε κηα ζσζηή
αλαηξνθνδφηεζε ζα ρξεηαζηνχκε έλα θιεηζηφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο θαη έλα
θαζεηφθσλν. Θα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα ππάξρνπλ νιηγνκειήο εθπαηδεπφκελεο νκάδεο ησλ
ηεζζάξσλ αηφκσλ, γηα λα έρνπλ θαιχηεξε αλαηξνθνδφηεζε. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο
ελφο εξγαζηεξίνπ είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζρεδηάγξακκα. ε θάζε εθπαηδεπηηθφ
ζρεδηάγξακκα αθνινπζείηαη ε εμήο δνκή: 1.Πξνζέξκαλζε/Πξνζαλαηνιηζκφο, φπνπ
πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ εηζαγσγηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηελ άζθεζε πνπ ζα
αθνινπζήζεη.2.Αλάγλσζε, φπνπ ν θάζε εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη λα δηαβάζεη έλα
εγρεηξίδην κηθξνζπκβνπιεπηηθήο πνπ λα νξίδεη ηελ δεμηφηεηα πνπ ζα εμαζθεζεί.
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3.Παξαθνινχζεζε ηνπ πξνηχπνπ βίληεν, ζε θάζε βίληεν ε δεμηφηεηα είλαη θαηαγεγξακκέλε
κε ηέηνην ηξφπν πνπ είλαη κηα έκπξαθηε ''βησκαηηθή εκπεηξία'' γηα λα έρνπλ νη
εθπαηδεπφκελε κηα πην ζθαηξηθή γλψκε, αλ θαη κπνξνχλ θαη απφ κφλνη ηνπο κε ηνλ
επφπηεο θαη ηελ νκάδα ηνπο λα εξγαζηνχλ ζε νκάδα εξγαζίαο κε παηρλίδη ξφισλ θαη λα
''βηψζνπλ'' ηελ δεμηφηεηα άκεζα. 4. Πξαθηηθή εμάζθεζε :Πνιχ βαζηθή είλαη ε πξαθηηθή
εμάζθεζε γηα θάζε δεμηφηεηα φπνπ πξέπεη λα δηαβαζηνχλ κπξνζηά ζε φινπο νη νδεγίεο
πξαθηηθήο άζθεζεο ζηηο αξρηθέο ζπλεδξίεο θαη ζηγά ζηγά ε νκάδα λα απνθηά εκπεηξία θαη
λα πξνρσξά κφλε ηεο.5.''Πξάμε -Υξεζηκνπνίεζε-Γίδαμε'' Μεξηθνί επηθεθαιήο δελ ην
ρξεζηκνπνηνχλ ην κέξνο ηεο κηθξνεθπαίδεπζεο πνπ δηεπθνιχλεη ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή
κάζεζε θαη ζπγθξάηεζε.6.Αμηνιφγεζε, ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ππάξρεη έλα έληππν
αμηνιφγεζεο γηα λα ππάξμεη αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ην θεθάιαην θαη ηελ εξγαζία ζαο
ζαλ επφπηεο θαη ζαλ εθπαηδεπφκελνο ηαπηφρξνλα. Δπίζεο φζνλ αθνξά ηελ αθξηβή ζεηξά
θαη ηελ δηαδηθαζία ησλ εξγαζηεξίσλ, πξέπεη λα νη αζθήζεηο λα πξνζαξκφδνληαη ζρεηηθά κε
ηηο αλάγθεο ηεο πξαθηηθήο ησλ εξγαζηεξίσλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, αξρηθά
αθνινπζνχληαη πηζηά νη αξρέο ησλ εγρεηξηδίσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνζαξκφδνληαη. Όκσο
είλαη πνιχ βαζηθφ ν αξρεγφο λα είλαη εχθακπηνο γηα λα δηεμαρζεί θαη ε δηαδηθαζία ηνπ
εξγαζηεξίνπ πην εχθνια θαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα
αληηκεησπίζεη. Δπηηειηθά, δσηηθήο ζεκαζίαο είλαη φηη ν εθπαηδεπηήο νθείιεη λα ζπκάηαη ηελ
εζηθή θαη δενληνινγία, λα ζπκάηαη φηη εξγαδφκαζηε κε αλζξψπνπο θαη φηη ηζρχνπλ ηα
ζπλήζε πξφηππα εζηθήο δηαγσγήο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη
ηηο νκαδηθέο δηαδηθαζίεο.
3.3ζη Δπνπηεπόκελε πξαθηηθή
Κάπνηα ζηηγκή ν εθπαηδεπφκελνο ζα αξρίζεη ηελ επνπηεπφκελε πξαθηηθή ηνπ, θαη ζα
εμαζθείηαη κε πξαγκαηηθνχο ζπκβνπιεπφκελνπο. ην ζεκείν απηφ, ν επφπηεο ηνπ θάζε
εθπαηδεπφκελνπ ζπκβνχινπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ επνπηεία κπνξεί λα γίλεη είηε
κε ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη ηνλ επφπηε , είηε κέζα απφ νκαδηθή επνπηεία θαη ζπρλέο
ζπλαληήζεηο. Σν πξψην ζεκείν πνπ νθείιεη λα αληηκεησπίζεη ν επφπηεο νη αγσλίεο θαη ε
εμάξηεζε πνπ ζα αηζζάλεηαη ν εθπαηδεπφκελνο απφ απηφλ ηηο πξψηεο θνξέο πνπ ζα έξζεη
ζε επαθή κε ηνπο ζπκβνπιεπφκελνπο. Σν δεχηεξν νπζηαζηηθφ ζεκείν είλαη ε ζρέζε ηνπ
ζπκβνχινπ- επφπηε κε ηνπο αξράξηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη κε ηνπο δηδάζθνληεο. Οη
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επφπηεο νθείινπλ λα είλαη ζε αθνινπζία κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη κε
ηε θηινζνθία ηνπ. Δίλαη νπζηψδεο λα ρηηζηεί ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη ζηήξημεο αλάκεζα
ζηνλ επφπηε θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν, ψζηε ν εθπαηδεπφκελνο λα εθθξάδεηαη ειεχζεξα θαη
ηαπηφρξνλα ν επφπηεο λα εμαζθαιίζεη ηελ ηζνξξνπία ζρεηηθά κε ηελ εκπινθή ηνπ ζην
πξφγξακκα αιιά θαη ηελ απηνλνκία ηνπ ζηελ ππεξεζία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.
4 Κεθάιαην-Ο θαζνδεγεηηθόο ξόινο ηνπ ζπκβνύινπ- εθπαηδεπηηθνύ
Ο ξφινπο ηνπ θαζνδεγεηή κάζεζεο- ζπκβνχινπ, είλαη φηη ν ζχκβνπινο επηδηψθεη ηελ
ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ, είηε είλαη ζχκβνπινη ζηνλ
ηξφπν δηδαζθαιίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ είηε είλαη ζχκβνπινη εθπαηδεπηηθψλ νη πξέπεη λα
κάζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ζρέζεηο θαη γλψζεηο ζην επαγγεικαηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ζ
δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη ζαλ θαζνδεγεηήο είλαη ε δηαξθήο ελζάξξπλζε γηα ην
μεπέξαζκα ησλ δπζθνιηψλ ηνπο, ν αλαιπηηθφο ζρνιηαζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο, θαη κε
ζσζηή ππφδεημε λα δηνξζψλνληαη ηα ιάζε. Ο θαζνδεγεηήο ζχκβνπινο φζνλ αθνξά ηνπο
ελήιηθνπο εθπαηδεπφκελνπο ζπκβνχινπο, κηαο θαη κηιάκε γηα ελήιηθεο νθείιεη λα δψζεη ηε
δένπζα πξνζνρή ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο γηα λα αλαπηχμεη ν θαζέλαο ηνπ ηνλ δηθφ ηνπ
κνλαδηθφ ηξφπν επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζπκβνπιεπηηθήο , φπνπ κε ηελ θαηάιιειε
ελίζρπζε ζα δηακνξθψζνπλ απηή ηελ επαγγεικαηηθή ''πξνζσπηθφηεηα'', φκσο ην πφζν ζα
επηηξέςεη λα ελεξγήζνπλ ειεχζεξα. Ο ζχκβνπινο-σο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα έρεη πιήξε
γλψζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ψζηε λα θαζνδεγεί σο θαζνδεγεηήο κάζεζεο πνπ είλαη
θαηάιιεια ηνπ εθπαηδεπφκελνπο, θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ κε ζηφρν ν
θάζε εθπαηδεπφκελσλ αλάινγα κε ηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο θαη πξνηεξαηφηεηεο λα επηιέγεη ην
δηθφ ηνπ πξνθίι κε απηνδχλακε δξάζε, έρνληαο βέβαηα γλσζηφ φηη νπνηαδήπνηε ζηηγκή
είλαη απαξαίηεηε ε παξέκβαζε – ζηήξημε ηνπ ζπκβνχινπ εθπαηδεπηή, ν εθπαηδεπηήο ηνπ
ζα είλαη φζν πην δηαθξηηηθά γίλεηαη παξφλ. Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα πξναλαθεξζέληα
νθείινπκε λα αλαθέξνπκε θάπνηνπο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζεσξεηηθνχο άμνλεο ηεο
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, νη φπνηνη έρνπλ θαηαιπηηθφ ραξαθηήξα γηα ηελ πνηφηεηα ηεο
δξαζηεξηφηεηάο καο σο ζχκβνπινη θαζεγεηέο εθπαηδεπηηθνί. Σα δχν βαζηθφηεξα ζεκεία
πνπ νθείινπκε λα έρνπκε πάληα θαηά ηνπ πξηλ απφ νπνηαδήπνηε εθπαίδεπζε πνπ ζα
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πξαγκαηνπνηήζνπκε σο ζχκβνπινη- εθπαηδεπηηθνί. ''Ζ ελειηθηφηεηα απνθηάηαη φηαλ ην
άηνκν αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο άιινπο σο θνηλσληθά ψξηκν θαη ηαπηφρξνλα ζεσξεί φηη
έρεη θαηαθηήζεη απηφ ην επίπεδν.'' (Jarvis, 1983, ζει. 58)Άξα ε ζηάζε πνπ ζα θξαηήζνπκε
σο ζχκβνπινη απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο καο ή ηνπο ζπκβνπιεπφκελνπο καο,
θαζνξίδεη θαη ην πψο νη ίδηνη ζα αληηιεθζνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ζην ζέκα πνπ εκείο ηνπ
εθπαηδεχνπκε θαη πνηά ζα ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπ, φηαλ δηεθπεξαησζεί.
Δπίζεο, ν βαζηθφηεξνο, φισλ ησλ ιφγσλ είλαη ''Ζ εθπαίδεπζε είλαη κηα αλζξσπηζηηθή
πξάμε, είλαη δνπιεηά κε αλζξψπνπο. Δίλαη ππεξεζία .Να ππεξεηείο ηνπο αλζξψπνπο. Να
ηνπο βνεζήζεηο λα αλαπηπρζνχλ(....)Αξρηθά, ινηπφλ πξέπεη λα λνηάδεζαη γηα ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο ζνπ, λα λνηάδεζαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη λα αλαγλσξίδεηο φηη ηνπο
θνζηίδεη λα ζπλερίζνπλ λα καζαίλνπλ, φρη κφλν νηθνλνκηθά, αιιά θαη ζε ρξφλν, ζε
πξνζπάζεηα θαη ζε ηαπηφηεηα. Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ θξίζε
ηαπηφηεηα. Άξα, λνκίδσ φηη πξψηε πξνηεξαηφηεηα γηα έλα εθπαηδεπηή είλαη λα είλαη θαιφο
άλζξσπνο θαη λα αλαγλσξίδεη φηη δνχκε γηα λα εμππεξεηνχκε θαη φρη γηα λα είκαζηε
αθέληεο. Έηζη ζα άξρηδα. Γη' απηφ θαη ην κέιεκα κνπ εζηηάδεηαη πην πνιχ ζηε δηδαθηηθή
πξνζσπηθφηεηα ,ζην ζηπι θαη φρη ζηε κέζνδν''.( Jarvis, απφ ηελ 7ε απάληεζε ζηε
ζπλέληεπμε ηνπ ΔΑΠ).Δπνκέλσο, ν απψηεξνο ζηφρνο, καο είλαη πάλσ απφ φια λα
λνηαδφκαζηε πξαγκαηηθά, γηα ηνλ εθπαηδεπφκελφο καο θαη σο θαζνδεγεηέο λα είκαζηε ην
ζηήξηγκά ηνπ. Ο Pratt(1991), αλαθέξεη πέληε επξχηεξεο νκάδεο ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο : 1.λα
αλαπηχζζνπλ ηζφηηκεο ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο, 2 λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα απηά
πνπ δηδάζθνπλ, 3 λα αλαγλσξίδνπλ ηελ κάζεζε, 4 λα απνζαθελίδνπλ ηνπο ξφινπο θαη ηηο
επζχλεο ηνπ θάζε ξφινπ, 5 λα κελ μεπεξλνχλ ηα ζπκθσλεζέληα ή ζεζκνζεηεκέλα φξηα
θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα.Δπνκέλσο, είλαη βαζηθφ λα αλαπηχμνπλ ηελ
ελζπλαίζζεζε ηνπο γηα λα αληηιακβάλνληαη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη
ζπλεθπαηδεπφκελνη, θαη λα αξρίζνπλ λα ελεξγνπνηνχληαη σο εθπαηδεπφκελνη.Ο Rogers (
1999) αλαθέξεη πνηνί είλαη νη ηέζζεξηο βαζηθνί ξφινη ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ πνπ κπνξεί
λα επηιέμεη είλαη ηνπ αξρεγνχ ηεο νκάδαο, κε ζηφρν λα θξαηήζεη ηελ νκάδα ελσκέλε θαη
λα δηαηεξήζεη έλα ζηαζεξφ ξπζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο, β ηνπ εθπαηδεπηή, σο θνξέα αιιαγήο,
γ. Σνπ κέινπο ηεο νκάδαο, πνπ ππφθεηηαη ζηηο πηέζεηο πνπ απηή αζθεί, δ. Σνπ ''θνηλνχ'',
πνπ παξακέλεη εθηφο ηεο νκάδαο σο άηνκν ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ ηα κέιε ηεο
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ζα επηδείμνπλ απηά πνπ κφιηο έκαζαλ, επηδηψθνληαο ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ
ελίζρπζε.Άξα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ν εθπαηδεπηήο ζα
επηιέμεη ην ξφινπ πνπ ζα ήηαλ θαηάιιεινο θάζε θνξά.Δπηπξνζζέησο, νη Feiman-Neimser
(1992) , αλαθέξνπλ φηη θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηα νη εθπαηδεπηέο θαη νη εθπαηδεπφκελνη
κπνξνχλ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε λα αλαιάβνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο α.ηνπ κέληνξαθαζνδεγεηή , ν νπνίνο είλαη έλαο ζχληνκνο ξφινο, δηφηη πξνζπαζεί λα ζηεξίδεη ηνλ λέν
εθπαηδεπηηθφ ζηελ λέα θαηάζηαζε θαη λα ηνλ εθπαηδεχζεη γηα λα κάζεη ηηο βαζηθέο
απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο δίλνληάο ηνπ ηηο ρξήζηκέο πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο πνπ ζα
αληηκεησπίζεη ηνλ πξψην ρξφλν ζηε δνπιεηά, β. Σνπ εθπαηδεπηηθνχ- ζπληξφθνπ .Δίλαη ν
καθξνβηφηεξνο ξφινο,φπνπ ν κέληνξαο εθπαηδεπηήο ζα ζηεξίδεη ηνλ λέν εθπαηδεπηηθφ λα
αλαπηχμεη ην δηθφ ηνπ ζηπι δηδαζθαιίαο θαη λα αλαζηνραζηεί ζρεηηθά κε ηα δπλαηά θαη
αδχλαηα ζεκεία ηνπ, ε ζρέζε απηή είλαη ακθίδξνκε θαη νη ξφινη κπνξεί λα ελαιιάζζνληαη
θαηά πεξίπησζε, γ., ηνπ παξάγνληα αιιαγήο εζηηάδνληαο θαη ζηνπο δχν παξαπάλσ
ξφινπο ζρέζε εδψ είκαη καθξφρξνλε θαη ρξεηάδεηαη ακνηβαία δέζκεπζε θαη
πεξηζζπιινγή.ηφρνο δελ είλαη κφλν ε κάζεζε, αιιά ζην πψο λα αλαζεσξεί θαη λα
επαλαπξνζδηνξίδεη θαη λα αληηθαζηζηά ηηο γλψζεηο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ αλάινγα κε ηηο
ηξέρνπζεο αλάγθεο.Δπηηειηθά, ν θαζνδεγεηηθφο ξφινο, είλαη απηφο πνπ ''ζέηεη'' ηηο βάζεηο,
ηελ εκπηζηνζχλε, επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ζηελ αξρή ηεο ζρέζεο θαη ηεο
ζηαδηνδξνκίαο ελφο ζπκβνχινπ- εθπαηδεπφκελνπ, αιιά θαη ηνλίδεη θαη πψο πξέπεη λα είλαη
ν θαζνδεγεηηθφο ξφινπο ηνπ ζπκβνχινπ- εθπαηδεπηηθνχ.

5 Kεθάιαην-Portfolio - e-Portfolio (Υαξηνθπιάθην Ζιεθηξνληθό Υαξηνθπιαθην)Tί
είλαη ην Portfolio.

Μεηά απφ κηα εθηελή έξεπλα θξίλεηαη απαξαίηεην, λα αλαθέξνπκε ηί είλαη ην Portfolio γηα
πην ιφγν γηα λα γίλεη πην ζαθήο θαη ζθαηξηθά αλαπηπγκέλε ε έλλνηα ηνπ e-Porfolio.To
portfolio είλαη κηα κέζνδνο πνπ έρεη ηηο αξρέο ηεο ζηελ ''Απζεληηθή αμηνιφγεζε'' θαη
βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε θαη ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε αιιά θαη απην-αμηνιφγεζε .
Δπνκέλσο, κε ηελ κέζνδν ηνπ νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζνπλ ηνλ πξνζσπηθφ
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ηνπο θάθειν.Άξα απφ ηε ζηηγκή πνπ ν καζεηήο, ζπιιέγεη θαη αξρεηνζεηεί ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγεί αιιά θαη λα απηνμηνινγεί
ηελ ''πνξεία'' ηνπ εαπηνχ ηνπ, κε απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδεη ηελ απηνεηθφλα ηνπ κέζα θαη
έμσ απφ ην ζρνιείν.Αθφκε, αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηα
''πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνχ ηνπ ηεο παζεηηθή ηνπο πνξείαο, ησλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζε θαη λα απηνβειηηψλεηαη.To Porfolio,ε κέζνδνο απηή βνεζάεη ηνπο
καζεηέο : Να γλσξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα αλαθαιχςνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο.Να
αμηνινγνχλ ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο. Να θαηαγξάθνπλ αμίεο, ζθέςεηο, ζηφρνπο,
ηε καζεζηαθή ηνπο πξφνδν, θαζψο θαη ηα ζρέδηα ηνπο ζην κέιινλ.(Φσηηάδνπ,
2001)Δπίζεο, ν καζεηήο κε δηθή ηνπ επζχλε αιιά κε ηε βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληα ζε ηαθηά
δηαζηήκαηα αλαλεψλεη θαη αλαδνκεί ην πεξηερφκελν ηνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν αλαδεηθλχνληαη
θαη βειηηψλνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ.Ζ δεκηνπξγία ηνπ επίζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ
ζεκείν.Σα ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηνπ Portfolio 1.ρεδηάδεη ηνπο ζθνπνχο θαη ην είδνο ηνπ
Portfolio. 2.πιιέγεη ζηνηρεία. 3.Δπηιέγεη απηά πνπ ηνλ αληηπξνζσπεχνπλ. 4. θέπηεηαη θαη
αμηνινγεί. 5.πλδέεη- ζπζρεηίδεη ηα πξνεγνχκελα κε άιια πην πξφζθαηα. 6. πδεηάεη γηα
απηά. 7.Απνξξίπηεη φ,ηη δελ ηζρχεη πιένλ θαη αλαλεψλεη κε θαηλνχξγηα ζηνηρεία. (Φσηηάδνπ
2001). Ζ ρξήζε ηνπ Portfolio, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ απνζθνπεί ζηελ θαηαγξαθή δεμηνηήησλ,αμηψλ, ελδηαθεξφλησλ θαη
κειινληηθψλ ζηφρσλ θαη απνηειεί έλα ζππιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν (Φσηηάδνπ
2001).
5.1 Tί είλαη ην e-portfolio.
Mεηά απφ ηηο παξαπάλσ βαζηθέο εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο γηα λα αληηιεθηνχκε ηί είλαη ην
portfolio ζαλ θηινζνθία, ζα αλαιχζνπκε ζηγά ζηγά ηί είλαη ην e-portfolio, o νπνίνο είλαη ν
ςεθηαθφο θάθεινο ηνπ καζεηή, ηερλνινγηθή εμέιημε ηνπ porfolio.O ςεθηαθφο θάθεινο (eportfolio), κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα e-portfolio είλαη γλσζηφο ζηελ βηβιηνγξαθία (Barett,
2001, Woodward & Nanlohy, 2004, Wall et al., 2006) θαη σο portfolio, e-portfolio, efolio,
digital portfolio, webfolio – είλαη θαηά βάζε κηα ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ θαθέινπ εξγαζηψλ
ηνπ καζεηή, πνπ είλαη βαζηζκέλνο ζην ραξηί, δεκηνπξγεκέλνο ζ' έλα ππνινγηζηηθφ
πεξηβάιινλ θαη κε ελζσκάησζε φρη κφλν θεηκέλνπ, αιιά θαη γξαθηθψλ, ήρσλ θαη βίληεν.
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( Αιηβίδνο & Ληάπε 2007).Δπίζεο ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ςεθηαθνχ θαθέινπ ησλ εξγαζηψλ
ηνπ καζεηή είλαη πνιιά 1.Με ηνπο παξαδνζηαθνχο θαθέινπο, ραξηνθάθεινη, θνπηηά κε
θαζέηεο, εηθφλεο,δσγξαθηέο κπνξεί λα θαηαιάβνπλ πνιχ θπζηθφ ρψξν.Με έλαλ φκσο
ςεθηαθφ θάθειν νη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα απνζεθεπηνχλ εχθνια είηε ζηνλ ζθιεξφ δίζθν
ηνπ ππνινγηζηή, είηε ζ' έλαλ νπηηθφ δίζθν (CD-ROM) είηε νπνπδήπνηε αιινχ ( π.ρ.DVD,
memory stick), 2. νη ςεθηαθνί θάθεινη εθηφο απφ ην ειάρηζην θπζηθφ ρψξν πνπ
θαηαιακβάλνπλ, κπνξεί λα ζπγθξαηήζνπλ κηα κεγάιε πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ. Δηθφλεο,
έξγα ηέρλεο θαη γξαπηά δείγκαηα εξγαζηψλ κπνξεί λα ππνζηνχλ ζάξσζε θαη λα
απνζεθεπηνχλ, 3. Με ηε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ θαθέινπ εξγαζηψλ, κηα ζπλεξγαηηθή
εξγαζία καζεηψλ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζην θάθειν φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, 4 νη
ςεθηαθνί θάθεινη κπνξεί λα εκπινπηηζηνχλ κε ήρν, κνπζηθή, εηθφλεο, γξαθηθά αθφκε
βίληεν. Οη καζεηέο κε ηε δεκηνπξγία, ζπιινγή, νξγάλσζε θαη απνηίκεζε ηνπ ςεθηαθνχ
θαθέινπ εξγαζηψλ, απνθηνχλ ζπλαίζζεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε
δηαδηθαζία ηνπο απηναμηνιφγεζεο ( Barret, 2001).ηελ έξεπλα δξάζεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ Αιεβίδν θαη Ληάπε δηεξεπλήζεθε ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ eportfolio βαζηθφηεξνο ιφγνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ην e-portfolio είλαη δηφηη βάζε ηνπ
λφκνπ(Π.Γ. 86/2001.ΦΔΚ 73, η Α΄), επεηδή κέρξη ην 1997 ππήξρε αζάθεηα θαη
απνζπαζκαηηθφηεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ζεζκνζεηήζεθε απηφο ν λφκνο πνπ
ελ νιίγνηο αλέθεξε ην ηφπν ζεκαληηθή είλαη ε πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ φπνπ
απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηδαθηηθήο δηδαζθαιίαο θαη γηα λα επηηχρεη κηα έγθπξε
αληηθεηκεληθή αμηφπηζηε αληηθεηκεληθή θαη αδηάβιεηε απνηίκεζε ησλ γλψζεσλ, ηεο θξηηηθήο
ηθαλφηεηαο θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη αθεηέξνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ απηνγλσζία
θαη ηελ αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε ηνπο γηα ην επίπεδν κάζεζεο θαη ηεο ηθαλφηεηεο ηνπο.
Δίλαη θπξίσο ( Κνπινπκπαξίηζε & Μαηζαγγνχξα, 2004) 1. Δξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηεί
ζην ζρνιείν ηνπ ( ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο) 2. Δξγαζίεο, ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί ν
καζεηήο, πέξαλ απηψλ πνπ γίλνληαη ζην πιαίζην ησλ ππνρξεσηηθψλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ(
αλαθνξέο ζε βηβιία, έξεπλεο, πξνγξάκκαηα απφ ππνινγηζηή) 3.Αλαθνξέο ζρεηηθέο κε
ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη( δηαγσληζκνί)4Αληίγξαθα επαίλσλ,
βξαβείσλ ή άιισλ δηαθξίζεσλ ηνπ.5.Δξσηεκαηνιφγηα απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή.5.
Παξαηεξήζεηο ή πξνηάζεηο ηνπ ζρεηηθέο κε ηα καζήκαηα.Όια απηά ζα πεξηιακβάλνληαη
ζηνλ ''θάθειν επηδφζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ καζεηή'' γηα απηφ ην ιφγν θξίλεηαη
απαξαίηεην ην portfolio θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην e-portfolio γηα ηελ κάζεζε
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αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή.Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε είρε 3 βαζηθνχο
άμνλεο α. Σελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο
κε ραξηί θαη κνιχβη, κε αθνξκή έλλνηεο απφ δηάθνξα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο. β.ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ην ινγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο
ραξηνγξάθεζεο Cmaptools γ. Σε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ θαθέινπ εξγαζηψλ κε ην
ινγηζκηθφ Cmaptools κε ζρνιηθέο εξγαζίεο-δξαζηεξηφηεηεο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζηελ
δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα (Windows, Excel, PowerPoint,
Inspiration,Hotpotatoes, πξφγξακκα Ζρνγξάθεζεο, θ.α.)Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε
αλαγλψξηζε ησλ ζπλζεθψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ e-porfolio.H εθαξκνγή ησλ
δηαδηθαζηψλ ζπλνδεχηεθε απφ πνιιέο δπζθνιίεο παξά ηαχηα ηα παηδηά έδεημαλ κεγάιν
ελζνπζηαζκφ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ θαθέινπ.Ίδηα αληαπφθξηζε είρε θαη απφ ην
θνηλφ ησλ αμηνινγεηψλ αιιά θαη απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ.Πνιχ βαζηθφ ζεκείν ε
δηακεζνιάβεζε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο (concept projects), ε βαζηζκέλε ζε
ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο αξρεηνζέηεζεο ,ζπιινγήο θαη
νξγάλσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ καζεηή θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ θαθέινπ ηνπ θαη κε
απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή λα εκπινπηίδεη λα αθαηξεί πιηθφ θαη λα
δηακνξθψλεη ην e-portfolio αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ.Δπίζεο,
ζηελ έξεπλα ησλ Αιηβίδνπ & Ληάπε παξαηεξήζεθε δπζθνιία ζηελ ρξήζε ηνπ Y/H, ησλ
δηάθνξσλ ινγηζκηθψλ ( Inspiration, Cmaptools θ.α.) δηφηη πάξα πνιινί καζεηέο δελ ήηαλ
εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο ηερνινγίεο.Αθφκε ε αλεπάξθεηα ρξφλν ιφγν ηνπ σξνινγίνπ
σξαξίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην ζρνιηθφ
εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθή αθνχ έρνπλ πξφζβαζε θαη νη άιινη εθπαηδεπηηθνί.Δπίζεο ε
θαζπζηέξεζε ζηε θφξησζε ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ή ε αδπλακία πξφζβαζεο ζην
δηαδίθηπν.Έιιεηςε εμνπιηζκνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο κε φια ηα ειεθηξνληθά
κέζα.Καη ηέινο δπζθνιία ζηε δεκηνπξγία Κιίκαθαο Γηαβαζκηζκέλσλ Κξηηεξίσλ γηα θάζε
είδνπο εξγαζία ήηαλ απφ ηηο βαζηθφηεξα ζεκεία πνπ δπζθφιεςαλ ηελ δηεμαγσγήο ηεο
έξεπλαο.
5.2 Δ-portfolio Μahara

ην άξζξν ηνπ Νηθνινχ θαη Γεσξγφπνπινπ παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο,
δηαρείξηζεο θαζψο θαη έλα ζελάξην δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ
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ραξηνθπιαθίνπ ( e-portfolio) Mahara.Δπηιέρζεθε λα παξνπζηαζηεί ζηελ παξνχζα
πηπρηαθή ην e-portfolio Mahara γηα ηνλ ην ιφγν φηη δελ είλαη απιά έλα e-portfolio αιιά ην
ινγηζκηθφ ηνπ είλαη έλα πιήξεο ειεθηξνληθφ ραξηνθπιάθην, ηζηνιφγην, εξγαιείν θαηαζθεπήο
βηνγξαθηθνχ θαη κε δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο δπθηχσζεο.Καη ην βαζηθφηεξν φισλ δίλεηαη
έκθαζε ζηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο νκάδαο ζηελ νξγάλσζε καζήκαηνο
Δπνκέλσο,ειεθηξνληθφ ραξηνθπιάθην είλαη κηα ηερλνινγηθή έθδνζε ηνπ θαθέινπ ηνπ
καζεηή αιιά έλα δηαδηθηπαθφ ςεθηαθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο ή έλα κέζν γηα κάζεζε πνπ
κπνξεί λα παξέρεη πξφζβαζε ζε πνιιά ςεθηαθά αληηθείκελα θαη πφξνπο ζε δηάθνξεο
κνξθέο κέζσλ.Σα αληηθείκελα (artefacts) πέξα απφ ην πιηθφ ηνπ θάζε καζεηή είλαη κηα
έλδεημε φζνλ αθνξά ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπ καζεηή, ηελ θξηηηθή ζθέςε, αμηνιφγεζε θαη ηα
επηηεχγκαηα.Σα νθέιε ηνπ ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ απμάλνληαη ζηαδηαθά, δηφηη ην
πεξηερφκελν θαη ε θχζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ απμάλεηαη δηαρξνληθά, κε ηελ
ειηθία, ηελ εκπεηξία θαη ηελ σξηκφηεηα ηνπ καζεηή.Ο βαζηθφηεξνο ζηφρνο ηνπ e-portfolio
πέξα απφ ηελ κάζεζε είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, έρεη κηα αζξνηζηηθή θαη
δηακνξθσηηθή κνξθή αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη
παξέρεη κηα ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε θαη ζπλερή επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ κε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ.Σν e-portfolio είλαη έλα on-line πεξηβάιινλ πνπ ζπλερψο απμάλεη ηηο
δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηηο ΣΠΔ θαη ηα πνιπκέζα.Δπίζεο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ
καζεηή λα δηαρεηξηζηεί αξρεία θαη εθαξκνγέο ηφζν ζε επίπεδν ζρνιηαζκνχ φζν ηεο
πξφζβαζεο ζε παγθφζκηνπο πφξνπο πνιπκέζσλ θαη παγθφζκηα γεγνλφηα
εμειίζζνληαη.Αθφκε,ζηεξίδεη κηα γεληθφηεξε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ζπλεξγαζία
ζρνιείνπ, γνλέσλ, καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ.Ο γνληφο, ζηεξίδεη
θαζεκεξηλά ηνπο ζηφρνπο ηνπ παηδηνχ-καζεηή.Ο εθπαηδεπηηθφο δε ζηεξίδεη ην καζεηή λα
εζηηάζεη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ θιίζεηο θαη ζηηο αδπλακίεο ψζηε ζηγά ζηγά λα βειηηψζεη ηελ
δηδαθηηθή ηνπ πξνζέγγηζε θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα πνηνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή
εθπαίδεπζε.
5.3 Σί είλαη ην ειεθηξνληθό Υαξηνθπιάθην Mahara
To Mahara παξέρεηαη ειεχζεξα, σο ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα ( ππφ ηελ GNU General
Public License έθδνζε 3 ή λεφηεξε έθδνζε ) είλαη έλα πιήξεο ειεθηξνληθφ ραξηνθπιάθην
(e-portfolio), ηζηνιφγην, εξγαιείν θαηαζθεπήο βηνγξαθηθνχ, κε δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο
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δηθηχσζεο, ην νπνίν θέξλεη ηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο ζε επαθή θαη βνεζάεη ζηελ
δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ. Σν φλνκα Mahara πνπ, ζηελ γιψζζα Μανξί
ζεκαίλεη πνπ νκηιείηαη ζηελ Νέα Εειαλδία, ζεκαίλεη ''ζθέθηνκαη'' ή ''ζθέςε'',
αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξφζεζε ζρεδηαζκνχ κηαο εθαξκνγήο πνπ πξνζθέξεη ζε επηιεγκέλεο
νκάδεο ρξεζηψλ εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ κέζσ ηεο δηα βίνπ
κάζεζεο θαζψο επίζεο θαη ηελ πεπνίζεζε φηη νη ΣΠΔ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
πξνψζεζε κηαο πεξηζζφηεξν ζπλεξγαηηθήο, αιιεινεπηδξαζηηθήο, πινχζηαο ζε κέζα θαη
εμαηνκηθεπκέλε κάζεζεο''( Brown, Anderson, Simpson & Suddaby, 2007). O ζρεδηαζκφο
ηνπ e-portfolio Mahara γίλεηαη κε βάζε απηέο ηηο αξρέο. 1. Σε καζεηηθή ηδηνθηεζία ηνπ
ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ. 2. Σε δπλαηφηεηα παξνρήο πξφζβαζεο ή πηζηνπνίεζεο ζε
δηάθνξεο επηιεγκέλεο νκάδεο. 3. Σε δπλαηφηεηα πξφζζεζεο κεηαδεδνκέλσλ, ζε φιεο ηηο
θαηαρσξήζεηο θαη ηα ςεθηαθά αληηθείκελα, κε ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ηηο νκάδεο.4. Σε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο
κε πνιιά δηθαηψκαηα, λα έρνπλ πξφζβαζε, κφλν ζε απηά πνπ νη καζεηέο επηηξέπνπλ. 5.
Σελ επειημία γηα ηππηθέο ή φρη, θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο ή ζρεηηθέο κε καζήκαηα
πεξηνρέο.Σν e-portfolio Mahara, ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηελ θηινζνθία φηη ε ηερλνινγία ζα
αλαπηπρζεί κε βάζε ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θαη ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο
κεζφδνπο.Σν ινγηζκηθφ ηνπ ζρεδηάζηεθε λα είλαη δηεπηζηεκνληθφ ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαη
επέιηθην γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί.H εγθαηάζηαζή ηνπ γίλεηαη πην εχθνια ζε ιεηηνπξγηθά
ζπζηήκαηα, φπσο ην apt ηνπ Ubuntu 12.04. , επνκέλσο ε επηινγή ηνπ παθέηνπ mahara
απφ ην θέληξν ινγηζκηθνχ ηνπ Ubuntu είλαη αξθεηή γηα λα εγθαηαζηαζεί έλα πιήξεο LAMP
ζχζηεκα ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ.Γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
ζηα ειιεληθά ζρνιεία δεκηνπξγήζεθε έλα παθέην mahara-el γαη ην Mahara θαη γηα ηνλ
TinyMCE editor πνπ ρξεζηκνπνηεί, ελψ παξάιιεια είλαη εγθαζηζηά εμάξηεζε θαη ην
παθέην phpmyadmin.Σν Mahara-el αλαξηήζεθε ζην απνζεηήξην ινγηζκηθφ ηεο Σερληθήο
ππνζηήξημεο ΔΠΔΖΤ, ψζηε λα είλαη δηαζέζηκν γηα φια ηα ζρνιεία.
5.4 Σν Mahara.
To Mahara απφ ηα αιιά ζπζηήκαηα e-portfolio είλαη δηαθνξνπνηεκέλν σο εμήο ν ρξήζηεο
ειέγρεη πνηά ζηνηρεία θαη πνηέο πιεξνθνξίεο ζην ραξηνθπιάθην ηνπ ζα είλαη νξαηέο ή
πξνζβάζηκεο απφ άιινπο ρξήζηεο. Γηα λα ην ελεξγνπνηήζεη απηφ ην ζηνηρείν ειέγρνπ
πξφζβαζεο ζα ηνπνζεηήζεη φια ηα αληηθείκελα (artefacts) πνπ ζέιεη θαη ζα εκθαληζηνχλ
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ζε άιινπο ρξήζηεο ζε κηα πεξηνρή πνπ ζην Mahara ιέγεηαη ''ειίδα''Σν ραξηνθπιάθην κνπ
> ειίδεο α.νξηζκφ εκεξνκελίαο πξφζβαζεο , β. Ρχζκηζε ιήςεο δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ
ζρνιείσλ, γ.ζηα άηνκα πνπ βιέπνπλ ηε ζειίδα λα δεκηνπξγνχλ αληίγξαθα. Αθφκε Σν
πιηθφ κνπ>Αξρεία, ζηα Αξρεία απνζεθεχνληαη νη θάθεινη ησλ αξρείσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ραξηνθπιάθην .Ο δηαρεηξηζηή είλαη απηφο πνπ επηηξέπεη λα
θαλεξψλνληαη ηα αξρεία θαη πνηά ζηνπο ρξήζηεο.Καη ην ζην πιηθφ > αξρεία έρνπκε
δεκηνπξγία ησλ δνκψλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ. Μεηαθφξησζε πνιιψλ αξρείσλ
γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά θαη αλάζεζε νλνκάησλ θαη πεξηγξαθψλ ζηα αξρεία.
Τιηθό > Ζκεξνιόγην Οη δπλαηόηεηεο ζην εκεξνιόγην είλαη νη εμήο
1.Γεκηνπξγία θαηαρσξήζεσλ εκεξνινγίσλ Web ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ θεηκελνγξάθν
ηχπνπ WYSIWYG 2.επηζχλαςε αξρείσλ θαη ελζσκάησζε εηθφλσλ ζε δεκνζηεχζεηο 3
ξπζκίζεηο, αλ ζα επηηξέπνληαη ή φρη ζρφιηα 4. δεκηνπξγίαο πξφρεηξσλ θαηαρσξήζεσλ, γηα
κεηαγελέζηεξε δεκνζίεπζε
Κνηλσληθή Γηθηύσζε
Τπάξρεη ζχζηεκα πνπ κεηά απφ αίηεκα θηιίαο κπνξεί λα απνδερηεί θάπνηνλ θαη επίζεο θαη
κε ιίζηα θίισλ πνπ επίζεο κπνξεί λα γίλεη απηφκαηα ε απνδνρή.
Τιηθό > Βηνγξαθηθό
Μπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ςεθηαθφ βηνγξαθηθφ θαη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εηζάγνπλ
πιεξνθνξίεο ζε κηα ζεηξά απφ πξναηξεηηθά πεδία γηα θαζαξά πξνζσπηθνχο
αθαδεκατθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο.
Γηαρείξηζε
Οη δηαρεηξηζηέο έρνπλ ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο
Γηακφξθσζε ηζηνηφπνπ, Γηαρείξηζε ρξεζηψλ, δηαρείξηζε νκάδσλ, δηαρείξηζε ηδξπκάησλ
θαη δηαρείξηζε επεθηάζεσλ.Ο βαζηθφηεξνο ζηφρνο ηνπ Mahara, είλαη δεκηνπξγία e-portfolio
κε ζθνπφ ηελ δηάδξαζε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ θαη φρη ηελ απιή
αλάγλσζε πιεξνθνξηψλ θαη πξνζφλησλ, γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ.
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6 Κεθάιαην-Νέεο ηερλνινγίεο

H ξαγδαία αλάπηπμε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (I.C.T.) ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέιημε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ απμάλνπλ νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ
κάζεζεο θαη καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ ζα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο
δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.Δηδηθφηεξα, ηα ςεθηαθά κέζα (θφκβνη: ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, ζπλδηαιέμεηο) θαίλεηαη φηη κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγία λέσλ
επνηθνδνκεηηθψλ (constructivist) κέζσλ ελεξγεηηθήο θαη απην-θαζνδεγνχκελεο
ειεθηξνληθήο λέσλ κάζεζεο θαζψο, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο πνηθίισλ εξγαιείσλ ( θείκελν,
γξαθηθά, ήρν, animation, θίλεζε κε κε γξακκηθνχο κεραληζκνχο), πξνζθέξνληαη
δπλαηφηεηεο γηα αμηνπνίεζε φισλ ησλ ηξφπσλ κάζεζεο.(Παπαγηάλλε&Παξαζθεπά, 2008
)( Ford & Chen, 2000, Calcaterra et al, 2005).Σν Internet ή Net ή Γηαδίθηπν ή Γίθηπν είλαη
έλα αραλέο δίθηπν ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, ή ζχλνιν
κηθξφηεξσλ δηαζπλδεκέλσλ δηθηχσλ, φπσο ππαγνξεχεη ε εηπκνινγία ηνπ φξνπ .Απνηειεί
''δηεζλέο δίθηπν απφ δίθηπα ππνινγηζηψλ θαη έλα δίθηπν αλζξψπσλ''.Ζ αλάπηπμε ηνπ
δηαδηθηχνπ νθείιεηαη ζηηο λέεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο πνπ ην ίδην παξέρεη.ην δηαδίθηπν
ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζε κνξθή θεηκέλνπ, εηθφλαο, θηλνχκελεο εηθφλαο, ήρνπ αθφκε θαη
βίληεν.Ζ βαζηθή ηνπ δηαθνξνπνίεζε απφ ηα άιια επηθνηλσληαθά κέζα, έληππα θαη
ειεθηξνληθά, ε νπνία νδήγεζε ζηελ εθξεθηηθή αλάπηπμή ηνπ, είλαη φηη δελ εθιακβάλεη ηνλ
πιεξνθνξνχκελν σο παζεηηθφ δέθηε θαη θαηαλαισηή πιεξνθνξηψλ, αιιά ζεσξεί φινπο
ηνπο ρξήζηεο ηνπ σο ηζφηηκνπο ζηελ πξφζβαζε ηεο πιεξνθνξίαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ
θνηλσληθή ζέζε, γέλνο, θχιν, ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο, ηνπο παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ''πξνεγεζνχλ'' ζηηο ηζηνζειίδεο πνπ επηζπκνχλ θαη ην θπξηφηεξν λα
δεκηνπξγήζνπλ δηθέο ηνπο ( Herman, 1999:177).Σν δηαδίθηπν ζήκεξα είλαη ''έλα δηεζλέο
ππεξ-δίθηπν πνπ ζπλδέεη δίθηπα θπθινθνξίαο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθνξηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν'' (νινκσλίδνπ, 2001:62)Άξα έλαο ''ρψξνο'' πνπ νη
καζεηέο κε ηελ ζσζηή εθπαίδεπζε θαη επνπηεία καο, κπνξνχλ λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο
γηα λα κάζνπλ απφ ζσζηέο θαη έγθπξεο πεγέο.Δπίζεο, δηαθαίλεηαη ην πφζν ζεκαληηθή
είλαη ε χπαξμε ηνπ δηαδηθηχνπ, ζήκεξα δηφηη αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή κπνξείο λα
αληιήζεηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αιιά λα επηθνηλσλήζεηο θαη κε νιφθιεξν ηνλ θφζκν,
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κηαο θαη γίλεζαη κέινο κηα παγθφζκηαο θνηλσλίαο πιεξνθνξηψλ άθξσο απαξαίηεηεο ζηελ
πιεηνλφηεηά ηνπο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο.Σν δηαδίθηπν απφ ηε θχζε θαη ηε ιεηηνπξγία
ηνπ απνηειεί ''έλα δπλακηθφ, κε γξακκηθφ θαη ζπλερψο εμειηζζφκελν γλσζηηθφ
πιεξνθνξηαθφ πεξηβάιινλ'' θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε
δηάθνξσλ ηξφπσλ κάζεζεο, φπσο ''κάζεζε κέζα απφ ηελ εηθνληθή πξάμε, κάζεζε κε
αλαζηνραζκφ, κάζεζε κέζα απφ ηε κειέηε πεξηπηψζεσλ, κάζεζε κέζα απφ ηελ
εμεξεχλεζε αιιά θαη ηπραία κάζεζε'' (Κεθέο& Μπισλάθνπ-Κεθέ, 2001:93,111) Σν
δηαδίθηπν επίζεο, παξέρεη κηα ζεηξά απφ εξγαιεία , ηα νπνία πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο
δπλαηφηεηεο θάζε θνξά(Υιαπάλεο & Γεκεηξφπνπινο, 2001:93 111) 1.ηέιλεη ή ιακβάλεη
θαλείο κελχκαηα αλά πάζα ζηηγκή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 2. Αλαδεηά
πιεξνθνξίεο θαη θάζε είδνπο πιηθφ (θσηνγξαθίεο, θείκελν, βίληεν θ.α.)ζηνλ παγθφζκην
ηζηφ. 3. Δξγάδεηαη απφ θνηλνχ ή ζε ζπλεξγαζία κέζσ εηδηθψλ εξγαιείσλ (Whiteboard θ.α.).
4 Eρεη νπηηθή επαθή θαη ερεηηθή επηθνηλσλία κε ζπλνκηιεηέο απφ απφζηαζε.Δπίζεο, ε
ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο πεγή πιεξνθνξηψλ επηηξέπεη ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
(Carr et al, 1997 Bitter & Pierson 1999: 123-141 Hamelink, 2000: 153) λα: Δληνπίδνπλ
θάζε είδνπο πιεξνθνξία θαη δεδνκέλα (άξζξα πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ, επίζθεςε ζε
ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, εηθνληθά κνπζεία, εθζεζηαθνχο ρψξνπο, δσνινγηθνχο θήπνπο.
Δχξεζε θαη επεμεξγαζία γεσγξαθηθψλ θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ
θ.α.)Υξεζηκνπνηνχλ έηνηκν on line εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη πξνγξάκκαηα (παξνπζηάζεηο θαη
πξνζνκνηψζεηο θαηλνκέλσλ, θαηαζηάζεσλ, ιεηηνπξγηψλ θαη γεγνλφησλ, εθπαηδεπηηθά
παηρλίδηα, δξαζηεξηφηεηεο εμάζθεζεο ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο, on line δηαγσλίζκαηα,
εμεξεπλήζεηο θ.α.)Απνζεθεχνπλ ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή δηάθνξα εθπαηδεπηηθά θαη άιια
πξνγξάκκαηα (ινγηζκηθά, παηρλίδηα θ.α.)Σν δηαδίθηπν πηα είλαη κηα πεγή γλψζεο θαη
πιεξνθνξίαο γηα ηνπο καζεηέο.Οη καζεηέο έρνπλ δηάθνξεο πεγέο πιεξνθνξηψλ, θαζψο νη
ζχλδεζκνη απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα ππεξκέζα ελζαξξχλνπλ ηνπο
καζεηέο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο
π.ρ. Ζ ιεγφκελε δεμηφηεηα ιεηηνπξγία ηεο νζφλεο (Skill of screening) δίλεη ζηνπο καζεηέο
ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίδνπλ, λα εμεξεπλνχλ θαη λα θαηαλννχλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ζε
έλα ππεξκεζηηηθφ πεξηβάιινλ (Caccuran & Lambert 1999).O Reeves (1997) ππνζηεξίδεη
φηη ην δηαδίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πεξηβάιινλ κάζεζεο, θαζψο ζεσξείηαη σο
κηα πνιχ ζεκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο.Ζ δηδαζθαιία φκσο πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε
ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ( Κπξηαθίδεο
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& Καζνπιίδεο, 2000:100)Δπνκέλσο, βαζηθφο καο ζηφρνο είλαη λα αλαδείμνπκε θαη λα
ηνλίζνπκε ηελ ζπκβνιή ηνπ δηαδηθηχνπ ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο
Σερλνινγίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία θαη πψο ζα αλαπηπρζνχλ νη δεμηφηεηεο
ρξήζεο ζηα λέα πεξηβάιινληα κε πνιχ βαζηθφ ην ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ εθπαηδεπηηθνχ.Ζ
εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηε δηδαθηηθή
πξαθηηθή πξνυπνζέηεη, ηε δεκηνπξγία λέσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, ηα νπνία ζα
παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο γη ζπκκεηνρή ζε θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεοζπκβαηέο κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο-ψζηε λα απνθηνχλ γλψζεηο
αιιειεπηδξψληαο φρη κφλν κε ηα αληηθείκελα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ αιιά θαη κε
εηθνληθά αληηθείκελα(Παπαγηάλλε & Παξαζθεπά 2008), Papert 1991)χκθσλα, κε ηεο
Θεσξίεο Μάζεζεο νη Παπαγηάλλε θαη Παξαζθεπά, αλαθέξνπλ ζχκθσλα κε ηνλ Baddeley,
φηη ε γλσζηηθή θαη εθπαηδεπηηθή ςπρνινγία, νη Νεπξνεπηζηήκεο θαη ε Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα
παξέρνπλ ηηο κεζφδνπο θαη ην Θεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ έξεπλα ζηε κάζεζε.Δπνκέλσο ν
Swartz αλαθέξεη φηη ζηελ ζχγρξνλε επνρή ζχκθσλα κε ηελ Γηδαθηηθή ησλ Δπηζηεκψλ νη
έλλνηεο νηθνδνκνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη φηη απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε
δεκηνπξγία πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ.Δπνκέλσο ζηηο δεμηφηεηεο ζθέςεο νθείιεηαη λα
δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο (ζπγθιίλνπζαο) ζθέςεο, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο
δεμηνηερλίαο ησλ καζεηψλ γηα αμηνιφγεζε ησλ ηδεψλ θαη ησλ απφςεσλ κε ζθνπφ ηελ
επηινγή ηεο θαιχηεξεο.Ζ θξηηηθή ζθέςε ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε νξζνινγηζηηθψλ θξηηεξίσλ
γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ελψ ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηηο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο,
κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, ηνπο ζπζρεηηζκνχο, ηηο γεληθεχζεηο θ.ιπ.( Κνιηάδεο,
2002).Αθφκε, ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο (απνθιίλνπζαο) ζθέςεο, δειαδή ζηελ
θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ παξαγσγήο.Καη ζρεηηθά, κε ηηο δηαδηθαζίεο ζθέςεο, έκθαζε πξέπεη
λα δνζεί ζηελ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηφηεηαο
επίιπζεο απζεληηθψλ πξνβιεκάησλ (Swartz et al, 1998). O Woolfolk αλαθέξεη, φηη νη
Σ.Π.Δ αλαθέξνληαη ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα φζνλ αθνξά ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο
αιιά θαη ηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα.Γηα λα είλαη πην θαηαλνεηέο νη Σ.Π.Δ., ππάξρνπλ
δηάθνξεο ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη εηδηθά φηαλ έλα ζχκβνπινο
πξνζπαζεί λα εθπαηδεχζεη θάπνηνλ εθπαηδεπφκελν γηα λα είλαη πην θαηαλνεηέο νη
εθαξκνγέο, θάπνηεο ηέηνηεο ηερληθέο είλαη νη επίδεημε θαη νη πξνζoκνίσζε .Μέζσ ηεο
ηερληθήο απηήο, νη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ παξαηεξψληαο ηνλ εθπαηδεπηή ηνπο λα
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εθηειεί ή λα παξνπζηάδεη κηα εθπαηδεπηηθή πξάμε-εθηέιεζε κηαο εθαξκνγήο θαη χζηεξα
απηνί κε ηελ θαζνδήγεζή ηνπ λα επαλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο, έρνληαο
πξαγκαηνπνηήζεη δηπιή γλψζε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δηδάμνπλ αιιά ηαπηφρξνλα
καζαίλνπλ θαη ηελ εθαξκνγή κέζα απφ πξαθηηθή άζθεζε (Κφθθνο, 2005:50)Καη
επηπξνζζέησο, έλα ο άιινο ηξφπνο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο είλαη ε
πξνζνκνίσζε φπνπ ζε έλα ςεθηαθφ πεξηβάιινλ δχλαηαη ν εθπαηδεπφκελνο λα αληηιεθζεί
έρνληαο ην ρξφλν, πψο κπνξεί ζε έλα δεηνχκε λα βξεζεί ιχζε, φηαλ ηνπ δεηεζεί ζε
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο.Tί εζηί πξνζνκνίσζεο,ε πξνζνκνίσζε (simulation)
είλαη κηα ηερληθή πνπ ζηνρεχεη ζην λα παξέρεη ζηνπο καζεηέο κηα θαηά ην δπλαηφ
απινχζηεξε αλαπαξάζηαζε ελφο κέξνπο ηνπ πξαγκαηηθνχ ή ηνπ θαληαζηηθνχ θφζκνπ &
απνηειεί δειαδή κηα ηερληθή κίκεζεο ελφο πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο απηφ
εμειίζζεηαη ζην ρξφλν (Winston, 1994), είλαη κηα ηερλεηή αλαπαξάζηαζε πξαγκαηηθψλ
θαηαζηάζεσλ (Rothwell & Kazanas, 1997), απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο
ηξφπνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ.Οη
καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε πξνζνκνηψζεσλ πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζηελ
αλαπαξαγσγή άιισλ αλαπαξαζηάζεσλ, φπσο :ε ιεθηηθή (πξνθνξηθή έθθξαζε),ε γξαπηή
(παξαγσγή θεηκέλνπ),ε ζρεκαηηθή (ζρέδην),ε κνληεινπνίεζε (ζρεδίαζε θαη πεξηγξαθή
ελφο κνληέινπ γηα ην θαηλφκελν),ε θνξκαιηζηηθή (καζεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ
ην θαηλφκελν) θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ηχπσλ αλαπαξαζηάζεσλ.Οη
πξνζνκνηψζεηο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Δκπινθή
ησλ καζεηψλ κε ηα πξνζνκνησκέλα θαηλφκελα: βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαη
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο ν καζεηήο
νθείιεη λα αλαγλσξίζεη λα πξνζδηνξίζεη ην πξφβιεκα, πιήξσο θαη επαξθψο, ζα πξέπεη
λα θαζνξηζηεί ζαθψο ν ζθνπφο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα δηεξεπλήζεη ην πξφβιεκα
(Shibata, 1998). Σα βήκαηα πνπ αθνινπζεί ν καζεηήο γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο
απαηηνχλ απαληήζεηο ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ, ηηο νπνίεο ζέηεη ν ίδηνο ζηνλ εαπηφ ηνπ ή
εκπλέεη ην πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία. Σα
βήκαηα πνπ αθνινπζεί ν καζεηήο γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο απαηηνχλ απαληήζεηο ζε
κηα ζεηξά εξσηήζεσλ, ηηο νπνίεο ζέηεη ν ίδηνο ζηνλ εαπηφ ηνπ ή εκπλέεη ην πεξηβάιινλ
πξνζνκνίσζεο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία.
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Ο απψηεξνο ζηφρνο κε βάζε φια ηα πξναλαθεξζέληα είλαη ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. , ζηελ
εθπαίδεπζε λα θάλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ειηθηψλ λα
αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε, άκεζε θαη γξήγνξε γλψζε θαη πιεξνθφξεζε,ζπλεξγαζία
αθφκε θαη κε εθπαηδεπφκελνπο πνπ δελ είλαη ζην ίδην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ αιιά πνπ
βξίζθνληαη θαη ζε απφζηαζή,απφθηεζε γλψζεο πνπ ζα κπνξεί λα ηεθκεξηψλεηαη απφ
έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο επηζηεκνληθέο πεγέο θαη φια απηά ζηεξηδφκελα ζε κηα ζχγρξνλε
κνξθή δηδαζθαιίαο πνπ ζα είλαη ηδηαίηεξα επράξηζηε θαη δηεπθνιπληηθή γηα ηνλ
εθπαηδεπφκελν.
6.1Γηαδίθηπν θαη εθαξκνγέο Σ.Π.Δ
ην παξαθάησ θεθάιαην αλαθέξεηαη, πψο νη λέεο ηερλνινγίεο βνεζνχλ ζηελ δηδαζθαιία
ηεο Ηηαιηθήο γιψζζαο ζηελ εθκάζεζή ηεο (Γ..Τςειάληεο,Σκήκα Ηηαιηθήο Γιψζζαο θαη
Φηινινγίαο Α.Π.Θ.). Δπίζεο, έλαο ζχκβνπινο ζα κπνξνχζε λα δηδάμεη απηέο ηηο
εθαξκνγέο ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα δηεπθνιπλζεί ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Δπίζεο,
κεξηθέο απφ απηέο, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα εθπαηδεπφκελν ζχκβνπιν ζηελ
πξαθηηθή ηνπ άζθεζε απφ ηνλ επφπηε ηνπ, γηα λα εθπαηδεπηή ζην γλσζηηθφ αιιά θαη ζην
ηερληθφ κέξνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο.Αλαθέξαηε, πνηέο απφ απηέο δχλαηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ν ζχκβνπινο – επφπηεο γηα λα εθπαηδεχζεη ηνλ εθπαηδεπφκελν ηνπ.
6.1α Τπεξζπλδέζεηο-Τπεξθείκελα
Δίλαη πνιχ εχθνιν λα δεκηνπξγήζεηο ππεξζπλδέζεηο θαη ππεξθείκελα ζην word. Μεξηθέο
θνξέο ε ζχλδεζε κε εηθφλεο ιεηηνπξγεί ζαλ έλα γισζζάξη γηα ην θείκελφ ζνπ.
Μπνξείο λα ζπλδέζεηο ιέμεηο ή κεγαιχηεξεο «πεξηνρέο» ηνπ θεηκέλνπ ζνπ κε:
1. Δηθφλεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππνινγηζηή ζνπ ή ζην δηαδίθηπν
2. Γηεπζχλζεηο ζην δηαδίθηπν
3. Άιια ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ ζνπ
ε θάζε πεξίπησζε αξθεί λα επηιέμεηο ηελ πεξηνρή πνπ ζέιεηο λα νδεγεί ζε δεζκφ (link)
θαηζηε ζπλέρεηα κε δεμί θιηθ λα επηιέμεηο hyperlink.πρ
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Σν θαηλφκελν ηεο έθιεηςεο ζειήλεο
Ζ επηιεγκέλε πεξηνρή, κε CTRL + Κιηθ, ζε νδεγεί ζε κηα εηθφλα πνπ βξήθεο απφ ην
δηαδίθηπν θαη ηελ απνζήθεπζεο ζηνλ ππνινγηζηή ζνπ.
Απηή ε θαξηέια (αλ έρεηο Vista) εκθαλίδεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ζνπ κεηά ην Hyperlink

ή
Σν θαηλφκελν ηεο έθιεηςεο ειίνπ
Ζ επηιεγκέλε πεξηνρή, κε CTRL + Κιηθ, ζε νδεγεί ζε ζειίδα ηεο Wikipedia πνπ βξήθεο θαη
απνζήθεπζεο ζηνλ ππνινγηζηή ζνπ.
Καη ηέινο, αλ ζεο λα ζπλδέζεηο πεξηνρέο ηνπ θεηκέλνπ ζνπ πξέπεη λα επηιέμεηο ην Place in
Document . Πξνζνρή, πξνεγνπκέλσο πξέπεη λα έρεηο ραξαθηεξίζεη ηηο ιέμεηο πνπ ζέιεηο
λα
ζπλδέζεηο ζε ηίηινπο (headings).
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ηνλ ζύκβνπιν κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη γηα απνζήθεπζε ειεθηξνληθψλ πεγψλ, ψζηε λα
ελεκεξψλεηαη φζν πην ζπρλά θαη γξήγνξα δχλαηαη.
6.1β Netmeeting (έθδνζε 3.01)
Έλα αθφκε πξφγξακκα ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο πνπ ζα βξείηε ελζσκαησκέλν ζηα
Windows (Programs -> Accesories -> Communications-> Netmeeting) θαη πνπ επηηξέπεη
ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζε ζπλνκηιεηέο πνπ αλήθνπλ ζην ίδην ηνπηθφ δίθηπν
(ππνινγηζηέο ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή αξρείσλ) ή φρη.
To Netmeeting ζαο επηηξέπεη:
λα κηιάηε κε άιινπο (ηειεθσληθή ζπλνκηιία)
λα κπνξείηε λα βιέπεηε ν έλαο ηνλ άιινλ κε θάκεξα ή λα δείρλεηε αξρείν θηλνχκελεο
εηθφλαο ζηνλ ζπλνκηιεηή ζαο (ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο).
λα αληαιιάζζεηε αξρεία νπνηαζδήπνηε κνξθήο
λα αληαιιάμεηε κελχκαηα (instant messages)
λα ζπλεξγάδεζηε κε άιινπο βιέπνληαο ζηηο νζφλεο ζαο έλα θνηλφ αξρείν, ζην νπνίν
κπνξείηε λα επηηξέςεηε θάπνηνλ έιεγρν ζηνπο ζπλνκηιεηέο ζαο.
λα κνηξαζηείηε έλαλ πίλαθα κε άιινπο πνπ ζα βιέπνπλ φ,ηη γξάθεηε ζε απηφλ θαη ζα
κπνξνχλ λα γξάθνπλ θαη απηνί
λα κνηξαζηείηε ην desktop ελφο ππνινγηζηή. Απηφ ζεκαίλεη φηη φινη κπνξνχλ λα βιέπνπλ
ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη, αλ ηνπο ην επηηξέςεηε, λα αλνίγνπλ
αξρεία ή λα ελεξγνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζε απηήλ.
ύλδεζε
Γηα λα ζπλδεζείηε ζην Netmeeting πξέπεη λα ην εληνπίζεηε αθνινπζψληαο ηελ πνξεία
Programs -> Accesories -> Communications-> Netmeeting θαη λα εηζαγάγεηε ηα ζηνηρεία
πνπ βιέπεηε ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. Αθνινπζήζηε ηελ πνξεία κε ηηο επηινγέο ‘επφκελν’
θάζε θνξά.
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Όηαλ νινθιεξψζεηε ηε δηαδηθαζία, ζα αλνίμεη ην Netmeeting ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή
ζαο θαη ζα εκθαληζηεί ην αθφινπζν παξάζπξν δηαιφγνπ.
Όπσο βιέπεηε ε θιήζε γηα επηθνηλσλία γίλεηαη πιεθηξνινγψληαο ζε ζπγθεθξηκέλν IP (ην
IP ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαίλεηαη απφ ην HELP) πνπ ζα πξέπεη απφ πξηλ λα γλσξίδεηε.
Μπνξείηε λα ζπλνκηιείηε κε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα ηαπηφρξνλα.
Απφ ην Call θιείλεηε ην πξφγξακκα.
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1.Με ην εηθνλίδην ηνπ ηειεθψλνπ πξνζθαιείηε θάπνηα επαθή ζε επηθνηλσλία. Μφλν φηαλ
γίλεη δεθηή ε πξφζθιεζή ζαο κπνξείηε λα ζπλνκηιήζεηε.
2 .Windows new meeting Ζ νζφλε ηνπ βίληεν
3. Kάησ απφ ηελ επηθεθαιίδα name Bιέπεηε ηηο επαθέο ζαο
4. Απφ ην πξψην εηθνλίδην απφ αξηζηεξά, επηηξέπεηε ζηηο επαθέο ζαο λα δνπλ ηελ
επηθάλεηα εξγαζίαο ζαο (desktop) ή θάπνην άιιν πξφγξακκα θαη λα κπνξνχλ λα ελεξγνχλ
ζε απηφ.
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5.Απφ ην δεχηεξν εηθνλίδην αξηζηεξά επηιέγεηε αληαιιαγή κελπκάησλ (Instant messages)
6.Απφ ην ηξίην εηθνλίδην απφ αξηζηεξά κνηξάδεζηε ηνλ πίλαθα
7.Απφ ην ηέηαξην εηθνλίδην αξηζηεξά ζηέιλεηε αξρεία ζηηο επαθέο ζαο

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Netmeeting είλαη αξθεηά ελδηαθέξνπζεο γηα ηε
δηδαζθαιία απφ απφζηαζε. Ο πίλαθαο κπνξεί λα έρεη ηε ρξήζε ηνπ παξαδνζηαθνχ πίλαθα
ηεο ηάμεο, φπνπ κπνξείηε λα παξνπζηάζεηε θάηη (λα γξάςεηε ή λα ζρεδηάζεηε)
επηηξέπνληαο ζηνπο καζεηέο ζαο ή φρη λα παξέκβνπλ ζε απηφ. Μπνξείηε λα κεηαθέξεηε
εηθφλεο απφ αιινχ θαη λα έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο φ,ηη γξάςαηε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
καζήκαηνο (δείηε ηα βέιε θαη ηνπο αξηζκνχο θάησ θαη δεμηά θαη ζα θαηαιάβεηε φηη ηίπνηε
δελ ζβήλεηαη απφ ηνλ πίλαθα, κπνξείηε λα ηνλ επαλαθέξεηε ζε φ,ηη γξάςαηε αξρηθά). Ζ
απνζηνιή αξρείσλ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζηελ απνζηνιή ρξήζηκνπ πιηθνχ πνπ ζέιεηε νη
καζεηέο ζαο λα κειεηήζνπλ. Με ηε δπλαηφηεηα Share programs κπνξείηε λα ηνπο
παξνπζηάζεηε νηηδήπνηε, π.ρ. έλα αξρείν θεηκέλνπ φπνπ ζθηάδεηε ηα ζεκαληηθά ζεκεία κε
ηελ επηινγή select all.
Έζησ φηη παξνπζηάδεηε ηελ αθφινπζε ζειίδα απφ ην δηαδίθηπν ζηνπο καζεηέο ζαο θαη
ζέιεηε λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ έθθξαζε ‘ζέβνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο΄. Όπσο
βιέπεηε απηφ είλαη έλα πξφγξακκα ηνπ than pam πνπ εκθαλίζηεθε ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ
καζεηψλ ηνπ.
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Ο ζύκβνπινο κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα επηθνηλσλεί , κε ηειεθσληθή
επηθνηλσλία, λα δηδάζθεη απφ απφζηαζε θαη λα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε ζε πιηθφ ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο, ην νπνίν ζα ππάξρεη ζηελ επηθάλεηα εξγαζία ηνπ ππνινγηζηή ηνπ
ζπκβνχινπ.
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6.1γ WIKIS
Πεξηγξαθή
Σα Wikis είλαη ηζηνζειίδεο, παξφκνηεο κε ηα blogs, αιιά δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα επεμεξγαζηνχλ ην πεξηερφκελν (θείκελν)
ελφο ζπλλεκέλνπ αξρείνπ απφ νπνηνλδήπνηε θπιινκεηξεηή (browser), φπσο ν explorer.
Πνιχ ζπρλά πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο καζήκαηνο (Class Management Systems) φπσο
ην Moodle δηαζέηνπλ δηθά ηνπο ελζσκαησκέλα wikis. Πξνζθέξνληαη φκσο θαη δσξεάλ
wikis ζην δηαδίθηπν. Έλα ηέηνην είλαη θαη ην wikispaces.com.
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ηελ επηινγή Take A Tour πνπ βξίζθεηε ζην θέληξν ηεο παξαπάλσ θεληξηθήο νζφλεο ηνπ
wikispaces ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ‘δεί’ ν ρξήζηεο πψο λα μεθηλήζεη ην δηθφ ηνπ wiki
κέζα απφ έλα αξρείν flash (άξα γηα λα ην δνχκε ζα πξέπεη λα ‘θαηεβάζνπκε’ ην flash
player απφ ην δηαδίθηπν http://www.adobe.com/ θαη λα ην εγθαηαζηήζνπκε ζηνλ
ππνινγηζηή καο) πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ήρν. Δδψ ινηπφλ βιέπνπκε ηνλ ρξήζηε λα επηιέγεη
αξρηθά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ έλα φλνκα ρξήζηε, φπνην ζέιεη αξθεί λα κελ είλαη έλα φλνκα πνπ
πηζαλψο λα εκθαλίδεηαη ζπρλά, έλα δηθφ ηνπ θσδηθφ πξφζβαζεο, θαη λα πιεθηξνινγεί κία
δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν. Καιφ είλαη απηά ηα ζηνηρεία λα ηα θπιάμεηε θάπνπ γηα λα
κπνξείηε λα έρεηε πξφζβαζε ζην wiki ζαο. Σέινο, ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κία
δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (αξθεί λα κελ έρεη δνζεί ζε άιιν ρξήζηε) ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη
απηφκαηα κε ην .wikispaces.com απφ ην πξφγξακκα. ηε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε ζα
βξίζθεηαη ην wiki πνπ δεκηνπξγήζεθε.
Υξήζε
Σα wikis πξνζθέξνληαη σο εξγαιεία γηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε (απφ απφζηαζε). Έηζη ζα
κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ άξηζηα εξγαιεία (ζε ζπλδπαζκφ) κε έλα εξγαιείν ζχγρξνλεο
on-line επηθνηλσλίαο, φπσο ην SKYPE. Γηα παξάδεηγκα, καζεηέο ηεο ειιεληθήο ζα
κπνξνχζαλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε θνηλέο εξγαζίεο (project) ή δνθηκαζίεο φπνπ
νη κελ ζα παξείραλ βνήζεηα ζηνπο δε σο πξνο ηα ειιεληθά. Έλα άιιν wiki είλαη θαη ην
Tikiwiki (http://tikiwiki.org)
Ο ζύκβνπινο κπνξεί λα νξγαλψζεη ην νπηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζα
αζθήζεη θαη λα ην απνζεθεχζεη ζε κνλαδηθή πξνζσπηθή ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, θαη φια
απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκεχνπλ ζε κηα απφ απφζηαζε εθπαίδεπζε ή ελεκέξσζε πξηλ κηα
εθπαηδεπηηθή ζπλάληεζε γηα κηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε.
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6.1δ Hot Potatoes

Σν πξόγξακκα HOT POTATOES
Σν πξφγξακκα HOT POTATOES δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζπγγξαθήο παξαδνζηαθψλ
αζθήζεσλ κε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ζην δηαδίθηπν θαη απνηειείηαη απφ πέληε
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αζθήζεσλ: ην JQUIZ πνπ δεκηνπξγεί αζθήζεηο πνιιαπιψλ
επηινγψλ, ην JMIX γηα αζθήζεηο φπνπ νη καζεηέο βάδνπλ ζηε ζσζηή ζεηξά αλαθαηεκέλεο
ιέμεηο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ κίαο πξφηαζεο, ην JCROSS γηα δεκηνπξγία ζηαπξφιεμνπ, ην
JMATCH γηα αζθήζεηο αληηζηνίρηζεο, θαη ην JCLOZE γηα αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο ησλ
θελψλ.
Γηα λα «θαηεβάζνπκε» ην πξφγξακκα HOT POTATOES απφ ην δηαδίθηπν αξθεί λα
νδεγεζνχκε ζηελ ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην δηαδίθηπν http://hotpot.uvic.ca/ θαη ζηελ
ζπλέρεηα λα επηιέμνπκε downloads θαη κεηά HOT POTATOES γηα ηα windows πνπ
δηαζέηνπκε (εθηφο θαη αλ ρξεζηκνπνηνχκε άιιν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (operating system))
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Δπηιέμηε ηελ θαηάιιειε έθδνζε ζε ζρέζε κε ηνλ ππνινγηζηή πνπ δηαζέηεηαη θαη θαιή
ηχρε.Μφιηο ην πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο ‘θαηέβεη΄ ζην desktop ζαο κπνξείηε (θάλνληαο
δηπιφ θιηθ) επάλσ ζην εηθνλίδην ηνπ πξνγξάκκαηνο λα εγθαηαζηήζεηε ην πξφγξακκα ζηνλ
ππνινγηζηή ζαο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ην μεθηλήζεηε. Σελ πξψηε θνξά πνπ ζα μεθηλήζεηε
ην πξφγξακκα ζα ζαο δεηήζεη λα επηιέμεηε ηελ γιψζζα ηνπ ινγηζκηθνχ. Δδψ κπνξείηε λα
επηιέμεηε ηελ γιψζζα πνπ επηζπκείηε (ίζσο ηελ ειιεληθή). Θα πξέπεη λα ζπκάζηε φηη γηα
λα ιεηηνπξγήζεη ε άζθεζή καο πξέπεη λα ηελ ζψζνπκε δχν θνξέο ζηελ ζεηξά φπσο
ππνδεηθλχνπλ ηα βέιε ζηελ επφκελε ζειίδα θαη θάζε θνξά κε δηαθνξεηηθφ φλνκα
δηαηεξψληαο φκσο ην extension πνπ απνηειείηαη απφ ηξία γξάκκαηα κεηά ηελ ηειεία
(φπσο φλνκα_αξρείνπ.jcl, ζην ζπγθεθξηκέλν αξρείν ην extention είλαη ην jcl απφ ην νπνίν
θαη θαηαιαβαίλνπκε φηη πξφθεηηαη γηα αξρείν πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ην πξφγξακκα
JCloze). Eκείο κπνξνχκε λα ζπκπιεξψζνπκε ην φλνκα ηνπ αξρείνπ ζηνλ ρψξν κε ηα
πιάγηα γξάκκαηα δηαηεξψληαο ην θνκκάηη κεηά ηελ ηειεία αλέπαθν φπσο πξνηείλεη ην
πξφγξακκα. Σν εηθνλίδην γηα ηε δεχηεξε απνζήθεπζε, πνπ ζα καο εκθαλίδεη ηελ άζθεζε
έηνηκε γηα επίιπζε, βξίζθεηαη ζηε κπάξα εξγαιείσλ, αλάκεζα ζην εηθνλίδην εηζαγσγήο
θεηκέλσλ (βηβιίν) θαη ζην εηθνλίδην ηεο εμφδνπ (θφθθηλν βέινο).
Σψξα επηιέμηε ηo πξψην πξφγξακκα JQuiz θαη κε έλα θιηθ επάλσ ζηελ παηάηα κε απηφ ην
φλνκα.Ζ νζφλε πνπ ζα εκθαληζηεί ζα πξέπεη λα είλαη ε παξαθάησ.
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To JQuiz
Γαρηπινγξαθήζηε έλαλ ηίηιν γηα ηελ άζθεζή ζαο θαη ζηελ ζπλέρεηα γξάςηε ηελ πξψηε
εξψηεζε ζην ρψξν αθξηβψο θάησ απφ ηνλ ηίηιν. Σψξα κπνξείηε λα γξάςεηε ηηο ηέζζεξηο
ιάζνο επηινγέο θαη ηελ ζσζηή απάληεζε ζηνπο ρψξνπο A,B,C,D,E αθξηβψο θάησ απφ ηελ
ππφδεημε answers. Γηεπθξηλίζηε ηελ ζσζηή απάληεζε ηζεθάξνληαο κία απάληεζε σο
ζσζηή ζηνλ κηθξφ ρψξν ζηα δεμηά κε ηελ έλδεημε correct. ηνλ θελφ ρψξν δεμηφηεξα ησλ
απαληήζεσλ κπνξείηε λα πξνζθέξεηε αλαηξνθνδφηεζε (feedback) γηα θάζε επηινγή πνπ
ζα εκθαλίδεηαη θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο θάλεη ηελ αληίζηνηρε επηινγή π.ρ. ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη κία ιάζνο απάληεζε ζα κπνξνχζαηε λα ηνπ
ππνδείμεηε γηα πνηφλ ιφγν είλαη ιάζνο, θαζψο θαη ην πψο λα νδεγεζεί ζηελ ζσζηή. Γηα λα
δεκηνπξγήζνπκε κία άιιε εξψηεζε απιά πηέδνπκε ζην επάλσ βειάθη δεμηφηεξα ηνπ
ρψξνπ Q1. Αλ ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε θαη άιιεο επηινγέο απιά πηέδνπκε ην επάλσ
βέινο πάλσ απφ ην γξάκκα Α ηεο πξψηεο επηινγήο Πξνζνρή: Μφιηο ηειεηψζνπκε κε ηηο
εξσηήζεηο απνζεθεχνπκε ηελ θάζε δνθηκαζία ΠΑΝΣΑ δχν θνξέο (απηφ ηζρχεη γηα φια ηα
πξνγξάκκαηα ηνπ HOT POTATOES) πηέδνληαο πξψηα επάλσ ζην βειάθη πνπ δείρλεη ηε
δηζθέηα θαη κεηά ζε απηφ πνπ δείρλεη ηνλ ηζηφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχκε πξψηα
ην αξρείν πνπ επεμεξγαζηήθακε ζην πξφγξακκα θαη ζηε ζπλέρεηα ην αξρείν πνπ ζα
πξνβάιιεηαη ζε κνξθή HTML γηα λα εκθαλίδεηαη ζην δηαδίθηπν.Κάλνπκε κία δνθηκή γηα λα
δνχκε αλ ε άζθεζή καο ιεηηνπξγεί αλνίγνληαο ην αξρείν κε ην extention.htm θαη κπνξνχκε
λα πξνρσξήζνπκε ζηελ δεκηνπξγία αζθήζεσλ κε ην JMix. Σν επηιέγνπκε απφ ηελ αξρηθή
νζφλε ηνπ HOT POTATOES.
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Σν JMix
Δδψ πιεθηξνινγνχκε πάιη έλαλ ηίηιν γηα ηελ άζθεζή καο θαη ζηελ ζπλέρεηα
δαρηπινγξαθνχκε ζην αξηζηεξφ θελφ θνπηί νιφθιεξε ηελ πξφηαζή καο (κε ηελ ζσζηή
ζεηξά) παηψληαο ην πιήθηξν enter κεηά απφ θάζε ιέμε. ηα αξηζηεξά ηξία θνπηηά
κπνξνχκε λα γξάςνπκε ελαιιαθηηθέο ζσζηέο ζπληάμεηο ηηο ίδηαο πξφηαζεο εάλ ππάξρνπλ.
ψδνπκε δχν θνξέο (σο ζπλήζσο) θαη ειέγρνπκε ηελ άζθεζή καο αλνίγνληαο ην αξρείν κε
extention (.htm).
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Σν JCROSS
Σν πξφγξακκα JCROSS δίλεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο ζηαπξφιεμνπ. Ζ νζφλε
ζπγγξαθήο πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ ην επηιέμνπκε είλαη ε παξαπάλσ. Δδψ ζπκπιεξψλνπκε
ηηο ιέμεηο πνπ επηζπκνχκε κέζα ζην ζηαπξφιεμν αθήλνληαο θελά φπνπ απηφ είλαη
απαξαίηεην. Σα θελά ζα εκθαληζζνχλ σο καχξα θνπηηά φηαλ ηξέμνπκε ην πξφγξακκα
απηφκαηα. ηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε ην θνπκπί Add Clues γηα λα δαρηπινγξαθήζνπκε ηηο
ππνδείμεηο φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα
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Δπηιέγνπκε ηελ απάληεζε ζηηο θάζεηεο ή νξηδφληηεο απαληήζεηο θαη ζηελ ζπλέρεηα
εηζάγνπκε ηελ ππφδεημε ζην θελφ θνπηί θαη πηέδνπκε ΟΚ. Κάλνπκε ην ίδην γηα φιεο ηηο
απαληήζεηο θαη επηιέγνπκε ΟΚ ζην θάησ κέξνο ηνπ αλαδπφκελνπ κελνχ. ψδνπκε δχν
θνξέο (σο ζπλήζσο) ηελ άζθεζή καο θαη ειέγρνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Δλαιιαθηηθά,
κπνξνχκε λα γξάςνπκε ηηο ιέμεηο - απαληήζεηο ηελ κία θάησ απφ ηελ άιιε, φπσο ζηελ
θσηνγξαθία, θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πηέζνπκε Make the grid. Έηζη ην ζηαπξφιεμν ζα
δεκηνπξγεζεί απφ κφλν ηνπ.
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Σν JMatch
Σν πξφγξακκα JMATCH δεκηνπξγεί αζθήζεηο αληηζηνίρηζεο. Σν επηιέγνπκε απφ ην αξρηθφ
κελνχ θαη ζα εκθαληζζεί ην παξάζπξν φπσο παξαπάλσ. Σψξα δαρηπινγξαθνχκε ηηο
ζσζηέο απαληήζεηο ζε παξάιιειεο ζηήιεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκνχκε ε κία απφ
ηηο αληηζηνηρίζεηο καο λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάδεηγκα απιά ηζεθάξνπκε ην θνπηάθη ζηα
δεμηά ηνπ αλαδπφκελνπ κελνχ. ψδνπκε δχν θνξέο (σο ζπλήζσο) θαη ειέγρνπκε ηελ
ιεηηνπξγία ηεο άζθεζεο. Σν πξφγξακκα καο δίλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα
απνζεθεχζνπκε ηελ άζθεζε (φπσο δείρλεη ην πξψην ιεπηφ βέινο απφ ηα δεμηά) κε ηέηνην
ηξφπν ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ηελ επηιχζεη ζχξνληαο θαη αθήλνληαο (drag and
drop) ην έλα κέξνο απφ ην δεπγάξη δίπια ζην άιιν.
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JCloze
Σέινο, ην πξφγξακκα JCLOZE δεκηνπξγεί αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο ησλ θελψλ. Σν
επηιέγνπκε θαη ζα δνχκε ην παξαπάλσ κελνχ. Δδψ εηζάγνπκε ην θείκελν ζην κεγάιν θνπηί
θαη ζηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε ηελ ιέμε πνπ ζα εκθαλίδεηαη σο θελφ θαη επηιέγνπκε Gap.
Κάλνπκε ην ίδην γηα φζα θελά επηζπκνχκε. Οη ππφινηπεο επηινγέο αθνξνχλ ζηελ δηαγξαθή
ελφο θελνχ (delete gap), δεκηνπξγία απηφκαησλ θελψλ (Auto-Gap), ηελ εκθάληζε ησλ
ιέμεσλ (Show Words) θαη ηελ απάιεηςε ησλ θελψλ (Clear Gaps). ψδνπκε ηελ άζθεζε
δχν

θνξέο

(σο

ζπλήζσο)

θαη

ειέγρνπκε

ηελ

ιεηηνπξγία

ηεο.

Μπνξνχκε

λαρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ gallery κε ηηο έηνηκεο δηδαθηηθέο θσηνγξαθίεο (language teaching
gallery) πνπ καο πξνζθέξεη ην πξφγξακκα ζηε δηεχζπλζε http://web.uvic.ca/hcmc/clipart/
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Ο ζύκβνπινο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη φιεο απηέο ηηο εθαξκνγέο , κε φξνπο θαη
έλλνηεο θαη ηί απνηειέζκαηα πξνζκέλνπκε κε ηελ εθαξκνγή ηνπο, φπσο ελζπλαίζζεζε,
παξάθξαζε , εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ θ.α, ψζηε κέζα απφ ηελ εμάζθεζε θαη
αληηζηνίρηζε κε ηελ κεηέπεηηα ζπδήηεζε θαη αλάιπζε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπο,
λα ελεξγνπνηείηαη ε κλήκε θαη ε θαηαλφεζε κε ελεξγεηηθφ ηξφπν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
ζπκβνχισλ ζηηο έλλνηεο , παξά κε κηα απιή αλαθνξά ζε κνξθή δηάιεμεο.

6.1εSKYPE (έθδνζε 3.2)
Σν Skype είλαη αθφκε έλα εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ηελ ζχγρξνλε επηθνηλσλία θαη δηαηίζεηαη
ειεχζεξν ζην δηαδίθηπν ζηελ δηεχζπλζε http://www.skype.com/intl/en/ ηε ζειίδα απηή
κπνξείηε λα αλαθηήζεηε ηελ έθδνζε ηνπ skype πνπ ηαηξηάδεη κε ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ
ππνινγηζηή ζαο (Windows, Linux Mac Os, θ..α.). Αθνχ επηιέμεηε, αθνινπζήζηε ηε
δηαδηθαζία αλάθηεζεο (download). Μεηά ην ΄θαηέβαζκα’ ηνπ αξρείνπ, ζα πξέπεη λα ην
‘ηξέμεηε’ παηψληαο πάλσ ζε απηφ (πξνζνρή ζπκεζείηε πνπ ην ζψζαηε). Όπσο βιέπεηε
πξνηείλεηαη απηφκαηα ε επηινγή ηεο γιψζζαο (εκείο δηαιέγνπκε ηα ειιεληθά).
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Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε, θαη κε ην άλνηγκα ηνπ skype, ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία
δεκηνπξγίαο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο.
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Θα ζαο δεηεζεί λα επηιέμεηε ην φλνκα κε ην νπνίν νη άιινη ζα ζαο βιέπνπλ, έλαο θσδηθφο
πνπ εζείο κφλν ζα γλσξίδεηε θαη ζα ρξεζηκνπνηείηε ζηε ζχλδεζή ζαο, θαη ε ειεθηξνληθή
ζαο δηεχζπλζε πνπ ζα επηηξέπεη ζε άιινπο λα ζαο αλαδεηνχλ κέζσ ηνπ SKYPE.
Με ην SKYPE κπνξείηε:
λα αληαιιάμεηε κελχκαηα ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο (instant messages)
λα ζηείιεηε κελχκαηα ζε θηλεηά κε ρακειή ρξέσζε
λα ηειεθσλήζεηε ζε άιινπο παληνχ ζηνλ θφζκν κε ρακειή ρξέσζε (εζείο θαιείηε απφ ην
skype θαη ν ζπλνκηιεηήο ζαο κπνξεί λα κηιάεη απφ ην ηειέθσλν)
λα κηιήζεηε βιέπνληαο ηνλ ζπλνκηιεηή ζαο ζε θάκεξα
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λα ζπλνκηιήζεηε, φρη γξάθνληαο, αιιά αθνχγνληαο ηνλ ζπλνκηιεηή ζαο κε κηθξφθσλα πνπ
ζα έρεηε θαη νη δχν
λα ζηείιεηε αξρεία νπνηαζδήπνηε κνξθήο ,λα αλαδεηήζεηε θίινπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην
SKYPE ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε.

Δηδηθόηεξα:
Απφ ην ‘Αξρείν’ δειψλεηε αλ είζηε δηαζέζηκνο, απαζρνιεκέλνο, επηζηξέθεηε ζε ιίγν,
ιείπεηε, θ.ά. Απφ ην ίδην ζεκείν κπνξείηε λα πξνζσπνπνηήζεηε ην SKYPE βάδνληαο κηα
θσηνγξαθία ζαο ή θάπνηα άιιε εηθφλα (personalize). Απφ ην ζεκείν απηφ γίλεηαη θαη ε
απνζχλδεζή ζαο (θιείζηκν) απφ ην πξφγξακκα. Απφ ηελ ‘Κιήζε’ κπνξείηε λα θαιέζεηε
ηειεθσληθά θάπνηνλ (κε ρξέσζε) θαη λα ζηείιεηε κελχκαηα ζε θηλεηά.Απφ ηηο ‘πδεηήζεηο’
κπνξείηε λα έρεηε ζχγρξνλε επηθνηλσλία κε κελχκαηα (instant messages), είηε κε έλαλ,
είηε κε πεξηζζφηεξνπο ζπλνκηιεηέο (group chat). Απφ ηα ‘Δξγαιεία΄ κπνξείηε λα
πξνζζέζεηε επαθέο (ησλ νπνίσλ ην e-mail γλσξίδεηε), λα αλαδεηήζεηε άιινπο (κέζσ email ή άιισλ θξηηεξίσλ), λα δηαιέμεηε ζε ηη γιψζζα ζα γξάθεηε θαη λα δψζεηε ζηνηρεία γηα
ζαο (ειηθία, ρψξα, πφιε, θ.ά).
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1.Απφ ην εηθνλίδην κπξνζηά απφ ην joanna θαίλνληαη νη ζπλδεδεκέλνη θίινη ζαο
2.Απφ ην εηθνλίδην ''πλδηάζθεςε'', κπνξείηε λα ζπλνκηιήζεηε κε πεξηζζφηεξα κέιε
ηαπηφρξνλα (κέρξη ελλέα.)
3.Απφ ην εηθνλίδην ''Πξνζζήθε΄΄ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε επαθέο γηα επηθνηλσλία.
Αλ ζην θειί πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηα εηθνλίδηα εηζάγεηαη θιήζε θαη απφξξηςε θιήζεο,
''Δηζάγεηαη ην φλνκα Skype ή αξηζκφ '' , εηζάγνληαο έλα φλνκα ή έλα ηειέθσλν κπνξείηε λα
κηιήζεηε φπσο αθξηβψο θαη ζε κηα ηειεθσληθή ζπλνκηιία.Καη εδψ ππάξρεη ην πιαίζην ηεο
γξαπηήο επηθνηλσλίαο, πνπ, φπσο θαη κε ην MSN, παξνπζηάδεη ρψξν ζηνλ νπνίν εζείο
γξάθεηε ηα κελχκαηά ζαο θαη έλα κεγαιχηεξν πιαίζην φπνπ βιέπεηε λα εκθαλίδνληαη ηφζν
νη απαληήζεηο ηνπ ζπλνκηιεηή ζαο, φζν θαη νη δηθέο ζαο
Ο ζύκβνπινο, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ skype, κπνξεί λα δηδάμεη απφ απφζηαζε θαη
ηαπηφρξνλα κε εηθφλα θαη ήρν, θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζάξθα θαη νζηά ε εθπαίδεπζε,
αιιά κπνξεί θαη σο κειινληηθφο ζχκβνπινο λα αζθήζεη ηε ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε
απφ ζπκβνπιεπφκελνπο πνπ δελ δχλαηαη λα ηνλ επηζθεθηνχλ.
6.1 ζη ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΛΗΚΟΤ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
Αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν
Σν δηαδίθηπν σο ρψξνο απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη απμάλεη
ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ κε ηξνκαθηηθνχο ξπζκνχο. Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα έρεη
απμήζεη δξακαηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ ηζηψλ θαη ζπγρξφλσο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ
αλαδήηεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ εηδηθά γηα ηνπο λένπο ρξήζηεο. Ζ
θαηάζηαζε γίλεηαη αθφκε ρεηξφηεξε θαζψο ην κέζνλ δελ δηαζέηεη θαλέλα ηξφπν
αμηνιφγεζεο, ειέγρνπ ή θαηαρψξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη θαη έηζη ν
εληνπηζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζέινπκε λα αλαδεηήζνπκε κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη θαη
απφ ηελ πιεζψξα ησλ απαληήζεσλ πνπ ζα ιάβνπκε (ζα ρξεηαδφηαλ ψξεο νιφθιεξεο γηα
λα ειέγμεη έλαο ρξήζηεο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη) αλ
ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα απιφ ηξφπν έξεπλαο. Ζ ζρεδφλ απηφκαηε αληίδξαζε απφ ην θνηλφ
πνπ παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ κέζνπ, ήηαλ ε δεκηνπξγία ηερληθψλ, ζηξαηεγηθψλ θαη
κεραλψλ αλαδήηεζεο. Παξάιιεια νη ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ εμνπιίδνληαη κε λέεο ηερληθέο θαη
ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο πνπ εθεπξίζθνπλ νη ίδηνη αιιά θαη αλαθαιχπηνληαο ηερληθέο,
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ζηξαηεγηθέο, ηζηνχο αλαδήηεζεο αιιά θαη κεραλέο πνπ δεκηνπξγνχλ θαη πξνζθέξνπλ
άιινη ρξήζηεο ζπλήζσο δσξεάλ. Θα κπνξνχζακε λα θαηαλνήζνπκε ηελ δηαδηθαζία
αλαδήηεζεο κέζα απφ κία ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Μία
πηζαλή θαηαρψξεζε ηέηνησλ ελεξγεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ: Α) Δξσηήζεηο ΠΡΗΝ ηελ
αλαδήηεζε. Μία ιίζηα απφ ρξήζηκεο εξσηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ζην κπαιφ ηνπ έλαο
ρξήζηεο πξηλ μεθηλήζεη ηελ έξεπλά ηνπ είλαη νη παξαθάησ (ζε ειεχζεξε κεηάθξαζε απφ
ηνλ Dudeney 2000): Ση αθξηβψο αληηθείκελν αλαδεηψ; (ηζηφ, εηθφλα, θιπ.) Ζ αλαδήηεζε
απηή είλαη γεληθή ή εηδηθή; (νη γεληθέο έξεπλεο ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα κέζα απφ ζεκαηηθνχο
νδεγνχο (φπσο ην yahoo.com ή ην altavista.com, ελψ νη εηδηθέο έξεπλεο γίλνληαη θαιχηεξα
κε κεραλέο αλαδήηεζεο) Πνηνο είλαη ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαδεηψ; (νξηζκέλεο
κεραλέο αλαδήηεζεο παξαρσξνχλ reviews, πεξίιεςε, ή πεξηερφκελα ζειίδσλ, θιπ) Έρσ
ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ κία κεραλή αλαδήηεζεο; (νξηζκέλεο
ζειίδεο ή κέζνδνη αλαδήηεζεο είλαη δχζθνινη ζηελ ρξήζε θαη απαηηνχλ ηελ πξνζεθηηθή
αλάγλσζε ηεο βνήζεηαο) Δπίζεο θαιφ ζα ήηαλ λα επηιέμνπκε ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν
αλαδήηεζεο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο αλαδήηεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
απαληήζεηο πνπ δψζακε ζην παξαπάλσ ζεη ησλ εξσηήζεσλ αιιά θαη ην βάζνο
(εκβάζπλζε ή πιαηεηαζκφ) ηεο αλαδήηεζεο γηα ην αληηθείκελν πνπ αλαδεηνχκε. Έηζη
πηζαλψο λα θαηαιήγακε ζε ζεκαηηθή αλαδήηεζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαιήγακε φηη
αλαδεηνχκε γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα έλα αληηθείκελν (φπσο Φψληα, Μνπζηθή, θιπ) πνπ
πεξηέρεηαη ζηνπο ζεκαηηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνχ ή αληίζεηα λα
θαηαιήγακε ζηελ ρξήζε θάπνηνπ πην εμεηδηθεπκέλνπ ηξφπνπ αλαδήηεζεο ζηελ πεξίπησζε
πνπ νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνχκε είλαη πην εηδηθέο (θαη κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε θάπνηα
ηζηνζειίδα νξηζκέλσλ ηζηψλ) φπσο βηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνλ Κνινθνηξψλε (ή κήπσο
γηα ηελ νηθνγέλεηα Τςειάληε απφ ηελ νπνία θαη πξνέξρνκαη). Βνεζάεη αξθεηά ζηελ
αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν ην λα θαληαζηνχκε πψο πεξηκέλνπκε λα εκθαλίδεηαη ε
πιεξνθνξία πνπ ζέινπκε λα βξνχκε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δαρηπινγξαθνχκε κία
πηζαλή θξάζε πνπ ζα κπνξνχζε ην αληηθείκελν πνπ ςάρλνπκε λα ππάξρεη. Έηζη
δηεπθνιχλεηαη ε κεραλή αλαδήηεζεο θαη έρνπκε πην εχζηνρα επξήκαηα. Σέινο, κία ρξήζηκε
εξψηεζε ζα ήηαλ λα ζθεθηνχκε εάλ επηζπκνχκε λα ζπλδέζνπκε ηελ αλαδήηεζή καο κε
θάπνην αθφκε ζέκα ή αληηθείκελν. Σν google.com γηα παξάδεηγκα δίλεη ηελ παξαθάησ
ιίζηα ζηελ επηινγή Οκάδεο.
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Άλζξσπνη
Δπηζηήκεο/Σερλνινγία

Αξρηθή ειίδα
Δπηρεηξήζεηο

Κνηλσλία & Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο Νέα
ρνιεία & Παλεπηζηήκηα

Σέρλεο & ςπραγσγία

Τγεία

Τπνινγηζηέο

Φπραγσγία

Β) Δξσηήζεηο ΚΑΣΑ ηελ δηάξθεηα ηεο αλαδήηεζεο. Δάλ ε πξψηε καο αλαδήηεζε κε ηελ
κέζνδν πνπ επηιέμακε καο δψζεη είηε πνιιά ή θαζφινπ επξήκαηα ζα πξέπεη λα
εθιεπηχλνπκε ηελ αλαδήηεζή καο ρξεζηκνπνηψληαο είηε θαηαιιειφηεξεο ιέμεηο θιεηδηά
είηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε έξεπλά καο απνδεηρζεί θαη πάιη αηπρήο, θάπνηα δηαθνξεηηθή
κέζνδν αλαδήηεζεο.
Γ) Δλέξγεηεο ΜΔΣΑ ηελ αλαδήηεζε. Μφιηο εληνπίζνπκε ηζηνχο ή ζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνχζακε θαιφ ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηα κέζνδν
απνζήθεπζεο ησλ ζειίδσλ (βι. παξαθάησ) γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζειήζνπκε λα ηηο
επηζθεθζνχκε θαη πάιη. Δδψ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ δπλαηφηεηα πνπ καο
παξέρνπλ ηα πξνγξάκκαηα γηα απνζήθεπζε ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ ζειίδσλ ή ησλ ηζηψλ
πνπ καο ελδηαθέξνπλ. Παξαθάησ ζα βξείηε νδεγίεο απνζήθεπζεο θαη νξγάλσζεο ησλ
αγαπεκέλσλ ηνπ Internet Explorer.
ην δηαδίθηπν πξνζθέξνληαη ηέζζεξηο βαζηθνί ηξφπνη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ:
Θεκαηηθνί Οδεγνί
Μεραλέο Αλαδήηεζεο
Τπέξ-Μεραλέο Αλαδήηεζεο
Έξεπλα κε Απζεληηθή Γιψζζα
Θεκαηηθνί Οδεγνί Οη ζεκαηηθνί νδεγνί γλσζηνί ζηελ γιψζζα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη σο
Gateways (κε απηφλ ηνλ φξν αλαθέξνληαη ζε νδεγνχο κε εηδηθή ζεκαηνινγία) ή Portals
(φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πην γεληθνχο ζεκαηηθνχο νδεγνχο) είλαη ε πην θιαζζηθή
κέζνδνο αλαδήηεζεο. Παξαδείγκαηα ίζσο ησλ πην δηάζεκσλ Portals είλαη ην yahoo.com, ή

ην altavista.com.
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Ο Dudeney (2000:24) παξνκνηάδεη ζρεκαηηθά ηελ αλαδήηεζε κέζσ ζεκαηηθψλ νδεγψλ κε
κία αληεζηξακκέλε ππξακίδα θαζψο ε έξεπλα μεθηλά απφ ηελ γεληθφηεξε νκάδα θαη
θαηαιήγεη ζην πην εηδηθφ αληηθείκελν ηεο αλαδήηεζεο. Ζ αλαδήηεζε κέζσ ζεκαηηθψλ
νδεγψλ κπνξεί λα είλαη ζε πεξηπηψζεηο πην ρξνλνβφξα αιιά είλαη ηδαληθή γηα λένπο
ρξήζηεο θαζψο δελ απαηηνχλ θακία πξφηεξε γλψζε κίαο γιψζζαο αλαδήηεζεο θαη
βνεζνχλ αξθεηά ηνλ ρξήζηε ζηελ θαηαλφεζε θαηαρψξεζεο πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν
αιιά θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ κέζνπ.
Μεραλέο Αλαδήηεζεο
Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: Απηέο πνπ είλαη ζε κνξθή
ινγηζκηθνχ Webferret (http://www.ferretsoft.com/) θαη ζπλήζσο πξνζθέξνπλ ηελ
πξνεγνχκελε έθδνζή ηνπο δσξεάλ γηα εγθαηάζηαζε απφ ην δηαδίθηπν Απηέο πνπ
ιεηηνπξγνχλ σο δηαδηθηπαθέο κεραλέο φπσο ην google.com Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κε
επάξθεηα κία κεραλή αλαδήηεζεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
νξηζκέλα ζηνηρεία, θνηλά πνπ ζπκπίπηνπλ ζε φιεο ηηο γιψζζεο αλαδήηεζεο αιιά θαη εηδηθά
πνπ αθνξνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε κεραλή. ε θάζε πεξίπησζε ζα ήηαλ ρξήζηκν λα
κειεηήζνπκε ηελ βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ φιεο νη κεραλέο φπνπ δηεπθξηλίδεηαη ν ηξφπνο
ρξήζεο. Μία αλαδήηεζε κε θάπνηα κεραλή μεθηλάεη ζπλήζσο κε ηελ ρξήζε ιέμεσλ
θιεηδηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Γπζηπρψο φκσο κία ηέηνηα πνιχ γεληθή
αλαδήηεζε ζα καο θέξεη αληηκέησπνπο κε κία πιεζψξα απφ ηζηνχο θαη ηζηνζειίδεο πνπ
πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή πνπ απιά πεξηέρνπλ ηελ
ζπγθεθξηκέλε ιέμε κέζα ζε θάπνην θείκελν ζηα πεξηερφκελα ηνπ ηζηνχ. Γηα λα
εθιεπηχλνπκε ηελ έξεπλα καο κπνξνχκε λα θάλνπκε ρξήζε κία ζεηξά απφ παξακέηξνπο.
Σα ζπλδεηηθά AND, OR and NOT
Καζψο νη κεραλέο φπσο ην google αγλννχλ ηα άξζξα ή εξσηεκαηηθέο ή αλαθνξηθέο
αλησλπκίεο (πνπ, φπνπ) πνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο ζηελ αλαδήηεζε πνπ επηζπκείηε λα
θάλεηε, κπνξείηε λα ηηο ζπκπεξηιάβεηε πξνζζέηνληαο ην ζχκβνιν + κπξνζηά απφ ην
ζηνηρείν πνπ ζέιεηε λα ζπκπεξηιάβεηε. ηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε ζηελ έξεπλα ζαο
λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ζπλψλπκα ηεο ιέμεο θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηείηε πξνζζέζηε ην
ζχκβνιν ~ κπξνζηά απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ιέμε. Σέινο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην

γισζζηθφ ζηνηρείν, ην δηαδεπθηηθφ OR (ή), π.ρ. ζέαηξα or θηλεκαηνγξάθνη Αζελψλ.
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Απηέο νη πιεξνθνξίεο αιιά θαη πνιιέο πεξηζζφηεξεο πνπ αθνξνχλ ζε ηερληθέο
αλαδήηεζεο πξνζθέξνπλ φιεο νη ζχγρξνλεο κεραλέο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
Σν google.com
Γηα λα αλαδεηήζνπκε ηζηνχο ζην δηαδίθηπν γξήγνξα θαη κε επάξθεηα κπνξνχκε λα
απεπζπλζνχκε ζε έλαλ ηζηφ πνπ πξνζθέξεη κία ππέξ-κεραλή αλαδήηεζεο. Αξθεί λα
δαρηπινγξαθήζνπκε ηελ δηεχζπλζε ηνπ ελ ιφγσ ηζηνχ ζην πιαίζην αλαγξαθήο
δηεπζχλζεσλ ηνπ browser καο (βι. εηθφλα 1) θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πηέζνπκε enter.

Ο ηζηφο ηνπ google δίλεη ηελ δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο άιισλ ηζηψλ. Απιά
δαρηπινγξαθνχκε κία ή πεξηζζφηεξεο ιέμεηο θιεηδηά ζην πιαίζην πνπ καο πξνζθέξεηαη
(βι εηθφλα 2) θαη πηέδνπκε enter. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν ρξήζηεο αλαδεηεί ηζηνχο
γηα εθκάζεζε ησλ ηηαιηθψλ on line.
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Όπσο βιέπνπκε ζηελ παξαπάλσ εηθφλα έρνπκε κεξηθέο επηινγέο. Πνηεο είλαη άξαγε
απηέο; Πξνζπαζήζηε λα ηηο εληνπίζεηε ζηελ εηθφλα πξηλ ζπλερίζεηε. Σα απνηειέζκαηα ηεο
αλαδήηεζήο καο εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε. Όπσο παξαηεξνχκε ππάξρνπλ ηζηνί πνπ δελ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζή καο θαη ίζσο λα πξέπεη λα επαλαιάβνπκε ηελ αλαδήηεζή
καο ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηε θνξά δηαθνξεηηθέο ιέμεηο θιεηδηά. ηελ πεξίπησζε (σο
ζπλήζσο) πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ
κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε κία νζφλε, ην google καο ελεκεξψλεη ζηνλ παξαθάησ
ζπγθεθξηκέλν ρψξν φηη ππάξρνπλ θαη άιια επξήκαηα ζηα νπνία κπνξνχκε λα έρνπκε
πξφζβαζε.

Μπνξνχκε βέβαηα λα θάλνπκε κία πην ζχλζεηε αλαδήηεζε ηνπνζεηψληαο θαη άιιεο
παξακέηξνπο. ηελ παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε ην ζρεηηθφ πεδίν. ΚΑΛΟ ΔΗΝΑΗ ΑΡΥΗΚΑ
ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ ΜΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΜΖΠΧ ΚΑΗ ΠΔΣΤΥΟΤΜΔ
ΣΤΥΑΗΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ ΟΠΧ ΘΑ ΚΑΝΑΜΔ ΚΑΗ Δ ΜΗΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ.
ΠΡΟΟΥΖ: ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΥΝΑ ΜΑ ΓΗΝΔΗ ΣΖΝ ΔΝΣΤΠΧΖ ΟΣΗ ΑΝ ΓΔΝ
ΔΝΣΟΠΗΟΤΜΔ ΚΑΣΗ ΖΜΑΗΝΔΗ ΟΣΗ ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ. ΠΡΔΠΔΗ ΠΑΝΣΑ ΝΑ ΘΤΜΟΜΑΣΔ
ΟΣΗ ΣΟ ΤΛΗΚΟ ΔΗΝΑΗ ΡΔΑΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΥΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ (REALISTIC VS REAL)
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Σα επξήκαηά καο ζα εκθαληζζνχλ ζηελ νζφλε φπσο θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα.
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Ζ ζχλνςε πνπ εκθαλίδεηαη θάησ απφ θάζε αξρηθή εχξεζε, ηεο βνεζάεη λα θαηαιάβνπκε αλ
είλαη ρξήζηκε ε εχξεζε θαη αλ αμίδεη λα ηελ αθνινπζήζνπκε. ηελ πεξίπησζε πνπ ηελ
επηιέμνπκε θάλνληαο θιηθ επάλσ ηεο ζα δνχκε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηζηφ. Γηα λα λαδεηήζνπκε
έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα κέζα ζε κία ζειίδα ηνπ ηζηνχ αξθεί λα επηιέμνπκε Δπεμεξγαζία,
Δχξεζε θαη ζηελ ζπλέρεηα λα δαρηπινγξαθήζνπκε ηελ ιέμε πνπ αλαδεηνχκε.
Σέινο,πηέδνπκε Δχξεζε επφκελν.
Σν www.gahooyoogle.com/
Μία ελαιιαθηηθή ζρεηηθά πξφζθαηε κεραλή αλαδήηεζεο πιηθνχ ζην δηαδίθηπν απνηειεί ην
www.gahooyoogle.com/. Αξθεί λα δαρηπινγξαθήζνπκε ηελ δηεχζπλζε ηνπ ελ ιφγσ ηζηνχ
ζην πιαίζην αλαγξαθήο δηεπζχλζεσλ ηνπ browser καο (παξαθάησ εηθφλα) θαη ζηελ
ζπλέρεηα λα πηέζνπκε enter.

Ο ηζηφο ηνπ gahooyoogle δίλεη ηελ δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο άιισλ ηζηψλ ςάρλνληαο
παξάιιεια θαη ζηηο ζειίδεο ζην yahoo θαη κέζσ ηνπ google. Ο ηξφπνο αλαδήηεζεο είλαη
παξφκνηνο κε απηφο ηνπ google. Απιά δαρηπινγξαθνχκε κία ή πεξηζζφηεξεο ιέμεηο
θιεηδηά ζην πιαίζην πνπ καο πξνζθέξεηαη (παξαθάησ εηθφλα) θαη πηέδνπκε enter. ηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν ρξήζηεο αλαδεηεί ηζηνχο γηα εθκάζεζε ησλ ηηαιηθψλ on line.
ηα ζεηηθά ζα κπνξνχζακε λα θαηαγξάςνπκε ην γεγνλφο φηη γίλεηαη παξάιιειε έξεπλα
αιιά ε ζπγθεθξηκέλε κεραλή δελ είλαη ηφζν εχρξεζηε θαζψο εκθαλίδεη ηνπο ηζηνχο πνπ
βξίζθεη κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηεο κεραλήο θαη δελ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα άκεζε
απνζήθεπζεο ζηα αγαπεκέλα θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζην google.
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Όπσο βιέπνπκε κπνξνχκε λα πεξηνξίζνπκε ηελ αλαδήηεζή καο ζε εηθφλεο, Δηδήζεηο,
Αγνξέο, ή θαηεγνξίεο. Πηέδνληαο ην θνπκπί Search ε νζφλε καο κνηξάδεηαη ζηα δχν θαη
καο δίλεη πιεξνθνξίεο απφ ην yahoo θαη ην google
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Οξγάλσζε πιηθνύ.
Καζψο ην πιηθφ πνπ ζα εκθαληζζεί κπξνζηά καο ζε θάζε αλαδήηεζε είλαη ηεξάζηην ζα
πξέπεη κε θάπνηνλ ηξφπν λα ην νξγαλψζνπκε. Πηέδνπκε ην θνπκπί ΑΓΑΠΖΜΔΝΑ πνπ
εκθαλίδεηαη επάλσ ζηελ κπάξα πινήγεζεο

ηνλ αξηζηεξφ ρψξν ηεο νζφλεο εκθαλίδεηαη ν ρψξνο φπνπ κπνξνχκε λα δνχκε ηνπο
ηζηνχο πνπ ζα απνζεθεχνπκε σο αγαπεκέλνπο. Δπεηδή φκσο θαη απηφο ν ρψξνο κεηά απφ
ιίγν θαηξφ ζα γεκίζεη απφ δηαθνξεηηθνχο ηζηνχο κπνξνχκε σο δεχηεξν βήκα λα
νξγαλψζνπκε θαιχηεξα θαη ηα αγαπεκέλα καο.
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Πηέδνπκε επάλσ ζην θνπκπί ΟΡΓΑΝΧΖ θαη ζα εκθαληζζεί ην παξαθάησ πεδίν
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ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΦΑΚΔΛΟΤ θαη ζην δεμηφ πεδίν ζα εκθαληζζεί έλα
θάθεινο πνπ κπνξνχκε λα νλνκαηίζνπκε. Γξάθνπκε ηνλ ηίηιν ηεο ελφηεηαο θαη επηιέγνπκε
θιείζηκν. Ο ζπγθεθξηκέλνο θάθεινο ζα εκθαληζζεί ηψξα ζηα αγαπεκέλα καο. Κάζε θνξά
ινηπφλ πνπ θάλνπκε κία πξνζζήθε ελφο ηζηνχ ζηα αγαπεκέλα καο (βι. παξαθάησ εηθφλα)
κπνξνχκε ζηε ζπλέρεηα λα ην ζχξνπκε κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν θάθειν. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν ζα έρνπκε ηνπο ηζηνχο καο ηαθηνπνηεκέλνπο κέζα ζε θαθέινπο. Μπνξνχκε βέβαηα
λα δεκηνπξγήζνπκε θαη θαθέινπο κέζα ζηνπο θαθέινπο κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν.
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Ο ζύκβνπινο κε φια ηα πξναλαθεξζέληα, δχλαηαη λα αλαδεηά λα αληιεί θαη λα νξγαλψλεη
ην πιηθν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ portfolio φζνλ αθνξά
πιεξνθνξίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε.
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7 Κεθάιαην -ηόρνο έξεπλαο
Ο βαζηθφηεξνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλα, είλαη λα απνδείμνπκε πνηφο είλαη ν
θαζνδεγεηηθφο θαη επνπηηθφο ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ εθπαηδεπηή θαη ηελ ζπκβνιή ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία.Σί ζεκαίλεη λα είζαη έλαο ζχγρξνλνο ζχκβνπινο
κε ξφιν επνπηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ θαη πψο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο λέεο
ηερλνινγίεο ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο δηακέζνπ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο.ηα
πξψηα θεθάιαηα παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ καο ππφβαζξν ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε
ζεσξίεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ν επνπηηθφο θαη ν
θαζνδεγεηηθφο ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ θαη ελ ζπλερεία αλαπηχζζεηαη φιν ην ζεσξεηηθφ
πιαίζην γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ην πσο απηέο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα
βνεζήζνπλ έλαλ ζχκβνπιν λα δηεθπεξαηψζεη, φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηελ
ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ηφζν ζε καζεηέο θαη ελήιηθεο αιιά θαη θαηά πφζν κε βάζε
απηέο κπνξεί λα εθπαηδεχζεη έλαλ εθπαηδεπφκελν ζχκβνπιν.Αλαπηχζεηαη ην πψο ζα
δεκηνπξγήζνπκε, νη ιφγνη θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ e-portfolio(ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ )
αιιά θαη πψο απηφ, είλαη απαξαίηεην ζηελ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή επνρή γηα ηελ πνηνηηθή
αμηνιφγεζε ηνπ θάζε καζεηή, εθπαηδεπφκελνπ, εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ θάζε ζπκβνχινπ εθπαηδεπηηθνχ . Ζ έξεπλα είλαη πνηνηηθή, ην κεγαιχηεξν κέξνο ξφινπ ηνπ ζπκβνχινπ ζαλ
επφπηε θαη θαζνδεγεηή πέξα απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ζηεξίδεηαη ζηα παξαπάλσ
θεθάιαην ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ ζπλέληεπμε πνπ κνπ δφζεθε απφ ηνλ επφπηε κνπ, θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο,( γηα ην εηήζην πξφγξακκα εηδίθεπζεο ηνπ
πκβνπιεπηηθήο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ΑΠΑΗΣΔ, ζηα ΑξζάθεηαΣνζίηζεηα ζρνιεία Φπρηθνχ.)Όζνλ αθνξά, ην πφζν βνεζνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζε
απηφ,αλαθέξεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη αθνχ νη λέεο ηερλνινγίεο βνεζνχλ ζηελ
πνηνηηθφηεξε, γξεγνξφηεξε θαη επθνιφηεξε θαηαλφεζε θαη κάζεζε, είλαη βέβαην φηη ζα
βνεζήζνπλ, αξθεηά θαη έλα ζχκβνπιν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθή-ζπκβνπιεπηηθήο
δηαδηθαζίαο, ηφζν ζην λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζπκβνχινπο, φζν θάπνηνο
θνξέο ε εθπαίδεπζε λα δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε απφ απφζηαζε είηε ζπλεξγαηηθά
κε ζηφρν ηελ θαηαιιειφηεξε θαη πνηνηηθφηεξε εθπαίδεπζε γηα ηνλ κειινληηθφ ζχκβνπιν.
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8 Κεθάιαην -πκπεξάζκαηα πξνηάζεηο
χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ηελ ζπλέληεπμε πνπ κνπ δφζεθε, κπνξνχλ εχθνια
λα δηεμαρζνχλ, αβίαζηα ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα:
Απφ ηελ ζπλέληεπμε επηβεβαηψλεηαη φηη ν ξφινο ηνπ πκβνχινπ είλαη δηηηφο θαη
εθπαηδεπηηθφο, κηαο θαη ν θνο Καηηληψηε δηδάζθεη ζην ζρνιείν ην κάζεκα ην ΔΠ αιιά θαη
πκβνπιεπηηθφο κηαο θαη αζθεί ηελ πκβνπιεπηηθή ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ
θαη ζηαδηνδξνκίαο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην, φπνπ ν ζχκβνπινοεθπαηδεπηηθφο δχλαηαη λα δηδάμεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζπκβνχινπο αιιά θαη ζαλ
επφπηεο λα ηνπο ζηεξίδεη- αζθήζεη ηε ζπκβνπιεπηηθή ''ηέρλε'' ζην πψο λα
ζηαδηνδξνκήζνπλ σο ζχκβνπινη.Αθφκε, ν ζχκβνπινο έρεη θαη δηνηθεηηθέο ππνρξεψζεηο θαη
απηφ δηαθαίλεηαη απφ ηελ δηνηθεηηθή θαη ηεξαξρηθή δνκή ησλ Αξζαθείσλ.Δπηπξνζζέησο,
αληηιακβαλφκαζηε ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ζπλερήο ελεκέξσζε θαη δξάζε γηα έλα
ζχκβνπιν, απφ ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ζχκβνπινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζρνιείνπ(Οη δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ,1.Δλεκεξψζεηο γνλέσλ γηα ην λέν
Λχθεην,2.Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ Οξγάλσζεο Μειέηεο & Οξγάλσζεο Υξφλνπ γηα ηνπο
καζεηέο απφ ηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ έσο θαη ηελ Γ΄ Λπθείνπ.3.Ζκέξεο ζηαδηνδξνκίαο γηα ηνπο
καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ.4.Δθδήισζε ελεκέξσζεο γηα ηα Α.Δ.Η. ηεο Αζήλαο γηα ηνπο
καζεηέο ηεο Β' ηάμεο Λπθείνπ.5.Αλάξηεζε πιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ ςεθηαθή πιαηθφξκα ειεθηξνληθή κάζεζεο ησλ Αξζαθείσλ
ρνιείσλ e-arsakeio.5.Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο γηα ηνλ εζηζκφ ζην δηαδίθηπν
ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ςπρνινγηθή ππεξεζία.)Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζπκβνχινπ φπσο θαη
ηνπ επφπηε φηαλ εθπαηδεχεη θάπνηνλ είλαη λα κελ θαηεπζχλεη θαη ρεηξαγσγεί ηνλ
ζπκβνπιεπφκελν, εθπαηδεπφκελν, καζεηή, θαη λα ηνλ ζηεξίδεη κέζα απφ ηελ
ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη ηερληθέο λα αλαδεηθλχεη ηα
ελδηαθέξνληα ηνπ, ηηο γλψζεηοηνπ, ηηο αμίεο ηνπ, ηηο δεμηφηεηεο ηνπ θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ
θαη λα ελεκεξψλεη απφ έγθπξεο πεγέο ,άθξσο εκπηζηεπηηθά πάληα, θάηη πνπ επαιεζεχεηαη
απφ ηελ ζπλέληεπμε .(-Να κελ θαηεπζχλνπκε, νχηε λα ρεηξαγσγνχκε ην παηδί ζηελ επηινγή
πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη. Να δίλνπκε αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο πιεξνθνξίεο απφ πεγέο
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηζηνζειίδεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη άιισλ εγθεθξηκέλσλ
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θνξέσλ κέζσ ηεο ζπδήηεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο-Να
βνεζνχκε ηε δηεξεχλεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ, ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ δεμηνηήησλ, ησλ αμηψλ
ησλ επαγγεικάησλ θαη λα ζπλππνινγίδεηαη θαη ε πξνζσπηθή πξνηίκεζε ησλ παηδηψλ-Να
ηεξνχκε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. Ζ πκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία νθείινπκε λα
είλαη δηαθξηηηθή θαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη επαηζζεζίεο ηνπ θάζε
παηδηνχ.)¨Όζνλ αθνξά, ηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη αλακθηζβήηεηε ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ
εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηελ ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία.Δπίζεο , ελζαξξχλεηαη θαη ε
δεκηνπξγία ηνπ Portfolioθαη ηνπ e-Portfolio,ηφζν γηα ηελ πξφνδν φζν θαη ηελ πνηνηηθή
αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή , άξα θαη ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ θαη απξηαλνχ επαγγεικαηία
(Να δίλνπκε αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο πιεξνθνξίεο απφ πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο,
ηζηνζειίδεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη άιισλ εγθεθξηκέλσλ θνξέσλ κέζσ ηεο ζπδήηεζεο θαη
ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο
ζηέθνληαη αξσγή ζε αξθεηέο απφ ηεο δξαζηεξηφηεηεο αληηπξνηείλνπκε ζηνλ καζεηή, λα
ζπκβνπιεπηεί ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ζρνιείνπ καο, δίλνπκε πιεξνθνξίεο θαη
ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο απφ ειιεληθά θαη μέλα παλεπηζηήκηα θαη επηπξνζζέησο,
ελεκεξψλνπκε φηη κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ θαη ηδησηηθά θέληξα ζπκβνπιεπηηθήο αλ ην
θξίλνπλ απαξαίηεην ή αλ δελ κπνξνχλ λα ην επηζθεθηνχλ λα επηδηψμνπλ κηα ηειεδηάζθεςε
κε θάπνηνλ ζχκβνπιν θαη ζηεξίδνπκε ηελ δεκηνπξγία ραξηνθπιαθίνπ ηνπ καζεηή αιιά θαη
ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ θάηη πνπ ζα βνεζήζεη ηψξα θαη κειινληηθά ηελ πνηνηηθή ηνπ
πξφνδν θαη αμηνιφγεζε.)Με φια ηα πξναλαθεξζέληα, επαιεζεχεηαη, κε ηε ζεσξίαο κε
επηβεβαίσζε ηεο ζπλέληεπμεο ε αξρηθή καο ππφζεζε πνηφο είλαη ν θαζνδεγεηηθφο θαη
επνπηηθφο ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ, φπνπ είλαη ακηγψο ππνζηεξηθηηθφο ζε θάζε βήκα θαη γηα
πάληα ζηήξηγκα αιιά δεκηνπξγψληαο έλαλ κειινληηθφ ζχκβνπιν κε απηφλνκν ειεχζεξν
ζπλεξγαηηθφ πξνθίι.Δπηηειηθά, ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ε ζπκβνπιή ηνπο είλαη
ηφζν απαξαίηεηε θαη δηεπθνιπληηθή ζηελ εθπαίδεπζε αιιά εμίζνπ θαη ζηελ ζπκβνπιεπηηθή
εθπαίδεπζε θαη δηαδηθαζία. Αθφκε ην portfolio( ραξηνθπιάθηα)θαη e-portfolio( ειεθηξνληθφ
ραξηνθπιάθην ) ελζαξξχλεηαη λα ππάξρεη, θάηη πνπ ζα βνεζήζεη κειινληηθά ζηελ πνηνηηθή
πξφνδν θαη αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή , εθπαηδεπφκελνπ , εθπαηδεπηηθνχ θαη ζπκβνχινπ, ε
νπνία είλαη ηφζν ζεκαληηθή γηα ηελ εθζπρξφληζε θαη πνηνηηθή βησζηκφηεηα ηνπ χρξνλνπ
ζρνιείνπ θαη εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα θαιπηεξεχζεη ηελ πνηφηεηα ηεο Παηδεία
καο,Καη θάηη εμίζνπ πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη ν ξφινπο ηνπ ζπκβνχινπ, είλαη θαζνξηζηηθήο
ζεκαζίαο δηφηη βνεζά έλα ζπκβνπιεπφκελν ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή λα ζθεθηεί ππεχζπλα ηη
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είλαη απηφ πνπ ηνλ πξνβιεκαηίδεη θαη λα ζθεθηεί μεθάζαξα ηελ θαιχηεξε ιχζε πνπ ηνπ
ηαηξηάδεη κε θάπνηνλ πνπ ηνλ αθνχεη , ρσξίο λα ηνλ θξίλεη θαη πνπ ην κφλν πνπ ζέιεη είλαη
λα ηνλ βνεζήζεη λα θαηαιάβεη ην πφζν εχθνια κπνξεί λα βξεη ηε ιχζε αξθεί κφλν λα ην
πηζηέςεη θαη λα εκπηζηεπηεί λα ηνλ αθνχζεη ν θαηάιιεινο εηδηθφο. ηελ πεξίπησζε ηνπ
επαγγέικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζηαδηνδξνκίαο ν ζχκβνπινο δίλεη θνπξάγην λα
αληαπεμέιζεη ζηηο δπζθνιίεο θαη φηαλ ν λένο αληηιεθηεί δεμηφηεηεο ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο θαη επηιέμεη ην επάγγεικα πνπ αγαπά λα ζπνπδάζεη θαη λα αζθήζεη ηφηε ηα
νηθνλνκηθά νθέιε ζα είλαη αξθεηά γηα εθείλνλ αιιά θαη γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν δηφηη ε
απφδνζε ηνπ ζα είλαη ε κέγηζηε θάλνληαο απηφ πνπ αγαπά θαη επίζεο ζα δεκηνπξγήζνπκε
επηπρηζκέλνπο πνιίηεο θαη κηα θνηλσλία ιηγφηεξν αληαγσληζηηθή.(Όηαλ ην επάγγεικα πνπ
αζθεί ν λένο εθθξάδεη ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο αμίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ηνχ δίλεη θνπξάγην
λα αληαπεμέιζεη ζηηο δπζθνιίεο θαη λα βξεη κηα εξγαζία ζρεηηθή κε ηηο ζπνπδέο έρνληαο
θάλεη κηα ζρεηηθή επηκνξθσηηθή εθπαίδεπζε. Όηαλ ν λένο άλζξσπνο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο
δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αμίεο ηνπ θαη δερζεί έγθπξε θαη
αμηφπηζηε εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή ελεκέξσζε είλαη ζίγνπξν φηη ζα επηιέμεη ην
θαηαιιειφηεξν γη’ απηφλ επάγγεικα θαη ζα έρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε. Άξα, ε
ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο, παξέρεη αξθεηά νηθνλνκηθά νθέιε ζην άηνκν θαη γεληθά θαη
ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.)Μηα πξφηαζε γηα ην κέιινλ είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε φιεο
ηεο βαζκίδεο λα έρεη έλα εθπαηδεπηηθφ επφηε θαη ζηήξηγκα θαη φρη έλα δαζθαινθεληξηθφ
ζχζηεκα παηδείαο πνπ δελ ζηεξίδεη ην καζεηή λα αλαπηπμεη θξίζε θαη λα δεκηνπξήζεη ην
δηθφ πξνθίι θαη ηελ ην ζπλεξγαηηθφ -νκαδηθφ πλεχκα εξγαζίαο θάηη πνπ δηαθαίλεηαη θαη
ζηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπ ζαλ εθπαηδεπφκελνπ θαη απξηαλνχ επαγγεικαηία, θαη ηελ
δεκηνπξγία αξρηθά porfolio( ραξηνθπιάθηα)θαη e-portfolio( ειεθηξνληθφ ραξηνθπιάθην ) απφ
ηα καζεηηθά ρξφληα γηα λα αλαπηπρζεί ε θηινζνθία ηεο αηνκηθήο εμέιημήο θαη ηεο πνηνηηθήο
πξνφδνπ θαη αμηνιφγεζεο ζε φιν ην πέξαο ηεο καζεηήο θαη κεηέπεηηα ελήιηθεο δσήο. Καη
λα εληζρπζεί ν ξφινο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηηο επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο δηφηη ε ζπκβνιή ηνπο είλαη αλεθηίκεηεο αμίαο ζε πνηφηεηα εθπαίδεπζε
εξγαζίαο αιιά θαη εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ θαη νηθνλνκηθνχ θφζηνπο.
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Παξάξηεκα
πλέληεπμε-Γνκή
1.Φάζε-Καζήθνληα , Καλνληζκόο
Α. Πνηα είλαη ηα βαζηθά θαζήθνληα πνπ έρεηε σο χκβνπινο ηαδηνδξνκίαο?
Β. Πψο νξγαλψλεηαη ηεξαξρηθά θαη δηνηθεηηθά ε ππεξεζία?
2.Φάζε-Καλόλεο ζηηο ζπλεδξίεο θαη ξόινο ηεο ζπκβνπιεπηηθή
Α. Ση δξάζεηο πξαγκαηνπνηήζαηε θέηνο γηα λα αλαδείμεηε ηελ ζεκαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο
ζηαδηνδξνκίαο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ?
Β. Σί πξνζέρεηε ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαο?
3. Φάζε-Κνηλσληθή θαη Οηθνλνκηθή πξνζθνξά
Α. Πνηά θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη ε θνηλσληθή πξνζθνξά ηεο ππεξεζίαο?
Β. Ζ πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο πξνζθέξεη νηθνλνκηθά νθέιε ζην άηνκν θαη γεληθφηεξα
ζην θνηλσληθφ ζχλνιν?

πλέληεπμε
πλεληεύθηξηα
-Γεηα ζαο θ. Καηεληψηε, ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ην ρξφλν ζαο γηα ηελ
ζπλέληεπμε πνπ ζα κνπ δψζεηε, φζνλ αθνξά ηε δνκή, ηε ιεηηνπξγία, ηελ ηεξαξρία θαη ηε
δηνίθεζε ησλ πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο ζηα Αξζάθεηα
ρνιεία Φπρηθνχ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη έλαο χκβνπινο ηαδηνδξνκίαο θαη
Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, γηα ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία πνπ πξφθεηηαη λα
εθπνλήζσ.
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Δπόπηεο
- Δγψ ζαο επραξηζηψ πνπ κνπ παξέρεηε ηελ επθαηξία λα κηιήζσ γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ
ζεκαζία ηεο εξγαζίαο ηνπ πκβνχινπ ηαδηνδξνκίαο θαη Δπαγγεικαηηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ.
πλεληεύθηξηα
-Α. Πνηα είλαη ηα βαζηθά θαζήθνληα πνπ έρεηε σο χκβνπινο ηαδηνδξνκίαο;
Δπόπηεο
- Ο ξφινο κνπ είλαη δηηηφο. Δξγάδνκαη σο χκβνπινο Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ
θαη ηαδηνδξνκίαο ζηα Αξζάθεηα ρνιεία Φπρηθνχ. Γηδάζθσ ην κάζεκα ηνπ
Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ εδψ θαη 14 ρξφληα, ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα ην κάζεκα
ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο θαη είκαη ζηέιερνο ηεο Τπεξεζίαο πκβνπιεπηηθήο &
ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 11 ρξφληα. Ζ ΤΔΠ ηδξχζεθε ην 2003 θαη
έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη
ζπκβνπιεπηηθήο ζηνπο καζεηέο, ζηνπο γνλείο ηνπο θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Δπίζεο βαζηθή ππνρξέσζε είλαη ε δηδαζθαιία ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ λα πεξαησζεί ζε
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Ζ δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηείηαη
κε βάζε ηελ πξνδηαγεγξακκέλε χιε απφ ην Τπνπξγείν θαη ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο
ππφινηπνπο θαζεγεηέο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε επίδνζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ.
Όζνλ αθνξά ζηελ αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία, απηή ιακβάλεη ρψξα κέζα ζε θιίκα
εκπηζηνζχλεο θαη εηιηθξηλνχο ελδηαθέξνληνο. Δπίζεο ηεξνχληαη νη φξνη κηαο νξζήο
ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ φπσο ε
ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ε αληαλάθιαζε ζπλαηζζήκαηνο.
πλεληεύθηξηα
-Β. Πψο νξγαλψλεηαη ηεξαξρηθά θαη δηνηθεηηθά ε ππεξεζία;
Δπόπηεο
-Ζ ππεξεζία νξγαλψλεηαη ηεξαξρηθά σο εμήο:
Δπηζηεκνληθφο Yπεχζπλνο ησλ πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ ρνιηθνχ θαη
Δπαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο Αξζαθείσλ 79

Σνζίηζησλ ρνιείσλ είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ ρνιείσλ Καζεγεηήο I.Ν.
Παξαζθεπφπνπινο. Πξντζηακέλε ησλ πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ είλαη ε ρνιηθή
Φπρνιφγνο θ. Ξέληα Παξαζθεπνπνχινπ. Ζ Φπρνινγηθή ππεξεζία ζηειερψλεηαη απφ
άιινπο δχν ςπρνιφγνπο θαη ε πκβνπιεπηηθή ππεξεζία απφ δπν πκβνχινπο. Γηνηθεηηθά
ππεχζπλνο είλαη ν Πξφεδξνο ηεο Φ.Δ. Καζεγεηήο Γεψξγηνο Μπακπηληψηεο.
πλεληεύθηξηα
-Α. Πνηεο δξάζεηο πξαγκαηνπνηήζαηε εθέηνο γηα λα αλαδείμεηε ηελ ζεκαζία ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ

πξνζαλαηνιηζκνχ;

Δπόπηεο
-Οη δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε εθέηνο είλαη νη εμήο:
Δλεκεξψζεηο γνλέσλ γηα ην λέν Λχθεην.
Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ Οξγάλσζεο Μειέηεο & Οξγάλσζεο Υξφλνπ γηα ηνπο καζεηέο
απφ ηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ έσο θαη ηελ Γ΄ Λπθείνπ.
Ζκέξεο ζηαδηνδξνκίαο γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ
Δθδήισζε ελεκέξσζεο γηα ηα Α.Δ.Η. ηεο Αζήλαο γηα ηνπο καζεηέο ηεο Β' ηάμεο Λπθείνπ.
Αλάξηεζε πιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ ςεθηαθή
πιαηθφξκα ειεθηξνληθή κάζεζεο ησλ Αξζαθείσλ ρνιείσλ e-arsakeio.
Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο γηα ηνλ εζηζκφ ζην δηαδίθηπν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
ςπρνινγηθή ππεξεζία.
πλεληεύθηξηα
-Β. Σί πξνζέρεηε ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαο;
Δπόπηεο
-Να κελ θαηεπζχλνπκε, νχηε λα ρεηξαγσγνχκε ην παηδί ζηελ επηινγή πνπ ζα
πξαγκαηνπνηήζεη. Να δίλνπκε αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο πιεξνθνξίεο απφ πεγέο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηζηνζειίδεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη άιισλ εγθεθξηκέλσλ θνξέσλ
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κέζσ ηεο ζπδήηεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο ζηέθνληαη αξσγή ζε αξθεηέο απφ ηεο δξαζηεξηφηεηεο καο.
Πξνηείλνπκε ζηνλ καζεηή, λα ζπκβνπιεπηεί ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ζρνιείνπ καο,
δίλνπκε πιεξνθνξίεο θαη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο απφ ειιεληθά θαη μέλα παλεπηζηήκηα
θαη επηπξνζζέησο, ελεκεξψλνπκε φηη κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ θαη ηδησηηθά θέληξα
ζπκβνπιεπηηθήο αλ ην θξίλνπλ απαξαίηεην ή αλ δελ κπνξνχλ λα ην επηζθεθηνχλ λα
επηδηψμνπλ κηα ηειεδηάζθεςε κε θάπνηνλ ζχκβνπιν θαη ζηεξίδνπκε ηελ δεκηνπξγία
porfolio- (ραξηνθπιάθηνπ) ηνπ καζεηή αιιά θαη e-portfolio (ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ)
θάηη πνπ ζα βνεζήζεη ηψξα θαη κειινληηθά ηελ πνηνηηθή ηνπ πξφνδν θαη αμηνιφγεζε.
-Να βνεζνχκε ηε δηεξεχλεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ, ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ δεμηνηήησλ, ησλ
αμηψλ ησλ επαγγεικάησλ θαη λα ζπλππνινγίδεηαη θαη ε πξνζσπηθή πξνηίκεζε ησλ
παηδηψλ
-Να ηεξνχκε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. Ζ πκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία νθείινπκε
λα είλαη δηαθξηηηθή θαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη επαηζζεζίεο ηνπ θάζε
παηδηνχ.
πλεληεύθηξηα
-Α. Πνηά θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη ε θνηλσληθή πξνζθνξά ηεο ππεξεζίαο;
Δπόπηεο
Ζ θνηλσληθή πξνζθνξά ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο
ζηαδηνδξνκίαο είλαη φηη βνεζά ηα παηδηά λα ελεκεξψλνληαη έγθπξα θαη αμηφπηζηα γηα ηηο
ζπνπδέο ηνπο θαη ηα επαγγέικαηα, θαζψο θαη λα αλαθαιχςνπλ ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ
εαπηνχ ηνπο. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ε ππεξεζία παξέρεη ζεκαληηθή ζηήξημε ζε
απηά ζηελ ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ γηα ην κέιινλ ηνπο. ην πιαίζην απηφ, δίλεηαη, θαη ε
δπλαηφηεηα ζηήξημεο θαη ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ. Δθφζνλ ε επηινγή επαγγέικαηνο
απνηειεί θαη επηινγή ηξφπνπ δσήο αιιά θαη ζπκβάιιεη ζηελ κειινληηθή ηθαλνπνίεζε ησλ
λέσλ ζεσξνχκε φηη ε ππεξεζία έρεη ζεκαληηθή πξνζθνξά ζηελ θνηλσλία θαη ηελ αλάπηπμή
ηεο.Δπηπξνζζέησο, νη ζχκβνπινη ζηαδηνδξνκίαο βνεζνχλ αθηινθεξδψο ηνπο καζεηέο ζηελ
ζπκπιήξσζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε.
81

πλεληεύθηξηα
-Β. Ζ πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο πξνζθέξεη νηθνλνκηθά νθέιε ζην άηνκν θαη
γεληθφηεξα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν;
Δπόπηεο
-Όηαλ ην επάγγεικα πνπ αζθεί ν λένο εθθξάδεη ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο αμίεο θαη ηα
ελδηαθέξνληα ηνπ ηνχ δίλεη θνπξάγην λα αληαπεμέιζεη ζηηο δπζθνιίεο θαη λα βξεη κηα
εξγαζία ζρεηηθή κε ηηο ζπνπδέο έρνληαο θάλεη κηα ζρεηηθή επηκνξθσηηθή εθπαίδεπζε. Όηαλ
ν λένο άλζξσπνο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο
αμίεο ηνπ θαη δερζεί έγθπξε θαη αμηφπηζηε εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή ελεκέξσζε είλαη
ζίγνπξν φηη ζα επηιέμεη ην θαηαιιειφηεξν γη’ απηφλ επάγγεικα θαη ζα έρεη ηελ θαιχηεξε
δπλαηή απφδνζε. Άξα, ε ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο, παξέρεη αξθεηά νηθνλνκηθά νθέιε
ζην άηνκν θαη γεληθά θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.
πλεληεύθηξηα
-αο επραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν ζαο, θαη γηα ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ
δψζαηε θ. Καηεληψηε.
Δπόπηεο
-Να είζηε θαιά. Καιή ζπλέρεηα. Γεηα ζαο.
πλεληεύθηξηα
-Καη ζε εζάο φηη θαιχηεξν γεηα ζαο.
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Δπραξηζηίεο
Πξνο ηνλ θ. Καηεληψηε Παληειή γηα ηελ ζπλέληεπμε πνπ κνπ έδσζε, δηφηη δελ ζα ήηαλ
δπλαηή ε νινθιήξσζε απηή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο αιιά θαη ηηο γλψζεηο πνπ κνπ
κεηέδσζε ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ ΠΔΤΠ σο επφπηεο κνπ , πνπ πξαγκαηηθά
δηδάρζεθα ηί ζεκαίλεη λα είζαη θαη'νπζίαλ χκβνπινο Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ
θαη ηαδηνδξνκίαο.
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