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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Η εργασία αυτή είναι ένα βοήθημα για την υποστήριξη των παραδόσεων του 
μαθήματος «Επαγγελματική Συμβουλευτική με τη Βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών», που 
διδάσκεται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και για κάθε άλλον 
που ασχολείται με το αντικείμενο της Συμβουλευτικής. Το μάθημα αυτό από την 
ακαδημαϊκή χρονιά 2005/2006 συγχωνεύτηκε με το μάθημα «Εισαγωγή στην 
Πληροφορική» που διδασκόταν στο Α’ εξάμηνο κάτω από τον τίτλο «Στοιχεία 
Πληροφορικής – Συμβουλευτική με τη Βοήθεια Νέων Τεχνολογιών». 

Ο τίτλος της εργασίας (και του μαθήματος) δεν αναφέρεται σε ένα αντικείμενο 
σαφώς προσδιορισμένο, αλλά στο ρόλο ενός εργαλείου (των νέων τεχνολογιών) σε ένα 
γνωστικό, επιστημονικό και επαγγελματικό αντικείμενο (της Συμβουλευτικής). Στην 
αναζήτησή μας για τη συγγραφή της εργασίας αυτής δε συναντήσαμε κάποια 
μεθοδολογία ή συγκεκριμένη ύλη την οποία θα έπρεπε να ακολουθήσουμε και να 
παρουσιάσουμε. Η χρήση ενός εργαλείου, όπως οι νέες τεχνολογίες, που συνεχώς 
εξελίσσεται και που εφαρμόζεται σε ένα πεδίο τόσο πλατύ, όπως η Συμβουλευτική, έχει 
τα όρια που θέτει μόνον η φαντασία του χρήστη του. Για τους λόγους αυτούς, με την 
εργασία μας δεν επιχειρήσαμε να εξαντλήσουμε το θέμα, αλλά να προσφέρουμε έναν 
οδηγό αναφορών για περαιτέρω αναζήτηση. 

Στη έκδοση αυτή που βρίσκεται στα χέρια σας, όπως και σ’ εκείνες του 2003 και 
του 2004, υπάρχει μια ευρεία ανανέωση του υλικού σε σχέση με την ύλη του μαθήματος 
όπως διδασκόταν παλαιότερα, ως αποτέλεσμα τόσο των εξελίξεων, όσο και της 
εμπειρίας που αποκτήθηκε από τη διδασκαλία του μαθήματος κατά τα προηγούμενα 
χρόνια. 

Ευχαριστώ το συνάδελφο εκπαιδευτικό δρα Μ. Αργύρη για την πολύτιμη 
συνεισφορά του στη διδασκαλία του μαθήματος κατά το 2003 και τον Αναπλ. Καθηγητή 
Χ. Κυνηγό, υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ για το μάθημα, για την άψογη συνεργασία που είχαμε 
όλα τα χρόνια της διδασκαλίας μου στο Πρόγραμμα. 

Οι παρατηρήσεις του αναγνώστη για τη βελτίωση του βοηθήματος αυτού είναι 
πάντα ευπρόσδεκτες. 

 
 

Ανδρέας Δημητρόπουλος 
Φεβρουάριος 2006 

 
 
  

 
 
 
 
 

  4



Ανδρέας Δημητρόπουλος                                                                                ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
 
 

Από το δένδρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού  
δεν πρέπει ποτέ να φάγετε 

 (Γέν. Β' 17) 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο όρος "νέες τεχνολογίες" χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει τα 
επιτεύγματα του ανθρώπου στο χώρο της Πληροφορικής. Δεν περιορίζεται όμως στο 
στενό χώρο του υπολογιστή με την επιτραπέζια ή τη φορητή μορφή που γνωρίζουμε 
όλοι, αλλά απλώνεται σε κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία 
επεξεργασίας της πληροφορίας. Με αυτήν την έννοια στις νέες τεχνολογίες 
περιλαμβάνονται και τα συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού που χρησιμοποιούνται σε 
ακίνητα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα και σε αυτοκίνητα, οι σύγχρονες 
συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, το σύνολο σχεδόν της σταθερής, κινητής ή 
δορυφορικής τηλεφωνίας κ.ά.. Τον όρο αυτόν χρησιμοποιούμε επειδή αυτός αναφέρεται 
στον τίτλο του μαθήματος αντί του ορθότερου «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας – Τ.Π.Ε.».  

Σε μια εποχή που η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς είναι δύσκολο 
να προσδιορίσουμε τι αποτελεί "νέα" και τι "παλαιά" τεχνολογία. Ο υπερσύγχρονος 
υπολογιστής που αγοράζουμε σήμερα είναι σίγουρο πως σε 1-2 χρόνια με δυσκολία θα 
καλύπτει τις νέες απαιτήσεις μας, αλλά και τις ανάγκες που δημιουργεί η αγορά με την 
εξέλιξή της. Μπορούμε να θεωρήσουμε πως η γέννηση των νέων τεχνολογιών 
τοποθετείται χρονικά στο Φεβρουάριο του 1946, όταν μπήκε σε λειτουργία ο πρώτος 
ηλεκτρονικός υπολογιστής1. Στη συνέχεια, η ανακάλυψη των ημιαγωγών (transistors) 
και, αργότερα, των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (chips) έδωσε τη δυνατότητα στην 
τεχνολογία να κατασκευάσει πανίσχυρους υπολογιστές με μικρό μέγεθος και κόστος και 
στον κόσμο να τους αγοράσει και να τους κάνει κομμάτι της ζωής και της εργασίας του. 
Στις μέρες μας αποτελεί πλεονασμό να αναφερόμαστε σε "ηλεκτρονικούς υπολογιστές" 
(ή Η/Υ), αφού όλοι οι υπολογιστές είναι ηλεκτρονικοί. 

Οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα οι υπολογιστές έχουν πάψει από καιρό να 
αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος μόνο λίγων επιστημόνων θετικής προέλευσης. 
Αυτό δικαιολογούνταν ίσως κατά τις πρώτες φάσεις της εξέλιξής τους, όταν η επαφή μαζί 
τους απαιτούσε ειδικές γνώσεις. Ο χρήστης του υπολογιστή έπρεπε να γνωρίζει τον 
περίπλοκο τρόπο λειτουργίας του για να επικοινωνήσει μαζί του. Έπρεπε να μπορεί να 
κάνει λογικές πράξεις με τη χρήση δύο μόνο ψηφίων (0 και 1), όπως απαιτεί το δυαδικό 
σύστημα. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούσε αποστροφή στους ανθρώπους 
που είχαν εκπαιδευτεί με το δεκαδικό σύστημα και μάλιστα, μέσα από μια εκπαίδευση 
που δεν παρείχε δυνατότητες σύζευξης των θετικών με τις θεωρητικές επιστήμες. Έτσι, 
ελάχιστοι άνθρωποι που εκπαιδεύτηκαν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες έμαθαν ή 
άκουσαν ότι τα Μαθηματικά βασίζονται στη Λογική. Παράλληλα, η μεθοδολογία 
διδασκαλίας των θετικών γνωστικών αντικειμένων μέσα σε ένα εξετασιοκεντρικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, αποκομμένο από τη ζωή, ενισχύει την απομάκρυνση αρκετών 
                                                 
1  Πληροφορίες και προβληματισμούς σχετικά με την εξέλιξη των υπολογιστών μπορείτε να 
αναζητείστε στο: Evans, C. (1981) Η Επανάσταση των Κομπιούτερ. Αθήνα: εκδόσεις Γαλαίος. 
Επίσης, μπορείτε να παρακολουθείστε την ιστορία των υπολογιστών μέσα από μια ενδιαφέρουσα 
δικτυακή παρουσίαση στη διεύθυνση http://www.in.gr/ramcd/. 
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ανθρώπων μακριά από ό,τι αυτοί θεωρούν «θετικό». Σήμερα, με τη δημιουργία 
περιβαλλόντων εργασίας φιλικών προς το χρήστη (όπως π.χ. τα Windows), καθένας 
μπορεί να εκμεταλλευτεί τις ευκολίες και τις δυνατότητες που προσφέρουν, να 
βελτιστοποιήσει την ποιότητα και να μεγιστοποιήσει την ποσότητα της εργασίας του. 
Παράλληλα, όλοι μπορούν να ανακαλύψουν στις νέες τεχνολογίες νέα πεδία 
ενδιαφέροντος και δράσης, τόσο στην προσωπική ζωή, όσο και στην εργασία τους. 

Ο ειδικός που ασκεί Συμβουλευτική συναντά τις νέες τεχνολογίες σε διάφορους 
τομείς των δραστηριοτήτων του: 

-ως βοήθημα σε εργασίες γραφείου, 
-ως βοήθημα για πρόσβαση στην πληροφορία και στην επικοινωνία, 
-ως μια νέα δυνατότητα για άσκηση της Συμβουλευτικής από απόσταση  

(Τηλεσυμβουλευτική), 
-ως νέα μορφή ψυχοτεχνικών κριτηρίων και βοηθημάτων πληροφόρησης, 
-ως μια νέα σημαντική παράμετρο της αγοράς εργασίας και 
-ως ένα βοήθημα καλύτερης προσαρμογής με το περιβάλλον για πολλές 

κατηγορίες αναπήρων. 

"Θεωρείται βέβαιο ότι η τεχνικά υποβοηθούμενη Συμβουλευτική θα αναπτυχθεί 
στο μέλλον ακόμη περισσότερο. Εκείνο που διαφαίνεται, παράλληλα, είναι η ανάγκη να 
ενσωματωθεί στην εκπαίδευση των Συμβούλων και στην κατάρτισή τους η χρήση των 
μέσων αυτών." (Ε. Δημητρόπουλος, 19982) 

 
 

                                                 
2  Βλ. σχ.: Δημητρόπουλος, Ε. Γ. (1998) Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία. 
Αθήνα: εκδόσεις Γρηγόρη, σ. 205. 
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1. ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 
 

Οι πιο γνωστές και διαδεδομένες εφαρμογές της Πληροφορικής αφορούν στις 
εργασίες γραφείου. Η γραφομηχανή, ο κανόνας, η αριθμομηχανή, η καρτελοθήκη και 
άλλα εργαλεία, που χρησιμοποιούνταν στα γραφεία κατά το παρελθόν, έχουν καταργηθεί 
και έχουν δώσει τη θέση τους στον υπολογιστή και στο ανάλογο λογισμικό3. Τέτοιες 
εφαρμογές είναι οι επεξεργαστές κειμένου, τα λογιστικά φύλλα, οι βάσεις δεδομένων και 
τα προγράμματα παρουσιάσεων. 

Οι επεξεργαστές κειμένου είναι προγράμματα που μας δίνουν τη δυνατότητα να 
ετοιμάσουμε ένα κείμενο και στη συνέχεια, αν το επιθυμούμε, να το τυπώσουμε σε χαρτί. 
Προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες από τις γραφομηχανές, μετατρέποντας το 
υπολογιστικό σύστημά μας σε ένα μικρό εκδοτικό μηχανισμό. Με τον επεξεργαστή 
κειμένου μπορούμε να δώσουμε στο κείμενό μας την επιθυμητή μορφή, να επιλέξουμε 
ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές γραμμάτων (γραμματοσειρές, fonts), να 
χρησιμοποιήσουμε χρώματα, να προσθέσουμε στο κείμενό μας, σχέδια, διαγράμματα, 
εικόνες, φωτογραφίες κ.ά.. Μπορούμε ακόμα να κάνουμε ορθογραφικό έλεγχο, ενώ για 
γλώσσες με απλή γραμματική και συντακτική δομή, όπως η Αγγλική, είναι εφικτός και ο 
γραμματικός και συντακτικός έλεγχος. Κάθε χρήστης υπολογιστή είναι σε θέση στις 
μέρες μας να προχωρήσει στην προετοιμασία και πραγματοποίηση μιας μικρής έκδοσης 
σε μορφή, για την οποία πριν από 20 χρόνια θα απαιτούνταν η συνεργασία πολλών 
ειδικών και αναλόγως ψηλό κόστος.  

Οι σύγχρονοι επεξεργαστές κειμένου μπορούν επιπροσθέτως να 
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ιστοσελίδων, καθώς και για την κατασκευή απλών 
εφαρμογών πολυμέσων (multimedia). Κατά την υλοποίηση τέτοιων εφαρμογών έχουμε 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμη μορφή πληροφορίας (κείμενο, 
φωτογραφίες, εικόνες, video, κινούμενες εικόνες και ήχο). Μπορούμε επίσης να 
συνδέσουμε επιμέρους τμήματα της εφαρμογής μεταξύ τους με τη χρησιμοποίηση της 
τεχνικής του υπερκειμένου (hypertext).4

Τα λογιστικά φύλλα είναι προγράμματα που μας επιτρέπουν να εισάγουμε 
πληροφορίες (αριθμούς, κείμενο κ.α.) μέσα σε ένα φύλλο με κατακόρυφη και οριζόντια 
διαγράμμιση και στη συνέχεια να τις επεξεργαζόμαστε δυναμικά. Π.χ. το άθροισμα του 
περιεχομένου των κελιών μιας στήλης αλλάζει αυτόματα κάθε φορά που αλλάζουμε το 
περιεχόμενο ενός ή περισσοτέρων κελιών. Επίσης, προσφέρουν τη δυνατότητα 
δημιουργίας διαγραμμάτων για την παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων. 

Οι βάσεις δεδομένων είναι προγράμματα που μας επιτρέπουν τη δημιουργία 
αρχείων ομοειδών πληροφοριών, την ενημέρωσή τους και την αξιοποίηση των 
πληροφοριών που περιλαμβάνουν. Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η δυνατότητα που 

                                                 
3  Λογισμικό (software) είναι το πρόγραμμα, μια σειρά από εντολές "κατανοητές" από τον 
υπολογιστή, που ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει το υλικό μέρος (hardware) ενός 
υπολογιστικού συστήματος. 
4  Υπερκείμενο (hypertext): μέρος ενός κειμένου που (με το πάτημα του πλήκτρου του 
ποντικιού) μας οδηγεί σε ένα άλλο σημείο του κειμένου. 
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προσφέρουν οι βάσεις δεδομένων να μας παρουσιάζουν συγκεκριμένες  πληροφορίες 
από το σύνολο που προηγουμένως έχουμε καταχωρήσει σ' αυτές, με τη χρήση 
διαφόρων κριτηρίων αναζήτησης. 

Τα προγράμματα παρουσιάσεων μας προσφέρουν τη δυνατότητα να ετοιμάζουμε 
και στη συνέχεια να αξιοποιούμε όμορφες παρουσιάσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν, 
κείμενο, εικόνα, κινούμενη εικόνα, video και ήχο. Με τη χρησιμοποίηση ενός υπολογιστή, 
του κατάλληλου λογισμικού και ενός συστήματος προβολής εικόνας (video προβολέα ή 
τηλεόραση) μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα περισσότερα από τα εποπτικά μέσα 
παλαιάς τεχνολογίας (διασκόπιο, προβολέα overhead κ.ά.). 

Στην ίδια κατηγορία λογισμικού μπορούμε να εντάξουμε και τα προγράμματα 
διαχείρισης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Με τά προγράμματα αυτά έχουμε τη 
δυνατότητα: 

o να διαβάζουμε την αλληλογραφία μας μέσω διαδικτύου,   
o να γράφουμε και να στέλνουμε τη δική μας,  
o να οργανώνουμε τα εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα σε φακέλους, 

υποφακέλους κ.λ.π., 
o να επισυνάπτουμε στα εξερχόμενα μηνύματά μας άλλα αρχεία (κειμένου, 

ήχου, εικόνας κ. ά.), 
o να κοινοποιούμε το μήνυμά μας και σε άλλους παραλήπτες, 
o να φιλτράρουμε τα εισερχόμενα μηνύματα, ώστε να αποφεύγουμε τα 

ανεπιθύμητα κ. ά.. 
Τα προγράμματα αυτά είτε βρίσκονται ενσωματωμένα στο πρόγραμμα που 

χρησιμοποιούμε για την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο (Internet Explorer, Netscape 
Navigator κ.ά.), είτε τα συναντάμε ως ανεξάρτητες εφαρμογές (π.χ. Eudora, Eudora Light 
κ.ά.) 

Με τη χρήση των παραπάνω εφαρμογών ο Σύμβουλος μπορεί να βελτιώσει την 
ποιότητα της δουλειάς του, να την προσαρμόσει στις ιδιαίτερες γνώσεις, ανάγκες ή 
επιθυμίες του, να την αναπτύξει σε επίπεδα και κατευθύνσεις που ο παλαιός τρόπος 
εργασίας δε θα του επέτρεπε και να εξοικονομήσει χρόνο.  
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2. ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
 

Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή που επέφεραν οι νέες τεχνολογίες βρίσκεται στις 
νέες δυνατότητες που προσέφεραν στην πρόσβαση στην πληροφορία και στην 
επικοινωνία. Το διαδίκτυο (Internet) ένωσε εκατομμύρια χρηστών σε όλον τον κόσμο 
μεταξύ τους και με χιλιάδες κέντρα παραγωγής ή συγκέντρωσης της πληροφορίας. Ο 
ειδικός που ασχολείται με τη Συμβουλευτική μπορεί να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για 
την αλληλογραφία του (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, e-mail), για την παρακολούθηση των 
εξελίξεων και ανταλλαγή απόψεων με άλλους χρήστες του διαδικτύου με κοινά 
ενδιαφέροντα (ομάδες νέων, newsgroups), για την αναζήτηση πληροφοριών που τον 
ενδιαφέρουν και για την επικοινωνία του με άλλους Συμβούλους ή πελάτες. Μπορεί 
επίσης να κατασκευάσει και να δημοσιεύσει στο διαδίκτυο την προσωπική ιστοσελίδα5 
του (web-page). Είναι πάντως σημαντικό να ελέγχεται με προσοχή η πληροφορία που 
αποκτάται από το διαδίκτυο, γιατί ο ανοιχτός χαρακτήρας του πολλές φορές 
δημιουργεί αμφιβολίες για την εγκυρότητά της. 

Για την αναζήτηση πληροφοριών γενικού περιεχομένου χρησιμοποιούνται οι 
μηχανές αναζήτησης (searching machines).  Πρόκειται για δικτυακούς τόπους (sites) 
που προσφέρουν τη δυνατότητα αναζήτησης είτε μέσα από θεματικούς καταλόγους, 
είτε με τη χρήση λέξεων-κλειδιών (εικόνα 1). Εάν η χρήση του δεύτερου τρόπου μας 
δώσει πολύ μεγάλο αριθμό δικτυακών τόπων, θα πρέπει να εξειδικεύσουμε την 
αναζήτησή μας χρησιμοποιώντας περισσότερες λέξεις κλειδιά και λογικούς τελεστές. 
Οι λογικοί τελεστές είναι λέξεις ή σύμβολα που επιτρέπουν τη λογική σύζευξη ή 
διάζευξη των λέξεων-κλειδιών που χρησιμοποιήσαμε. 

Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μια αναζήτηση στο διαδίκτυο με τη χρήση 
μιας μηχανής αναζήτησης θα μας δώσει ως απάντηση τους δικτυακούς εκείνους 
τόπους των οποίων οι υπεύθυνοι διαχειριστές έχουν μεριμνήσει να δηλώσουν την 
ύπαρξή τους στις μηχανές αυτές. Είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλοι δικτυακοί τόποι 
που δε θα εμφανιστούν κατά την αναζήτησή μας, επειδή δεν έχει δηλωθεί η παρουσία 
τους. Μερικές γνωστές τέτοιες μηχανές είναι οι εξής: 

- GOOGLE (www.google.com), 
- ALTA VISTA (www.altavista.com), 
- EXCITE (www.excite.com), 
- HOTBOT (www.hotbot.com), 
- YAHOO (www.yahoo.com), 
- LYCOS (www.lycos.com). 

 

                                                 
5  'Ενας χώρος στον οποίο φιλοξενούνται πληροφορίες ενός μέλους του κυβερνοχώρου 
και ο οποίος είναι προσπελάσιμος από οποιοδήποτε σημείο της Γης, αρκεί να υπάρχει 
πρόσβαση στο διαδύκτιο. Στο χώρο αυτό, ο Σύμβουλος μπορεί να παρουσιάσει πληροφορίες 
για το πρόσωπό του και τις υπηρεσίες που προσφέρει, προβληματισμούς, αιτήματα για 
επικοινωνία, συνδέσεις (links) με άλλα σημεία του διαδυκτίου συγγενούς περιεχομένου κ.ά.. 
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Πεδίο εισαγωγής 
λέξεων-κλειδιών 

Θεματικές 
ενότητες 

Εικόνα 1 
Η μηχανή αναζήτησης GOOGLE 

 
 

Μια κατηγορία ιδιαίτερα χρήσιμων μηχανών αναζήτησης είναι οι μεταμηχανές. 
Αυτές δε διαθέτουν δική τους βάση δεδομένων, αλλά χρησιμοποιούν για την 
αναζήτηση, άλλες μηχανές. Έτσι, μία αναζήτηση (χρησιμοποιώντας μεταμηχανή) 
ισοδυναμεί με πολλές αναζητήσεις σε απλές μηχανές αναζήτησης. 
Μερικές γνωστές τέτοιες μεταμηχανές είναι οι εξής: 

- COPERNIC 2001 (www.copernic.com),6 (εικόνες 2, 3) 
- METACRAWLER (www.metacrawler.com), 
- IXQUICK (www.ixquick.com). 
 

Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και 
σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων για βιβλιογραφική και αρθρογραφική ενημέρωση. 
Μια τέτοια βάση μπορείτε να επισκεφθείτε στο δικτυακό τόπο της βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (www.lib.uoa.gr), αφού προηγουμένως εξασφαλίσετε τους 
κωδικούς πρόσβασης από το Σπουδαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας. Η σειρά των 
ενεργειών που πρέπει να κάνετε είναι: 

- επίσκεψη στη διεύθυνση www.lib.uoa.gr , 
- επιλογή του «ON LINE CD-ROMS», 
- επιλογή του «Βάσεις Δεδομένων της Silver Platter», 
- συμπλήρωση των κωδικών Username και Password που έχουμε εξασφαλίσει. 
 

                                                 
6  Η μεταμηχανή Copernic 2001 απαιτεί τη χρήση ειδικού λογισμικού που μπορείτε να το 
προμηθευτείτε ηλεκτρονικά (κατεβάστε, download) από το δικτυακό τόπο της Copernic 
(www.copernic.com) και το οποίο προσφέρεται δωρεάν για τη βασική έκδοση (Basic). 
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Εικόνα 2 
Η μεταμηχανή αναζήτησης Copernic 2001 (basic) 

 
 

 

Πεδίο προορισμού 
αναζήτησης (web e-mail

Πεδίο εισαγωγής λέξεων-
κλειδιών 

Κριτήρια αναζήτησης 

Απομάκρυνση ανενεργών 
συνδέσμων 

 
Εικόνα 3 

Το παράθυρο εισαγωγής κριτηρίων αναζήτησης του Copernic 2001 (basic) 
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 Ιδιαίτερα χρήσιμες μπορούν να φανούν οι ιστοσελίδες φορέων που 
ασχολούνται με τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, 
προσφέροντας πληροφορίες και υποστήριξη στο έργο του συμβούλου. 
 

 
 

Εικόνα 4 
Η αρχική ιστοσελίδα του δικτύου επικοινωνίας-πληροφόρησης «Νέστωρ» 

 
Το δίκτυο επικοινωνίας «Νέστωρ» των Κέντρων Συμβουλευτικής και 

Προσανατολισμού (ΚεΣυΠ) και των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΓραΣεΠ), που φιλοξενείται στον Τομέα Σ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (εικόνα 4), προσφέρει μέσα από τον δικτυακό τόπο του (http://sep.pi-
schools.gr/): 

o πληροφορίες για την εφαρμογή του θεσμού Σ.Ε.Π., 
o παρουσίαση του ΚεΣυΠ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
o εκπαιδευτικές-επαγγελματικές πληροφορίες, ανάμεσα στις οποίες και 

επαγγελματικές μονογραφίες, 
o σύνδεση με τη βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
o προσβάσεις σε άλλους δικτυακούς τόπους του εσωτερικού και του εξωτερικού 

σχετικού ενδιαφέροντος, 
o σελίδα επικοινωνίας, 
o πληροφορίες για το γραφείο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα άτομα που 

κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, που λειτουργεί στον Τομέα Σ.Ε.Π. του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 

o πληροφορίες και πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους των ΚεΣυΠ και των 
ΓραΣεΠ της χώρας, 
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o περιοχή συζητήσεων που προσφέρει την ανταλλαγή απόψεων μέσω του 
διαδικτύου, 

o χώρο για άμεση επικοινωνία (chat room) μεταξύ των επισκεπτών, 
o χώρο για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των στελεχών των ΚεΣυΠ και των 

ΓραΣεΠ και 
o δυνατότητα αναζήτησης στελεχών των ΚεΣυΠ και των ΓραΣεΠ όλης της 

χώρας. 
 
 

 
  

Εικόνα 5 
Η αρχική ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου με τίτλο «Employability» του Τμήματος Επιστημών 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων φορέων 
 

 Ο δικτυακός τόπος με τίτλο «Employability» (εικόνα 5) έχει δημιουργηθεί από 
το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου και άλλους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και προσφέρει πλήθος 
πληροφοριών που σχετίζονται με τα άτομα με ειδικές ανάγκες και την αγορά εργασίας 
(http://www.rhodes.aegean.gr/employability/). 
 

 
 
 
 
 
 

  13



Ανδρέας Δημητρόπουλος                                                                                ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

(ΤΗΛΕΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ) 

 
 
 
 
3. ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΤΗΛΕΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ) 
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σκέψεις και οι πρώτες προσπάθειες για 
την εκτέλεση μέρους των υπηρεσιών της Συμβουλευτικής με τη χρήση υπολογιστή και 
για τη δημιουργία Τηλεσυμβουλευτικής (tele-counseling) με την αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών. Ο όρος «Συμβουλευτική on-line» που χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον 
όρο «Τηλεσυμβουλευτική», δεν ταυτίζεται με αυτόν, αλλά αποτελεί υποσύνολό του. Ο 
όρος «on-line» προσδιορίζει τη χρονική διάσταση πραγματοποίησης της συμβουλευτικής 
διαδικασίας. Πρόγονος της Τηλεσυμβουλευτικής αποτελεί η τηλεφωνική Συμβουλευτική ή 
Υποστήριξη που παρέχεται σε διάφορες κατηγορίες πελατών από αρκετούς φορείς.  

Αποτελεί λάθος να συγκρίνουμε τη Συμβουλευτική με την Τηλεσυμβουλευτική 
προσπαθώντας να προσδιορίσουμε τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα καθεμιάς. 
Σε μια τέτοια θεώρηση η Τηλεσυμβουλευτική μειονεκτεί σαφώς σε ένα μείζον 
χαρακτηριστικό της Συμβουλευτικής που εφαρμόζεται με τη φυσική παρουσία του 
Συμβούλου και του πελάτη: στο γεγονός της δυνατότητας που έχει ο Σύμβουλος να 
αντλήσει πληροφορίες από μη λεκτικές συμπεριφορές, όπως είναι η «γλώσσα» του 
σώματος, η εκφορά του λόγου κ.ά.. Αντιθέτως, η «κλασική» Συμβουλευτική υστερεί 
έναντι της Τηλεσυμβουλευτικής σε αρκετά σημεία τα οποία έχουν εντοπιστεί από 
μελετητές του χώρου7, όπως: 

• η δυνατότητα καταγραφής του συνόλου της συμβουλευτικής επαφής, 
• η καλύτερη αξιοποίηση της δακτυλογράφησης ως αποτελεσματικού μέσου 

εξωτερίκευσης του προβλήματος, 
• η αξιοποίηση του στοχασμού στην οποία βοηθά η πράξη της γραφής, 
• η μείωση της ανιοσορροπίας ισχύος που ισχύει στην «κλασική» 

Συμβουλευτική και 
• η αμεσότητα της έκφρασης των συναισθημάτων, αφού ο πελάτης μπορεί 

να στείλει μηνύματα εν μέσω κατάθλιψης ή της κρίσης πανικού. (Murphy 
και Mitcell, 1988) 

Έτσι, η Τηλεσυμβουλευτική δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πρακτική 
εναλλακτική της Συμβουλευτικής, αλλά ως μια πρακτική της Συμβουλευτικής με 
εφαρμογή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και με σαφείς περιορισμούς. Παράλληλα, όσο 
η Τηλεσυμβουλευτική θα ενηλικιώνεται, η μελέτη και έρευνα θα πρέπει να απαντήσει στα 
ερωτήματα: 

• σε ποιες περιπτώσεις συνιστάται η Τηλεσυμβουλευτική έναντι της 
«κλασικής» Συμβουλευτικής διαδικασίας; 

• τι εκπαίδευση και πιστοποίηση απαιτείται για τους λειτουργούς της 
Τηλεσυμβουλευτικής; 

• πως θα αξιολογείται το αποτέλεσμα μιας Τηλεσυμβουλευτικής 
διαδικασίας; 

• ποια προβλήματα ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας προκύπτουν 
από τη νέα αυτή πρακτική; 

                                                 
7  Murphy και Mitchell, 1998, ό. α. στο McLeod, J., 2005, σ. 551 
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Το Εθνικό Συμβούλιο των Πιστοποιημένων Συμβούλων των Η.Π.Α. (N.B.C.C.: 
National Board for Certified Counselors) χρησιμοποιεί τον όρο «Tεχνολογικώς 
Υποβοηθούμενη Εξ Αποστάσεως Συμβουλευτική» (Technology-Assisted Distance 
Counseling), για να προσδιορίσει τη συμβουλευτική διαδικασία που δεν 
πραγματοποιείται με την άμεση, φυσική παρουσία του συμβούλου και του πελάτη (Face-
To-Face Counseling). Ο ίδιος οργανισμός διακρίνει τις εξής μορφές Tεχνολογικώς 
Υποβοηθούμενης Εξ Αποστάσεως Συμβουλευτικής:8

- Τηλεσυμβουλευτική (Telecounseling) 

o Τηλεφωνική Ατομική Συμβουλευτική (Telephone-based Individual 
Counseling) 

o Τηλεφωνική Συμβουλευτική Ζευγαριού (Telephone-based Couple 
Counseling) 

o Τηλεφωνική Συμβουλευτική Ομάδας (Telephone-based Group 
Counseling) 

- Συμβουλευτική μέσω του Διαδικτύου (Internet Counseling) 

o Ατομική Συμβουλευτική με τη χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail-
based Individual Internet Counseling) 

o Ατομική Συμβουλευτική με τη χρήση Προγραμμάτων Συνομιλίας9 (Chat-
based Individual Internet Counseling) 

o Συμβουλευτική Ζευγαριού με τη χρήση Προγραμμάτων Συνομιλίας (Chat-
based Couple Internet Counseling) 

o Συμβουλευτική Ομάδας με τη χρήση Προγραμμάτων Συνομιλίας (Chat-
based Group Internet Counseling) 

o Ατομική Συμβουλευτική με τη χρήση Προγραμμάτων Τηλεσυνάντησης ή 
Τηλεσυνδιάσκεψης (Video-based Individual Internet Counseling)10 

o Συμβουλευτική Ζευγαριού με τη χρήση Προγραμμάτων Τηλεσυνάντησης ή 
Τηλεσυνδιάσκεψης (Video-based Couple Internet Counseling) 

o Συμβουλευτική Ομάδας με τη χρήση Προγραμμάτων Τηλεσυνάντησης ή 
Τηλεσυνδιάσκεψης (Video-based Group Counseling) 

Σκεπτικισμό προκαλεί η υποκατάσταση του καταλυτικού ανθρώπινου στοιχείου 
του Συμβούλου κοντά στον πελάτη του από μια άψυχη μηχανή.11 'Ομως, σε περιπτώσεις 
που αντικειμενικοί λόγοι (απομακρυσμένες τοποθεσίες, ελλείψεις υπηρεσιών 
Συμβουλευτικής κ.ά.) το επιβάλουν, δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αρνητικά η 

                                                 
8  Βλ. σχ. στη διεύθυνση: http://www.nbcc.org/ethics/webethics.htm 
9  Τα προγράμματα αυτά επιτρέπουν τη σύγχρονη επικοινωνία με γραπτά μηνύματα 
ανάμεσα σε δύο απομακρυσμένους χρήστες του διαδικτύου. Τέτοια προγράμματα για χρήση σε 
προσωπικούς υπολογιστές είναι το MIRC, το Microsoft Comic Chat κ. ά.. 
10  Τα προγράμματα αυτά επιτρέπουν τη σύγχρονη επικοινωνία με γραπτά μηνύματα, ήχο 
και εικόνα ανάμεσα σε δύο απομακρυσμένους χρήστες του διαδικτύου. Το ποιο γνωστό από τα 
προγράμματα αυτά για χρήση σε προσωπικούς υπολογιστές είναι το Netmeeting της Microsoft. 
Για την πραγματοποίηση μιας τηλεσυνάντησης ή τηλεδιάσκεψης απαιτείται η ύπαρξη 
μικροφώνου, ηχείων και κάμερας. 
11  Δε λείπουν όμως και οι αντίθετες απόψεις, τουλάχιστον για κάποιες περιπτώσεις. 
Αναφέρονται περιπτώσεις κατά τις οποίες ασθενείς που εμφάνιζαν συμπτώματα αλκοολισμού και 
ασθενείς που είχαν επισκεφθεί ειδικές κλινικές για ψυχοσεξουαλικές παθήσεις εμφανίστηκαν πιο 
πρόθυμοι ή ειλικρινείς κατά τη συνέντευξη που τους "πήρε" ειδικά προγραμματισμένος 
υπολογιστής, σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε από τους ειδικούς 
των υπηρεσιών. Βλ. σχ.: Evans, C. (1981), ό.π., σ. 123. 
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προοπτική παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής, τουλάχιστον σε ορισμένους τομείς, 
π.χ. επαγγελματική πληροφόρηση.12  Το N.B.C.C., σε κείμενο με τίτλο «Η Πρακτική της 
Συμβουλευτικής μέσω Διαδικτύου – The Practice of Internet Counseling», στην 
ιστοσελίδα του (βλ. υποσημείωση 7), αναφέρει ότι «εμπόδια, όπως η μεγάλη απόσταση 
από Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, ο γεωγραφικός χωρισμός ενός ζευγαριού, η 
περιορισμένη κινητικότητα ως αποτέλεσμα μιας αναπηρίας, μπορεί να επιβάλλουν την 
παροχή συμβουλευτικής από απόσταση. Επιλογές, όπως ο προγραμματισμός συνεδριών 
συμβουλευτικής εκτός του ωραρίου των υπηρεσιών αυτών ή η παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στον τόπο διαμονής ή εργασίας του πελάτη,  μπορούν να κάνουν τη 
διαδικασία από απόσταση πιο άνετη σε σχέση με τη συμβατική της μορφή». 

Παράδειγμα παρουσίας μιας υπηρεσίας προώθησης της απασχόλησης στο 
διαδίκτυο παρουσιάζεται στην εικόνα 6. Πρόκειται για το Γραφείο Απασχόλησης του 
Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης «ΔΗΜΗΤΡΑ», που εδρεύει στη Λάρισα. 
(http://www.dimitra.gr/jobclub/default.el.asp). Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να 
ενημερωθεί για τα βήματα που πρέπει να κάνει κατά την αναζήτηση της εργασίας, να 
βρει οδηγίες για μια επιτυχημένη συνέντευξη, να αναζητήσει εργασία μέσω αγγελιών που 
έχουν καταχωρήσει εργοδότες ή να καταχωρήσει τη δική του και να επικοινωνήσει με την 
υπηρεσία. 

 

 

Άλλες επιλογές του 
δικτυακού τόπου

Επικοινωνία με το 
Γραφείο 
Απασχόλησης 

Οδηγίες για τα 
πρώτα βήματα στην 
αναζήτηση 

Εισαγωγή-Στόχοι 
του Γραφείου 
Απασχόλησης 

Οδηγίες για τη 
συνέντευξη
Προσφορά και 
ζήτηση εργασίας - 
Αγγελίες 

 
Εικόνα 6 

                                                 
12  Υπηρεσία Τηλεσυμβουλευτικής για φοιτητές λειτουργεί στο Συμβουλευτικό Κέντρο 
Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Βλέπε σχετικά στην ιστοσελίδα: 
 http://www.cc.uoa.gr/skf/genika/genika.html 
Επίσης, βλέπε παράδειγμα υπηρεσίας Τηλεσυμβουλευτικής για ιατρικά θέματα στην ιστοσελίδα: 
http://health.in.gr/advice/ 
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Δικτυακό Γραφείο Απασχόλησης (Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης 
«ΔΗΜΗΤΡΑ») 

 
Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Τηλεσυμβουλευτική έχει οδηγήσει στη 

δημιουργία σχετικών επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων και στη διατύπωση 
οδηγιών ή κανόνων που πρέπει να διέπουν τη διαδικασία αυτή.13 Οι κανόνες αυτοί έχουν 
ως βάση τις αρχές δεοντολογίας κατά την άσκηση της συμβατικής Συμβουλευτικής, αλλά 
παράλληλα επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν τα δεδομένα της νέας κατάστασης που 
διαμορφώνεται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

                                                 
13  Πληροφορίες για τους κανόνες ηθικής ή δεοντολογίας που έχουν προτείνει διάφοροι 
φορείς μπορούν να αναζητηθούν στις εξής διευθύνσεις:  

www.counseling.org/gc/cybertx.htm,  
www.apa.org/ethics/stmnt01.html,  
www.nbcc.org/ethics/wcstandards.htm,  
www.hon.ch/HONcode/Conduct.html,  
www.ismho.org/suggestions.html  
(πηγή: www.newtherapist.com/ethicsonline.html). 
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4. ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΤΑ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 

Οι νέες τεχνολογίες έχουν προσφέρει τη δυνατότητα μετεγγραφής πολλών 
ψυχοτεχνικών κριτηρίων14 και τη δημιουργία άλλων σε ηλεκτρονική μορφή. Προσπάθειες 
για τη χρησιμοποίηση υπολογιστικών συστημάτων στη Σχολική15 και στην 
Επαγγελματική Συμβουλευτική16 αναφέρονται από τα μέσα της δεκαετίας του '60. Τα 
υπολογιστικά συστήματα προσφέρουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του κριτηρίου με τη 
χρησιμοποίηση μεγαλύτερης ποικιλίας υλικού, που δεν περιορίζεται πλέον στο χαρτί και 
σε κάποιες καρτέλες. Επίσης, επιταχύνεται σημαντικά η διαδικασία αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων από τη χρήση τέτοιων κριτηρίων, αφού ο υπολογιστής μπορεί να τα 
επεξεργαστεί ταχύτατα και να τα παρουσιάσει με εποπτικό τρόπο (πίνακες, 
διαγράμματα).17 Πιστεύεται «ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών στον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό και στην Αξιολόγηση θα διευκολύνει  περισσότερο την πρόσβαση σε 
τεστς και ερωτηματολόγια και τη χρήση των εργαλείων αυτών από τους Συμβούλους».18

 Μπορούμε να διακρίνουμε δύο ειδών ψυχοτεχνικά κριτήρια που έχουν 
αναπτυχθεί με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών: 

- κριτήρια που έχουν κατασκευαστεί σε ηλεκτρονική μορφή και χορηγούνται-
αξιολογούνται από ειδικούς και 

- κριτήρια που βρίσκονται στο διαδίκτυο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς 
την παρουσία ειδικού. 

Στη δεύτερη περίπτωση ο σύμβουλος πρέπει να ελέγξει με σχολαστικότητα το 
συγκεκριμένο βοήθημα πριν αποφασίσει να το συστήσει στον πελάτη του. Ένα τέτοιο 
κριτήριο για τη διερεύνηση επαγγελματικών ενδιαφερόντων (βασισμένο στη θεωρία του 
Holland), που παρέχεται on-line, δωρεάν, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:  
http://nths.newtrier.k12.il.us/services/career/software.htm.  

Στη διεύθυνση http://www.self-directed-search.com/ μπορείτε να βρείτε το 
κριτήριο Self-Directed Search του Holland το οποίο χορηγείται on-line αλλά απαιτεί 
πληρωμή για την αποστολή των αποτελεσμάτων. Διευθύνσεις δικτυακών τόπων που 

                                                 
14  Περιγραφή ενός τέτοιου κριτηρίου βλέπετε στο: Γιαννακουδάκη, Ε. (1991) 'Ενα 
Πληροφοριακό Σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Το Τεστ Ενδιαφερόντων του Kuder, 
στο Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας και ο Ρόλος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ενόψει 
της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς (πρακτικά του Γ' Πανελληνίου Συνεδρίου "Συμβουλευτικής-
Προσανατολισμού"). Αθήνα: ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.-Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., σ, 201-211.  
15  Περιγραφή ενός τέτοιου συστήματος συμβουλευτικής, του AUTOCOUN (Automated 
Counseling System βλέπετε στο: Loughary, J. W., Friesen, D., Hurst, R. Autocoun: A Computer-
based Automated Counseling Simulation System., στο Hopson, B. and Hayes, J. (1978). The 
Theory and Practice of Vocational Guidance. Oxford: Pergamon Press, σσ. 407-420. 
16  Βλ. σχ.: Isaacson, L. E. (1985) Basics of Career Counseling. Massachusetts: Allyn and 
Bacon, Inc., σ. 328-377. 
17  Στη διεύθυνση http://www.psychologicalscience.net/ (επιλέξτε «Psychology Software»)  
μπορείτε να αναζητείστε πληροφορίες για λογισμικό ψυχολογικού περιεχομένου. 
18  Βλ. σχ.: Seligman, L. (1994) Developmental Career Counseling and Assesment. London: 
Sage, σ. 65-66. 
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προσφέρουν ψυχοτεχνικά κριτήρια επαγγελματικής συμβουλευτικής (δωρεάν και επί 
πληρωμή) μπορείτε να αναζητείστε στο δικτυακό τόπο του America's Career InfoNet 
(ACINet)  (http://www.acinet.org/acinet/library.htm?category=1.7). 

 Καταλόγους πηγών σχετικών με λογισμικό χρήσιμο για συμβούλους μπορείτε να 
αναζητείστε στις ιστοσελίδες: 

- http://psych.hanover.edu/Krantz/software.html (ιστοσελίδα του κολεγίου Hanover 
στις Η.Π.Α.), 

- http://home.okstate.edu/homepages.nsf/toc/cnslngsw.html (ιστοσελίδα του 
πανεπιστημίου Oklahoma State στις Η.Π.Α.). 

Αντίστοιχα, ο σύμβουλος έχει πλέον στη διάθεσή του πολλά νέα μέσα για την 
πληροφόρηση του πελάτη του. Και στην περίπτωση αυτή μπορούμε να διακρίνουμε δύο 
ειδών τέτοια μέσα: 

- μέσα που έχουν κατασκευαστεί σε ηλεκτρονική μορφή και 
- μέσα που βρίσκονται στο διαδίκτυο. 

Τέτοιο υλικό πληροφόρησης μπορεί να κατασκευάσει και ο ίδιος ο σύμβουλος 
χρησιμοποιώντας λογισμικό που είτε βρίσκεται ενσωματωμένο μέσα σε εφαρμογές που 
βρίσκονται στα περισσότερα σχολεία, είτε μπορεί να το αναζητήσει δωρεάν στο 
διαδίκτυο. Στην πρώτη περίπτωση ανήκει ο επεξεργαστής κειμένου Microsoft Word, ο 
οποίος στις πρόσφατες εκδόσεις του μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πρόγραμμα 
κατασκευής ιστοσελίδων. Στη δεύτερη περίπτωση ανήκει η εφαρμογή Microsoft 
FrontPage Express με την οποία μπορούμε επίσης να κατασκευάσουμε μια ιστοσελίδα. 
Η κατασκευή ιστοσελίδων με τα εργαλεία αυτά γίνεται με πολύ απλό τρόπο, χωρίς τη 
γνώση ειδικής γλώσσας προγραμματισμού. Οι ιστοσελίδες που κατασκευάζονται 
μπορούν, είτε να δημοσιευθούν στο διαδίκτυο, είτε να παρουσιασθούν σε έναν 
υπολογιστή ως εφαρμογή πολυμέσων. 
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5. ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

Οι νέες τεχνολογίες άλλαξαν σε σημαντικό βαθμό την αγορά εργασίας. Πολλά 
επαγγέλματα καταργούνται, άλλα τροποποιούνται και αρκετά νέα εμφανίζονται. Το 
διαδίκτυο έδωσε το κατάλληλο περιβάλλον για την εμφάνιση και ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου19.  Νέες μορφές εργασίας, όπως η τηλε-εργασία20, κάνουν την 
εμφάνισή τους. Η γνώση χρήσης υπολογιστή αποτελεί πλέον γενική επαγγελματική 
γνώση που θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχή ένταξη σε οποιοδήποτε επάγγελμα, 
μαζί με άλλες γενικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, όπως η γνώση ξένων 
γλωσσών, οι δεξιότητες επικοινωνίας, οι γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης κ.ά..  

 

 
 

Εικόνα 7 
Δικτυακό Κατάστημα («ΠΛΑΙΣΙΟ»: www.plaisio.gr) 

 
 

                                                 
19  Βλ. σχ.: Τόμπρα, Χ.. Ανοίξαμε και σας Περιμένουμε. RAM, τ. 111, 2/1998, σ. 64-66. 
20  Βλ. σχ. Λυραντωνάκη, Α. (1995) Τηλεργασία. Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΠΥ, τ. 60, 
8,9/1995, σ. 21-24. 
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Παράλληλα, αναπτύσσεται και ο προβληματισμός για τις κοινωνικές προεκτάσεις 
των παρατηρούμενων αλλαγών. Πολλά γράφονται και συζητιούνται για την απομόνωση 
στην οποία μπορούν να οδηγήσουν οι αλλαγές αυτές τον εργαζόμενο, για τους κινδύνους 
που ελλοχεύουν για την προσωπικότητα και την ατομικότητα του πολίτη κ.ά.. Στον 
προβληματισμό αυτό είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων (και ιδιαίτερα της 
πανεπιστημιακής κοινότητας), όσοι είναι σε θέση να προσφέρουν στις πολιτικές δυνάμεις 
το θεωρητικό και να προσδιορίσουν το ηθικό πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων που 
αφορούν στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην αγορά εργασίας.21   

 Στην εικόνα 7 παρουσιάζεται παράδειγμα δικτυακού καταστήματος. Ο επισκέπτης 
μπορεί να επιλέξει την κατηγορία των προϊόντων για τα οποία ενδιαφέρεται, να δει τα 
χαρακτηριστικά και τις τιμές τους, να κάνει τις επιλογές του και να προχωρήσει στην 
παραγγελία. Η παραγγελία του θα σταλεί στη διεύθυνση που έχει δηλώσει, ενώ η 
πληρωμή γίνεται συνήθως με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. 
 Είναι σαφές ότι τη θέση του φυσικού χώρου του καταστήματος έχει πάρει ο 
χώρος στη μνήμη κάποιου υπολογιστή και η εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή του 
πελάτη. Το σύγχρονο δικτυακό κατάστημα έχει πολύ λιγότερα λειτουργικά έξοδα, 
λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο και απασχολεί πολύ λιγότερο 
προσωπικό. Ο πελάτης κάνει τις επιλογές του ανεπηρέαστος από την παρουσία το 
πωλητή και ανεξάρτητα από τη γεωγραφική γειτνίαση με την έδρα της επιχείρησης. 
Μπορεί να προμηθευτεί ταχύτατα είδη που δεν υπάρχουν στην τοπική αγορά 
καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες του, όπως τις καλύπτουν οι καταναλωτές άλλων 
μεγαλύτερων αγορών. 

 Η γνώση από το σύμβουλο (ιδιαίτερα της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής) των 
εξελίξεων της αγοράς εργασίας που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες είναι απαραίτητη, 
όχι τόσο για τον προσανατολισμό του πελάτη του προς μια νέα προοπτική 
επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά για την προετοιμασία του για τις εξελίξεις που 
έρχονται. Η αγορά εργασίας δεν έχει χάσει τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της, 
ιδιαίτερα στην Ευρώπη (σε σύγκριση με την Αμερική). Είναι όμως σίγουρο πως οι 
σημερινοί νέοι που αναζητούν τη θέση τους σ’  αυτή, σύντομα θα κληθούν να 
αντιμετωπίσουν μια νέα κατάσταση. 
 
 

                                                 
21  "Το αν η τηλε-εργασία θα συμβάλει στην απελευθέρωση ή στην περαιτέρω χειραγώγηση 
του ατόμου, δεν είναι εκ των προτέρων δεδομένο. Μια τεχνική δυνατότητα που προσφέρει η 
τεχνολογική πρόοδος δεν μπορεί να κρίνεται μόνο στο τεχνικό επίπεδο, αλλά πρέπει οι κοινωνικές 
δυνάμεις να καθορίζουν και τους όρους ένταξής τους στην παραγωγική διαδικασία. Και επιτέλους, 
αυτές οι κοινωνικές δυνάμεις πρέπει να ασχοληθούν και με τέτοια θέματα." Βλ. σχ. Μαρκάτου, Ν.. 
Τεχνολογία και Κοινωνία. Οι Επιπτώσεις μιας Επανάστασης. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 
6/9/1998, σ. 72. 
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6. ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
 
 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν προσφέρει 
πολλά σε άτομα που έχουν αναπηρίες: 

- ενισχύοντας ή υποκαθιστώντας υπολειπόμενες ή χαμένες αισθήσεις,  
- βελτιώνοντας ή αποκαθιστώντας την επικοινωνία αρκετών αναπήρων με το 

περιβάλλον τους, 
- διευκολύνοντας την καθημερινή ζωή τους και 
- τροποποιώντας το εργασιακό περιβάλλον, ώστε να είναι προσπελάσιμο.  

Το ενδιαφέρον για την επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση των 
αναπήρων σε πεδία που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες αυξάνεται διαρκώς22. Χώροι 
και επαγγελματικά πεδία από τα οποία τα άτομα αυτά ήταν αποκλεισμένα πριν από λίγα 
χρόνια, σήμερα είναι προσπελάσιμοι. Συστήματα που συμβάλλουν προς την κατεύθυνση 
αυτή είναι: 

- οι αναγνώστες οθόνης (screen readers), που περιγράφουν ηχητικά το 
περιεχόμενο της οθόνης του υπολογιστή, 

- οι οπτικοποιητές φωνής (speech viewers), που μετατρέπουν στοιχεία του 
προφορικού λόγου σε εικόνα, 

- οι συνθέτες ομιλίας (speech synthesizers), που συνθέτουν κατανοητό ηχητικό 
μήνυμα με τη χρήση διάφορων συσκευών που εκμεταλλεύονται ακόμα και 
υπολείμματα κίνησης23 , 

- τηλεφωνικές συσκευές για βαρήκοους ή κωφούς με φωτεινό (αντί για ηχητικό) 
σήμα, πληκτρολόγιο και οθόνη (για αποστολή και ανάγνωση γραπτών, αντί 
ηχητικών, μηνυμάτων και είσοδο για ακουστικά βαρηκοΐας),24  (εικόνα 8), 

 

                                                 
22  Βλ. σχ.: CEDEFOP (1990). Vocational Rehabilitation of the Mentally Ill in Office and 
Computer Services. Luxemburg: CEDEFOP. 
23  Ο μεγαλύτερος εν ζωή φυσικός της εποχής μας, ο Stephen Hawking, χτυπημένος από τα 
20 χρόνια του από μια σπάνια αρρώστια του νευρομυϊκού συστήματος, εργάζεται, δημιουργεί και 
"μιλά" με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών. Βλ. σχ.: Λουλάκη, Κ.. Το Δώρο της Τεχνολογίας 
στην Ανθρωπότητα. RAM, τ. 118, 10/1998, σ.80-82.  

Επίσης, στην ιστοσελίδα: http://www.damtp.cam.ac.uk/user/hawking/ 
24  Τέτοιες συσκευές διατίθενται και από τον Ο.Τ.Ε. . Βλ. σχ. :  
http://www.oteshop.gr/products.htm (ακολουθείστε τη διαδρομή: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ>ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ>ΑΠΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ>UNIPHONE 1150). 
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Εικόνα 8 
Η τηλεφωνική συσκευή HUMANTEC UNIPHONE 1150 (που διατίθεται από τον Ο.Τ.Ε.) 

 
- οθόνες (εικόνα 9) και εκτυπωτές γραφής Braille για την παρουσίαση και 

εκτύπωση των δεδομένων του υπολογιστή σε μορφή αναγνώσιμη από άτομα με 
προβλήματα όρασης κ.ά. 

Γνωρίζοντας ο Σύμβουλος τις εξελίξεις αυτές μπορεί να ασκήσει αποδοτικότερα 
το έργο του σε πελάτες με αναπηρίες, αφού έχει να τους παρουσιάσει έναν κοινωνικό και 
επαγγελματικό κόσμο ευρύτερο από εκείνο που ίσως αυτοί γνώριζαν. Δεν είναι τυχαίο το 
γεγονός ότι και οι επαγγελματίες των νέων τεχνολογιών συχνά εμφανίζουν έμπρακτα το  

 

 

            

Λωρίδα κελιών χαρακτήρων 
Braille (70 κελιά) 

Πλήκτρα πλοήγησης 

 
Εικόνα 9 

Οθόνη Braille (Satellite 570Pro25) 
 

ενδιαφέρον τους για προσαρμογές ή δράσεις προς όφελος των αναπήρων. Αναφέρουμε 
ενδεικτικά την ύπαρξη ειδικής ομάδας εργασίας στη Βρετανική Εταιρεία Υπολογιστών 
(British Computer Society)26 και στην Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ε.Π.Υ.)27. Επίσης, αρκετοί ανάπηροι, είτε προσωπικά, 
είτε μέσα από τις οργανώσεις τους έχουν παρουσία στο διαδύκτιο με πολύ 
ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες, μέσω των οποίων προβάλουν αιτήματα, αναπτύσσουν 

                                                 
25  Στην Ελλάδα εισάγεται από την enLogic (www.enlogic.gr). 
26  Βλ. σχ.: Busby, G. (1991) The Ability Culture. The Computer Bulletin, 9/1991, σ. 22-23 
(Περιγραφή του Disabled Specialist Group της BCS. Επίσης βλ. σχ. στην ιστοσελίδα της BCS 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.bcs.org.uk/ . 
27  Βλ. σχ. αποσπάσματα από τη Διεθνή Συνδιάσκεψη με θέμα "Νέες Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Ανάπηρα 'Ατομα", που οργάνωσε η Μόνιμη Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων 
της ΕΠΥ. στο Ενημερωτικό Δελτίο της, τ. 40, 8-10/1991, σ. 16-22.  
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διάλογο για θέματα που τους απασχολούν και προσφέρουν ενημέρωση και 
πληροφόρηση28. 

 

 
 

Εικόνα 10 
Η ιστοσελίδα του προγράμματος «ΑΙΝΕΙΑΣ»  

του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
  
Στην εικόνα 10 παρουσιάζεται η ιστοσελίδα του προγράμματος «ΑΙΝΕΙΑΣ» του 

Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πλαίσιο του προγράμματος 
αναπτύχθηκαν: 

o δύο οικογένειες πιλοτικών βοηθημάτων διαπροσωπικής επικοινωνίας (για 
πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία και για διαπροσωπική επικοινωνία 
σε απόσταση), 

o ένα Ελληνικό λεξικό της γλώσσας BLISS29 σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή και 

                                                 
28  Βλ. ενδεικτικά την ιστοσελίδα του περιοδικού "Αναπηρία Τώρα" που εκδίδει ο Ν. 
Βουλγαρόπουλος, στη διεύθυνση: http://www.disabled.gr. 
29  «Τα σύμβολα BLISS αποτελούν σήμερα ένα εναλλακτικό, βασισμένο σε γραφικές 
παραστάσεις, εννοιολογικό σύστημα μη λεκτικής επικοινωνίας για ανθρώπους χωρίς ομιλία ή με 
προβλήματα επικοινωνίας. Το σύστημα διαθέτει γραμματική, συντακτικό και στρατηγικές που 
δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρει αποτελεσματική επικοινωνία τόσο για συγκεκριμένα 
αντικείμενα και γεγονότα, όσο και για αφηρημένες έννοιες (ιδέες, συναισθήματα, επιθυμίες 
κ.λ.π..» . Βλ.σχ. στην ιστοσελίδα http://www.di.uoa.gr/speech/aeneas (επιλέξτε «Δημοσιεύσεις» 
και στη συνέχεια «Εφαρμογή Μετατροπής BLISS σε Ελληνικά - (Παραδοτέο Π4.2.β)». 
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o ένας βελτιωμένος συνθέτης Ελληνικής ομιλίας. 
 
 

   

Εικόνα 11 
Εφαρμογές για άτομα με κινητικές αναπηρίες στο Εργαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας 

«Λίλιαν Βουδούρη» του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας 
 

 Στην εικόνα 11 παρουσιάζονται δύο από τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου 
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας «Λίλιαν Βουδούρη» του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας. 
Στο εργαστήριο προσφέρονται διάφορες υπηρεσίες αξιολόγησης, εκπαίδευσης και 
θεραπείας με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας για άτομα με κινητικές δυσκολίες, για 
άτομα με νοητικές και μαθησιακές δυσκολίες και για άτομα με επικοινωνιακές δυσκολίες. 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

 
Ο Σύμβουλος, ανεξαρτήτως της βασικής ακαδημαϊκής προέλευσής του, δε θα 

πρέπει να αντιμετωπίζει τις νέες τεχνολογίες με δέος, αλλά ως ένα ακόμα καινούργιο 
«εργαλείο» για τη δουλειά του, ένα νέο πεδίο δράσης και μια γοητευτική πρόκληση. 
Κατανοώντας τις δυνατότητες του εργαλείου αυτού και αξιολογώντας τα θετικά και τα 
αρνητικά στοιχεία του30 θα πρέπει να αποφασίσει το πεδίο, την έκταση και τον τρόπο με 
τον οποίο θα το χρησιμοποιήσει. Κανένα προϊόν της σοφίας του ανθρώπου, κανένα 
τεχνολογικό επίτευγμα από μόνο του δεν αποτελεί πανάκεια ή απειλή. Η γεύση  του 
καρπού της γνώσης είναι γλυκιά ή πικρή ανάλογα με τον τρόπο που τον γευόμαστε. 
Αντίστοιχα, η θετική ή αρνητική αξιοποίηση της Τεχνολογίας μπορεί να φέρει τον 
πολιτισμό μας πιο κοντά στον Παράδεισο ή στην Κόλαση … 

 
 

          

                                                 
30  Βλ. σχ. Πατεστή, Α. και Παπαδοπούλου, Ο. (1997). Η Χρήση της Σύγχρονης Τεχνολογίας 
στο Χώρο της Συμβουλευτικής. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού, τ. 42-42, 10-
12/1997, σ. 97-99. 

  26



Ανδρέας Δημητρόπουλος                                                                                ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

 
 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ  

ΟΡΟΛΟΓΙΑ: 

 Ηλεκτρονικός εγκέφαλος: Πρόκειται για όρο που παραπέμπει σε παλιότερες 
εποχές, όταν οι υπολογιστές ήταν απρόσιτοι στον πολύ κόσμο. Όλοι οι υπολογιστές είναι 
ηλεκτρονικοί, άρα δε χρειάζεται ο προσδιορισμός “ηλεκτρονικός” (κάποτε υπήρχαν και 
μηχανικοί υπολογιστές). Εξάλλου ο υπολογιστής δεν έχει σχέση με τον ζωικό εγκέφαλο, 
που είναι πολύ πιο πολύπλοκος και θαυμαστός. Βασική διαφορά: ο υπολογιστής δε 
δουλεύει αν δεν είναι συνδεδεμένος με πηγή ηλεκτρικού ρεύματος. Ο εγκέφαλος των 
ζώων αντίθετα είναι ανεξάρτητος από τις διαθέσεις της ΔΕΗ ή της UCAR!! 
 Ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ): Για λόγο που αναφέρεται παραπάνω ο 
προσδιορισμός “ηλεκτρονικός” είναι περιττός. 
 Υπολογιστής: Καλός όρος χωρίς ανεπιθύμητες εννοιολογικές προεκτάσεις.  
 Computer: Ο όρος της αγγλικής γλώσσας για τον υπολογιστή 
(compute=υπολογίζω, λογαριάζω). 
 Λογισμικό: Η ελληνική “άποψη” για τα προϊόντα που οδηγούν τους υπολογιστές 
σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τα προγράμματα που κάνουν τους υπολογιστές να 
υλοποιούν συγκεκριμένες εφαρμογές. 
 Υλικό: Η ελληνική “άποψη” για τις μονάδες που αποτελούν ένα υπολογιστικό 
σύστημα. Το ηλεκτρονικό και μηχανικό μέρος ενός υπολογιστικού συστήματος. 
 Υπολογιστικό σύστημα (ή απλά σύστημα): Το σύνολο του λογισμικού και του 
υλικού μέρους που εξυπηρετεί κάποια ή κάποιες ανάγκες ενός ή περισσοτέρων 
χρηστών. 
 Software: O αγγλικός όρος για το λογισμικό μέρος ενός υπολογιστικού 
συστήματος. 
 Hardware: O αγγλικός όρος για το υλικό μέρος ενός υπολογιστικού συστήματος. 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ; 

 Ο υπολογιστής είναι ένα μέσο διαχείρισης και αξιοποίησης της πληροφορίας. Η 
διακινούμενη πληροφορία αυξάνεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, αφού οι σύγχρονες μηχανές 
της το επιτρέπουν. Έτσι, ο σύγχρονος άνθρωπος που επιθυμεί να βρίσκεται μέσα στις 
εξελίξεις και να μη σύρεται από αυτές, πρέπει να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί τα μέσα 
διαχείρισης της πληροφορίας αυτής. Εξάλλου, οι ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας 
έχουν επιβάλει την παρουσία των υπολογιστών σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Για 
το λόγο αυτό, όσοι γνωρίζουν να τους χρησιμοποιούν βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση 
από τους λάτρεις του χαρτιού και του ντοσιέ! 
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (εικόνα 12) 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Οθόνη (monitor):  
Χαρακτηρίζεται ως προς το μέγεθος από τη διάσταση της 
διαγωνίου της εκφρασμένης σε ίντσες (14”, 15”, 17” κ.ο.κ.) 

Κεντρική Μονάδα: 
 
Περιλαμβάνει:  
-το τροφοδοτικό που παίρνει το 
ηλεκτρικό ρεύμα της πόλης και το 
μετατρέπει σε ρεύμα κατάλληλο για 
τον υπολογιστή, 
-την κύρια κάρτα (motherboard), μια 
πλακέτα με την “ψυχή του 
υπολογιστή”, τον μικροεπεξεργαστή 
(microprocessor ή CPU =Central 
Processing Unit=Κεντρική Μονάδα 
Επεξεργασίας), με τις μνήμες ROM 
(=Read Only Memory=Μνήμη Μόνο 
για Ανάγνωση) και RAM (=Random 
Access Memory=Μνήμη Τυχαίας 
Προσπέλασης, με διάφορες κάρτες 
(οθόνης, ήχου κ.ά.), 
-τις μονάδες περιφερειακής μνήμης 
(σκληρούς δίσκους=hard 
disks, οδηγούς μαλακών 
δίσκων=floppy disk drives, 
οδηγούς CD-ROM κ.ά.), 
-τους διαύλους (buses) 
επικοινωνίας και μεταφοράς 
δεδομένων και 
-το μεγάφωνο. 
 

Ηχεία (speakers) 

Ποντίκι (mouse) 
Ενσύρματο ή ασύρματο. 
Κινεί έναν δείκτη στην 
οθόνη και “δίνει εντολές” 
στον υπολογιστή. 

Πληκτρολόγιο (keyboard)
Συσκευή με πλήκτρα για την εισαγωγή 
δεδομένων στον υπολογιστή. 

Εικόνα 12: Τα βασικά μέρη του υπολογιστή  
 
 

Σε ένα σύγχρονο σύστημα υπολογιστή μπορεί θα συναντήσουμε ακόμα:  
 -Εκτυπωτή (printer) για την εκτύπωση εγγράφων. Συνηθέστεροι τύποι εκ-
τυπωτών είναι οι εκτυπωτές ακίδων (dot matrix), ψεκασμού (ink-jet) και laser. Άλλες 
ταξινομήσεις εκτυπωτών γίνονται με βάση τα χρώματα που χρησιμοποιούν (μόνο μαύρο 
ή και άλλα χρώματα) ή το μέγεθος του μεγαλύτερου χαρτιού που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν. Τρία είναι τα βασικά είδη εκτυπωτών: 

  -Εκτυπωτές ακίδων: Δουλεύουν με το ίχνος που αφήνουν ακίδες, όταν 
προσπίπτουν με δύναμη πάνω σε μελανοταινία. Είναι φτηνοί, μπορούν να 
εκτυπώσουν αντίγραφα με τη χρήση καρμπόν, προσφέρουν φτηνά έγχρωμα 
έγγραφα, αλλά είναι θορυβώδεις, αργοί και δίνουν μέτρια ποιότητα εκτύπωσης. 
  -Εκτυπωτές ψεκασμού: Δουλεύουν με ψεκασμό μελάνης πάνω στο χαρτί. 
Είναι προσιτοί στην αγορά τους, ήσυχοι στη λειτουργία τους, ταχείς και 
προσφέρουν προσιτά έγχρωμα έγγραφα και πολύ καλής ποιότητας εκτυπώσεις (σε 
χαρτί, διαφάνεια ή και ειδικό χαρτί παρουσιάσεων), αλλά δεν μπορούν να 
τυπώσουν αντίγραφα και έχουν αναλώσιμα (μελάνια) ακριβότερα από εκείνα των 
εκτυπωτών ακίδων. Είναι ο δημοφιλέστερος τύπος εκτυπωτή για τον μέσο χρήστη. 
  -Εκτυπωτές laser: Εκτυπώνουν με τεχνολογία ακτίνων laser. Είναι 
ταχύτατοι, αθόρυβοι και προσφέρουν άριστη ποιότητα εκτύπωσης πάνω σε 
διάφορα υλικά (χαρτί, διαφάνεια, ειδικό χαρτί κ.ά.), αλλά είναι ακριβότεροι από τους 
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άλλους εκτυπωτές (με τιμές όμως που συνέχεια μειώνονται), δεν έχουν τη 
δυνατότητα εκτύπωσης αντιγράφων, έχουν αρκετά ακριβά αναλώσιμα υλικά και 
είναι ιδιαίτερα ακριβοί, όταν έχουν τη δυνατότητα να παράγουν έγχρωμες 
εκτυπώσεις. 

 -Διαμορφωτή/αποδιαμορφωτή (modem<modulator+demodulator), συσκευή για τη 
μεταβίβαση δεδομένων (data) από και προς τον υπολογιστή από και προς άλλους 
υπολογιστές ή άλλες συσκευές. Με τη χρήση της συσκευής αυτής εκτελούνται και 
εργασίες τηλεομοιοτυπίας (fax<facsimile(=πιστό αντίγραφο)). 

 -Ηχεία (speakers). Προσφέρουν στερεοφωνικό ήχο καλής ποιότητας στις 
εφαρμογές μας και αποτελούν μέρος ενός σταθμού πολυμέσων (multimedia). 

 -Κάμερα και μικρόφωνο. Δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη για ολοκληρωμένη 
επικοινωνία με άλλους χρήστες που βρίσκονται σε απόσταση. Η επικοινωνία δεν έχει 
ακόμα άριστη ποιότητα (με κοινά μέσα), αλλά είναι πολύ φθηνότερη αφού χρεώνεται με 
τέλος σύνδεσης στο διαδίκτυο και όχι με τηλεφωνικό τέλος. 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  

Μόλις ο υπολογιστή συνδεθεί με το ηλεκτρικό ρεύμα, ένα κύκλωμα που λέγεται 
ROM/BIOS (Read Only Memory/Basic Input Output System) ελέγχει τις βασικές 
λειτουργίες και δίνει στο σύστημα οδηγίες για την έναρξη της λειτουργίας του και για την 
επικοινωνία του χρήστη με αυτό. Στη συνέχεια, το κύριο μέρος του βασικού λογισμικού 
μέσω του οποίου επικοινωνούμε με τον υπολογιστή, μεταφέρεται από το σκληρό δίσκο  
στη μνήμη RAM (Random Access Memory). Από το σημείο αυτό και μετά ο χρήστης 
μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού στην 
περιφερειακή μνήμη.  

Ο υπολογιστής θα “διαβάσει” το κατάλληλο λογισμικό από τις μονάδες 
περιφερειακής μνήμης, θα το μεταφέρει στη μνήμη RAM και από εκεί θα το εκτελέσει. 
Αυτό γίνεται γιατί η κυκλοφορία των πληροφοριών μεταξύ της κύριας μνήμης RAM και 
της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) είναι ταχύτατη. Αντίθετα, η απευθείας 
χρησιμοποίηση των πληροφοριών από τις μονάδες περιφερειακής μνήμης θα 
καθυστερούσε σημαντικά την εκτέλεση των εφαρμογών μας, αφού σ΄ αυτές υπάρχουν 
μηχανικά μέρη. Αυτά τα μηχανικά μέρη, από τη φύση τους, “φρενάρουν” ακόμα και την 
ταχύτερη κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Για τους παραπάνω λόγους: 
 -η κύρια μνήμη RAM είναι σημαντικά ακριβότερη από την περιφερειακή μνήμη και 
 -όσο μεγαλύτερη είναι η κύρια μνήμη του συστήματός μας, τόσο καλύτερα 
εκτελούνται τα προγράμματά μας (και ιδιαίτερα τα μεγάλα, τα μνημοβόρα).  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 Οι υπολογιστές μπορούν να αναγνωρίσουν μόνον την ύπαρξη ή την απουσία 
ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, οι μόνες πληροφορίες που αντιλαμβάνονται είναι αυτές που 
μπορούν να πάρουν μια από δύο καταστάσεις (υπάρχει ρεύμα-δεν υπάρχει ρεύμα). 
Τέτοιες πληροφορίες κωδικοποιούνται εύκολα με το δυαδικό σύστημα. Το σύστημα αυτό 
χρησιμοποιεί μόνο δύο ψηφία, το 0 και το 1, ενώ το γνωστό μας δεκαδικό σύστημα 
χρησιμοποιεί δέκα ψηφία (0,1,2,...,9). 
 Όμως, μια τέτοια κωδικοποίηση δεν είναι κατανοητή στον άνθρωπο. Για τον λόγο 
αυτό αναπτύχθηκαν οι γλώσσες προγραμματισμού (BASIC, PASCAL, C κ.ά.). Αυτές 
χρησιμοποιούν λέξεις της αγγλικής γλώσσας, όπως WRITE, READ, OPEN, CLOSE, 
FOR, NEXT, IF, THEN κ.ά.. Με τις λέξεις αυτές και με καθορισμένο συντακτικό είμαστε 
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σε θέση να δώσουμε εντολή στον υπολογιστή να πραγματοποιήσει ένα 
προγραμματισμένο έργο. 
 Για να μεταφραστεί το πρόγραμμα που θα γράψουμε με τη βοήθεια μιας 
γλώσσας προγραμματισμού σε κώδικα που να είναι κατανοητός από τον υπολογιστή 
(κώδικας μηχανής), χρησιμοποιούνται μεταφραστικά προγράμματα που λέγονται 
μεταφραστές (compilers) ή διερμηνείς (interpreters). 

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) 

Το διαδύκτιο είναι το σύνολο των υπολογιστών σε όλο τον κόσμο που, με τη 
χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού, μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους 
ανταλλάσσοντας πληροφορίες. Για την πρόσβαση στο διαδύκτιο απαιτούνται: 
 -ένας σύγχρονος υπολογιστής, 
 -μια τηλεφωνική σύνδεση, 
 -ένα modem και 
 -ένας λογαριασμός σε έναν Παροχέα Υπηρεσιών Διαδυκτίου (Internet Service 
Provider). 

Για να επισκεφθούμε συγκεκριμένες τοποθεσίες (sites) στο διαδύκτιο απαιτείται η 
χρησιμοποίηση ειδικού λογισμικού (φυλλομετρητής-browser) που συνήθως διατίθεται 
δωρεάν. Η επίσκεψη στις διάφορες τοποθεσίες γίνεται με την αναγραφή των 
διευθύνσεών τους σε κατάλληλη θέση στο φυλλομετρητή. Αν δε γνωρίζουμε τη 
διεύθυνση μιας τοποθεσίας που επιθυμούμε να επισκεφθούμε, μπορούμε να 
επισκεφθούμε αρχικά ειδικές τοποθεσίες που επιτρέπουν την αναζήτηση μέσω ειδικών 
προγραμμάτων που ονομάζονται μηχανές αναζήτησης (searching machines). Η 
αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε θεματικά, από διάφορες θεματικές κατηγορίες που 
προτείνονται από τη μηχανή αναζήτησης, είτε με τη χρησιμοποίηση λέξεων-κλειδιών και 
τη χρήση λογικών πράξεων, όπως είναι η σύζευξη και η διάζευξη.  

Συνήθως, το άνοιγμα ενός λογαριασμού στον Παροχέα Υπηρεσιών Διαδυκτίου 
συνοδεύεται, πέραν της δυνατότητας πρόσβασης στο διαδύκτιο, και από την προσφορά 
και άλλων υπηρεσιών, όπως είναι η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διάθεση 
χώρου για τη δημοσίευση μιας προσωπικής ιστοσελίδας κ.ά.. Πάντως υπάρχει η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσίευσης προσωπικής 
ιστοσελίδας και χωρίς το άνοιγμα τέτοιου λογαριασμού. Τη δυνατότητα αυτή 
προσφέρουν διάφορες εταιρίες για διαφημιστικούς λόγους. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

- Μην περιμένετε να κυκλοφορήσει ο καλύτερος υπολογιστής ή το καλύτερο 
πρόγραμμα για να ξεκινήστε την ουσιαστική επαφή σας με την Πληροφορική. 
Προμηθευτείτε ένα υπολογιστικό σύστημα που να ικανοποιεί τις σημερινές ανάγκες σας.  

- Μη χρησιμοποιείτε λογισμικό άγνωστης προέλευσης. Οι ιοί παραμονεύουν. Τα 
προγράμματα προστασίας από τους ιούς είναι αποτελεσματικά, αλλά προστατεύουν το 
σύστημά μας για ιούς που κυκλοφόρησαν μέχρι την ημερομηνία κατασκευής του 
συγκεκριμένου προγράμματος. Σήμερα, υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης των 
προγραμμάτων αυτών (και κατ΄ επέκταση, διατήρησης της αποτελεσματικότητάς τους σε 
ψηλά επίπεδα) μέσα από το διαδίκτυο. 

- Πειραματιστείτε. Κάντε λάθη. Η κατανόηση του λάθους και η επιχείρηση 
διόρθωσής του είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι. 

- Πριν από το λάθος φροντίστε να κρατήστε αντίγραφο (back-up) της εργασίας 
σας. 
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ΠΗΓΕΣ 

 
 
 
 

ΠΗΓΕΣ 
 

(Η ημερομηνία, όπου ακολουθεί διεύθυνση στο διαδίκτυο, αναφέρεται στην τελευταία πρόσβαση 
στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο) 
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Kynigos, C. (1996) Innovation-in-practice. Teachers strategies and beliefs constructed 
with computer-based exploratory classroom mathematics.  

Chronaki, Α., Bourdakis, V. (1996) The Internet Reality or Myth for Researchers.  

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διαδικασία διδασκαλίας και 
μάθησης (μετάφραση του εγχειριδίου «ICT for teaching and learning» του Εθνικού 
Συμβουλίου για την Εκπαιδευτική Τεχνολογία της Μ. Βρετανίας (NCET, τώρα 
BECTA)). 
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
- Δημητρόπουλος, Ε. Γ. (1998) Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: εκδόσεις 
Γρηγόρη. 

- McLeod, J. (2005) Εισαγωγή στη Συμβουλευτική. Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ. 547-553. 

- Murphy, L. C. και Mitchell, Δ. Λ. (1998) When Writing Helps to Heal: W-mail as Therapu. British 
Journal of Guidance and Counselling, 26, pp. 21-32. 

- Sabella, R.. School Counseling and Technology. Στο: Wittmer, J. (2000) Managing Your School 
Counseling Program: K-12 Developmnetal Strategies (second edition). Minneapolis, MN: 
Educational Media Corporation. 

- Seligman, L. (1994) Developmental Career Counseling and Assesment. London: Sage. 

- http://www.scip.ws (26/1/2003): Η διεύθυνση του δικτυακού τόπου της Society for Computers in 
Psychology. 

- http://www.career.fsu.edu/techcenter (26/1/2003): Ο δικτυακός τόπος του Center for the Study 
of Technology in Counseling and Career Development του Florida State University. 

- http://acsci.org (26/1/2003): Η διεύθυνση του δικτυακού τόπου της Association of Computer-
Based Systems for Career Information (ACSCI). Σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο προσφέρεται μεταξύ 
άλλων και εγχειρίδιο προδιαγραφών για τη λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων 
πληροφόρησης επαγγελματικής σταδιοδρομίας (Handbook of Standards for the Operation of 
Computer-Based Career Information Systems).  

- http://www.cc.uoa.gr/skf/genika/genika.htm . Υπηρεσία Τηλεσυμβουλευτικής στο Συμβουλευτικό 
Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών.  

- http://ub-counseling.buffalo.edu/Village/Practice/on-linetx.html: Κατάλογος διευθύνσεων δικτυα-
κών τόπων σχετικών με On-Line Counseling. 

- http://www.nbcc.org/ethics/webethics.htm (26/1/2003): Κείμενο με τίτλο «The Practice of Internet 
Counseling» του National Board of Certified Counselors (N.B.C.C.). Περιλαμβάνει ταξινόμηση των 
διάφορων μορφών Τηλεσυμβουλευτικής και αναφορές σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας που 
συνδέονται μ΄ αυτή. 

- http://www.newtherapist.com/ethicsonline.html : Κατάλογος διευθύνσεων δικτυακών τόπων 
σχετικών με θέματα ηθικής και δεοντολογίας της Τηλεσυμβουλευτικής. 

- http://www.counseling.org : Η διεύθυνση του δικτυακού τόπου της American Counseling 
Association (ACA) 
 
 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
- Γιαννακουδάκης, Ε. (1991) Ένα Πληροφοριακό Σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Το 
Τεστ Ενδιαφερόντων του Kuder. Πρακτικά Γ’ Πανελληνίου Συνεδρίου Συμβουλευτικής-
Προσανατολισμού. Αθήνα: ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π-Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., σσ. 201-211. 

- Loughary, J. W., Friesen, D., Hurst, R. Autocoun: A Computer-based Automated Counseling 
Simulation System., στο Hopson, B. and Hayes, J. (1978). The Theory and Practice of Vocational 
Guidance. Oxford: Pergamon Press, σσ. 407-420. 

- http://nths.newtrier.k12.il.us/services/career/software.htm (27/1/2003). Στη διεύθυνση αυτή 
μπορείτε να βρείτε ένα κριτήριο για τη διερεύνηση επαγγελματικών ενδιαφερόντων (βασισμένο 
στη θεωρία του Holland), που παρέχεται on-line δωρεάν. 

- http://www.psychologicalscience.net (27/1/2003). Επιλέξτε «Psychology Software» για 
πληροφορίες σχετικά με λογισμικό ψυχολογικού περιεχομένου. 
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- http://www.self-directed-search.com (27/1/2003). Στη διεύθυνση αυτή μπορείτε να βρείτε το 
κριτήριο Self-Directed Search του Holland το οποίο χορηγείται on-line αλλά απαιτεί πληρωμή για 
την αποστολή των αποτελεσμάτων. 

 
 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- Δουκίδης Γ., Θεμιστοκλέους, Μ., Δράκος, Β., Παπαζαφειροπούλου, Ν. (1998) Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο. Αθήνα: εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 

- Πασχόπουλος, Α., Σκαλτσάς, Π. (2000) Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Αθήνα: Κλειδάριθμος. 

- Σαμψών, Δ. (2001) Τηλεργασία και «Εικονικές» Εταιρείες Παραγωγής και Διανομής Λογισμικού 
στο Διαδίκτυο: Εναλλακτικές Μορφές Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης στην Ελληνική 
Κοινωνία της Πληροφορίας. Διαδικτυακή παρουσίαση εισήγησης σε ημερίδα για την τηλε-εργασία 
στην Ξάνθη (15/3/2001-Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης της Ε & Τ Γνώσης) 

- Siegel, D. (1999). e-ΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Αθήνα: εκδ. Β. Γκιούρδα. 

- http://www.teleworking2000.com (26/1/2003): Κόμβος που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο σχετικού 
έργου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠ.Π.ΕΤ.ΙΙ) με στόχους: την 
ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητικών κέντρων καθώς και 
ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που ενδιαφέρονται για την τηλεργασία, τη διεπιστημονική 
προσέγγιση της τηλεργασίας ως ένα νέο παράγοντα για την ανάπτυξη και την απασχόληση, την 
υλοποίηση δράσεων για την φυσική και “εικονική” συνεργασία των μελών του δικτύου, την 
παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της τηλεργασίας (νέες τεχνολογικές λύσεις, 
“εικονικές επιχειρήσεις” κ.α.) και τη διάδοση των επιστημονικών πληροφοριών σχετικά με την 
εφαρμογή της Τηλεεργασίας. 

- http://www.infosociety.gr (26/1/2003): Η διεύθυνση του Ελληνικού Κόμβου για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας. Στο πλούσιο υλικό του κόμβου μπορείτε να αναζητήστε και σημαντικά έγγραφα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην αγορά εργασίας, 
όπως: 

-Job opportunities in the Information Society: Exploiting the potential of the information 
revolution - COM (1998)590 final - Report to the European Council, European 
Commission, (.pdf format)  
-"Οι υπηρεσίες συντείνουν στην Απασχόληση" - Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, CSE (96) 6 final, (.pdf format)  
-Living and Working in the Information Society: People First (.pdf format)  
-The Social and Labour Market Dimension of the Information Society: People First - The 
Next Steps (.zip format)  
-Status Report on European Telework "Telework 1999" (.pdf format)  
-Use of Information and Communication Technologies at Work (.pdf format)  
- DG Information Society Working Document: Unbundled access to the local loop (.pdf 
format)  

(Κείμενα με την ένδειξη «.pdf format» απαιτούν για την ανάγνωσή τους το πρόγραμμα 
Acrobat Reader. Το πρόγραμμα αυτό διατίθεται δωρεάν σε πολλούς δικτυακούς τόπους, όπως 
π.χ. στον δικτυακό τόπο της Tucows (http://www.tucows.com)). 
 
 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
- Νταλάκα, Α., Φυτράκη Κ. (2001) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Άτομα με Προβλήματα Όρασης. 
Σπουδαστική εργασία στο Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» του 
τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα. 

- Στεφανίδης, Κ. (επιμ.) (2004) Εγχειρίδιο κατασκευής προσβάσιμων ιστοσελίδων και 
διαδικτυακών πυλών. Ίδρυμα Τεχνολογίας και 'Ερευνας (Ινστιτούτο Πληροφορικής, Κέντρο 
Καθολικής Πρόσβασης και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών), διαθέσιμο στη διεύθυνση:  περιέχει 
πολύ χρήσιμες οδηγίες και σχετικό υλικό για την κατασκευή προσβάσιμων ιστοσελίδων.  
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http://www.e-accessibility.gr/docs/Portal_Paradoteo_P3.pdf (12/1/2006) 

- http://www.w3c.org/WAI/ (26/1/2003): Ο δικτυακός τόπος της πρωτοβουλίας για την 
προσπελασιμότητα του διαδικτύου (Web Accessibility Initiative) του World Wide Web Consortium. 

- http://cando.lancs.ac.uk/scripts/d/start.idc: Η διεύθυνση του δικτυακού τόπου του CanDo 
(Careers Advisory Network on Disability Opportunities) του Ενωμένου Βασιλείου. 
- http://www.rhodes.aegean.gr/employability (26/1/2003): Η διεύθυνση του δικτυακού τόπου με 
τίτλο «Employability» που έχει δημιουργηθεί από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού 
και προσφέρει πλήθος πληροφοριών που σχετίζονται με τα άτομα με ειδικές ανάγκες και την 
αγορά εργασίας. 

- http://microsoft.com/enable (26/1/2003): Η διεύθυνση του δικτυακού τόπου της Microsoft που 
αναφέρεται σε θέματα πρόσβασης στις εφαρμογές της Πληροφορικής διαφόρων κατηγοριών 
αναπήρων.  
 
 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
- Δημητρόπουλος, Ε. (1998) Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Εκπαιδευτικός Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός (μέρος Β΄). Αθήνα: εκδόσεις Γρηγόρη, σ. 339-346. 

- http://sep.pi-schools.gr : Η διεύθυνση του δικτύου επικοινωνίας «Νέστωρ» των Κέντρων 
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚεΣυΠ) και των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΓραΣεΠ), που φιλοξενείται στον Τομέα Σ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
προσφέρει μέσα από τον δικτυακό τόπο του. 

- http://glaykos.mm.di.uoa.gr/gd : Η διεύθυνση της ιστοσελίδας του Γραφείου Διασύνδεσης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

- http://odysseia.cti.gr/odysseas/index.html : Η διεύθυνση της ιστοσελίδας του Ολοκληρωμένου 
Δικτύου Σχολικής Εκπαιδευτικής Αναγέννησης Αχαΐας - Θράκης - Αιγαίου. Ακολουθείστε τη 
διαδρομή: Εκπαιδευτικές Σελίδες -> Υποστηρικτικό Υλικό Μαθημάτων -> Καθοδήγηση 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού  

- http://www.acci.gr/bie : Ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών. Περιλαμβάνει πλήθος συνδέσεων για πληροφόρηση σχετικά με 
προγράμματα για ανέργους, προγράμματα για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προγράμματα 
κατάρτισης κ.ά.. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ανδρέας Ευθ. Δημητρόπουλος 
Δαβάκη 48    156 69 ΠΑΠΑΓΟΥ 

℡ 210 65 27 950 
Τηλεομοιοτυπία: 210 6560988 

                                                             Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: adimitropoulos@sch.gr

Δ/νση διαδικτυακού τόπου: http://users.att.sch.gr/adimitropoulos 
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