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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Φίλε Mαθητή, Φίλη Μαθήτρια, 
 
Το βιβλίο του Σχολικού Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού γράφτηκε 
με σκοπό να σε διευκολύνει, στο 
πλαίσιο του θεσμού του Σ.Ε.Π., 
στην προσωπική, εκπαιδευτική και 
κοινωνική σου πορεία, κυρίως μετά 
από το Γυμνάσιο. Αντιλαμβανόμα-
στε τη σημασία της Γ΄ Τάξης του 
Γυμνασίου τόσο για την ανάπτυξή 
σου γενικά, όσο και για τη σταδιο-
δρομία σου ειδικότερα. 

Στη διάρκεια αυτής της χρονιάς 
χρειάζεται να προετοιμαστείς για τη 
μετάβασή σου από την υποχρεωτι-
κή εκπαίδευση σε έναν ευρύτερο 
χώρο, που θα φέρει τη σφραγίδα 
των προσωπικών, εκπαιδευτικών 
και επαγγελματικών σου προτιμή-
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σεων και επιλογών. Παράλληλα, 
βρίσκεσαι σε μια σημαντική καμπή 
της βιολογικής, συναισθηματικής 
και κοινωνικής σου εξέλιξης, σε ένα 
σημαντικό σημείο της μετάβασής 
σου από τον κόσμο του παιδιού 
στον κόσμο του ενήλικα. H πορεία 
της προσωπικής σου εξέλιξης συν-
δυάζει με δυναμικό τρόπο όλους 
τους παραπάνω τομείς και παρά-
γοντες. 

Είναι πολύ φυσικό, λοιπόν, να 
βρίσκεσαι μπροστά σε σημαντικές 
αποφάσεις σε σχέση με τη μελλο-
ντική σου εκπαίδευση και την ευρύ-
τερη προσωπική και επαγγελματι-
κή σου ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι 
και ο μαθητής, όπως κάθε άλλος 
άνθρωπος εξάλλου, παρά τις ό-
ποιες αντιξοότητες και δυσκολίες, 
είναι ελεύθερος να χαράξει το μέλ-
λον του, να πετύχει πράγματα που 
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είναι γι΄ αυτόν πολύ σημαντικά και 
τον φέρνουν πιο κοντά στην αυτο-
πραγμάτωσή του. Ο θεσμός της 
Συμβουλευτικής και του Προσανα-
τολισμού, προκειμένου να ενισχύ-
σει αυτήν την προσωπική σου 
προσπάθεια, θέτει ως αποστολή 
του να σε βοηθήσει στην εξελικτική 
αυτή πορεία προς την πραγματο-
ποίηση ενός προσεκτικού και έ-
γκαιρου προσωπικού σχεδιασμού 
ζωής. 

Ελπίζουμε ότι το βιβλίο αυτό θα 
σε βοηθήσει στη βαθύτερη κατανό-
ηση, αποδοχή και ανάπτυξη του 
εαυτού σου. Αυτό συναρτάται με τη 
συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων 
σου και με την άσκηση και περαιτέ-
ρω βελτίωση δεξιοτήτων, όπως εί-
ναι αυτές της επικοινωνίας, της συ-
νεργασίας, της αναζήτησης πλη-
ροφοριών, λύσεων και διεξόδων. 
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Παράλληλα, στις σελίδες του βιβλί-
ου θα βρεις πηγές και τρόπους 
πληροφόρησης, καθώς και τρό-
πους διερεύνησης του εαυτού σου. 
Θα βρεις βοήθεια που είναι ανα-
γκαία για τη διαμόρφωση προσω-
πικής άποψης, προκειμένου να λά-
βεις σημαντικές αποφάσεις. Όμως, 
η αναζήτηση έγκυρων πληροφο-
ριών και η αξιοποίησή τους είναι, 
τελικά, και προσωπική σου υπόθε-
ση. 

Το βιβλίο δεν περιέχει έτοιμες 
λύσεις σε προβλήματα ούτε έτοιμες 
απαντήσεις στα ερωτήματά σου. 
Είναι απλώς ένα εργαλείο για να σε 
βοηθήσει να επεξεργαστείς μερικές 
πολύ σημαντικές ερωτήσεις, να 
διερευνήσεις τον εαυτό σου και τον 
κόσμο γύρω σου. Τις απαντήσεις 
και τις λύσεις θα τις βρεις μέσα από 
κριτική αναζήτηση και με τη συνερ-
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γασία και την υποστήριξη του Συμ-
βούλου και των υπόλοιπων καθη-
γητών στο σχολείο σου. Τα Κέντρα 
Συμβουλευτικής και Προσανατολι-
σμού (ΚΕ.ΣY.Π.) και τα Γραφεία 
Σχολικού και Επαγγελματικού Προ-
σανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π..) δη-
μιουργήθηκαν για σένα. Αξιοποίησε 
τις υπηρεσίες που σου προσφέ-
ρουν όσο περισσότερο μπορείς. 

Το βιβλίο περιλαμβάνει έξι μεγά-
λες ενότητες, η καθεμία από τις ο-
ποίες αναφέρεται σε ένα σημαντικό 
θέμα από αυτά που πιστεύουμε ότι 
πρέπει να σε απασχολήσουν σε 
αυτή την τάξη. Κάθε ενότητα, με τη 
σειρά της, είναι χωρισμένη σε υπο-
ενότητες. Σε καθεμία από αυτές θα 
βρεις πληροφορίες για να ξεκινή-
σεις τη συζήτηση του κάθε θέματος, 
αλλά θα βρεις και ατομικές ή ομαδι-
κές ασκήσεις προκειμένου να βοη-
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θηθείς να επεξεργαστείς το κάθε θέ-
μα. Γι αυτό και το βιβλίο αυτό είναι 
ταυτόχρονα και Τετράδιο Εργασίας: 
γράφεις πράγματα που σου ζητού-
νται στην ώρα του Σ.Ε.Π. ή που εσύ 
θέλεις να γράψεις. 

Το βιβλίο προορίζεται να χρησι-
μοποιηθεί στην τάξη, στην ώρα του 
Σ.Ε.Π., με την καθοδήγηση του Κα-
θηγητή-Συμβούλου. Εντούτοις, είναι 
δυνατόν ένα μέρος του να το δου-
λέψεις και μόνος / μόνη σου αν έ-
χεις το ανάλογο ενδιαφέρον, ή να 
το αξιοποιήσεις στο πλαίσιο κά-
ποιου προγράμματος Σ.Ε.Π.. 

Τέλος, είναι καλό να κατανοήσεις 
ότι το αντικείμενο αυτό δεν είναι «έ-
να μάθημα» σαν τα άλλα, κι ας 
πρόκειται για μια δραστηριότητα 
που υλοποιείται μέσα στο σχολείο. 
Ο Σ.Ε.Π. είναι ένας θεσμός που δη-
μιουργήθηκε για να σε βοηθήσει να 
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σχεδιάσεις τη δική σου πορεία στη 
ζωή, να ανακαλύψεις αυτά που θέ-
λεις εσύ, να αναπτύξεις περισσότε-
ρο αυτό που είσαι, να γίνεις ευτυχι-
σμένος άνθρωπος. 
 

Η Συγγραφική Ομάδα 
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 ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 
 

ANTIΛHΨEIΣ ΓIA TOYΣ  
ΣYNANΘPΩΠOYΣ  

 

 Αν κοιτάξεις γύρω σου, θα δεις 
έναν κόσμο γεμάτο διαφορετικούς 
ανθρώπους. Θα δεις ότι συνάν-
θρωποί σου διαφέρουν από σένα 
στο φύλο, στη θρησκεία, στην ε-
θνικότητα ή μπορεί να διαφέρουν 
από σένα επειδή έχουν διαφορε-
τικές ανάγκες ή ικανότητες. Πώς 
νιώθεις άραγε εσύ με τους διαφο-
ρετικούς συνανθρώπους γύρω 
σου και ποια συμπεριφορά υιοθε-
τείς απέναντί τους;  
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 Γνωρίζεις τι είναι τα στερεότυπα 
και ότι κάποια από αυτά, όπως 
για παράδειγμα τα στερεότυπα για 
τους ρόλους των δύο φύλων, 
μπορεί να επηρεάσουν τις εκπαι-
δευτικές και τις επαγγελματικές 
σου επιλογές; 

 

Λέξεις/Φράσεις -    Κλειδιά 
 

 Στερεότυπα 

 Διαπολιτισμική συμπεριφορά 

 Προκατάληψη 

 Δικαίωμα στη διαφορά  

 Ρόλοι των δύο  
φύλων 

 Άτομα με αναπηρίες (A.M.E.A.) 

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι 
να βοηθηθείς: 
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 να κατανοήσεις την έννοια των 
στερεοτύπων και να τα προσεγγί-
ζεις με κριτική διάθεση  

 να προβληματίζεσαι για τα συναι-
σθήματα και για τη συμπεριφορά 
σου απέναντι σε άτομα που είναι 
διαφορετικά από εσένα 

 να αντιλαμβάνεσαι ότι οι στερεο-
τυπικές αντιλήψεις μπορεί να α-
σκούν επίδραση στις εκπαιδευτι-
κές και στις επαγγελματικές σου 
επιλογές. 

 

Εισαγωγικά στοιχεία 
 

Πολλές φορές οι αντιλήψεις που 
έχουμε για κάποιες ομάδες ατόμων 
που διαφέρουν από τη δική μας, 
για παράδειγμα στο χρώμα, στη 
γλώσσα, στην καταγωγή, στη θρη-
σκεία, στο φύλο κτλ., μπορεί να 

παίρνουν τη μορφή στερεοτύπων.  
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Με τον όρο στερεότυπα εννοούμε 
βαθιά ριζωμένες και παγιωμένες 
πεποιθήσεις που λειτουργούν σαν 
ετικέτες (άλλοτε θετικές ή άλλοτε 
αρνητικές), σύμφωνα με τις οποίες 
κατηγοριοποιούμε άκριτα και αβα-
σάνιστα τις διάφορες ομάδες ατό-
μων γύρω μας. Τέτοιες ετικέτες εί-
ναι, για παράδειγμα, αντιλήψεις 
όπως: «οι Άγγλοι είναι ψυχροί», «οι 
γυναίκες είναι φοβητσιάρες», «οι 
άντρες είναι θαρραλέοι», «οι Γάλλοι 
είναι πολιτισμένοι», «οι άντρες έ-
χουν μηχανικές ικανότητες», «οι 
γυναίκες μπορούν να φροντίζουν 
τα παιδιά καλύτερα από τους ά-
ντρες», «τα άτομα με αναπηρίες 
δυσκολεύονται να εκπαιδευτούν και 
να εργαστούν» κ.ά. Όταν ένα στε-
ρεότυπο που αφορά μια συγκεκρι-
μένη ομάδα ατόμων οδηγεί σε  
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αρνητική συναισθηματική φόρτιση, 

τότε οδηγεί στην προκατάληψη.  
Oι προκαταλήψεις είναι λογικά 

και επιστημονικά αστήρικτες. Ω-
στόσο, γίνονται κατά κανόνα απο-
δεκτές χωρίς την παραμικρή αμφι-
σβήτηση. Yπάρχουν συχνά αντιθέ-
σεις μεταξύ διαφόρων ομάδων, 
λαών κτλ. Οι προκαταλήψεις μπο-
ρούν να οδηγούν σε εχθρική συ-
μπεριφορά της μιας ομάδας έναντι 
της άλλης. 
 

Από την προκατάληψη απορρέουν 
αντιδράσεις όπως οι ακόλουθες: 
 Αποφυγή. Εκδηλώνεται με το να 

αποφεύγουμε ένα άτομο ή μια ο-
μάδα. 

 Λεκτική κατάχρηση. Εκδηλώνεται 
με το να μιλάμε αρνητικά για μια 
συγκεκριμένη ομά 
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δα ατόμων (π.χ. για τους Πό-
ντιους) 

 Διάκριση. Εκδηλώνεται με υποτί-
μηση, με κακομεταχείριση, με χα-
μηλότερη αμοιβή, με αποκλεισμό 
από ευκαιρίες κτλ. 

 Βίαιη κατάχρηση. Εκδηλώνεται με 
σαρκασμό, με ενόχληση, με απει-
λές κτλ. 

 Εξάλειψη. Εκδηλώνεται με εχθρι-
κή συμπεριφορά όπως απομονώ-
νοντας, διώχνοντας, σκοτώνο-
ντας, λυντσάροντας, προβαίνο-
ντας σε γενοκτονία ή σε εθνοκά-

θαρση13. 

Το θέμα των αρνητικών αντιλή-
ψεων για εθνότητες ή μειονότητες 
έχει δημιουργήσει πολλά δεινά 
στην ιστορία της ανθρωπότητας 
(π.χ. εξόντωση εκατομμυρίων Ε-
βραίων από το χιτλερικό καθεστώς, 
σφαγή των Αρμενίων από τους 
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Τούρκους, διωγμοί Παλαιστινίων 
κτλ.).  

Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις συ-
νεπάγονται δυσάρεστες συνέπειες 
για ολόκληρους λαούς σε κοινωνι-
κό επίπεδο. Αλλά και σε προσωπι-
κό επίπεδο καθορίζουν πολλές φο-
ρές τη ζωή και τις επιλογές μας. 
Φτάνει να σκεφτούμε κατά πόσο τα 
στερεότυπα που αφορούν στους 

ρόλους των δύο φύλων (π.χ. α-
ντρικές -γυναικείες δουλειές, ρόλοι 
στην οικογένεια κτλ.) επηρεάζουν 
τις προτιμήσεις μας για σπουδές 
και επαγγέλματα ή αποκλείουν τις 
γυναίκες (ή κάποτε και τους άντρες, 
αλλά σε μικρότερο βαθμό) από κά-
ποιες θέσεις εργασίας ή αξιώματα.  

Επίσης, η στερεοτυπική αντίλη-
ψη «αναπηρία σημαίνει ανικανότη-
τα», καθώς και κοντόφθαλμες κοι-
νωνικές πολιτικές εξαιρούν, στιγμα-
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τίζουν και περιθωριοποιούν άτομα 

με αναπηρίες και άτομα με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς να 
τους προσφέρουν τις ευκαιρίες για 
μόρφωση και κοινωνική ένταξη που 
δικαιούνται και αξίζουν. Σε πείσμα 
αυτών των στερεοτύπων, άνθρω-
ποι που είχαν διάφορες σωματικές 
ή άλλες ανεπάρκειες ξεχωρίζουν με 
τα επιτεύγματά τους κερδίζοντας το 
σεβασμό και το θαυμασμό μας για 
τα έργα τους. Από τα βάθη των 
αιώνων ενδυναμώνουν με το πα-
ράδειγμά τους την πίστη μας στην 
ανθρώπινη βούληση και αξία. Ως 
παραδείγματα μπορούν να ανα-
φερθούν: ο Όμηρος που, ενώ είναι 
τυφλός, γίνεται διάσημος για τα ε-
πικά ποιήματά του, την Ιλιάδα και 
την Οδύσσεια, και ο σύγχρονός μας 
διάσημος επιστήμονας Στίβεν 
Χόκινγκ που κινείται με αναπηρικό 
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καρότσι και μιλάει με τη βοήθεια 
υπολογιστή. Φωτεινά παραδείγμα-
τα αποτελούν ακόμα και πολλοί 
άλλοι απλοί άνθρωποι γύρω μας 
που ξεπέρασαν τις όποιες δυσκολί-
ες τους και τις κοινωνικές διακρί-
σεις σε βάρος τους. 
 

Πώς δημιουργούνται τα στερεό-
τυπα; 

Τα στερεότυπα δημιουργούνται 
και μεταδίδονται με πολλούς τρό-
πους (φανερούς και μη φανερούς) 
από την οικογένεια, το σχολείο, το 
στρατό, την εκκλησία, τους συνο-
μηλίκους, τα Μέσα Μαζικής Επικοι-
νωνίας κτλ. Μία ομάδα στερεοτύ-
πων σχετίζεται με τους ρόλους των 
δύο φύλων. 

Μηχανισμοί με τους οποίους 
αναπαράγονται τα στερεότυπα για 
τους ρόλους των δύο φύλων μπο-
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ρεί να είναι: 

 η ενίσχυση της συμπεριφοράς ε-
κείνης που θεωρείται ότι αρμόζει 
σε κάθε φύλο.  
Παραδείγματα: επιβραβεύουμε τα 
κορίτσια όταν συγυρίζουν το δω-
μάτιό τους μαλώνουμε τα αγόρια 
όταν κλαίνε  

 η μίμηση της συμπεριφοράς άλ-
λων, οι οποίοι λειτουργούν ως 
πρότυπα (π.χ. - πατέρας) 

 η κοινωνική ενθάρρυνση ή επι-
βράβευση, τα αρνητικά σχόλια ή η 
αρνητική κριτική και απόρριψη 
της συμπεριφοράς (από τα μέλη 
της ευρύτερης κοινότητας π.χ. γει-

τονιά)14. 
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Εξαλείφονται τα στερεότυπα; 
 

Ένα χαρακτηριστικό των στερε-
οτύπων είναι ότι αυτά είναι «στέρεα 
τυπωμένα» στο νου και στην καρ-
διά μας. Γι’ αυτό χρειάζεται χρόνος 
και προσπάθεια για να τα εξαλεί-
ψουμε, ανατρέποντας όχι μόνο αυ-
τά που έχουμε μάθει (γνώσεις), αλ-
λά και αυτά που νιώθουμε (τα συ-
ναισθήματά μας).  
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Το πρώτο λοιπόν «μέτωπο» του 
αγώνα ενάντια στα στερεότυπα εί-
ναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Στη συνέ-
χεια ο αγώνας διεξάγεται στο κοι-
νωνικό επίπεδο, στο οποίο θα κα-
ταπολεμήσουμε τα στερεότυπα και 
θα υπερασπιστούμε όσους υποφέ-
ρουν από τις κοινωνικές διακρίσεις. 
Για παράδειγμα, πώς θα πολεμή-
σουμε την ξενοφοβία και το ρατσι-
σμό; Με την πληροφόρηση, την ε-
νημέρωση, την κατάλληλη εκπαι-
δευτική, κοινωνική πολιτική, αλλά, 
πάνω από όλα, με το να έρθουμε σε 
επαφή, γνωριμία, συνεργασία με 
τους «άλλους» και να νιώσουμε, 
αλλά και να εκφράσουμε, αποδοχή 
και σεβασμό γι΄ αυτούς, για τις ανά-
γκες τους και τον πολιτισμό τους.  

Ας ξεκινήσετε λοιπόν από το 
σχολείο, χέρι – χέρι με τους «δια-
φορετικούς» από εσάς συμμαθητές 
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σας. Μπορείτε να δουλέψετε όλοι 
μαζί φιλικά και δημιουργικά, με κοι-
νές δραστηριότητες, ανακαλύπτο-
ντας αυτά που σας συνδέουν, σας 
ενώνουν, ανταλλάσσοντας και 
πλουτίζοντας συνάμα τους εαυτούς 
σας μέσα από τις διαφορετικές ε-
μπειρίες.  

Παράλληλα, σε κοινωνικό και σε 
πολιτικό επίπεδο όλοι μαζί οφεί-

λουμε να διεκδικήσουμε «το δικαί-
ωμα στη διαφορά».  

Ενάντια στο ρατσισμό μπορούμε 

να προτάξουμε τη διαπολιτισμική 
συμπεριφορά. Με τον όρο διαπολι-
τισμική συμπεριφορά εννοούμε 
την κατανόηση, την αποδοχή και το 
σεβασμό των ατόμων, ομάδων, 
λαών που προέρχονται από διαφο-
ρετικούς πολιτισμούς. Η διαπολιτι-
σμική συμπεριφορά σημαίνει όχι 
μόνον αποδοχή και σεβασμό των 
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πολιτιστικών διαφορών, αλλά και 
πίστη στο γεγονός ότι μπορούμε να 
μαθαίνουμε και να πλουτίζουμε 
τους εαυτούς μας μέσα από τη συ-
νάντησή μας με τους άλλους πολι-
τισμούς. 
 

 
 
 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 
 

Γράψε αυθόρμητα και με ειλικρίνεια 
τα συναισθήματά σου δίπλα στις 
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αντίστοιχες προτάσεις-πιθανές κα-
ταστάσεις. Ακόμα και αν δεν έχεις 
μια αντίστοιχη εμπειρία, προσπά-
θησε να φανταστείς πώς πιθανά θα 
τη βίωνες (π.χ. φαντάσου τον εαυτό 
σου στη θέση του Iορδανού που 
αναφέρεται παρακάτω).  

Πιθανά συναισθήματα: ενόχληση, 
αμηχανία, καχυποψία, ενδιαφέρον, 
χαρά, σεβασμός, συμπάθεια, λύπη, 
εμπιστοσύνη, φόβος, ανασφάλεια, 
δισταγμός, αμηχανία, ζήλια, απόρ-
ριψη, κατωτερότητα, ανωτερότητα, 
έκπληξη, ασφάλεια, αποδοχή, 
στοργή, ντροπή, αμφιβολία, απο-
στασιοποίηση ………κτλ. 
(Μπορείς να διαλέξεις ένα συναί-
σθημα από τον κατάλογο συναι-
σθημάτων που σου δίνεται ή να κα-
ταγράψεις κάποια άλλη δική σου 
κατάσταση ή συναίσθημα που, πι-
θανόν, δεν έχει συμπεριληφθεί)
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Πιθανές καταστάσεις 
Συναισθήματα (Τι νιώ-
θω) 

Ένας βαρήκοος νέος μου 
ζητάει πληροφορίες για ένα 
δρόμο. 

 
 

 

Ένα άτομο με κινητική α-
ναπηρία μου λέει ότι, παρά 
τα προβλήματά του, ασχο-
λείται με τον αθλητισμό.  

 
 

 

27 / 75 



Ένα παιδί από την Αλβανία  
με καλεί στα γενέθλιά του.  

 
 

 

Mια τυφλή κυρία μου ζητάει 
να τη βοηθήσω να κατέβει 
από το λεωφορείο.  

 
 

 

Μπαίνω σε ένα ταξί που το 
οδηγεί μια γυναίκα.  
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Ένας συμμαθητής μου από 
το Ιράκ μου προτείνει να 
έρθει στο σπίτι μου για να 
κάνουμε μια εργασία μαζί. 

 
 

 

Μια φίλη μού λέει ότι της 
αρέσει να γίνει ηλεκτρονι-
κός. 

 
 

 

 

Πιθανές καταστάσεις 
Συναισθήματα (Τι νιώ-
θω) 
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Έρχεται ένα υδραυλικός 
για μια επισκευή στο σπίτι 
μου με συνεργάτη του μια 
γυναίκα.  

 

 

Μερικοί συμμαθητές μου 
δεν έχουν το ίδιο θρήσκευ-
μα με το δικό μου.  

 

 

 

 

Ένας Έλληνας συμμαθη-  
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τής μου προτείνει να με 
βοηθήσει στα μαθήματα 
γλώσσας στα οποία δυ-
σκολεύομαι, γιατί είμαι 
Ιορδανός.  

 

Κάτι άλλο…  Συναισθήματα ….. 

(εδώ συμπλήρωσε κάποια 
κατάσταση που σου συνέ-
βη στην πραγματικότητα, 
αλλά δεν περιλαμβάνεται 
στις παραπάνω προτά-
σεις).  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 
 

α) «Εσύ τι πιστεύεις; Yπάρχουν α-
ντρικά και γυναικεία επαγγέλματα»; 
Συμπλήρωσε τον πίνακα ανάλογα 
με την αντίληψη που έχεις για το 
συγκεκριμένο θέμα. Στη συνέχεια 
συζήτησε με τους συμμαθητές σου 
τις απαντήσεις που έδωσες, καθώς 
και το πώς νομίζεις ότι σου δη-
μιουργήθηκαν αυτές οι πεποιθή-
σεις. Είναι ενδιαφέρον να διαπι-
στώσεις πώς έχουν δημιουργηθεί 
μέσα σου αυτά τα «γιατί». 

Ένα κορίτσι δεν μπορεί να γίνει 
γιατρός χειρουργός, γιατί 

 
 

 
 
Ένα κορίτσι μπορεί να γίνει για-
τρός χειρουργός, γιατί 
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Ένα αγόρι δεν μπορεί να γίνει νη-
πιαγωγός, γιατί 
 

 
 

 
 
Ένα αγόρι μπορεί να γίνει νηπια-
γωγός, γιατί 
 

 
 

 
β) «Βάλε το χέρι στην καρδιά» και 
απάντησε: 
Μήπως υπάρχουν επαγγέλματα ή 
σπουδές που τα έχεις απορρίψει 
μόνο και μόνο επειδή είσαι αγόρι ή 
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κορίτσι (π.χ. θα σου άρεσε πολύ να 
σπουδάσεις νηπιαγωγός, αλλά 
σκέφτεσαι ότι οι φίλοι σου θα γέλα-
γαν με την επιλογή σου, επειδή εί-
σαι αγόρι). Στη συνέχεια συζητήστε 
ανά δύο τις απαντήσεις σας, καθώς 
και το πώς νομίζετε ότι σας έχουν 
δημιουργηθεί αυτές οι πεποιθήσεις.  

 
 

Διάβασε προσεκτικά, σκέψου και 
σχολίασε: 
 
«Λέω στα παιδιά μου πως, αν στο 
λεωφορείο κάποιος περιγελάσει 
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άδικα κάποιον άλλον και εκείνα δεν 
κάνουν τίποτε για να τον υπερα-
σπιστούν, τότε είναι και τα ίδια θύ-
ματα. Τους λέω ότι πρέπει να αμφι-
σβητούν την εξουσία –και τη δική 
μου βεβαίως– και να δείχνουν αλ-
ληλεγγύη σε όσους είναι λιγότερο 

τυχεροί από αυτά15». 
 
  
 

  

H ενότητα με μια ματιά 
 

 Πώς θα μπορούσε η διαπολιτισμι-
κή συμπεριφορά να γίνει πράξη 
στην τάξη ή στο σχολείο σου;  
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 Μπορείς να αναφέρεις κάποια 
παραδείγματα ή κάποια στοιχεία 
που επιβεβαιώνουν ότι τα στερεό-
τυπα για τα δύο φύλα επηρεάζουν 
τις εκπαιδευτικές και τις επαγγελ-
ματικές επιλογές των νέων; 
 

 

 

 

 

 

  

 Σημείωσε συνοπτικά κάποιες 
φράσεις, εικόνες ή παραστάσεις 
που θυμάσαι από μικρός στην 
οικογένεια, στο σχολείο ή στην 
τηλεόραση και σου δημιούργη-
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σαν ένα συγκεκριμένο στερεότυ-
πο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου 
Κωφών και Βαρήκοων Αργυ-
ρούπολης μπορείς να έρθεις σε 
επικοινωνία με κωφούς και βα-
ρήκοους συμμαθητές σου. Επι-
σκέψου την ηλεκτρονική διεύ-

θυνση http://gym-ekv-
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argyr.att.ach.gr και μάθε περισ-
σότερα για το σχολείο τους, για 
τις δραστηριότητές τους, για τους 
ίδιους.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 
ΠΛHPOΦOPHΣH  

 

Α. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

 Γνωρίζεις τι 
σημαίνει 
πληροφόρη-
ση και τι 
πληροφορία; 

Λέξεις/Φράσεις 
- Κλειδιά 
 Πληροφορία 

 Πληροφόρηση 

 Αυτοπληρο-
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 Έχεις ανα-
ρωτηθεί για 
τη σημασία 
που έχει η 
κατάλληλη 
πληροφόρη-
ση για τη 
ζωή και το 
μέλλον σου;  

 Τι πρέπει να 
προσέχεις 
όταν χρησι-
μοποιείς μια 
πληροφορία;  

 Ποιος νομί-
ζεις ότι θα 
πρέπει να εί-
ναι ο ρόλος 
σου στη δια-
δικασία της 
πληροφόρη-

φόρηση 

 Έγκαιρη πλη-
ροφόρηση 

 Αξιόπιστη 
πηγή πληρο-
φόρησης  

 Έγκυρη πλη-
ροφορία 
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σης για θέμα-
τα που σε 
αφορούν; 
 

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι 
να βοηθηθείς: 
 
 να κατανοήσεις την έννοια της 

«πληροφόρησης» και της «πλη-
ροφορίας» 

 να διακρίνεις τα είδη και τις μορ-
φές των πληροφοριών  

 να αντιληφθείς τη σημασία της 
πληροφόρησης για τη ζωή σου 
γενικά, αλλά και για τη λήψη απο-
φάσεων που σχετίζονται με το 
εκπαιδευτικό και επαγγελματικό 
σου μέλλον ειδικότερα  

 να ευαισθητοποιηθείς σχετικά με 
την αναγκαιότητα της ενεργού α-
ναζήτησης των πληροφοριών και 
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της κριτικής ανάγνωσής τους.  
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Εισαγωγικά στοιχεία 
 

Πληροφορία είναι κάθε στοιχείο 
που ενδιαφέρει κάποιον και αφορά 
πρόσωπα, καταστάσεις, συνθήκες, 
προϋποθέσεις κτλ. Οι πληροφορίες 
μπορεί να είναι ατομικές, κοινωνι-
κές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές 
κτλ.  

Για παράδειγμα, μια πληροφορία 
που ίσως ενδιαφέρει ένα μαθητή 
της Γ΄ τάξης Γυμνασίου μπορεί να 
είναι «πόσα και ποια μαθήματα δι-
δάσκονται στην Α΄ τάξη του Ενιαίου 
Λυκείου». Οι ενέργειες που θα κάνει 
η πολιτεία, το ΚΕ.ΣY.Π. της περιο-
χής του, ο καθηγητής Σ.Ε.Π. κ.ά. 
προκειμένου να συγκεντρώσουν, 
να οργανώσουν, να αξιολογήσουν, 
να διαδώσουν πληροφορίες, καθώς 
και οι ενέργειες στις οποίες θα 
προβεί ο ίδιος ο μαθητής για να 
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αποκτήσει και να χρησιμοποιήσει 
τη συγκεκριμένη πληροφορία συ-

νιστούν την πληροφόρηση. Ο βαθ-
μός και η ποιότητα της πληροφό-
ρησης που εξασφαλίζει κάποιος για 
ένα θέμα: 

 αυξάνει τις γνώσεις του σχετικά με 
αυτό και διευρύνει τους ορίζοντές 
του 

 επηρεάζει τις σκέψεις, τις εκτιμή-
σεις, τις στάσεις, τη συμπεριφορά 
του  

 αυξάνει την αυτοπεποίθησή του 
και τον βοηθά να γίνει περισσότε-
ρο υπεύθυνος για τις αποφάσεις 
και τις πράξεις του 

 τον βοηθά να ξεκαθαρίσει τους 
στόχους του και να χαράξει το 
σχέδιο ζωής του 

 διευρύνει τις επιλογές του και αυ-
ξάνει τις εναλλακτικές λύσεις που 
έχει στη διάθεσή του κάθε φορά. 
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 τον βοηθά στην λήψη αποφάσεων 
Ειδικότερα η πληροφόρηση για 
σπουδές και επαγγέλματα, σε συν-
δυασμό με τη γνώση του εαυτού, 
είναι πολύτιμος οδηγός για τις εκ-
παιδευτικές και για τις επαγγελμα-
τικές αποφάσεις του μαθητή της Γ΄ 
Γυμνασίου.  

Για παράδειγμα, οι πληροφορίες 
που μπορεί να έχει ένας μαθητής 
της Γ΄ Γυμνασίου για τις διάφορες 
εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυ-
μνάσιο πιθανόν να επηρεάσουν τις 
σκέψεις του και τη στάση του για 
κάποια εκπαιδευτική κατεύθυνση 
(π.χ. τεχνική ή γενική εκπαίδευση). 
Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να 
διευρύνουν τις επιλογές του και, 
επομένως, να καθορίσουν την τελι-
κή του απόφαση για τον εκπαιδευ-
τικό δρόμο που αυτός θα διαλέξει, 
σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και 

45 / 80 



τις ανάγκες του. 
Οι πληροφορίες, λοιπόν, είναι 

πολύ σημαντικές για τη πορεία σου 
στη ζωή και για τις διάφορες απο-
φάσεις (εκπαιδευτικές, 
επαγγελματικές ή γενικές για άλλα 
θέματα) που λαμβάνεις και αφο-
ρούν τη ζωή και το μέλλον σου. 

Τόσο η έλλειψη όσο και, αντίθε-
τα, η υπερπληθώρα πληροφοριών 
μπορούν να δυσκολέψουν τις απο-
φάσεις σου και να σε αποπροσα-
νατολίσουν. Από τη μια, χωρίς τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
κάθε περίπτωση που σε ενδιαφέ-
ρει, μοιάζεις σαν να είσαι οδηγός 
χωρίς χάρτη σε μια ξένη χώρα. Από 
την άλλη, μπορεί να συμβεί να έχεις 
πάρα πολλές πληροφορίες που να 
σου δημιουργούν σύγχυση και να 
μην ξέρεις πώς να τις αξιολογήσεις, 
ποιες να χρησιμοποιήσεις και πώς.  
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Στη σημερινή εποχή δεχόμαστε 
όλοι λίγο-πολύ έναν καταιγισμό 
πληροφοριών και πολλές φορές 
ίσως νιώθουμε ότι χανόμαστε και 
μπερδευόμαστε μέσα σε αυτό το 
πλήθος των πληροφοριών. Είναι 
ανάγκη να προσέχουμε όχι μόνον 

την ποσότητα αλλά και την ποιό-
τητα των πληροφοριών που μας 
δίνουν ή ανακαλύπτουμε. 

 

Ποιες ιδιότητες διασφαλίζουν την 

ποιότητα των πληροφοριών16; 
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 Εγκυρότητα, ακρίβεια και σα-
φήνεια: οι πληροφορίες να ι-
σχύουν, να είναι αληθείς, να πε-
ριέχουν ορθά στοιχεία, τα οποία 
να παρουσιάζονται με σαφή και 
εύκολα αντιληπτό από όλους 
τους ενδιαφερόμενους τρόπο.  

 Να είναι έγκαιρες: οι πληροφο-
ρίες να είναι διαθέσιμες στην κα-
τάλληλη χρονική στιγμή. Για πα-
ράδειγμα, είναι έγκαιρες οι πλη-
ροφορίες για το ποια δικαιολο-
γητικά απατούνται για εγγραφή 
σπουδαστών σε ένα εκπαιδευτι-
κό ίδρυμα, όταν δοθούν αρκετό 
χρόνο πριν από την ημερομηνία 
της εγγραφής. Είναι έγκαιρη η 
ανακοίνωση για τη διεξαγωγή 
κάποιου διαγωνισμού για πρόσ-
ληψη υπαλλήλων, αν δημοσιευ-
τεί αρκετά νωρίς, ώστε να προ-
λάβουν οι υποψήφιοι να προε-
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τοιμαστούν και να κάνουν τις 
απαραίτητες ενέργειες.  

 Επικαιρότητα: οι πληροφορίες 
να είναι επίκαιρες, να είναι πρό-
σφατες (π.χ. ο αριθμός εισακτέ-
ων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, τα στοιχεία για την ανεργία 
κτλ.). 

 Εξειδίκευση: οι πληροφορίες να 
είναι ειδικές, να αφορούν το ζή-
τημα που εξετάζεται ή το θέμα 
που ενδιαφέρει στη συγκεκριμέ-
νη στιγμή. 

 Αξιοπιστία της πηγής: οι πλη-
ροφορίες να προέρχονται από 
ασφαλείς και αξιόπιστες πηγές, 
ώστε να μπορούν να ελεγχθούν 
ως προς την ακρίβεια και ορθό-
τητά τους. 

 Πληρότητα: να μην παρουσιά-
ζονται ελλιπείς πληροφορίες, 
ηθελημένα ή αθέλητα (π.χ. να γί-
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νεται πλήρης παρουσίαση του 
εκπαιδευτικού συστήματος, χω-
ρίς παράλειψη κάποιων εκπαι-
δευτικών διεξόδων).  

 Δυνατότητα πρόσβασης: να 
μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος 
να ενημερωθεί με εύκολο και ά-
μεσο τρόπο πάνω σε ένα θέμα 
που τον αφορά, έχοντας πρό-
σβαση στις ανάλογες πληροφο-
ρίες (για παράδειγμα μια προκή-
ρυξη για κάλυψη θέσεων εργασί-
ας που διακινείται μόνο από το 
διαδίκτυο δεν είναι προσβάσιμη, 
προσπελάσιμη από τα άτομα 
που δεν έχουν Η/Y ή δεν γνωρί-
ζουν τη χρήση του Η/Y). 
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Εμπόδια και δυσκολίες στην 
πληροφόρηση 
 

 

Τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά των πληροφοριών δεν είναι 
πάντοτε εύκολο να διασφαλίζονται. 
Στην περίπτωση αυτή δημιουργού-
νται σοβαρά προβλήματα στην 
πληροφόρηση. 

Για παράδειγμα, ο χρόνος που 
μεσολαβεί από τη σύνταξη ή την 
ενημέρωση ενός αρχείου ή ενός βι-
βλίου ή από τη συγκέντρωση διά-
φορων στοιχείων μέχρι τη στιγμή 
που οι πληροφορίες φτάνουν τελι-
κά στον ενδιαφερόμενο μπορεί να 
έχει αχρηστεύσει τις πληροφορίες, 
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αφού ενδιάμεσα η πραγματικότητα 
μπορεί να έχει αλλάξει. 

Άλλο πρόβλημα στη διαδικασία 
πληροφόρησης είναι η πληθώρα 
των πληροφοριών, που μέσω των 
ΜΜΕ, των νέων τεχνολογιών και 
επικοινωνιών κατακλύζουν καθη-
μερινά το σύγχρονο άτομο. Στο 
μέλλον το πρόβλημα δεν θα είναι η 
πρόσβαση στις πληροφορίες, αλλά 
η επιλογή ανάμεσα σε πληθώρα 
ανάλογων πληροφοριών, καθώς 
και ο τρόπος αξιοποίησής τους. 

Στις ανεπτυγμένες κοινωνίες οι 
πληροφορίες και η γνώση μετα-
φράζονται σε πολιτική, οικονομική 
και κοινωνική ισχύ για αυτούς που 
τις διαχειρίζονται και τις διακινούν. 
Επομένως η ανάπτυξη της δεξιότη-
τας για κριτική ανάγνωση των πλη-
ροφοριών, καθώς και η ανάπτυξη 
της δεξιότητας της ενεργού αναζή-
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τησής τους, είναι αναγκαίες για το 
σύγχρονο πολίτη. Μόνον έτσι ο 
σύγχρονος άνθρωπος, αντί να είναι 
παθητικός και απλός «καταναλω-
τής» της πληροφορίας, μπορεί να 
λαμβάνει ενεργό μέρος στη διαδι-
κασία της πληροφόρησης, προα-
σπίζοντας το ατομικό του αλλά και 
το κοινωνικό συμφέρον. 

Προκειμένου λοιπόν να αποφύ-
γεις τέτοια πιθανά «ατυχήματα 
πληροφόρησης» στο μέλλον, προ-
σπαθούμε μέσα από κάποιες δρα-
στηριότητες του βιβλίου να σε βοη-

θήσουμε να ασκηθείς στην αυτο-
πληροφόρηση και πάνω από όλα 

στην αξιολόγηση των πληροφο-
ριών. Έτσι, θα είσαι σε θέση να συ-
γκεντρώνεις μόνος σου τις πληρο-
φορίες που κάθε φορά σου χρειά-
ζονται, να τις αξιολογείς (να τις ε-
λέγχεις, να τις διασταυρώνεις κτλ.) 
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και γενικά να τις προσεγγίζεις «με 
κριτικό πνεύμα». 

Τι εννοούμε λέγοντας πληροφό-
ρηση και αυτοπληροφόρηση; 
Πληροφόρηση. Με τον όρο πλη-
ροφόρηση δεν εννοούμε την απλή 
παροχή πληροφοριών στα ενδια-
φερόμενα άτομα, αλλά μια ολόκλη-
ρη σειρά ενεργειών, όπως είναι η 

συγκέντρωση, η αξιολόγηση, η 
οργάνωση και η διάδοση των 
πληροφοριών τόσο στους άμεσα 
ενδιαφερόμενους όσο και στο ευ-
ρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Ο όρος αυτοπληροφόρηση χρησι-
μοποιείται όταν κάποιος, προκειμέ-
νου να πληροφορηθεί για ένα θέμα, 
αναζητεί, συγκεντρώνει, αξιολογεί 
και οργανώνει μόνος του τις σχετι-
κές πληροφορίες. 
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Γιατί «Αυτοπληροφόρηση» και όχι 
«έτοιμες» πληροφορίες; 

 

Εάν πάρεις μια πλη-
ροφορία σαν «έτοιμη 
και μασημένη τρο-
φή», μπορεί: 
 να έχεις κουραστεί 

λιγότερο, όμως δεν γνωρίζεις τι 
υλικά περιέχει αυτή η «τροφή» 
(δηλαδή δεν ελέγχεις την ορθό-
τητα, την επικαιρότητα και, πιθα-
νόν, την καταλληλότητα της 
πληροφορίας) 

 να μη γνωρίζεις την προέλευσή 
της (αν δηλαδή, η πληροφορία 
προέρχεται από αξιόπιστη πηγή 
και αν, συνεπώς, είναι έγκυρη ή 
όχι) 

 να πρόκειται για πολυκαιρισμένη 
και, πιθανόν, χαλασμένη «τρο-
φή» (ανεπίκαιρη, ελλιπή, ανα-
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κριβή πληροφορία κτλ.)  

 να μη σε ωφελεί να την κατανα-
λώσεις (λανθασμένες πληροφο-
ρίες θα σε οδηγήσουν σε λανθα-
σμένες επιλογές και σε επιζήμιες 
για σένα αποφάσεις) 

 να προκύψουν δυσάρεστες επι-
πτώσεις για τη ζωή σου (χάσιμο 
χρόνου, σπατάλη προσπάθειας, 
οικονομική βλάβη κτλ.)  

 να μετατραπείς σε παθητικό κα-
ταναλωτή (παθητικό δέκτη πλη-
ροφοριών). 
 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ 
ΚΑΛΟ: 

 

 να συνηθίσεις να 
μην καταναλώνεις 

οποιαδήποτε «τροφή» χωρίς να 

αναρωτιέσαι ποιος, και γιατί σου 
την «προσφέρει» 
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 να αναζητείς μόνος σου τις πλη-
ροφορίες που σε ενδιαφέρουν 
και να μην αφήνεις την ευθύνη 
για τη δική σου πληροφόρηση 
και, επομένως, για την επιλογή 
των δικών σου προσανατολι-
σμών ζωής, στα χέρια άλλων 

 να επιλέγεις την προσωπική 
δράση και την ενεργό έρευνα για 
τη συλλογή, επεξεργασία και α-
ξιολόγηση των πληροφοριών 
που σε αφορούν (ενεργός ανα-
ζήτηση των πληροφοριών) 

 να αναλύεις κριτικά τις πληρο-
φορίες, ώστε να κατανοείς βαθύ-
τερα και πιο ουσιαστικά τον κό-
σμο που σε περιβάλλει, αλλά και 
τον ίδιο σου τον εαυτό (π.χ. όταν 
προσλαμβάνεις μια πληροφορία 

να αναρωτιέσαι ποιος λέει τι, 
γιατί το λέει, πώς το λέει) 

 να υιοθετήσεις μια ενεργητική 
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στάση ζωής, με συνεχές ενδια-
φέρον για όσα συμβαίνουν γύρω 
σου και για τις επιπτώσεις τους 
στη ζωή σου (κριτική, κοινωνική 
ενημέρωση). 

 

Είδη πληροφοριών 
Οι πληροφορίες που λαμβάνει ή 
γενικά χρειάζεται ένα άτομο μπορεί 
να είναι: 

 Ατομικές: είναι οι πληροφορίες 
που αναφέρονται στο ίδιο το ά-
τομο (αφορούν για παράδειγμα 
τις ανάγκες του, τα ενδιαφέροντά 
του, τις αξίες του, τις φιλοδοξίες 
του, τα σχέδιά του, τα ατομικά 
χαρακτηριστικά του κτλ.).  

 Κοινωνικές: πρόκειται για πλη-
ροφορίες που αναφέρονται σε 
διάφορες κοινωνικές όψεις της 
ζωής ενός ατόμου, σχετίζονται 
άμεσα ή έμμεσα με το ίδιο και το 
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επηρεάζουν. 

 Εκπαιδευτικές: οι πληροφορίες 
αυτές αναφέρονται στις ευκαιρίες 
για σπουδές, στις προϋποθέσεις 
πρόσβασης στην εκπαίδευση, 
στις συνθήκες σπουδών, στα 
προγράμματα σπουδών κτλ. 

 Επαγγελματικές: οι πληροφορί-
ες αυτές αναφέρονται στα επαγ-
γέλματα, σε θέματα σχετικά με 
την αγορά εργασίας, σε ευκαιρί-
ες και όρους για απασχόληση, 
στην εργατική νομοθεσία κτλ. 

 

Μορφές πληροφοριών 
Μια πληροφορία μπορεί να βρίσκε-
ται ή να παρέχεται σε διάφορες 
μορφές. Μερικές από τις πιο συνή-
θεις είναι οι παρακάτω:  

 Προφορική (μέσω τηλεφώνου, 
με διαπροσωπική επικοινωνία, 
«από στόμα σε στόμα» κτλ.) 

59 / 84 



 Έντυπη (έχει μορφή εντύπου, 
παρέχεται μέσω του Τύπου, πε-
ριοδικών, διαφημιστικών φυλλα-
δίων, αφισών κτλ.)  

 Ηλεκτρονική (μέσω Η/Y, με δι-
σκέτες, cd-rom, μέσω του διαδι-
κτύου κτλ.) 

 Ακουστική (μέσω ακουστικών 
μέσων όπως του ραδιοφώνου, 
κασετών μαγνητοφώνου κτλ.) 

 Οπτικο-ακουστική (μέσω της 
τηλεόρασης, μαγνητοσκοπήσε-
ων κτλ.). 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 
 

Θυμήσου μια προσωπική εμπειρία 
δική σου ή δικού σου προσώπου 
σχετικά με τις συνέπειες μιας ανα-
κριβούς ή ελλιπούς ή μη έγκαιρης 
πληροφόρησης. Στη συνέχεια συ-
ζητήστε σε μικρές ομάδες (τεσσά-
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ρων ή πέντε ατόμων) τις εμπειρίες 
σας. Σκεφτείτε και ανταλλάξτε μετα-
ξύ σας απόψεις πάνω στο ερώτη-
μα: 

-Τι άλλο θα μπορούσαν να είχαν 
κάνει τα συγκεκριμένα άτομα, ώστε 
να αποφύγουν τις δυσάρεστες συ-
νέπειες που είχε για αυτά η «λαν-
θασμένη» πληροφόρηση; Γράψτε 
μια περίληψη των όσων ειπώθηκαν 
στην ομάδα σας. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί μπο-
ρείς να διαβάσεις τις απαντήσεις 
που έδωσαν κάποιοι μαθητές της Γ΄ 
Γυμνασίου στο ερώτημα «Τι σκέ-
φτεσαι να κάνεις μετά το Γυμνά-
σιο;». 
Σε μια σελίδα χαρτί μπορείς να 
σχολιάσεις τον τρόπο με τον οποίο 
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αυτοί οι μαθητές αναζήτησαν, αξιο-
λόγησαν και χρησιμοποίησαν τις 
πληροφορίες προκειμένου να απο-
φασίσουν για το μέλλον τους. Επί-
σης, μπορείς να γράψεις τι θα τους 
πρότεινες εσύ να κάνουν, ανάλογα 
με την περίπτωση (π.χ. διασφάλιση 
ποιότητας πληροφοριών, ενεργό 
αναζήτηση, κριτική ανάλυση και 
ανάγνωση των πληροφοριών κτλ.).  
Στη συνέχεια συζήτησε τις σκέψεις 
σου με τους συμμαθητές σου στην 
τάξη. 
 

Τι σκέφτεσαι να κάνεις μετά το 
Γυμνάσιο; 
 
 Φώτης: 

«Οι γονείς μου λένε να πάω Ε-
νιαίο Λύκειο και να δώσω εξετά-
σεις στη Νομική γιατί κάτι τέτοιο 
μου ταιριάζει και θα βρω εύκολα 
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δουλειά σαν δικηγόρος. Σκέφτο-
μαι να μην τους χαλάσω το χατί-
ρι. Εξάλλου, δεν έχω και τι άλλο 
να αντιπροτείνω». 

 

 Μαρίνα: 
«Δεν ξέρω τι να ακολουθήσω. Θα 
απευθυνθώ σε ένα σύμβουλο 
επαγγελματικού προσανατολι-
σμού για να μου πει τι να κάνω». 

 

 Νίκος: 
«Άκουσα από ένα φίλο του α-
δερφού μου ότι ο Ο.Α.Ε.Δ.. έχει 
τεχνικοεπαγγελματικές σχολές 
μετά το Γυμνάσιο, πολύ αξιόλο-
γες, και σου βρίσκουν και δου-
λειά. Εκεί θα πάω». 

 

 Ελένη: 
«Θα γραφτώ στο Ενιαίο Λύκειο 
και θα δω τι θα κάνω μετά. Εξάλ-
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λου, εκεί θα πάει και όλη η πα-
ρέα μου».  

 

 Καρίμ: 
«Ακόμα δεν έχω αποφασίσει. 
Έχω διερευνήσει τις δυνατότητες 
και τις επιθυμίες μου και έχω 
πληροφορηθεί για όλες τις εκ-
παιδευτικές επιλογές μετά το Γυ-
μνάσιο. Τώρα προσπαθώ να α-
ξιολογήσω και να συνθέσω όλες 
αυτές τις πληροφορίες, πριν κα-
ταλήξω σε μια απόφαση. Όμως 
δυσκολεύομαι και θα ήθελα κά-
ποια υποστήριξη». 
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Γράψε φράσεις που να αποτυπώ-
νουν δικές σου σκέψεις σχετικά με 
την πληροφόρηση. 
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Β. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

 Γνωρίζεις τι 
σημαίνει ο 

όρος πηγές 

πληροφόρη-
σης και ποιες 
μπορεί να εί-
ναι αυτές οι 
πηγές - ειδι-
κότερα όταν 
αναζητείς εκ-
παιδευτικές ή 
επαγγελματι-
κές πληρο-
φορίες;  

 Έχεις αναζη-
τήσει ποτέ 
πληροφορίες 
στο διαδίκτυο 

Λέξεις/Φράσεις - 
Κλειδιά 
 

 Πηγές πλη-
ροφοριών και 
πληροφόρη-
σης  

 Αναζήτηση 
πληροφο-
ριών 

 Διαδίκτυο 
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Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι 
να βοηθηθείς: 
 να εξοικειωθείς με τις διάφορες 

πηγές πληροφόρησης στις οποίες 
μπορείς να αναζητείς εκπαιδευτι-
κές ή επαγγελματικές πληροφορί-
ες 

 να προσεγγίσεις τη διαδικασία 
αναζήτησης και επιλογής πληρο-
φοριών 

 να εξοικειωθείς με την αναζήτηση 
πληροφοριών μέσω του διαδικτύ-
ου. 
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Εισαγωγικά στοιχεία 
 

Από τις πηγές πληροφόρησης α-
ντλείς τις πληροφορίες που χρειά-
ζεσαι για τα θέματα που σε ενδια-
φέρουν. Αναζητώντας ένα στοιχείο 
από μια πηγή πληροφόρησης 
μπορεί να οδηγηθείς σε μια άλλη 
πηγή πληροφόρησης. Χρήσιμο εί-
ναι να συγκεντρώνεις στοιχεία από 
πολλές και διαφορετικές πηγές και 
να τα διασταυρώνεις. 

Για παράδειγμα, ας πούμε ότι 
αναζητείς πληροφορίες για τις 
προοπτικές του επαγγέλματος του 
πολιτικού μηχανικού. Καλό είναι να 
αναζητήσεις πληροφορίες όχι από 
μία αλλά από πολλές πηγές, ώστε 
να μπορείς να τις συγκρίνεις μεταξύ 
τους, να τις συνεκτιμήσεις και να τις 
αξιολογήσεις. Σκόπιμο είναι λοιπόν 
να αναζητήσεις στοιχεία για την 
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απασχόληση των μηχανικών από 
μια επίσημη πηγή (ας πούμε από 
τον Οδηγό Επαγγελμάτων ή τον 
Οδηγό Σπουδών), να αναζητήσεις 
έρευνες σχετικά με τις τάσεις στην 
αγορά εργασίας, να ρωτήσεις κά-
ποιους επαγγελματίες πολιτικούς 
μηχανικούς κτλ. 

Ποιες, όμως, μπορούν να είναι οι 
πηγές από τις οποίες μπορεί να 
αντλήσει κάποιος πληροφορίες; 
Πληροφορίες μπορούμε γενικά να 
αντλήσουμε από: 

α. Πρόσωπα  
β. Πληροφοριακούς οδηγούς 

διαφόρων ειδών 
γ. Yπηρεσίες ή διάφορους φο-

ρείς. 
 

Παραθέτουμε, ενδεικτικά, τις πιο 
συνηθισμένες πηγές από τις οποί-
ες μπορείς να αντλήσεις πληρο-
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φορίες για θέματα σπουδών και 
εργασίας. 
 
α. Πρόσωπα που μπορούν να σε 
πληροφορήσουν: φίλοι, συγγενείς, 
καθηγητές και διευθυντές σχολείων, 
καθηγητές Σ.Ε.Π., σύμβουλοι επαγ-
γελματικού προσανατολισμού, ε-
παγγελματίες διαφόρων ειδικοτή-
των κ.ά. 

β. Πληροφοριακό υλικό: τέτοιο υ-
λικό μπορεί να είναι σχολικές ή ι-
διωτικές εκδόσεις Σ.Ε.Π. και διάφο-
ροι πληροφοριακοί οδηγοί (π.χ. 
οδηγοί επαγγελμάτων, οδηγοί 
σπουδών), εφημερίδες, περιοδικά, 
διαφημιστικά φυλλάδια, ενημερωτι-
κά έντυπα, εκδόσεις με στατιστικά 
στοιχεία για την εκπαίδευση και την 
απασχόληση. Επίσης, μπορεί να 
υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία σε 
ηλεκτρονική μορφή όπως cd-rom, 
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πληροφορίες ή οδηγοί σπουδών 
που παρέχονται σε ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις ή άλλο πληροφοριακό 
υλικό σε οπτικο-ακουστική μορφή.  

γ. Yπηρεσίες ή διάφοροι φορείς: 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 Εκπαιδευτικά ιδρύματα: Εκπαι-
δευτικές μονάδες όλων των βαθ-
μίδων, δημόσιες ή ιδιωτικές.  

 Γραφεία Διασύνδεσης: Σε ορι-
σμένα πανεπιστήμια λειτουρ-
γούν τέτοια κέντρα με σκοπό να 
πληροφορούν τους σπουδαστές 
ή άλλους ενδιαφερόμενους για 
θέματα σπουδών και απασχό-
λησης. Με τα Γραφεία αυτά μπο-
ρεί κανείς να επικοινωνήσει 
προσωπικά ή να επισκεφθεί την 
ηλεκτρονική τους διεύθυνση.  

 Δημόσιες Yπηρεσίες, Υπουργεί-
α, Τοπική Αυτοδιοίκηση: 
YΠ.Ε.Π.Θ., Ο.Α.Ε.Δ., Υπουργείο 
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Πολιτισμού, Γραφεία και Διευ-
θύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης κτλ. 

 ΚΕ.ΣY.Π, ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., Εθνικό Κέ-
ντρο Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (ΕΚΕΠ), Πρότυπο 
Κέντρο Επαγγελματικού Προ-
σανατολισμού και Απασχόλη-
σης Νέων του Ο.Α.Ε.Δ. κτλ. : 
στα Κέντρα αυτά παρέχονται –σε 
έντυπη και ηλεκτρονική ή οπτι-
κοακουστική μορφή– πληροφο-
ρίες για σπουδές και επαγγέλμα-
τα. Επίσης, πληροφορίες μπο-
ρείς να πάρεις και από τα ίδια τα 
στελέχη των κέντρων αυτών. 

 Κέντρα Ερευνών ή Πληροφό-
ρησης, π.χ. Κέντρο Ερευνών και 
Μελετών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευ-
νών, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασί-
ας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
(Ε.Ι.Ν), Κέντρο Μελετών και Τεκ-
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μηρίωσης της ΟΛΜΕ κτλ. 

 Εθνικό Τυπογραφείο: αναζήτη-
ση νομοθεσίας σε ΦΕΚ (Φύλλα 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης) 

 Οργανισμοί Yποτροφιών, Ιδρύ-
ματα, Πρεσβείες ξένων χωρών, 
π.χ. Ίδρυμα Κρατικών Yποτρο-
φιών (ΙΚY), Γαλλικό Ινστιτούτο, 
Βρετανικό Συμβούλιο, Ελληνοα-
μερικανική Ένωση κτλ. 

 Βιβλιοθήκες, π.χ. Εθνική Βιβλιο-
θήκη, Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, βιβλιοθήκες πανε-
πιστημίων, σχολικές βιβλιοθή-
κες, βιβλιοθήκες Δήμων ή πολι-
τιστικών κέντρων κ.ά. 

 Γενική Γραμματεία Εθνικής 
Στατιστικής Yπηρεσίας της Ελ-
λάδας (ΕΣYΕ): παρέχει στατιστι-
κά στοιχεία σχετικά με τον πλη-
θυσμό της χώρας, την απασχό-
ληση, την εκπαίδευση κτλ. Στα-
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τιστικά στοιχεία παρέχουν και 
άλλοι φορείς, δημόσιοι ή ιδιωτι-
κοί. παρέχει στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με τον πληθυσμό της 
χώρας, την απασχόληση, την 
εκπαίδευση κτλ. Στατιστικά στοι-
χεία παρέχουν και άλλοι φορείς, 
δημόσιοι ή ιδιωτικοί.  

 Γραφεία Ενημέρωσης Πολιτών, 
π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης του 
Πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(info-points Europe), Γραφείο 
Ενημέρωσης Πολίτη κ.ά.  

 Επαγγελματικές, συνδικαλιστι-
κές ενώσεις, σύλλογοι και σω-
ματεία: Γ.Σ.Ε.Ε, ΑΔΕΔY, ΟΛΜΕ, 
Οικονομικό Επιμελητήριο, Τεχνι-
κό Επιμελητήριο κτλ. 

 Πληροφόρηση για άτομα με 
αναπηρίες: Γραφείο Σ.Ε.Π. για 
ΑΜΕΑ (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), 
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής 
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YΠ.ΕΠ.Θ., σύλλογοι ή σωματεία 
ατόμων με αναπηρίες, Εθνική 
Συνομοσπονδία Ατόμων με Α-
ναπηρίες E.Σ.A.E.A. 

Άλλωστε, πληροφορίες μπορείς να 
παρέχεις και εσύ, αν με συστημα-
τικό τρόπο ερευνήσεις ένα θέμα.  
Για παράδειγμα, αν ερευνήσεις μέ-
σω ενός ερωτηματολογίου τις δρα-
στηριότητες με τις οποίες ασχο-
λούνται οι μαθητές του σχολείου 
σου στον ελεύθερο χρόνο τους, 
μπορείς να παρέχεις αντίστοιχες 
πληροφορίες που να ενδιαφέρουν 
άμεσα τους γονείς των μαθητών, 
τους εκπαιδευτικούς, τους ίδιους 
τους μαθητές, την τοπική αυτοδιοί-
κηση, την ευρύτερη κοινότητα κτλ.  
 

Το διαδίκτυο (internet) μπορεί να 
σου προσφέρει χρήσιμες πληρο-
φορίες με έναν εύκολο και άμεσο 
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τρόπο. Βέβαια, δεν έχουν ακόμη 
όλοι οι μαθητές πρόσβαση στις η-
λεκτρονικές πληροφορίες από το 
σπίτι τους. Είναι θετικό, όμως, το 
ότι σήμερα όλα τα σχολεία διαθέ-
τουν Η/Y και στο πλαίσιο του μαθή-
ματος της πληροφορικής οι μαθη-
τές θα έχουν ίσως την ευκαιρία να 
αναζητήσουν κάποια πληροφορία 
που τους αφορά. Προκειμένου να 
μη χάνεις όμως πολύτιμο χρόνο και 
να μην πελαγώνεις με την πλοήγη-
ση στο διαδίκτυο αναζητώντας κά-
ποια πληροφορία, είναι απαραίτητο 
να έχεις επιλέξει με πολλή προσο-
χή τις διευθύνσεις που θα επισκε-
φτείς και να έχεις συγκεκριμένα 
ερωτήματα –θέματα προς διερεύ-
νηση.  
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Μερικές χρήσιμες ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις στο διαδίκτυο: 
 

 YΠ.Ε.Π.Θ. http://www.ypepth.gr 
(Πληροφόρηση για διατάγματα, 
νομοθεσία, σπουδές, ανακοινώ-
σεις που αφορούν την εκπαί-
δευση) 

 Πληροφόρηση για άτομα με 
αναπηρία υπάρχει στη διεύθυν-
ση: http://dea.ypepth.gr 

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) 
http://www.pi-schools.gr (Πλη-
ροφόρηση για εκδόσεις, μαθήμα-
τα, καινοτόμες δραστηριότητες, 
προγράμματα σπουδών, νομο-
θεσία, σπουδές, ανακοινώσεις, 
ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ.) 
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Στο δίκτυο ΝΕΣΤΩΡ του τομέα 
Σ.Ε.Π. του Π.Ι. παρέχεται πληρο-
φόρηση για θέματα σπουδών και 
εργασίας.  

 Οργανισμός Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΟΕΕΚ) www.oeek.gr 
(Πληροφόρηση για τις διευθύν-
σεις, τους τομείς και τις 
ειδικότητες των δημοσίων ΙΕΚ). 

 Ο.Α.Ε.Δ.. http:/ www. oaed.gr 
(Πληροφόρηση για τη λειτουργία 
και τις παρεχόμενες σπουδές 
στον Ο.Α.Ε.Δ. κτλ.). 

 Παρατηρητήριο Aπασχόλησης 
http:// www. paep.org.gr (Πληρο-
φόρηση για έρευνες, μελέτες και 
παροχή στατιστικών στοιχείων 
σε σχέση με την απασχόληση 
και την αγορά εργασίας κτλ.). 
 

Πώς να οργανώσεις τις πληροφο-
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ρίες που συγκεντρώνεις κάθε φο-
ρά : 
 
Η σωστή οργάνωση και ταξινόμηση 
των πληροφοριών θα σε βοηθήσει 
να χρησιμοποιήσεις αποτελεσματι-
κά τις πληροφορίες που συγκε-
ντρώνεις κάθε φορά. Αυτό μπορείς 
να το πετύχεις: 
 δημιουργώντας ένα δικό σου αρ-

χείο (ντοσιέ, ατομικό φάκελο κτλ.) 
 με τη βοήθεια του Η/Y, δημιουρ-

γώντας αρχεία και φακέλους 
 με πίνακες ανακοινώσεων στο 

δωμάτιό σου, στην τάξη σου ή στο 
σχολείο σου. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 
 

Αναζήτηση πληροφοριών από το 
διαδίκτυο: 
Από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
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του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 

www.pi-schools.gr, μπορείς να με-
ταβείς στο πανελλήνιο δίκτυο επι-
κοινωνίας και πληροφόρησης «Νέ-
στωρ» και να αντλήσεις χρήσιμες 
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 
πληροφορίες. 

{Αρχικό μενού -> ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ -> 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -> Σ.Ε.Π.} 
Παρακάτω περιλαμβάνονται κά-
ποιες από τις πληροφορίες που 
προσφέρει αυτό το δίκτυο, όπως 
παρουσιάζονται στην οθόνη του 
υπολογιστή. 
 

Δίκτυο Νέστωρ@ 
Καλώς ήρθατε στις σελίδες του πα-
νελληνίου δικτύου επικοινωνίας - 
πληροφόρησης «Νέστωρ» των Κέ-
ντρων Συμβουλευτικής-
Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣY.Π.) και 
των Γραφείων Σχολικού Επαγγελ-
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ματικού Προσανατολισμού 
(ΓΡΑΣ.Ε.Π.).  
Μέσω του δικτύου «Νέστωρ», οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν:  

 να χρησιμοποιούν τις βάσεις δε-
δομένων του ΚΕ.ΣY.Π. του Παι-
δαγωγικού Ινστιτούτου ώστε:  

1. να πληροφορούνται για τις 
εκπαιδευτικές διεξόδους των νέ-
ων μετά το Γυμνάσιο, το Ενιαίο 
Λύκειο και τα Τεχνικά Επαγγελ-
ματικά Εκπαιδευτήρια  

2. να βρίσκουν περιγραφές ε-
παγγελμάτων του Ελληνικού ερ-
γασιακού περιβάλλοντος  

3. να αναζητούν υποστηρικτικές 
υπηρεσίες για άτομα με ειδικές 

ανάγκες (ΑμΕΑ) και άτομα που 
κινδυνεύουν από κοινωνικό α-

ποκλεισμό (ΚΑπΑ)  
4. να ενημερώνονται για τις 

δραστηριότητες των ΚΕ.ΣY.Π., 
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και των ΓΡΑΣ.Ε.Π.  

5. να βρίσκουν τις διευθύνσεις 

και τα στελέχη των ΚΕ.ΣY.Π.-

ΓΡΑΣ.Ε.Π.  
6. να έχουν πρόσβαση σε επι-

λεγμένες ιστοσελίδες με σχετικό 
περιεχόμενο  

 να συμβουλεύονται τα βιβλία ε-
φαρμογής του Σχολικού Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού 

(Σ.Ε.Π.) και το πληροφοριακό 
υλικό Σ.Ε.Π., σε ηλεκτρονική 
μορφή,  

 να βρίσκουν μονογραφίες επαγ-

γελμάτων χωρίς ειδική ειδίκευ-
ση, 

 να ενημερώνονται για τα έργα 

του Γ΄ ΚΠΣ, τα οποία αφορούν 
το Σχολικό Επαγγελματικό Προ-
σανατολισμό:  

1. Αναβάθμιση των ΚΕ.ΣY.Π.-
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ΓΡΑΣ.Ε.Π. και ίδρυση νέων 

2. Εφαρμογή Προγραμμάτων 
Συμβουλευτικής και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού σε Δί-
κτυα σχολείων  

περισσότερα... 
Από το Σεπτέμβριο του 2000 
Πώς να χρησιμοποιήσετε τις σελί-
δες μας: 
Χρησιμοποιήστε τα μενού που βρί-
σκονται αριστερά και επάνω για να 
επισκεφτείτε τις σελίδες μας. Ορι-
σμένες σελίδες έχουν συμπληρω-
ματικά υποτμήματα. Η πρόσβαση 
σε αυτά γίνεται μέσω ενός μενού, 
που εμφανίζεται στο επάνω τμήμα 
της οθόνης. 

Με βάση τις πληροφορίες αυτές, 
προσπάθησε να απαντήσεις στα 
παρακάτω ερωτήματα: 
 
α) Ποιες πληροφορίες, από αυτές 
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που παρουσιάζονται στην συγκε-
κριμένη αρχική σελίδα του δικτύου 
«Νέστωρ», θα σε ενδιέφεραν και 
γιατί; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Από ποιες άλλες πηγές νομίζεις 
ότι θα μπορούσες να αντλήσεις 
πρόσθετες ή συμπληρωματικές 
πληροφορίες για τα θέματα που σε 
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ενδιαφέρουν;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Η συγκεκριμένη αυτή αρχική σε-
λίδα αποτυπώθηκε τον Ιούλιο του 
2004. Προσπάθησε να επισκεφτείς 
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την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση σή-
μερα. Σε περίπτωση που θα διαπι-
στώσεις κάποιες αλλαγές στην αρ-
χική σελίδα, μπορείς να τις κατα-
γράψεις. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 
 

Αναζήτηση πληροφοριών για το 
εκπαιδευτικό σύστημα: 
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Στον πίνακα που ακολουθεί έ-
χουν καταγραφεί κάποια συνηθι-
σμένα ερωτήματα μαθητών της Γ΄ 
Γυμνασίου σχετικά με θέματα 
σπουδών.  

Δημιούργησε με τους συμμαθη-
τές σου μια ομάδα εργασίας και ε-
ρεύνησε πηγές και στοιχεία σχετικά 
με όλα τα ερωτήματα. Επίσης, συ-
μπλήρωσε τον πίνακα με ερωτήμα-
τα δικά σου ή των συμμαθητών σου 
και φρόντισε να καταγράψεις πιθα-
νές πηγές πληροφόρησης και γι’ 
αυτά. Mια καλή ιδέα θα ήταν η δρα-
στηριότητα αυτή να ενταχθεί σε μια 
ευρύτερη δραστηριότητα ή Σχέδιο 
Εργασίας που να αξιοποιεί και το 
κεφάλαιο της πρώτης ενότητας «Τι 
κάνω μετά το Γυμνάσιο;». 
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Ερωτήματα 
Πηγές πληρο-
φόρησης 

Ακριβή στοιχεία πη-
γής (τίτλος πληρο-
φορικού υλικού, τα-
χυδρομικές διευ-
θύνσεις, τηλέφωνα, 
ηλεκτρονικές διευ-
θύνσεις, πρόσωπα, 
βιβλιοθήκες, υπηρε-
σίες, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα κτλ.) 

1. Πού μπορώ 
να αναζητήσω 
έναν πίνακα ο 

Π.χ Πληροφο-
ριακοί Οδηγοί 
του ΟΕΔΒ 

Π.χ. Σπουδές μετά το 
Γυμνάσιο, ΟΕΔΒ, 
2003 ή Σπουδές μετά 
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οποίος να 
παρουσιάζει 
σχηματικά το 
ελληνικό εκ-
παιδευτικό 
σύστημα; 

Άλλες εκδό-
σεις.... 
ΚΕ.ΣY.Π., 
ΓΡΑ.ΣΕ.Π. (της 
περιοχής μου) 

το Λύκειο 
 

2. Από πού να 
ζητήσω πλη-
ροφορίες για 
τη μεταγυμνα-
σιακή τεχνικο-
επαγγελματι-
κή εκπαίδευση 
που παρέχει 
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το YΠ.Ε.Π.Θ.; 

3. Από πού να 
ζητήσω πλη-
ροφορίες για 
τη μεταγυμνα-
σιακή τεχνικο-
επαγγελματι-
κή εκπαίδευση 
που παρέχει ο 
Ο.Α.Ε.Δ.; 

    

4. Από πού να 
ζητήσω 
πληροφορίες 
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για τις εκπαι-
δευτικές δυνα-
τότητες που 
παρέχονται 
στα άτομα με 
ειδικές ανά-
γκες; 

5. Από πού να 
ζητήσω πλη-
ροφορίες για 
το σύστημα 
εισαγωγής 
στην τρι-
τοβάθμια εκ-

    

92 / 93 



παίδευση; 

6. Από πού να 
πληροφορη-
θώ σχετικά με 
την Κατάρτιση 
στην Ελλάδα; 

    

7. Από πού να 
πληροφορη-
θώ σχετικά με 
τις σπουδές 
στο εξωτερι-
κό; 
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   Άλλα ερωτήματα δικά 
σου ή των συμμαθητών σου 
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Να θυμάσαι ότι: 

 Η πληροφόρηση είναι μια πολύ 
χρήσιμη λειτουργία στη ζωή μας, 
ενώ οι πληροφορίες αποτελούν 
χρήσιμο εργαλείο για τη ζωή και 
το μέλλον σου που –όπως συμ-
βαίνει με όλα τα εργαλεία– απαι-
τεί προσοχή, υπευθυνότητα, τή-
ρηση κάποιων κανόνων όταν 
χρησιμοποιείται, έτσι ώστε να 
γίνεται ορθή χρήση και διαχείρι-
ση των πληροφοριών και να 
αποφεύγονται πιθανά προβλή-
ματα. 
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  H ενότητα με μια 
ματιά 
  

Συμπλήρωσε τις παρακάτω φρά-
σεις: 
 
 Εάν έχουμε κατάλληλη, έγκαιρη 

και αξιόπιστη πληροφόρηση για 
ένα θέμα, θα βοηθηθούμε να: 
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 Για ποιους λόγους είναι χρήσιμη 
η «αυτοπληροφόρηση»; 
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 Πώς αντιλαμβάνεσαι την παρα-
κάτω φράση: 

«Η πληροφόρηση μέσω του 
διαδικτύου μπορεί να έχει κα-
λές και κακές πλευρές»; 
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 Σκέψου και σημείωσε μερικά θέ-
ματα που αφορούν τον εκπαι-
δευτικό-επαγγελματικό σου 
προσανατολισμό και θα σε εν-
διέφερε να τα ερευνήσεις. 

1. «Ερευνώ –Πληροφορούμαι 
για 
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2. «Ερευνώ –Πληροφορούμαι 

για 
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3. «Ερευνώ –Πληροφορούμαι 

για 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 / 96 



4.«Κριτική ανάγνωση και ανάλυση 
των εξής πληροφοριών: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣYΝΕΝΤΕYΞΗ 
 
Επειδή σε διάφορα σημεία αυτού 
του βιβλίου σου προτείνουμε να 
πάρεις συνεντεύξεις, διάβασε τις 
παρακάτω σχετικές οδηγίες: 

Για τη διεξαγωγή μιας συνέντευ-
ξης είναι απαραίτητο να έχει κανείς 
υπόψη του κάποιες αρχές και να 
γνωρίζει ορισμένα στοιχεία που 
αφορούν τη διαδικασία της. 

H συνέντευξη είναι «εργαλείο» 
μεθοδολογικό που μας βοηθά, ανά-
μεσα στα άλλα, να πάρουμε πλη-
ροφορίες, στο πλαίσιο μιας έρευ-
νας. 

Σε γενικές γραμμές είναι δυνατόν 
να διακρίνουμε όλη την απαιτούμε-
νη εργασία για τη διεξαγωγή της 
συνέντευξης σε κάποιες φάσεις. 
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α. Η φάση της προετοιμασίας 
 Προσδιορίζουμε το σκοπό της συ-

νέντευξης και σχεδιάζουμε τον 
τρόπο υλοποίησής του. 

 Διαμορφώνουμε ένα σχέδιο δρά-
σης, διεξαγωγής της συνέντευξης. 

 Εντοπίζουμε πιθανά ερωτήματα, 
θέματα που θέλουμε να θίξουμε. 

 Προσδιορίζουμε τη διάρκεια της 
συνέντευξης, καθώς επίσης και το 
χώρο και τη χρονική στιγμή, σε 
συμφωνία με το άτομο από το 
οποίο θα λάβουμε τη συνέντευξη. 

 

β. Φάση της διεξαγωγής της συ-
νέντευξης 
 Εξηγούμε, ανακοινώνουμε το 

σκοπό της συνέντευξης. 

 Δείχνουμε ενδιαφέρον και απο-
φεύγουμε να διατυπώνουμε προ-
σωπικές κρίσεις. 
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 Ακούμε προσεκτικά και δεν δια-
κόπτουμε άσκοπα ή συνεχώς το 
συνομιλητή μας. 

 Kρατάμε σημειώσεις, καταγρά-
φουμε στοιχεία, όπου αυτό κρίνε-
ται απαραίτητο. 

 Μπορεί να ζητήσουμε διευκρινί-
σεις, επεξηγηματικά στοιχεία στην 
προσπάθειά μας να εστιάσουμε 
σε ένα θέμα. 

 Στο τέλος εκφράζουμε τις ευχαρι-
στίες μας για τη συνεργασία του, 
καθώς και για τη βοήθεια που μας 
προσέφερε. 

 

γ. Η φάση της αξιολόγησης 
 Διερευνούμε αν επιτεύχθηκαν οι 

σκοποί της συνέντευξης, αν ακο-
λουθήθηκε το αρχικό σχέδιο κτλ. 

 Καταλήγουμε σε συμπεράσματα 
και διαπιστώσεις που αφορούν τη 
διαδικασία στο σύνολό της. 
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ΠΑΡΟYΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
 
Παρακάτω περιγράφεται ένα Πρό-
γραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας, με 
σκοπό να σου χρησιμεύσει ως πα-
ράδειγμα προγράμματος που έχει 
εφαρμοστεί στην πράξη. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές ενός 
τμήματος της Γ΄ Γυμνασίου απο-
φάσισαν να υλοποιήσουν το Πρό-
γραμμα αξιοποιώντας τις αρχές και 
τη φιλοσοφία του Σχεδίου Εργασί-
ας. (Σχετικά με το Σχέδιο Εργασίας 
βλέπε στην πρώτη ενότητα). 

Μετά από συζήτηση και προ-
βληματισμό, αποφάσισαν για τις 
δραστηριότητες που θα περιελάμ-
βανε το πρόγραμμα με τίτλο «Ερευ-
νώ τις εκπαιδευτικές διεξόδους με-
τά το Γυμνάσιο», για το ποιος θα 
έκανε τι και πότε, για τη συνεργα-
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σία και τη βοήθεια που θα ζητούσαν 
από το ΚΕ.ΣYΠ. της περιοχής τους, 
καθώς επίσης και για το πώς θα 
συγκέντρωναν τις απαιτούμενες 
πληροφορίες. Τέλος, σε συνεργα-
σία με τον καθηγητή Σ.Ε.Π. και το 
διευθυντή του σχολείου τους απο-
φάσισαν αυτή τη δουλειά τους να 
την παρουσιάσουν σε μια εκδήλω-
ση που θα αφορά όλο το σχολείο, 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
Αγωγής Σταδιοδρομίας. 

Την εκδήλωση την προγραμμά-
τισαν για την τελευταία εβδομάδα 
πριν από τις διακοπές των Χρι-
στουγέννων. 
 

Οι ομάδες- οι εργασίες που ανέ-
λαβαν 
 
Πρώτη ομάδα: ανέλαβε να συγκε-
ντρώσει πληροφορίες για το Ενιαίο 
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Λύκειο και για το σύστημα πρό-
σβασης στα ΑΕΙ- ΤΕΙ. 

Δεύτερη ομάδα: ανέλαβε να συ-
γκεντρώσει πληροφορίες για την 
Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευ-
ση που παρέχει το Yπ.Ε.Π.Θ., κα-
θώς και πληροφορίες για τα ΙΕΚ 
που παρέχει ο OAEΔ. 

Τρίτη ομάδα: ανέλαβε να συγκε-
ντρώσει πληροφορίες για τις υπό-
λοιπες εναλλακτικές εκπαιδευτικές 
επιλογές μετά το Γυμνάσιο ( π.χ.: 
Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευ-
ση που παρέχει το Υπουργείο Γε-
ωργίας, το Υπουργείο Yγείας και 
Πρόνοιας κτλ.). 

Τέταρτη ομάδα: σε συνεργασία με 
τον καθηγητή πληροφορικής και 
στο πλαίσιο του μαθήματος πλη-
ροφορικής, ανέλαβε να βοηθήσει 
τις άλλες ομάδες στην αναζήτηση 
ηλεκτρονικών πληροφοριών, να 
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κάνει διαφάνειες, αφίσες και ό,τι 
άλλο χρειαζόταν, αξιοποιώντας 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
του σχολείου τους. 

Πέμπτη ομάδα: περιελάμβανε μα-
θητές από την Αλβανία και τη Ρου-
μανία, οι οποίοι και ανέλαβαν να 
παρουσιάσουν το εκπαιδευτικό 
σύστημα των χωρών τους. 

Ορίστηκε ένας συντονιστής για 
κάθε ομάδα. Αποφάσισαν να συνα-
ντιούνται οι συντονιστές για μισή 
ώρα κάθε βδομάδα. Το συντονισμό 
όλων των συναντήσεων ανέλαβε 
ένας μαθητής. Ο καθηγητής Σ.Ε.Π. 
τους διαβεβαίωσε ότι θα τους πα-
ρείχε κάθε βοήθεια, αλλά ο ρόλος 
του θα ήταν στο παρασκήνιο. «Ε-
σείς είστε οι πρωταγωνιστές», τους 
είπε. 

Πριν από το στάδιο της «υλο-
ποίησης δραστηριοτήτων» που εί-
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χαν προγραμματιστεί, προηγήθηκε 
η φάση της αναζήτησης των πηγών 
πληροφόρησης, της συγκέντρωσης 
και ταξινόμησης των πληροφοριών. 
Ακολούθησε η φάση της σύνθεσης 
και επεξεργασίας των πληροφο-
ριών που συνέλεξαν οι διάφορες 
ομάδες. Οι πληροφορίες καταγρά-
φηκαν, αξιολογήθηκαν και διαμορ-
φώθηκαν κατάλληλα. Έγιναν πίνα-
κες, σχεδιαγράμματα, φιλοτεχνήθη-
καν αφίσες που θα πλαισίωναν την 
παρουσίαση του υλικού. 

 
 
 

Αξιολόγηση. Μετά τα Χριστούγεν-
να ……… 
 
Το πρόγραμμα πήγε περίφημα. 
Στην τελική αξιολόγησή του όλοι 
συμφώνησαν για τα θετικά αποτε-
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λέσματα, για τον πλούτο των ε-
μπειριών που αποκόμισαν. Περισ-
σότερο από όλα, είπαν ότι χάρηκαν 
την ομαδική συνεργασία, τη σημα-
ντική εμπειρία να συνεργάζεσαι, να 
δημιουργείς μαζί με άλλους. Οι μα-
θητές από άλλες χώρες ένιωσαν ι-
κανοποίηση και χαρά και είπαν ότι 
«για πρώτη φορά το ελληνικό σχο-
λείο μάς έδωσε την ευκαιρία να μι-
λήσουμε για τις πατρίδες μας». Με-
ρικοί ανέφεραν ότι τους δυσκόλευ-
σε το γεγονός ότι κάποια μέλη των 
ομάδων δεν ήξεραν να χρησιμο-
ποιούν Η/Y. Οι μαθητές που δεν ή-
ξεραν να τους χρησιμοποιούν, ανα-
γνώρισαν μέσα από αυτό το πρό-
γραμμα πόσο σημαντική δεξιότητα 
είναι για τη σημερινή εποχή η χρή-
ση των Η/Y και η δυνατότητα πρό-
σβασης στις ηλεκτρονικές πληρο-
φορίες. Έτσι, οι ίδιοι αποφάσισαν 
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να αναπτύξουν στο μέλλον αυτή τη 
δεξιότητα. Τέλος, όλοι δήλωσαν 
πως αισθάνονταν περισσότερο έ-
τοιμοι να αποφασίσουν για το μέλ-
λον τους μετά το Γυμνάσιο. 
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EYPΩΠAΪKO BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA 
 

YΠOΔΕΙΓΜΑ 
ΕYΡΩΠΑΪΚΟY 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟY 
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟ-

ΡΙΕΣ 
 

Ονοματεπώνυμο  
Διεύθυνση  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
[ΕΠΩΝYΜΟ, όνομα] 
[αριθ., οδός, ταχυ-
δρομικός κώδικας, 
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Τηλέφωνο  

Τηλεομοιοτυπία  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  

 
Υπηκοότητα  

 
Ημερομηνία γέννησης  

 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙ-
ΡΙΑ 

 

 Ημερομηνίες (από – έως)  

πόλη, χώρα] 
 
 
 
 
 
 
[Ημέρα, μήνας, έτος ] 
 
 
 
 
[Αρχίστε με την πιο 
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 Επωνυμία και διεύθυνση 
του εργοδότη  

 Είδος της επιχείρησης ή 
του κλάδου 

 Απασχόληση ή θέση που 
κατείχατε 

 Κύριες δραστηριότητες και 
αρμοδιότητες 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡ-
ΤΙΣΗ 

 

πρόσφατη και παρα-
θέστε πληροφορίες 
χωριστά για κάθε θέση 
που κατείχατε.] 
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 Ημερομηνίες (από – έως)  

 Επωνυμία και είδος του 
οργανισμού που παρείχε 

την εκπαίδευση ή κατάρτι-
ση  

 Κύρια θέμα-
τα/επαγγελματικές δεξιότη-

τες 

 Τίτλος 

 Επίπεδο κατάρτισης με 
βάση την εθνική ταξινόμη-

ση (εφόσον ισχύει) 

[Αρχίστε με την πιο 
πρόσφατη και παρα-
θέστε πληροφορίες 
χωριστά για κάθε κύ-
κλο σπουδών που 
ολοκληρώσατε.] 
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ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 
οι οποίες αποκτήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του προσωπι-
κού και επαγγελματικού βί-
ου˙ δεν είναι απαραίτητο να 
τεκμαίρονται με επίσημα 
πιστοποιητικά και διπλώμα-
τα. 

 
 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Αναφέρετε τη μητρική 
γλώσσα ] 
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ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
 
 

 

 Ικανότητα ανάγνωσης 
 
 
 

 Ικανότητα γραφής 
 
 
 

 Ικανότητα ομιλίας 

 

[Αναφέρετε την 
γλώσσα] 
 
[Αναφέρετε το αντί-
στοιχο επίπεδο: εξαι-
ρετικό, καλό, βασικό] 
 
[Αναφέρετε το αντί-
στοιχο επίπεδο: εξαι-
ρετικό, καλό, βασικό] 
 
[Αναφέρετε το αντί-
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Διαβίωση και εργασία με 
άλλα άτομα σε πολυπολι-

τισμικό περιβάλλον, σε θέ-
σεις όπου η επικοινωνία εί-

ναι σημαντική και σε 
καταστάσεις που απαιτούν 

ομαδική εργασία (π.χ. πολι-
τιστικές και αθλητικές δρα-

στηριότητες) κτλ. 

στοιχο επίπεδο: εξαι-
ρετικό, καλό, βασικό] 
 
[Περιγράψτε τις αντί-
στοιχες ικανότητες και 
αναφέρετε πού απο-
κτήθηκαν] 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
Π.χ. συντονισμός και διοί-
κηση ανθρώπων, έργων, 
προϋπολογισμών_ στην 

εργασία, σε εθελοντική ερ-
γασία (π.χ. πολιτιστικές και 
αθλητικές δραστηριότητες), 

στο σπίτι κτλ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Υπολογιστές, ειδικά είδη ε-

 
[Περιγράψτε τις αντί-
στοιχες ικανότητες και 
αναφέρετε πού απο-
κτήθηκαν] 
 
 
 
 
 
 
[Περιγράψτε τις αντί-
στοιχες ικανότητες και 
αναφέρετε πού απο-
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ξοπλισμού, μηχανήματα κτλ. 
 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Μουσική, συγγραφή, σχέδιο 
κτλ.  

 
ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
Ικανότητες που δεν περι-

λαμβάνονται στις προηγού-
μενες κατηγορίες. 

 
Άδεια(ες) οδήγησης  

κτήθηκαν] 
 
[Περιγράψτε τις α-
ντίστοιχες ικανότητες 
και αναφέρετε πού α-
ποκτήθηκαν] 
 
[Περιγράψτε τις αντί-
στοιχες ικανότητες και 
αναφέρετε πού απο-
κτήθηκαν] 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤHΜΑΤΑ  

[Αναφέρετε εδώ κάθε 
άλλη πληροφορία που 
μπορεί να παρουσιάζει 
ενδιαφέρον, π.χ. συ-
στάσεις] 
 
[Απαριθμήστε τα τυχόν 
επισυναπτόμενα έγ-
γραφα] 
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AITHΣH 
 

 

Αίτηση 
 

Της  
Μαρίας Παππά 
του Ιωάννη 
 

Διεύθυνση: 
Παπαντωνίου 1, 
15341, 
Αγία Παρασκευή 
 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 
 
ΠPOΣ 
Το 4ο Ενιαίο Λύκειο Αγίας Παρα-
σκευής 
 
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε α-
ντίγραφο του απολυτηρίου μου. 
Σας γνωρίζω ότι αποφοίτησα από 
το 4ο Λύκειο το σχολικό έτος 2001-
02. 
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Τηλ: 210 6542106 
 

Επάγγελμα: Πω-
λήτρια 
 

Θέμα: χορήγηση 
αντιγράφου 
απολυτηρίου Λυ-
κείου 
 

Ημερομηνία: 20-
10-2004  

Το αντίγραφο αυτό θα το χρησι-
μοποιήσω για την εγγραφή μου σε 
ένα ΙΕΚ. 
 

                                                                        
Η Αιτούσα 
 
 
                                                                     
Μαρία Παππά  
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EPEYNHTIKO HMEPOΛOΓIO 
 

ΕΡΕYΝΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
........................ 
........................  

Υπόδειγμα Πρώτης Σελίδας «Ερευ-
νητικού Ημερολογίου»  

EPEYNHTIKO HMEPOΛOΓIO 

Διευκολυντής / τρια 
Ερευνητικής Ομάδας: 
 
........................ 
 
Συνερευνητής / τρια: 
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........................ 
 
Άλλοι συμμετέχοντες: 
 
........................ 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 
1. Ημερομηνία: 
.............................................................................................
.................................................... 
2. Δραστηριότητα: (σύντομη περιγραφή) 
.............................................................................................
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.................................................... 
3. Συνθήκες: 
.............................................................................................
.................................................... 
4. Εντυπώσεις: 
.............................................................................................
.................................................... 
5. Σκέψεις: 
.............................................................................................
.................................................... 
6. Συναισθήματα: 
.............................................................................................
.................................................... 
7. Προτάσεις: 
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.............................................................................................

.................................................... 
 
Παρατηρήσεις / Σημειώσεις 
.............................................................................................
.................................................... 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
........... 
.............................................................................................
.................................................... 
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O ATOMIKOΣ ΦAKEΛOΣ MAΘHTH 
(PORTFOLIO) 
 

Τι είναι ένας «ΑΦΜ»21; 

 
Μπορεί να έχει τη μορφή ντοσιέ, 
φακέλου, κουτιού, δισκέτας, video 
κτλ. 
Μπορεί να είναι ένας φάκελος πα-
ρουσίασης (εργασιών, πιστοποιη-
τικών, φωτογραφιών κτλ.) για ειδι-
κό σκοπό. 
Στοιχεία που μπορεί να περιλαμβά-
νει : 

 πιστοποιητικά, διπλώματα, δια-
κρίσεις, συστατικές επιστολές,  

 ελέγχους προόδου, διαγωνίσμα-
τα, τεστ, γραπτές ασκήσεις, 

 εκθέσεις, σκέψεις, ερωτηματολό-
για αυτογνωσίας, ασκήσεις στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Σ.Ε.Π. 
στην τάξη (φωτοτυπίες φύλλων 
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εργασίας ή σημειώσεις), αναφο-
ρές σχετικές με εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες ή σχολικά προ-
γράμματα,  

 φωτογραφίες, ζωγραφιές, κατα-
σκευές, καταλόγους αγαπημέ-
νων δίσκων, βιβλίων,  

 βιογραφικά σημειώματα, βε-
βαιώσεις εργασιακής εμπειρίας,  

 γενικά οποιοδήποτε στοιχείο 
μπορεί να αντιπροσωπεύει την 
προσωπικότητα του μαθητή, 
τους στόχους, τα όνειρά του, τα 
επιτεύγματά του, τα εκπαιδευτι-
κά ή/και επαγγελματικά του σχέ-
δια, την εξελικτική του πορεία 
κτλ. 

  

Η χρήση του μπορεί: 
 
 να γίνεται στο πλαίσιο παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στα 

131 / 121 



ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. & ΚΕ.ΣYΠ. 

 να εφαρμόζεται εντός και εκτός 
σχολείου με ευθύνη του μαθητή. 

 να συνδέεται με μια σειρά μαθη-
μάτων (π.χ. Σ.Ε.Π. Γ΄ Γυμνασίου 
ή Α΄ Ενιαίου Λυκείου). 

 να συνδέεται με μία απόφαση ή 
ένα μεταβατικό στάδιο (π.χ. με-
τάβαση στο Λύκειο, αναζήτηση 
εργασίας, υποψηφιότητα για 
φοίτηση σε ένα εκπαιδευτικό ί-
δρυμα κτλ.). 

  

Στάδια δημιουργίας ενός ΑΦΜ 
 
Σχεδιασμός. Γιατί μου χρειάζεται; 
Πού πρόκειται να τον χρησιμοποι-
ήσω; 
Συλλογή. Τι στοιχεία θα ξεκινήσω να 
συλλέγω; Πώς θα οργανώσω τα 
στοιχεία που θα συλλέξω; 
Επιλογή. Τι στοιχεία πρόκειται να 

132 / 121 



κρατήσω και γιατί; Πώς θα τον κρα-
τήσω ενημερωμένο; 
Αναστοχασμός. Ποια είναι η σημα-
σία και η αξία των στοιχείων που 
κράτησα; 
Τελειοποίηση. Πώς μπορώ να κάνω 
τον ατομικό μου φάκελο καλύτερο, 
ώστε να περηφανεύομαι για αυτόν; 
Σύνδεση. Τι χρειάζεται να παρου-
σιάσω ή να πω στους άλλους γύρω 
μου για μένα; 
 

Δημιουργώντας το δικό σου Ατο-
μικό Φάκελο θα είσαι ικανός /ή: 
 
 να αναλάβεις μεγαλύτερη υπευ-

θυνότητα για την καριέρα σου 

 να θέτεις στόχους και να παίρ-
νεις πιο σωστές αποφάσεις 

 να στοχάζεσαι και να αξιολογείς 
τις εμπειρίες και τα επιτεύγματά 
σου 
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 να παρακολουθείς και να αξιολο-
γείς την πορεία της μάθησης και 
την εξέλιξή σου 

 να μάθεις να δουλεύεις συστημα-
τικά και να συγκεντρώνεις με 
συγκεκριμένη διαδικασία τα 
στοιχεία που σε αφορούν ή θέ-
λεις να παρουσιάσεις 

 να γνωρίσεις τον εαυτό σου και 
να καλλιεργήσεις θετική αυτοα-
ντίληψη. 

  

Μια σημαντική λειτουργία της τή-
ρησης Ατομικού Φακέλου Μαθητή 
είναι ο αναστοχασμός 
 
Μέσω της διαδικασίας του «ανα-
στοχασμού» μπορείς να βελτιώσεις 
τον εαυτό σου, να εξετάσεις τις δυ-
νατότητες σου, την πορεία που έ-
χεις χαράξει, να επανακαθορίσεις 
τους στόχους σου κτλ. Ερωτήματα 
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«αναστοχασμού»: 

 Πού βρίσκομαι τώρα; 

 Τι έκανα καλά; 

 Τι μπορώ να κάνω καλύτερα την 
επόμενη φορά; 

 Τι θα έκανα με διαφορετικό τρό-
πο την επόμενη φορά; 

 Τι είδους βοήθεια χρειάζομαι; 

 Πού μπορώ να πάω; 
 
 

H ΠOPEIA THΣ ENEPΓOY EPEYNAΣ 
 

Παράδειγμα για την Πορεία της 

Ενεργού Έρευνας22 

Το παράδειγμα που ακολουθεί 
στηρίζεται σε ερευνητικό πρόγραμ-
μα που αφορούσε μια κριτική προ-
σέγγιση στο Σχολικό Επαγγελματι-
κό Προσανατολισμό. Στο πρόγραμ-
μα αυτό συμμετείχαν ως συνερευ-
νητές μαθητές, εκπαιδευτικοί και 
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μία εξωτερική συνεργάτις23. Παρα-
κάτω παρουσιάζονται και σχηματι-
κά τα τέσσερα βήματα που ακολου-
θούνται στο πλαίσιο ενός ερευνητι-
κού σχεδίου με βάση την Ε.Ε.. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Σχεδιάζεται 
πρόγραμμα 
ενεργειών για 
ενεργό συλ-
λογή πληρο-
φοριών από 
πηγές που 
προτείνονται 

στην τάξη. 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ-
ΗΣΗ  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Παρατηρούν και 
καταγράφουν για 
ένα διάστημα 
(π.χ. μια ή δυο 
εβδομάδες) τις 
δραστηριότητες 
με τις οποίες α-
σχολήθηκαν, κα-
θώς και τα απο-
τελέσματα των 
δραστηριοτήτων 
αυτών. 
 

ΦΑΣΗ 

1η 
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ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΣΚΕΨΗ 

Διαπιστώνεται 
ότι γίνονται 
πολύ γενικές 
συζητήσεις 
και ότι υπάρ-
χει αδυναμία 
στην κριτική 
ανάγνωση και 
στη συνολική 
θεώρηση των 
πληροφοριών. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Οι μαθητές συλ-
λέγουν πληρο-
φορίες και τις 
οργανώνουν. Στη 
συνέχεια, πα-
ρουσιάζουν στην 
τάξη το έργο 
τους και εκφρά-
ζουν τις διαπι-

στώσεις τους. 

ΦΑΣΗ 

1η 
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ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Συνέχιση του αρ-
χικού στόχου, αλ-
λά εξειδίκευση ως 
προς το πληρο-
φοριακό υλικό 
που θα συλλε-
γεί(π.χ. πληρο-
φορίες από αγγε-
λίες σχετικές με τη 
ζήτηση και προ-
σφορά εργασίας: 
«ζητείται», «ζη-
τώ»). 

ΦΑΣΗ 

2η 

ΠΡΑΓΜΑ-
ΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

Οι μαθητές 
συνεχίζουν 
τη διερεύνη-
ση του θέμα-
τος, αναλύ-
ουν κείμενα, 
μεταφέρουν 
τις διαπι-
στώσεις 
τους στην 
τάξη.  
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 
Διαπιστώνεται ότι 
οι μαθητές δεν έ-
χουν αρκετή ε-
μπιστοσύνη στον 
εαυτό τους για να 
«ζητήσουν» επάγ-
γελμα: «υπάρχει 
φόβος». Αποφα-
σίζεται να ακο-
λουθήσουν δρα-
στηριότητες «αυ-
τοαντίληψης» και 
«αυτοεκτίμησης». 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΗ 

Παρατή-
ρηση και 
καταγρα-
φή της 
δραστη-
ριότητας 
σε ερευ-
νητικό 
ημερολό-
γιο(log). 

ΦΑΣΗ 

2η 
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