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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο κύριος στόχος του ΙΟ4 είναι η ανάπτυξη της Δομής και των Ενοτήτων ενός Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος  που βασίζεται στο Ο3. Το Πρόγραμμα θα σχεδιαστεί σαν ένα ενδελεχές 

εκπαιδευτικό σεμινάριο τεσσάρων εβδομάδων (2-3 ώρες καθημερινά), για επαγγελματίες  στον 

τομέα της συμβουλευτικής. 

Θα παρουσιάσει διαφορετικές ενότητες με τις ακόλουθες μεθόδους: σεμινάρια, πρόσωπο με 

πρόσωπο εβδομαδιαίες ομαδικές συναντήσεις (εισαγωγή, βιωματικές ασκήσεις, μελέτες 

περιπτώσεων, προσομοιώσεις, κτλ.), συνδυασμένο με εξ αποστάσεως εκμάθηση που μπορεί ο 

καθένας να προσαρμόσει στο δικό του ρυθμό μέσω της πλατφόρμας  e-learning. 

Ένα εργαλείο αξιολόγησης θα αναπτυχθεί για να υπάρχει αξιολόγηση της απόκτησης γνώσης 

των συμμετεχόντων, όπως επίσης για να μετρήσει την ικανοποίηση των συμμετεχόντων με 

όρους αναγκών και προσδοκιών. 

Το γνωστικό επίπεδο θα εξετάζεται μετά από κάθε ενότητα, καθώς επίσης θα γίνει και μια 

τελική αξιολόγηση της γνώσης στο τέλος του Προγράμματος. 

Το M&M Profuture θα συντονίσει τη δραστηριότητα με βάση την εμπειρία της στη παροχή 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Οι υπόλοιποι εταίροι θα βοηθήσουν και θα 

συμβουλεύσουν το Μ&Μ και θα αναλάβουν τη μετάφραση στις υπόλοιπες γλώσσες του έργου. 

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές και το πλάνο εργασίας για την 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος στην Συμβουλευτική εξ Αποστάσεως, τη δομή και 

τις ενότητές του.  

Οι στόχοι του ΙΟ4 είναι: 

- Να αναπτύξει τη δομή του προγράμματος, 

- Να σχεδιάσει την εισαγωγή εκπαιδευτικών ενοτήτων στο πρόγραμμα (Θεωρητικά, 

εμπειρικά, εκμάθηση εξ αποστάσεως, εργασίες που θα χρησιμοποιηθούν, κτλ.), 

- Να αναπτύξει το εργαλείο και τους δείκτες αξιολόγησης (καμπύλη μάθησης των 

συμμετεχόντων, ικανοποίηση των συμμετεχόντων) 

- Να επανεξετάσει τη δομή του σεμιναρίου αφού θα ληφθούν σχόλια από την πιλοτική 

εκπαίδευση. 

- Να μεταφραστεί όλο το περιεχόμενο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και να ανέβει 

στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. 

 

Ο βασικός πυρήνας των θεμάτων που θα αναπτυχθούν 

1. Συμβουλευτική εξ Αποστάσεως - Εισαγωγή και βασικές έννοιες (Ιστορία, 

πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, διαδικτυακή κουλτούρα)  



 

 
 

2. Ζητήματα Ηθικής, Ασφάλειας και Τεχνολογίας (κρυπτογράφηση, προστασία, ανωνυμία, 

τεχνικά θέματα, κτλ)  

3. Προώθηση και διευκόλυνση της Συμβουλευτικής εξ Αποστάσεως (τι χρειάζεται να 

γνωρίζουν οι  ωφελούμενοι -θύματα- σχετικά και πώς πρέπει να τους ενημερώσουμε 

πριν ή μετά το ξεκίνημα των συνεδριών συμβουλευτικής),   

4. Αξιολόγηση της καταλληλόλητας του θεραπευόμενου για Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως  

5. Διαχείριση της θεραπευτικής σχέσης εξ Αποστάσεως – Κανόνες και όρια  

6. Επικοινωνία και δεξιότητες στην Συμβουλευτική εξ Αποστάσεως  

a. Δεξιότητες Γραφής ((επικοινωνία βάση κειμένου) για εργαλεία συγχρονισμένης 

και ασύγχρονης επικοινωνίας  

b. Αξιολόγηση και Δεξιότητες Διαχείρισης Κινδύνου και Κρίσεων (εστίαση σε 

Γραμμές Βοήθειας)  

7. Κλείσιμο του κύκλου συμβουλευτικής 

8. Επιστημονική εποπτεία και αξιολόγηση της συμβουλευτικής εξ αποστάσεως 

 

DIS.CO ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ  

Στο  ΙΟ4 θα θέλαμε να εξοπλίσουμε τους εκπαιδευόμενους μας, με μια παιδαγωγική μέθοδο 

βασισμένη σε μάθηση μέσω πρακτικής εξάσκησης, εμπλουτίζοντας τις επαγγελματικές τους 

δεξιότητες και επεκτείνοντας τις προσωπικές τους ικανότητες. Με αυτό το σύστημα, οι 

συμμετέχοντες θα μπορούν να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις και να βελτιώσουν τις 

ικανότητές τους σχετικά με πραγματικές καταστάσεις Συμβουλευτικής εξ Αποστάσεως.  

Αρχικά, το πρόγραμμά μας χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό τεχνικών με 100% πρακτική και 

ενεργή συνολική μεθοδολογική προσέγγιση, βασιζόμενη στην προετοιμασία και ανάλυση 

αληθινών καταστάσεων, την ομαδική δουλειά και την ανάλυση των προβλημάτων, 

ακολουθούμενη από σχεδιασμό προτάσεων και του τελικού πλάνου δράσης. 

Οι κύριοι στόχοι μας: 

 Προτροπή συμμετοχής, δράσης και πρακτικότητας. 



 

 
 

 Ενίσχυση της ανταλλαγής ιδεών, αυτοπεποίθηση, ανακάλυψη του εαυτού και των 

άλλων, και προώθηση της υιοθέτησης τεχνικών αυτό-αξιολόγησης. 

 Ανάπτυξη διαχειριστικών ικανοτήτων, που έχουν εφαρμογή στη διαδικασία 

Συμβουλευτικής εξ Αποστάσεως και ανάλυση και επίλυση των προβλημάτων 

αποτελεσματικά. 

 Τόνωση των βασικών ικανοτήτων των συμβούλων, ειδικά της ικανότητας μάθησης και 

λήψης αποφάσεων για την συμβουλευτική και την διαχείριση των επαγγελματικών 

τους καταστάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πλατφόρμα θα παρουσιάζει τα ακόλουθα θέματα: 

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ  

Εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο 

1. Συμβουλευτική εξ Αποστάσεως – εισαγωγή και βασικές έννοιες 

2. Ζητήματα Ηθικής, Ασφάλειας και Τεχνολογίας 

3. Προώθηση και διευκόλυνση της Συμβουλευτικής εξ Αποστάσεως 

4. Αξιολόγηση της καταλληλόλητας  του θεραπευόμενου για Συμβουλευτική 

εξ Αποστάσεως 

5. Διαχείριση της θεραπευτικής σχέσης εξ Αποστάσεως –Κανόνες και όρια 

6. Επικοινωνία και δεξιότητες στην Συμβουλευτική εξ Αποστάσεως  

7. Κλείσιμο του κύκλου συμβουλευτικής.  

8. Επιστημονική εποπτεία και αποτίμηση της Συμβουλευτικής εξ 

Αποστάσεως. 

Πηγές  Τομέας με διαφορετικές πηγές, με βίντεο, ηχητικά, κείμενα, συνδέσμους, 

αρχεία, κτλ. για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Χρήστες  Τομέας με οδηγό χρήσης, ημερολόγιο με τις δραστηριότητες και περιγραφή 

της μαθησιακής διαδικασίας. 

 

 



 

 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μεθοδολογία και Πλαίσιο Αξιολόγησης  

Η αξιολόγηση του DIS.CO θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους στην:  

a. Εκτίμηση και απόδειξη της αποτελεσματικότητας στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων. 

b. Ενδυνάμωση και παρακίνηση των συμμετεχόντων κατά την μαθησιακή διαδικασία.  

c. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, των διδακτικών στρατηγικών, 

μεθόδων και τεχνικών. 

d. Βελτίωση της συνολικής  απόδοσης τους, χρησιμοποιώντας τα μαθήματα / προγράμματα 

σπουδών, τα κείμενα και το διδακτικό υλικό του DIS.CO. 

 

Ειδικός στόχος (πεδία 

αξιολόγησης)  

Δείκτης  Πώς θα εξεταστεί; Πότε θα εξεταστεί; 

Μέτρηση της Αλλαγής 

στο γνωστικό επίπεδο 

των συμμετεχόντων: 

 - Γενικό πρότερο 

γνωστικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων στην 

Συμβουλευτική εκ 

Αποστάσεως  

- Γνωστικό επίπεδο μετά 

το τέλος της 

εκπαίδευσης  

Κατανόηση των  

εννοιών του 

Dis.Co  

 

 

 

Αφομοίωση 

των εννοιών 

του Dis.Co  

- Online 

ερωτηματολόγια 

αξιολόγησης – 

πριν και μετά – 

στις φυσικές 

συναντήσεις  

 

- Online Κουίζ σε 

κάθε κεφάλαιο 

του MOOC 

- Πριν την έναρξη και στο 

τέλος της εκπαίδευσης  

 

 

 

 

- Μετά από κάθε ενότητα – 

συνεχής αξιολόγηση 

Μέτρηση της 

Ικανοποίησης των 

συμμετεχόντων:  

-Πληροφορίες σχετικά 

με την γνώμη των 

συμμετεχόντων για την 

μαθησιακή διαδικασία 

στο Dis.Co  

Επίπεδα 

ικανοποίησης 

των 

συμμετεχόντων  

- Online 

ερωτηματολόγιο 

ικανοποίησης στις 

φυσικές 

συναντήσεις 

-  Φόρμα 

ανατροφοδότησης 

στο MOOC 

Στο τέλος της εκπαίδευσης 

όπως επίσης και στο τέλος 

του MOOC 

 

Το εργαλείο αξιολόγησης  αποτελείται από: 

1ο μέρος. Απόκτηση νέων γνώσεων. 



 

 
 

1 – Ερωτηματολόγιο σχετικά με το γενικό Πρότερο Γνωστικό επίπεδο (ώστε να αναλυθεί το 

πρότερο γνωστικό επίπεδο σχετικά με την Συμβουλευτική Εξ Αποστάσεως μέσω 

Ερωτηματολογίων Προ-Αξιολόγησης). 

2 – Συνεχής αξιολόγηση μέσω online κουίζ στο MOOC στο τέλος κάθε ενότητας (ώστε να 

καθοριστεί ο βαθμός κατανόησης της κάθε ενότητας, προκειμένου να μπορέσουν να 

προχωρήσουν στην επόμενη). 

3 – Ερωτηματολόγιο σχετικά με το μετέπειτα Γνωστικό επίπεδο (ώστε να μετρηθεί η απόκτηση 

νέων γνώσεων που προέκυψαν από την εκπαίδευση). 

 

2ο μέρος. Ικανοποίηση Συμμετεχόντων. 

4 – Φόρμα ανατροφοδότησης στο MOOC (ώστε να υπάρξει πληροφόρηση σχετικά με τις 

συνιστώσες του online μαθήματος). 

5 – Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης στο τέλος της εκπαίδευσης (ώστε να παρέχονται στον 

εκπαιδευτή πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας αλλά και στους 

σχεδιαστές της εκπαίδευσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο του 

μαθήματος). 

 

1. Αξιολόγηση Γενικού Πρότερου Γνωστικού Επιπέδου (on-line ερωτηματολόγιο) 

Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του πρότερου γνωστικού επιπέδου ζητάει από τους 

εκπαιδευόμενους να εκφράσουν και να σχολιάσουν το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων τους 

σε μια σειρά αντικειμένων. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτή για να εξοικειωθεί με 

τα προφίλ των συμμετεχόντων.  

A. Ποιο είναι το επάγγελμα σας; 

 Κοινωνικός Λειτουργός      

 Ψυχολόγος  

 Κοινωνικός Επιστήμονας 

 Νομικός Επιστήμονας 

 Επαγγελματίας Ιατρικής 

 Εθελοντής 

 Διοικητικό Προσωπικό 

 Άλλο:__________________________ 

 

 

B. Ποιος είναι ο οργανισμός σας? 



 

 
 

 Κοινωνικές Υπηρεσίες 

 Συμβουλευτικό Κέντρο  

 Γραμμή Βοήθειας/ Ξενώνας/ Καταφύγιο για Ενδοοικογενειακή/Σεξουαλική Βία 

 Ιδιώτης 

 Άλλο: ________________________ 

 

 

C. Πόσο καιρό ασκείτε το επάγγελμα σας;  

 Λιγότερο από 2 χρόνια   2-4 χρόνια   5-9 χρόνια   10 χρόνια ή παραπάνω  

 

 

D. Φύλο:   Γυναίκα  Άνδρας   Άλλο  

 

 

E. Πόσο συχνά συναντάτε θύματα ενδοοικογενειακής/ σεξουαλικής βίας στην εργασία 

σας; 

 Πολύ συχνά    Συχνά   Μερικές Φορές   Σπάνια 

 

F. Πόσο εξοικειωμένος/η είστε με την έννοια «Συμβουλευτική εξ Αποστάσεως»; 

 Δεν την έχω ακούσει ποτέ, ή την έχω ακούσει αλλά δεν γνωρίζω τι είναι. 

 Έχω κάποια ιδέα για το τι είναι, αλλά δεν γνωρίζω πότε ή πώς να την χρησιμοποιήσω. 

 Έχω ξεκάθαρη ιδέα τι είναι, αλλά δεν την έχω χρησιμοποιήσει. 

 Μπορώ να εξηγήσω τι είναι και πώς λειτουργεί, και την έχω χρησιμοποιήσει. 

 

G. Έχετε διαχειριστεί ποτέ κάποια διαδικασία Συμβουλευτικής εξ Αποστάσεως;  

 Δεν έχω διαχειριστεί ή εκκινήσει ποτέ κάποια διαδικασία. 

 Έχω διαχειριστεί, αλλά δεν έχω εκκινήσει ποτέ κάποια διαδικασία. 

 Έχω διαχειριστεί και εκκινήσει κάποια διαδικασία. 

 

H. Πόσο σημαντική θεωρείτε την Συμβουλευτική εξ Αποστάσεως; 

 Πολύ σημαντική  Σημαντική  Λίγο Σημαντική   Καθόλου Σημαντική  

 



 

 
 

I. Ποιο είναι το επίπεδο προτεραιότητας της χρήσης Συμβουλευτικής εξ Αποστάσεως στην 

εργασίας σας; 

 Υψηλή προτεραιότητα  Μέτρια Προτεραιότητα   Χαμηλή Προτεραιότητα  Δεν 

αποτελεί Προτεραιότητα  

 

J. Έχτε λάβει ποτέ σχετική εκπαίδευση στην Συμβουλευτική εξ Αποστάσεως ή στην online 

συμβουλευτική; 

Ναι     Όχι   

 

K. Πόσο σημαντικά είναι τα επόμενα θέματα που σχετίζονται με την Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως στην εργασία σας; Βαθμολογείστε από το 1 (καθόλου σημαντικό) μέχρι το 

5 (πολύ σημαντικό). 

 1 2 3 4 5 

Εισαγωγή στην Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως (Ιστορία, Βασικές αρχές, 

Ορισμοί) 

     

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 

Συμβουλευτικής εξ Αποστάσεως 

     

Ζητήματα Ηθικής, Ασφάλειας και 

Τεχνολογίας  σχετικά με την Συμβουλευτική 

εξ Αποστάσεως  

     

Αξιολόγηση της καταλληλότητας της 

Συμβουλευτικής εξ Αποστάσεως για κάθε 

περιστατικό/πελάτη  

     

Κανόνες & Όρια στην θεραπευτική σχέση εξ 

αποστάσεως 

     

Δεξιότητες επικοινωνίας στην 

Συμβουλευτική εξ Αποστάσεως 

     

Αξιολόγηση Κινδύνου και Δεξιότητες 

Διαχείρισης Κρίσης στην Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως 

     

Συμβουλευτική Γυναικών με αναπηρία εξ 

αποστάσεως 

     

Κλείσιμο του κύκλου συμβουλευτικής και 

της θεραπευτικής σχέσης 

     



 

 
 

Επιστημονική εποπτεία και αξιολόγηση της 

Συμβουλευτικής εξ Αποστάσεως 

     

 

 

L. Παρακαλώ, επιλέξτε σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις.  

 1  

Διαφωνώ 

Απόλυτα   

2 

Διαφωνώ 

3 

Συμφωνώ 

Μερικώς 

4 

Συμφωνώ 

5 

Συμφωνώ 

Απόλυτα  

ΣΧΟΛΙΑ 

Η Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως παρέχει 

ανωνυμία στα θύματα, η 

οποία απαλύνει το 

αίσθημα 

στιγματοποίησης  

      

Η πληροφορημένη 

συναίνεση στην 

Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως θα πρέπει 

να επισημαίνει όλους 

τους πιθανούς κινδύνους 

λόγω του τεχνολογικού 

περιβάλλοντος  

      

Ο κίνδυνος κάποιο τρίτο 

άτομο να λάβει ή να 

υποκλέψει πληροφορίες 

που διαμοιράζονται από 

τον πελάτη κατά την 

διάρκεια μιας συνεδρίας, 

μπορεί να  προσπελαστεί 

με την χρήση εργαλείων 

κρυπτογράφησης 

      

Η Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως μπορεί να 

μην είναι κατάλληλη για 

άτομα με σοβαρές ή 

σύνθετες ψυχιατρικές 

διαταραχές  

      

Ο επαγγελματίας 

συμβουλευτικής θα 

      



 

 
 

πρέπει να συζητά με τον 

πελάτη για τα όρια στις 

σχέσεις τους και την 

επικοινωνία τους   

Ο επαγγελματίας 

συμβουλευτικής θα 

πρέπει να χρησιμοποιεί 

ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις στην γραπτή 

επικοινωνία του με τον 

πελάτη 

      

Η περιγραφή 

συναισθημάτων κατά την 

διάρκεια της 

Συμβουλευτικής εξ 

Αποστάσεως ενισχύει την 

αποτελεσματικότητα της 

θεραπείας  

      

Κατά την διάρκεια της 

συμβουλευτικής 

διαδικασίας, οι 

επαγγελματίες 

συμβουλευτικής, θα 

πρέπει να χρησιμοποιούν 

φράσεις που να δείχνουν 

την πεπερασμένη φύση 

της διαδικασίας   

      

Η εξειδικευμένη 

εποπτεία είναι 

απαραίτητη για την 

Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως για 

γυναίκες θύματα 

ενδοοικογενειακής και/ ή 

σεξουαλικής βίας 

      

Οι επόπτες θα πρέπει να 

έχουν πρόσβαση στα 

πλήρη αρχεία των 

συνεδριών μεταξύ 

συμβούλων και πελατών  

      



 

 
 

 

M. Τι είδους διδακτικές μεθόδους θα προτιμούσατε για την κατάρτιση στην Συμβουλευτική 

εξ Αποστάσεως;  

 Διαλέξεις 

 Ομαδική Εργασία 

 Παιχνίδια Ρόλων 

 Μελέτες Περίπτωσης 

 Κάτι άλλο ________________________________________________ 

 

 

2.  Συνεχής αξιολόγηση μέσω Online Κουίζ στο MOOC 

Καθώς οι τεχνικές αξιολόγησης κατά την διάρκεια του μαθήματος προορίζονται να μετρούν την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και την ποιότητα της μάθησης που πραγματοποιείται, 

είναι βασικό να αναλύουμε την πρόοδο των εκπαιδευομένων, για να αξιολογούμε αν έχουν 

αποκτήσει το γνωστικό υπόβαθρο για να προχωρήσουν στα επόμενα θέματα. 

Ένα εξειδικευμένο σύντομο κουίζ θα συμπεριλαμβάνεται σε κάθε ενότητα στην εκπαιδευτική 

online πλατφόρμα, για να διασφαλίζεται ότι ο εκπαιδευόμενος έχει  ολοκληρώσει την ενότητα, 

ώστε να έχει την δυνατότητα να προχωρήσει στην επόμενη. 

 

3. Αξιολόγηση Γνωστικού Επιπέδου μετά το τέλος της εκπαίδευσης (on-line ερωτηματολόγιο) 

A. Παρακαλώ, επιλέξτε σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις.   

 1  

Διαφωνώ 

Απόλυτα   

2 

Διαφωνώ 

3 

Συμφωνώ 

Μερικώς 

4 

Συμφωνώ 

5 

Συμφωνώ 

Απόλυτα  

ΣΧΟΛΙΑ 

Θεωρώ την 

Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως σημαντικό 

στοιχείο της εργασίας 

μου  

      

Τώρα νιώθω πιο 

εξοικειωμένος/η με την 

Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως  

      

Θεωρώ ότι η 

εξειδικευμένη 

      



 

 
 

εκπαίδευση στην 

Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως είναι 

προτεραιότητα για την 

εργασία μου  

Τώρα νιώθω 

μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση να 

διαχειριστώ μια 

διαδικασία 

Συμβουλευτικής εξ 

Αποστάσεως στην 

εργασία μου 

      

Η εκπαίδευση με 

βοήθησε να 

κατανοήσω τι σημαίνει 

η Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως για την 

εργασία μου  

      

Έμαθα κάτι καινούριο 

σχετικά με την 

συμβουλευτική κατά 

την διάρκεια της 

εκπαίδευσης  

      

Έλαβα χρήσιμες 

πληροφορίες για τα 

οφέλη και τις 

προκλήσεις στην 

άσκηση 

Συμβουλευτικής εξ 

Αποστάσεως με 

γυναίκες θύματα 

κακοποίησης   

      

Έχω πλέον καλύτερη 

κατανόηση του προφίλ 

ενός επαγγελματία 

Συμβουλευτικής εξ 

Αποστάσεως  

      

 



 

 
 

B. Πόσο ωφέλιμες κρίνετε τις πληροφορίες που λάβατε κατά την διάρκεια τις εκπαίδευσης 

στα ακόλουθα θέματα; Παρακαλώ, επιλέξτε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει καλύτερα 

τις απόψεις/εμπειρίες σας στα ακόλουθα θέματα της Συμβουλευτικής εξ Αποστάσεως 

για την εργασίας σας.   

Βαθμολογείστε από το 1 (καθόλου σημαντικό) μέχρι το 5 (πολύ σημαντικό). 

 1 2 3 4 5 

Εισαγωγή στην Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως (Ιστορία, Βασικές αρχές, 

Ορισμοί) 

     

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 

Συμβουλευτικής εξ Αποστάσεως  

     

Ζητήματα Ηθικής, Ασφάλειας και 

Τεχνολογίας σχετικά με την Συμβουλευτική 

εξ Αποστάσεως  

     

Αξιολόγηση της καταλληλότητας της 

Συμβουλευτικής εξ Αποστάσεως για κάθε 

περιστατικό/πελάτη  

     

Κανόνες & Όρια στην θεραπευτική σχέση εξ 

Αποστάσεως  

     

Δεξιότητες επικοινωνίας στην 

Συμβουλευτική εξ Αποστάσεως  

     

Αξιολόγηση Κινδύνου και Δεξιότητες 

Διαχείρισης Κρίσης στην Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως  

     

Συμβουλευτική Γυναικών με αναπηρία εξ 

Αποστάσεως  

     

Κλείσιμο του κύκλου συμβουλευτικής και 

της θεραπευτικής σχέσης  

     

Επιστημονική εποπτεία και αξιολόγηση της 

Συμβουλευτικής εξ Αποστάσεως  

     

 

C. Παρακαλώ, επιλέξτε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις  

 1  

Διαφωνώ 

Απόλυτα   

2 

Διαφωνώ 

3 

Συμφωνώ 

Μερικώς 

4 

Συμφωνώ 

5 

Συμφωνώ 

Απόλυτα  

ΣΧΟΛΙΑ 

Η ανωνυμία είναι 

βασικό πλεονέκτημα 

      



 

 
 

της Συμβουλευτικής εξ 

Αποστάσεως καθώς 

μπορεί να προσφέρει 

άνεση στους πελάτες  

Οι πιθανοί τεχνολογικοί 

κίνδυνοι πρέπει να 

αναφέρονται στο 

έντυπο 

πληροφορημένης 

συναίνεσης στην 

Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως 

      

Τα εργαλεία 

κρυπτογράφησης 

δύνανται να παρέχουν 

ασφάλεια από 

παρεμβάσεις τρίτων 

ατόμων στην 

Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως  

      

Η καταλληλότητα ενός 

πελάτη για την 

Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως θα πρέπει 

να αξιολογείται με 

βάση την ψυχική τους 

υγεία 

      

Τα όρια της 

θεραπευτικής σχέσης 

θα πρέπει να 

συζητούνται και να 

διευκρινίζονται στην 

Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως  

      

Οι ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις θα 

διευκολύνουν την 

επικοινωνία στην 

Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως 

      



 

 
 

Το συναισθηματικό 

bracketing και η 

περιγραφική αμεσότητα 

είναι σημαντικές 

τεχνικές στο πλαίσιο της 

Συμβουλευτικής εξ 

Αποστάσεως  

      

Το κλείσιμο της 

διαδικασίας απαιτεί 

προσεχτικό σχεδιασμό 

και προσέγγιση 

      

Στην Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως με 

γυναίκες θύματα 

ενδοοικογενειακής/ 

σεξουαλικής βίας, η 

ανάγκη και 

σημαντικότητα της 

εξειδικευμένης 

εποπτείας είναι 

αυξημένη 

      

Για την αποτελεσματική 

εποπτεία, η πρόσβαση 

στο πλήρες 

περιεχόμενο των 

συνεδριών είναι 

απαραίτητη για τους 

επόπτες  

      

 

 

4. Φόρμα ανατροφοδότησης του Online εκπαιδευτικού προγράμματος  (MOOC) 

Στη λήξη του online εκπαιδευτικού προγράμματος (MOOC), μία σύντομη φόρμα 

ανατροφοδότησης θα συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες, με στόχο την αξιολόγηση των 

online στοιχείων της εκπαίδευσης.  

 

5. Γενική Αξιολόγηση της Ικανοποίησης των Συμμετεχόντων (online ερωτηματολόγιο) 

ΤΟΜΕΑΣ Ι: Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 



 

 
 

 Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Το περιεχόμενο της 

εκπαίδευσης 

ανταποκρίθηκε στις 

προσδοκίες σας σχετικά 

με την Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως; 

    

Η διάρκεια του 

εκπαιδευτικού 

προγράμματος ήταν 

επαρκής σε σχέση με τα 

περιεχόμενα. 

    

Ο σχεδιασμός του 

εκπαιδευτικού 

προγράμματος (π.χ. υλικό 

και δραστηριότητες 

μάθησης) ενθάρρυναν 

την συμμετοχή.  

    

Το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα παρείχε 

ευκαιρίες πρακτικής 

εξάσκησης και ενίσχυσης 

των περιεχομένων. 

    

 

 

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Πολύ 

Υψηλά 

Υψηλά Μέτρια Χαμηλά Πολύ 

Χαμηλά 

Συσχετισμός με την εργασία μου.      

Συσχετισμός με την 

πραγματικότητα και πρακτική 

εφαρμογή. 

     

Σαφήνεια και δομή των στόχων.      



 

 
 

Πληροφόρηση και σαφήνεια 

σχετικά με τους στόχους και τους 

σκοπούς του προγράμματος.  

     

 

3. Σε ποιες ενότητες/ θέματα θα θέλατε να έχετε λάβει περισσότερες πληροφορίες/γνώσεις 

κατά την διάρκεια του προγράμματος; 

 

 

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ II: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

4. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Οι φυσικές συναντήσεις 

και ασκήσεις 

διευκόλυναν την 

μαθησιακή διαδικασία 

    

Η ηλεκτρονική 

εκπαιδευτική 

πλατφόρμα  υποστήριξε 

τη διαδικασία μάθησης 

και οι τεχνολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά 

τη διάρκεια του 

μαθήματος ήταν 

ενημερωμένες  

    

Η πλατφόρμα 

λειτουργούσε σωστά  

    

Η πλοήγηση στα 

ηλεκτρονικά στοιχεία του 

μαθήματος είναι λογική, 

συνεπής και 

    



 

 
 

αποτελεσματική  

Τα εκπαιδευτικά  

εργαλεία, οι 

δραστηριότητες 

πρόσωπο με πρόσωπο 

και τα ηλεκτρονικά μέσα 

ενθάρρυναν τη 

συμμετοχή μου και με 

ενέπνευσαν να γίνω 

ενεργός μαθητής  

    

 

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Πολύ 

Υψηλά 

Υψηλά Μέτρια Χαμηλά Πολύ 

Χαμηλά 

Δ/Α 

Επάρκεια των καθηκόντων 

και των δραστηριοτήτων 

στις κατά πρόσωπο και 

ηλεκτρονικές διαδικασίες 

μάθησης  

      

Σαφείς εξηγήσεις σχετικά με 

τον τρόπο εκτέλεσης των 

καθηκόντων και 

δραστηριοτήτων  

      

Διαθεσιμότητα πόρων για 

την εκτέλεση καθηκόντων 

και δραστηριοτήτων  

      

Προσωπική υποστήριξη 

κατά την διάρκεια της 

ανάπτυξης των καθηκόντων 

και δραστηριοτήτων  

      

 

ΤΟΜΕΑΣ III: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ  

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

 Διαφωνώ Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ 



 

 
 

Απόλυτα Απόλυτα 

Οι εκπαιδευτές ήταν επαρκώς 

προετοιμασμένοι για την 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

δράσεων 

    

Οι εκπαιδευτές ήταν γνώστες του 

περιεχομένου της εκπαίδευσης  

    

Οι εκπαιδευτές ανταποκρίνονταν 

σε ερωτήσεις και άλλες ανάγκες 

    

Οι εκπαιδευτές  παρουσίασαν τα 

περιεχόμενα του μαθήματος με 

ενδιαφέρον τρόπο  

    

Οι εκπαιδευτές ήταν 

επικοινωνιακοί 

    

Οι εκπαιδευτές  ενθάρρυναν την 

δημιουργία ενός συμμετοχικού 

και διαδραστικού μαθησιακού 

περιβάλλοντος 

    

Οι εκπαιδευτές  ήταν ικανοί να 

ενθαρρύνουν την σκέψη και τον 

προβληματισμό 

    

 

ΤΟΜΕΑΣ  IV: ΩΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Δεν ισχύει Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Η εκπαίδευση ήταν 

σημαντική για την βελτίωση 

των γνώσεων/ ικανοτήτων 

που χρειάζομαι για να 

ενισχύσω το γνωστικό μου 

επίπεδο σχετικά με την 

Συμβουλευτική 

     

Πιστεύω πως οι πρακτικές 

ασκήσεις ήταν ρεαλιστικές 

προσομοιώσεις των 

     



 

 
 

καθηκόντων που ασκώ 

καθημερινά στην εργασία 

μου 

Χρησιμοποιήθηκαν 

περισσότεροι από έναν 

μέθοδοι διδασκαλίας, οι 

οποίοι ευνόησαν την 

μαθησιακή διαδικασία (π.χ. 

απλές διαλέξεις, διαλέξεις με 

διαδραστικά στοιχεία). 

     

 

ΤΟΜΕΑΣ V: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 Δεν ισχύει Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Συνολικά, είμαι 

ικανοποιημένος/η από το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

     

Συνολικά, είμαι 

ικανοποιημένος/η από 

τον/τους εκπαιδευτή/ες 

     

Συνολικά, είμαι 

ικανοποιημένος/η από το 

περιβάλλον όπου έλαβε χώρα η 

εκπαίδευση  

     

 

7. Υπάρχει κάποιο στοιχείο που θεωρείται ότι έλειπε από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα; 

Αν ναι, ποιο είναι αυτό; 

 

 

 

 

 

8. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να σημειώσετε σχετικά με το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα; 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 



 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Πρώτη Περίοδος (Πρώτη εβδομάδα) - ΙΟ3, σελίδες 6-11 
 

Ενότητα 1. 

Συμβουλευτική εξ Αποστάσεως: Εισαγωγή και βασικές έννοιες 

A. Περιγραφή των εκπαιδευτικών στόχων  

B. Θέμα: 

 Εισαγωγή και βασικές έννοιες  

 

Σελίδες στο ΙΟ3: 6-10  

 

ΑΣΚΗΣΗ 1 : ΙΣΤΟΡΙΑ  

Χρόνος : 10 λεπτά 

Είδος: Online δραστηριότητα 

1. Σύντομη ιστορία της Συμβουλευτικής εξ Αποστάσεως   

Χρονοδιάγραμμα με τα πιο σημαντικά γεγονότα και ημερομηνίες 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ- ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

Χρόνος : 10 λεπτά  

Είδος : Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο  

Πλεονεκτήματα  

Καταγράψτε τα ως εξής:  

Όνομα πλεονεκτήματος 1 

Περιγραφή: 3 σειρές 

Μειονεκτήματα 

Καταγράψτε τα ως εξής:  

Όνομα μειονεκτήματος 1 

Περιγραφή: 3 σειρές 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ (ICE BREAKING)  



 

 
 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ; 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:  

Online Αίθουσα συνεδριών – Μικρά και μεγάλα γκρουπ 

 Υποστήριξη Συνεδριακών κλήσεων  

 Συνομιλίες Skype 

Προτεινόμενοι κανόνες για τον συντονισμό (προκαθορισμένοι από τη συνεργασία )  

ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:  

Οι εκπαιδευόμενοι θα κάνουν ζευγάρια και σε συνομιλία μέσω Skype θα μοιραστούν με το 

ζευγάρι τους τις εμπειρίες τους στην επαγγελματική συμβουλευτική.  

Κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει να βρει τρία πράγματα που αυτός/αυτή και το ζευγάρι του/της 

έχουν κοινό σε σχέση με τις δύο παρακάτω ερωτήσεις: 

- Ποιο είναι το αγαπημένο σου και το λιγότερο αγαπημένο σου πράγμα σχετικά με την 

εργασία σου στη συμβουλευτική; 

- Γιατί πιστεύεις ότι η Συμβουλευτική εξ Αποστάσεως μπορεί να είναι χρήσιμη; 

 

ΑΣΚΗΣΗ 4: ΤΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 

Χρόνος : 10 λεπτά  

Είδος : Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο  

Ο εκπαιδευόμενος θα βρει ένα σετ σύντομων προτάσεων σχετικά με το θέμα “Συμβουλευτική 

εξ Αποστάσεως», όπως «η συμβουλευτική μέσω διαδικτύου είναι επικίνδυνη». Ο 

εκπαιδευόμενος θα πρέπει  να διαλέξει μεταξύ πέντε επιλογών για κάθε πρόταση (από το «δε 

συμφωνώ καθόλου» μέχρι το «συμφωνώ απόλυτα» )  

Μετά την αντιστοίχιση μιας επιλογής με μια πρόταση, οι εκπαιδευόμενοι που έδωσαν την ίδια 

απάντηση στην πρώτη πρόταση, θα έρθουν σε επαφή και θα συναποφασίσουν μια κοινή 

γραμμή σχετικά με τις θέσεις τους που αφορούν την πρόταση.  Αυτό θα επαναληφθεί για όλες 

τις προτάσεις. Το αποτέλεσμα θα είναι πέντε δηλώσεις για κάθε πρόταση. Όλοι οι 

εκπαιδευόμενοι θα διαβάσουν τις δηλώσεις των άλλων ομάδων και θα αρχίσουν να 

σκέφτονται σχετικά με το θέμα και την πολυπλοκότητά του.  

Σημείωση στο διοργανωτή: Είναι καλύτερα να ξεκινήσετε τη συνεδρία με μια  ελκυστική 

δραστηριότητα. Θα μπορούσατε να κάνετε μια σύντομη δραστηριότητα για να «σπάσετε τον 

πάγο». 

Ένα παράδειγμα: «Έχετε ποτέ…;» 



 

 
 

 Βάλτε την ομάδα να σχηματίσει ένα κύκλο. Μετά κάντε μια ερώτηση που να αρχίζει με « Έχετε 

ποτέ…» . Κάποιος που θα έχει κάνει αυτό το πράγμα θα πρέπει να πάει στη μέση του κύκλου. 

Ζητήστε από εκείνον που είναι στο κέντρο να κάνει την επόμενη ερώτηση.  

 

ΑΣΚΗΣΗ 5: ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΟΥΙΖ  

Χρόνος: 10 λεπτά  

Είδος: online δραστηριότητα 

Ερώτηση 1: ( κείμενο 1-2 σειρές) 

Απάντηση 1 (1 σειρά) 

Απάντηση 2 (1 σειρά) 

Απάντηση 3 (1 σειρά) 

Απάντηση 4  (1 σειρά) 

Διαλέξτε τη σωστή απάντηση  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ONLINE ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΟΥΙΖ 

 

 

Ενότητα 2. 

Ζητήματα Ηθικής, Ασφάλειας και Τεχνολογίας  

A. Περιγραφή των εκπαιδευτικών στόχων : Μια παράγραφος για τους εκπαιδευτικούς 

στόχους – Τι (τα θέματα/αντικείμενα που μπορούμε να βρούμε στην ενότητα) – Πώς θα 

λειτουργήσουν (εστίαση) – Γιατί περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση (στόχοι/ αναμενόμενα 

αποτελέσματα από την εκπαίδευση). 

B.  Θέμα: 

 Ανωνυμία, απόρρητο, κρυπτογράφηση και τεχνολογικά ζητήματα  

 

Σελίδες στο ΙΟ3: 11-13 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Χρόνος: 15 λεπτά  

Είδος: Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο  



 

 
 

Οι συμμετέχοντες θα βρουν πέντε λέξεις-κλειδιά σχετικά με το θέμα: ανωνυμία, απόρρητο, 

κρυπτογράφηση, τεχνολογία. Για καθεμία από αυτές τις λέξεις-κλειδιά, οι εκπαιδευόμενοι 

πρέπει να γράψουν σχετικές λέξεις που τους έρχονται άμεσα στο μυαλό. (Για παράδειγμα 

απόρρητο = εμπιστοσύνη, μυστικό …). 

Μετά από αυτήν την καταγραφή, ο εκπαιδευόμενος θα έχει πρόσβαση –αν είναι δυνατό- στις 

λέξεις που έγραψαν οι άλλοι εκπαιδευόμενοι. Θα συγκρίνει τη δική του καταγραφή με τις 

υπόλοιπες και θα σκεφτεί και θα συζητήσει με τους άλλους εκπαιδευόμενους τα ακόλουθα : 

Ποια είναι η πιο επαναλαμβανόμενη λέξη; Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο βασικός 

προβληματισμός σχετικά με αυτή τη λέξη-κλειδί; Μπορείτε να αντιληφθείτε  μια γενικά 

αισιόδοξη ή απαισιόδοξη άποψη για αυτή τη λέξη-κλειδί; Και λοιπά. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  

Χρόνος: 1 ώρα (60 λεπτά) 

Είδος: Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο 

Επισκόπηση Συνεδρίας: 

Δραστηριότητα/ Μέθοδος Χρόνος Απαραίτητα Υλικά 

 

Εισαγωγή/ Συζήτηση: 

Καθορισμός δεοντολογίας , 

Περιορισμοί, 

Εμπιστευτικότητα 

 

15 

λεπτά 

 

 

Συζήτηση σε μικρές ομάδες: 

Σενάρια δεοντολογικών 

περιστατικών 

45 

λεπτά 

 

Σελίδες για πίνακα 

σημειώσεων  

Μαρκαδόροι 

Σενάρια περιστατικών  

 

 

Δραστηριότητα 1 

Εισαγωγή/Συζήτηση 

Χρόνος: 15 λεπτά 

Τι είναι η δεοντολογία; Αφήστε τους συμμετέχοντες να απαντήσουν. Πιθανές απαντήσεις 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  



 

 
 

 Πρότυπα 

 Υπευθυνότητα 

 Ηθικοί κανόνες ή αρχές για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα 

Πρόκειται να εστιάσουμε σε δύο θέματα δεοντολογίας που σχετίζονται με τη συμβουλευτική. 

1. Περιορισμοί/Οριοθέτηση: Οι περιορισμοί είναι όρια που περιβάλλουν τη 

συμβουλευτική σχέση. 

Πιστεύετε πως πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στο ποιόν μπορεί να αναλάβει ένας 

σύμβουλος; Για παράδειγμα είναι δεοντολογικό να ασκείται συμβουλευτική στην αδερφή σας 

ή ένα καλό φίλο; Αν όχι γιατί; Αφήστε τους συμμετέχοντες να το συζητήσουν λίγο σύντομα πριν 

συνεχίσετε. Θα τους βοηθήσει να σκεφτούν αυτά τα θέματα πριν την παρουσίαση του υλικού. 

 Ποιον μπορεί να αναλάβει ο σύμβουλος ; 

2. Απόρρητο και ιδιωτικότητα  

 Αυτός είναι ένας τρόπος να παρέχετε ασφάλεια και ιδιωτικότητα στον πελάτη. Ότι 

συζητιέται στη συνεδρία είναι ιδιωτικό και δεν θα κοινοποιηθεί σε κάποιον άλλο. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3: ΚΟΥΙΖ 

Χρόνος: 10 λεπτά 

Είδος: on-line δραστηριότητα 

Ερώτηση 1: (κείμενο 1-2 σειρές) 

Απάντηση 1 (1 σειρά)  

Απάντηση 2 (1 σειρά) 

Απάντηση 3 (1 σειρά) 

Απάντηση 4 (1 σειρά) 

Διαλέξτε τη σωστή απάντηση 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ONLINE ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΟΥΙΖ 

 



 

 
 

Δεύτερη Περίοδος (Δεύτερη Εβδομάδα) – ΙΟ3 σελ. 12-16 
 

Ενότητα 3.   

Προώθηση και διευκόλυνση της συμβουλευτικής εξ αποστάσεως 

A. Περιγραφή των εκπαιδευτικών στόχων: Μια παράγραφος για τους εκπαιδευτικούς στόχους 

– Τι (τα θέματα/αντικείμενα που μπορούμε να βρούμε στην ενότητα) – Πώς θα 

λειτουργήσουν (εστίαση) – Γιατί περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση ( στόχοι/ αναμενόμενα 

αποτελέσματα από την εκπαίδευση). 

B. Θέματα:  

 Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι για την online συμβουλευτική ; 

 Πως μπορεί ο σύμβουλος να ενημερώσει τον ωφελούμενο σχετικά με τις επερχόμενες 

συνεδρίες;  

 

Σελίδες στο ΙΟ3: 14-15 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Χρόνος: 30 λεπτά 

Είδος: Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο 

Η ενότητα σχετίζεται με δύο βασικά θέματα: 

 Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι για την online συμβουλευτική πριν εμπλακούν 

στη συμβουλευτική διαδικασία; 

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να γράψουν ένα σύντομο κείμενο και να εξηγούν πως η online 

συμβουλευτική λειτουργεί σε ένα πιθανό περιστατικό (10 λεπτά το μέγιστο). Μετά από αυτό 

κάθε εκπαιδευόμενους θα έχει πρόσβαση στα κείμενα των υπόλοιπων εκπαιδευόμενων. 

Αφού θα έχει δει ένα συγκεκριμένο αριθμό μηνυμάτων, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να 

γράψει μια λίστα με πέντε βασικά στοιχεία που είναι μέρος της online συμβουλευτικής. Αφού 

γράψει τη λίστα του, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα έχει πρόσβαση στις λίστες των υπόλοιπων. Θα 

συγκρίνει τη δική του/της συνεισφορά με των υπόλοιπων, και θα σκεφτεί και θα συζητήσει με 

τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους σχετικά με τα ακόλουθα: Ποιο είναι το στοιχείο που 

επαναλαμβάνετε περισσότερο; Πιστεύετε ότι είναι αυτό το βασικό στοιχείο της online 

συμβουλευτικής; Και λοιπά. 

 Πως μπορεί ο σύμβουλος να ενημερώσει τον επικείμενο πελάτη σχετικά με θέματα 

ασφάλειας και απορρήτου; 



 

 
 

Για να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να σχεδιάσουν ένα 

δείγμα εγγράφου Πληροφορημένης Συναίνεσης για ένα υποθετικό περιστατικό, το οποίο 

πρόκειται να ξεκινήσει Συμβουλευτική εξ Αποστάσεως. Αφού θα έχει σχεδιάσει το δικό του 

έγγραφο, ο εκπαιδευόμενος θα έχει πρόσβαση σε κάποιο έγγραφο που θα έχει σχεδιάσει ένα 

άλλο μέλος της ομάδας. Οι δύο εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συνεργαστούν να καταλήξουν σε 

μια κοινή εκδοχή του εγγράφου, ένας συνδυασμός των δύο προτάσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι 

εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα σε πιθανές διαφωνίες σχετικά με 

το τελικό περιεχόμενο. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΚΟΥΙΖ 

Χρόνος: 10 λεπτά 

Είδος: on-line δραστηριότητα 

Ερώτηση 1: (κείμενο 1-2 σειρές) 

Απάντηση 1 (1 σειρά) 

Απάντηση 2 (1 σειρά) 

Απάντηση 3 (1 σειρά) 

Απάντηση 4 (1 σειρά) 

Διαλέξτε τη σωστή απάντηση 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3: ΣΩΣΤΟ Ή ΛΑΘΟΣ; 

Χρόνος: 10 λεπτά  

Είδος  : online δραστηριότητα  

1. Οι πελάτες θα πρέπει να ενημερώνονται για τα όρια της εχεμύθειας (σωστό/λάθος) 

2. Οι πελάτες δεν πρέπει να ενημερώνονται για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν 

για να αποτρέψουν την παραβίαση του απορρήτου και να προστατέψουν την 

ασφάλειά τους (σωστό/ λάθος) 

3. Ο σύμβουλος οφείλει να ενημερώνει τον πελάτη να την τήρηση καταγραφών των 

διαδικτυακών συνεδριών (σωστό/ λάθος) 

4.  Η πιθανότητα τεχνικών δυσκολιών μπορεί να επηρεάσει την προώθηση και την 

διευκόλυνση της Συμβουλευτικής εξ Αποστάσεως (σωστό/ λάθος) 

5. Ο σύμβουλος δεν χρειάζεται φόρμα Πληροφορημένης Συναίνεσης πριν ξεκινήσει τη 

συμβουλευτική διαδικασία (σωστό/ λάθος) 

6. Οι σύμβουλοι που εξυπηρετούν online θα πρέπει να διατηρούν φόρμα 

Πληροφορημένης Συναίνεσης υπογεγραμμένη μόνο από τον ωφελούμενο (σωστό/ 

λάθος)  



 

 
 

7. Μια σωστή φόρμα Πληροφορημένης Συναίνεσης πρέπει να περιλαμβάνει  

- Μια πλήρη περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται online (σωστό/ λάθος) 

- Άδεια να αποκαλύψουν τα στοιχεία του πελάτη αν αυτό απαιτηθεί από κάποιον 

εισβολέα ή οποιονδήποτε εκτός οργάνωσης (σωστό/ λάθος)  

- Όλα τα πιθανά ρίσκα (σωστό/ λάθος) 

- Εκχώρηση των δικαιωμάτων και πληροφοριών του πελάτη για εμπορική χρήση 

(σωστό/ λάθος)  

- Πληροφόρηση σχετικά με τις συνθήκες τις οποίες ο σύμβουλος είναι 

υποχρεωμένος να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες  (σωστό/ λάθος) 

- Πληροφόρηση για το κόστος της συμβουλευτικής διαδικασίας (σωστό/ λάθος)  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ONLINE ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΟΥΙΖ 

 

 

Ενότητα 4. 

Αξιολόγηση της καταλληλόλητας των ωφελούμενων για την συμβουλευτική εξ 

αποστάσεως 

A. Περιγραφή των εκπαιδευτικών στόχων : Μια παράγραφος για τους εκπαιδευτικούς 

στόχους – Τι ( τα θέματα/αντικείμενα που μπορούμε να βρούμε στην ενότητα ) – Πώς 

θα λειτουργήσουν (εστίαση) – Γιατί περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση (στόχοι/ 

αναμενόμενα αποτελέσματα από την εκπαίδευση) 

B.  Θέμα: 

 Η καταλληλόλητα ενός θύματος ενδοοικογενειακής βίας ή σεξουαλικής βίας ή 

κακοποίησης να συμμετέχει σε Συμβουλευτική εξ Αποστάσεως. 

 

Σελίδες στο ΙΟ3: 17-20  

 

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΤΟ ΠΙΘΑΝΟ ΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ  

Χρόνος: 15 λεπτά  

Είδος: Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο 

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να σκεφτούν έναν πραγματικό πελάτη τους που θα μπορούσε να 

ωφεληθεί από την Συμβουλευτική εξ Αποστάσεως. Κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να γράψει 

μια σύντομη περιγραφή του πελάτη και του περιστατικού (χωρίς ευαίσθητα δεδομένα, 

φυσικά). Όταν τελειώσει θα ανεβάσει την περιγραφή του και θα πρέπει να κάνει λήψη της 



 

 
 

περιγραφής κάποιου άλλου εκπαιδευόμενου. Έπειτα, θα πρέπει να κάνει μια λίστα με πέντε 

λόγους για τους οποίους το περιστατικό του άλλου εκπαιδευόμενου θα ωφελούνταν από την εξ 

Αποστάσεως Συμβουλευτική. Θα ανεβάσει την συνεισφορά του με σκοπό ο άλλος 

εκπαιδευόμενος να τη διαβάσει και να σκεφτεί τα ακόλουθα : 

- Είναι οι λόγοι που έδωσε ο συνάδελφός σας οι ίδιοι με εκείνους που σκεφτόσασταν καθώς 

γράφατε την περιγραφή; Ανακαλύψατε κάτι νέο;  

- Γιατί;  

- Γιατί όχι; 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΟ  

Χρόνος: 10 λεπτά  

Είδος: online δραστηριότητα 

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ακόλουθη πρόταση: 

«Η online συμβουλευτική πιθανόν να μην είναι κατάλληλη αν…», συμπληρώνοντας τη πρόταση 

με ότι πιστεύουν οι συμμετέχοντες ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που αποτρέπει τη 

Συμβουλευτική εξ Αποστάσεως να λάβει χώρα. 

Ο εκπαιδευόμενος, αφού θα έχει υποβάλει την απάντησή του θα μπορεί να διαβάσει τις 

απαντήσεις των άλλων εκπαιδευόμενων και να σκεφτεί και να συζητήσει με τους άλλους 

εκπαιδευόμενους διαδικτυακά σχετικά με τα ακόλουθα : 

- Μετά την ανάγνωση των άλλων απαντήσεων, έχετε αλλάξει γνώμη ή ακόμα θεωρείτε 

ότι η απάντησή σας ήταν η πιο κατάλληλη;  

- Γιατί; 

- Γιατί όχι; 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3: ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΟΥΙΖ 

Χρόνος: 10 λεπτά 

Είδος: on-line δραστηριότητα 

Ερώτηση 1: (κείμενο 1-2 σειρές) 

Απάντηση 1 (1 σειρά) 

Απάντηση 2 (1 σειρά) 

Απάντηση 3 (1 σειρά) 

Απάντηση 4 (1 σειρά) 

Διαλέξτε τη σωστή απάντηση 



 

 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ONLINE ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΟΥΙΖ 

 

Τρίτη Περίοδος (Τρίτη Εβδομάδα) - ΙΟ3 σελ. 17-25 
 

Ενότητα 5. 

Διαχείριση της θεραπευτικής σχέσης εξ αποστάσεως – Κανόνες και όρια  

A. Περιγραφή των εκπαιδευτικών στόχων : Μια παράγραφος για τους εκπαιδευτικούς 

στόχους – Τι ( τα θέματα/αντικείμενα που μπορούμε να βρούμε στην ενότητα ) – Πώς θα 

λειτουργήσουν (εστίαση ) – Γιατί περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση (στόχοι/ αναμενόμενα 

αποτελέσματα από την εκπαίδευση) 

B.  Θέματα: 

 Βοηθητικοί παράγοντες της θεραπευτικής σχέσης εξ αποστάσεως 

 Διαχείριση των ορίων της online θεραπευτικής σχέσης 

 

Σελίδες στο ΙΟ3: 21-24  

 

ΑΣΚΗΣΗ / ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1: ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ  

Χρόνος : 20 λεπτά  

Είδος: Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:  

o Τηλεδιάσκεψη. 

o Σύντομη επεξήγηση των κανόνων πριν τη συζήτηση- Αυτό θα μπορούσε να εμφανιστεί 

σαν βίντεο με κανόνες.  

o To θέμα της άσκησης δίνεται στην ομάδα: Πώς διαχειρίζεστε τη θεραπευτική σας σχέση 

τώρα; Ποια θα είναι η θεμελιώδης διαφορά όταν θα τη διαχειρίζεστε εξ αποστάσεως; 

o Η ομάδα πρέπει να συζητήσει τις ιδέες της. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Είδος: online δραστηριότητα και πρόσωπο με πρόσωπο δραστηριότητα 

1ο μέρος: online 



 

 
 

Οι εκπαιδευόμενοι θα βρουν πέντε μελέτες περιπτώσεων ( το μέγιστο μέχρι 15 σειρές) για 

πέντε υποθετικές περιπτώσεις που χρειάζονται εξ Αποστάσεως Συμβουλευτική. Οι 

εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν μια μελέτη περίπτωσης και να απαντήσουν την εξής 

ερώτηση: “Πως θα οργανώνατε το συμβουλευτικό σας πλάνο για αυτό το περιστατικό; ” 

 

2ο μέρος: πρόσωπο με πρόσωπο 

Χρόνος: 30-40 λεπτά 

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση, το πολύ 10 λεπτών 

για να κάνουν γνωστό το πλάνο τους στους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους. Μετά από αυτό, οι 

εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να οργανωθούν σε ζευγάρια και να συνεργαστούν ώστε να 

φτιάξουν ένα κοινό πλάνο συμβουλευτικής , ένα συνδυασμό μεταξύ των δύο προτάσεων. Αυτό 

σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συμβιβαστούν με πιθανές διαφωνίες σχετικά με 

το τελικό περιεχόμενο. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3:  ΚΟΥΙΖ 

Χρόνος: 10 λεπτά 

Είδος: on-line δραστηριότητα 

Ερώτηση 1: (Κείμενο 1-2 σειρές) 

Απάντηση 1 (1 σειρά) 

Απάντηση 2 (1 σειρά) 

Απάντηση 3 (1 σειρά) 

Απάντηση 4 (1 σειρά) 

Διαλέξτε τη σωστή απάντηση 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ONLINE ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΟΥΙΖ 

 

 

Ενότητα 6. 

Επικοινωνία και δεξιότητες Συμβουλευτικής εξ Αποστάσεως 

A. Περιγραφή των εκπαιδευτικών στόχων : Μια παράγραφος για τους εκπαιδευτικούς 

στόχους – τι ( τα θέματα/αντικείμενα που μπορούμε να βρούμε στην ενότητα ) – πως θα 

λειτουργήσουν (εστίαση) – γιατί περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση ( στόχοι/ αναμενόμενα 

αποτελέσματα στην εκπαίδευση) 



 

 
 

B. Θέμα: 

 Πακέτο δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για τις επικοινωνιακές και 

συμβουλευτικές δεξιότητες “εξ αποστάσεως”. 

 

Σελίδες στο ΙΟ3 : 25-32  

 

ΑΣΚΗΣΗ 1:  ΚΟΥΙΖ 

Χρόνος: 10 λεπτά 

Είδος: on-line δραστηριότητα 

Ερώτηση 1: (Κείμενο 1-2 σειρές) 

Απάντηση 1 (1 σειρά) 

Απάντηση 2 (1 σειρά) 

Απάντηση 3 (1 σειρά) 

Απάντηση 4 (1 σειρά) 

Διαλέξτε τη σωστή απάντηση 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2: Η ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ 

Χρόνος: 20 λεπτά 

Είδος: Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο 

Οι εκπαιδευόμενοι θα ξεκινήσουν συμβουλευτική μέσω μιας συζήτησης chat με έναν από τους 

εκπαιδευτές, που θα λειτουργήσει σαν υποθετικό περιστατικό. Ο εκπαιδευτής θα βάλει τον 

εκπαιδευόμενο σε διάφορες περίπλοκες καταστάσεις, που σχετίζονται με την έλλειψη της 

επαφής πρόσωπο με πρόσωπο. Η συζήτηση θα κρατήσει το πολύ 20 λεπτά. Στο τέλος ο 

εκπαιδευόμενος θα πρέπει να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης: Πώς 

νιώσατε; Ποιο μέρος της απόδοσης σας θα κρατούσατε; Ποιο μέρος της διαδικασίας θα 

αλλάζατε; Και λοιπά. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3: ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Χρόνος: 20 λεπτά 

Είδος: Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο  

Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να θυμηθούν ένα δύσκολο τηλεφώνημα που έπρεπε να 

αντιμετωπίσουν σε μια γραμμή στήριξης. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να δουλέψουν σε 

ζευγάρια μέσω του Whats App call, του Skype ή όποιου άλλου εργαλείου προτιμούν για να 



 

 
 

κάνουν τηλεφωνικές κλήσεις. Καθένας από αυτούς θα παρουσιάσει την περίπτωσή του στον 

συνέταιρό του, προσομοιώνοντας την κλήση. Κάθε προσομοίωση πρέπει να διαρκέσει το πολύ 

20 λεπτά. Μετά τις δύο κλήσεις, κάθε εκπαιδευόμενος θα σκεφτεί και θα συζητήσει με τους 

άλλους εκπαιδευόμενους που είναι  online σχετικά με τα ακόλουθα: 

- Σας έδωσε ο συνάδελφος σας ιδέες για το πώς να διαχειριστείτε το περιστατικό σας;  

- Αν αυτό το περιστατικό τηλεφωνούσε ξανά, θα χρησιμοποιούσατε μερικές από αυτές;  

 

ΑΣΚΗΣΗ 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

Χρόνος: 10 λεπτά  

Ο σκοπός της διαχείρισης προβλημάτων στην Συμβουλευτική είναι: 

 Να βοηθήσει τους πελάτες με κατάλληλα εργαλεία και να επιλύσει τα προβλήματά 

τους. 

 Να καθοδηγήσει τους πελάτες μέσω της εξερεύνησης των προβλημάτων τους. 

Προετοιμάστε μια παρουσίαση σχετικά με το θέμα, με την πιο συναφή πληροφόρηση και 

μοιραστείτε τη με τους συναδέλφους σας. Μετά από αυτό, θα δημιουργηθεί μια συζήτηση για 

να αναλύσει τις διαφορετικές ιδέες και απόψεις. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ONLINE ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΟΥΙΖ 

 

 

Τέταρτη Περίοδος (Τέταρτη Εβδομάδα) - ΙΟ3 σελ. 26-31 
 

Ενότητα 7. 

Κλείσιμο του κύκλου συμβουλευτικής 

A. Περιγραφή των εκπαιδευτικών στόχων: Μια παράγραφος για τους εκπαιδευτικούς στόχους 

– Τι (τα θέματα/αντικείμενα που μπορούμε να βρούμε στην ενότητα) – Πώς θα 

λειτουργήσουν (εστίαση) – Γιατί περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση (στόχοι/ αναμενόμενα 

αποτελέσματα από την εκπαίδευση) 

B. Θέματα: 

 Κλείσιμο του κύκλου συμβουλευτικής 

 Οι παράγοντες που καθορίζουν την ικανότητα του πελάτη να ωφεληθεί από τη 

Συμβουλευτική εξ Αποστάσεως. 



 

 
 

 

Σελίδες στο ΙΟ3: 33-37   

 

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ “ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ” 

Χρόνος: 40 λεπτά 

Είδος: δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο  

«Η online συμβουλευτική πιθανόν να μην είναι κατάλληλη αν…» 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

o Τηλεδιάσκεψη  

o Σύντομη επεξήγηση των κανόνων πριν το σεμινάριο  

o Η ομάδα πρέπει να συζητήσει κατά τη διάρκεια και μετά το σεμινάριο 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΑΣ ΤΟ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ 

Χρόνος: 30 λεπτά  

Είδος: online δραστηριότητα  

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα βρουν έξι δείγματα ηχητικών μηνυμάτων  από υποθετικά περιστατικά. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αποδώσουν σε κάθε ένα από αυτά έναν από τους ακόλουθους 

τύπους κατάληξης: 

- Προκαθορισμένη κατάληξη 

- Σταδιακή κατάληξη 

- Κατάληξη με επιτυχείς συνεδρίες 

- Προγραμματισμός επαφής μετά τη λήξη για παρακολούθηση της θεραπείας (follow up) 

- Πρόωρη κατάληξη (Διακοπή) 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3:  ΚΟΥΙΖ 

Χρόνος: 10 λεπτά 

Είδος: on-line δραστηριότητα 

Ερώτηση 1: (Κείμενο 1-2 σειρές) 

Απάντηση 1 (1 σειρά) 

Απάντηση 2 (1 σειρά) 

Απάντηση 3 (1 σειρά) 

Απάντηση 4 (1 σειρά) 



 

 
 

Διαλέξτε τη σωστή απάντηση 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ONLINE ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΟΥΙΖ 

 

Ενότητα 8. 

Επιστημονική εποπτεία και αξιολόγηση της Συμβουλευτικής εξ Αποστάσεως 

A. Περιγραφή των εκπαιδευτικών στόχων: Μια παράγραφος για τους εκπαιδευτικούς στόχους 

– Τι (τα θέματα/αντικείμενα που μπορούμε να βρούμε στην ενότητα) – Πώς θα 

λειτουργήσουν (εστίαση) – Γιατί περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση (στόχοι/ αναμενόμενα 

αποτελέσματα από την εκπαίδευση) 

B. Θέμα: 

 Επόπτες και εκπαιδευτές 

 

Σελίδες στο ΙΟ3 : 38 -40 

  

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

Χρόνος: 15 λεπτά 

Είδος: δραστηριότητα on-line 

Χρόνος: 10 λεπτά 

Θα ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να συμπληρώσουν τη λέξη που λείπει στις παρακάτω 

προτάσεις (1 έως 9), διαλέγοντας από την λίστα (a έως h) παρακάτω. Τα θέματα αυτά 

σχετίζονται με συστάσεις για τον επόπτη ενός συμβούλου εξ αποστάσεως: 

Λίστα:  

a. Πεπειραμένος 

b. Δεοντολογικά 

c. Αξιολόγηση  

d. Αρχεία 

e. Ενθαρρύνει 

f. Επακριβώς 

g. Αναπαράγουν  

h. Νέες τεχνολογίες 

 



 

 
 

1. (Πεπειραμένος) στη σεξουαλική και ενδοοικογενειακή βία. 

2. Να έχει εκπαιδευτεί σχετικά με τα συγκεκριμένα (δεοντολογικά) και νομικά ζητήματα 

της online συμβουλευτικής. 

3. Θα έπρεπε να (ενθαρρύνει) τον εκπαιδευόμενο να πραγματοποιούν συναντήσεις 

ηλεκτρονικές και πρόσωπο με πρόσωπο. 

4. Να είναι προσεχτικός σχετικά με την (αξιολόγηση). 

5. Να έχει πρόσβαση στα πλήρη (αρχεία) στων ηλεκτρονικών συνεδριών. 

6. Να τυποποιεί (νέες τεχνολογίες) χρησιμοποιώντας τες στην εποπτεία.  

7. Να (ενθαρρύνει) τους εκπαιδευόμενους να αποκτούν εμπειρία σε διάφορες 

ηλεκτρονικές διαδράσεις.  

8. Να καταρτίζει τους εκπαιδευόμενους συμβούλους να αξιολογούν (επακριβώς) τον 

πελάτη. 

9. Πρέπει να εκπαιδευτούν στο πώς να (αναπαράγουν) αυτές τις αλληλεπιδράσεις σε ένα 

περιβάλλον που βασίζεται σε κείμενο. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ 

Μεγάλη ομαδική συζήτηση  

Χρόνος : 35 λεπτά 

Είδος : δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο  

“Μπορεί κάποιος να μας πει τι είναι το παιχνίδι ρόλων;” Αφήστε τους συμμετέχοντες να 

συζητήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το παιχνίδι ρόλων. Παρακάτω είναι  κάποια κύρια 

σημεία για να τονίσετε: 

 Το παιχνίδι ρόλων είναι το να διαδραματίζεται μια κατάσταση. Στην περίπτωσή μας, 

ένα σενάριο συμβουλευτικής. 

 Σε κάθε παιχνίδι ρόλων  που κάνουμε, θα εστιάζουμε σε διαφορετικές δεξιότητες. 

Καθώς διδασκόμαστε νέες δεξιότητες, θα προσπαθήσουμε να βασιστούμε στις 

δεξιότητες που διδαχθήκαμε προηγουμένως. Με αυτόν τον τρόπο, όταν διδασκόμαστε 

μια νέα συμβουλευτική δεξιότητα, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις δεξιότητες που μάθαμε 

προηγουμένως, καθώς λειτουργούν προσθετικά. 

 Για να κάνουμε πιο αποτελεσματικό το παιχνίδι ρόλων, είναι καλύτερα να φέρνουμε 

παραδείγματα από την πραγματική ζωή. Για παράδειγμα, σαν πελάτης θα μπορούσατε 

να παρουσιάσετε ένα πρόβλημα που έχει επιλυθεί ξανά. Αν είναι ένα αληθινό σενάριο, 

τότε θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε τα συναισθήματα και τα θέματα γύρω από το 

πρόβλημα. 



 

 
 

 Συνήθως, θα κάνουμε τα παιχνίδια ρόλων είτε σε μεγαλύτερες ομάδες είτε σε μικρές 

ομάδες των τριών. Ένα άτομα θα είναι ο σύμβουλος, ένας ο πελάτης και ένα άτομο θα 

έχει το ρόλο του παρατηρητή και μετά θα κάνει σχόλια. 

1. Σύμβουλος: να θέσει σε εφαρμογή νέες επικοινωνιακές και συμβουλευτικές δεξιότητες. 

Να μπει στο ρόλο του συμβούλου. 

 Θυμηθείτε: σκοπός του παιχνιδιού ρόλων είναι να εξασκηθούν νέες πρακτικές, ΟΧΙ να 

λυθεί το πρόβλημα. Αποφύγετε να δίνετε συμβουλές και να προτείνετε λύσεις. 

 Θυμηθείτε την πρόσωπο-κεντρική συμβουλευτική προσέγγιση: ο πελάτης γνωρίζει 

καλύτερα. Τιμήστε την εμπειρία και την αντίληψη του πελάτη. 

2. Πελάτης:  να συμπεριφερθεί καταλλήλως σαν πελάτης 

 Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα από την 

πραγματική ζωή. Αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα ελάσσονος σημασίας το οποίο 

έχει ήδη επιλυθεί. 

 Επίσης μπορείτε να αναπαραστήσετε ένα πρόβλημα που έχετε παρατηρήσει ότι 

προβληματίζει κάποιον άλλο ή είστε εξοικειωμένος/η με αυτό.  

 Αν παρουσιάσετε ένα πρόβλημα με το οποίο δεν είστε εξοικειωμένος/η, είναι 

δυσκολότερο για το σύμβουλο να εξασκήσει τις δεξιότητές του. 

 Κάντε στον εαυτό σας τις ακόλουθες ερωτήσεις πριν μπείτε στη θέση του πελάτη: 

o Πώς θα ένιωθα; 

o Πώς θα το διαχειριζόμουν; Τι θα έκανα αν αντιμετώπιζα αυτό το πρόβλημα; 

o Ποιος άλλος εμπλέκεται σε αυτό το πρόβλημα και με τι τρόπο;  

o Ποιο είναι το γενικό μου υπόβαθρο και πώς θα επηρεάσει το πρόβλημά μου; 

 Όταν θα διαδραματίζετε το ρόλο του πελάτη, απαντήστε όσο πιο φυσικά μπορείτε στο 

σύμβουλο. Μοιραστείτε ότι μοιάζει κατάλληλο με αυτά που λέει ο σύμβουλος. Μην 

προσπαθήσετε σκόπιμα να το κάνετε εύκολο ή δύσκολο για τον σύμβουλο.  

3. Παρατηρητής: ακούτε τι λέγεται και πώς λέγεται, όπως επίσης παρατηρείτε και τη μη 

λεκτική επικοινωνία μεταξύ πελάτη – συμβούλου. 

 Εστιάστε στον σύμβουλο. 

 Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ρόλων, ο παρατηρητής δεν πρέπει να πει κάτι. 

 Μετά το πέρας του παιχνιδιού ρόλων, θα παράσχει σχόλια στο σύμβουλο. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ONLINE ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΟΥΙΖ 

 



 

 
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΠΛΑΝΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η κύρια ανησυχία των γυναικών που έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή και σεξουαλική βία 

σχετικά με τη χρήση διαδικτυακών πηγών και της εξ αποστάσεως λειτουργίας της 

συμβουλευτικής, είναι η διαβεβαίωση ότι οι προσωπικές ιδιωτικές τους πληροφορίες είναι 

ασφαλείς. Έτσι, οι σύμβουλοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τα ρίσκα ασφάλειας και 

τους τρόπους αντιμετώπισής τους. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1  

Χρόνος: 30 λεπτά 

Είδος: Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο  

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν ότι γνωρίζουν στα πλαίσια της κακοποίησης 

μέσω της τεχνολογίας, η οποία αφορά ζητήματα/ ανησυχίες ασφαλείας. 

Καταγράψτε όλες τις απαντήσεις στον πίνακα για περαιτέρω συζήτηση. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2  

Χρόνος: 120 λεπτά 

Είδος: Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο  

Αυτή η άσκηση βοηθάει στην εξερεύνηση της διαχείρισης των διαδικτυακών/ τεχνολογικών 

θεμάτων ασφαλείας και τις διαδικασίες που χρειάζονται για να αντιμετωπιστούν.  

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συζητήσουν, αν και ποιες, δραστηριότητες, έχει ήδη 

αναλάβει ή σκέφτεται να αναλάβει η οργάνωσή τους, σαν μέρος του πλάνου ασφάλειας για τις 

γυναίκες που κινδυνεύουν ή έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία. 

Καταγράψτε όλες τις απαντήσεις στο πίνακα για περαιτέρω συζήτηση. 

Περιγράψτε τις κύριες συμβουλές ασφαλείας που οι επαγγελματίες πρέπει να λάβουν υπόψη 

στο πλάνο ασφαλείας για τις γυναίκες που αναζητούν συμβουλευτικές υπηρεσίες (προωθήστε 

κάποια απτά παραδείγματα).  

Περιγράψτε τις βασικές σκέψεις για την ασφάλεια όταν χρησιμοποιείται διαδικτυακή ή άλλη 

τεχνολογία από απόσταση για την παροχή υπηρεσιών (ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 

παρατηρήσουν κάποιες ήδη υπάρχουσες σκέψεις για την ασφάλεια). 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ONLINE ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΥΙΖ 



 

 
 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΟ2/ΙΟ3/ΙΟ4 ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ  

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

Χρόνος: 30 λεπτά 

Είδος: Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο  

Θα παρέχεται στους εκπαιδευόμενους το σχέδιο ενός ανθρώπου, το οποίο θα αναπαριστά τον 

ιδανικό σύμβουλο. Οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώνουν το σχέδιο γράφοντας τις δεξιότητες 

που θεωρούν απαραίτητες για έναν εξ αποστάσεως σύμβουλο (για παράδειγμα: 

ενσυναίσθηση, μη επικριτική συμπεριφορά, τεχνολογικές ικανότητες, κτλ.). Οι εκπαιδευόμενοι 

πρέπει να γράψουν για κάθε δεξιότητα ποιο θεωρούν ότι είναι το αντίστοιχο σημείο στο 

ανθρώπινο σχήμα που συνδέεται με αυτή την ικανότητα ( για παράδειγμα: ενσυναίσθηση στην 

καρδιά , τεχνολογικές ικανότητες στα δάχτυλα και λοιπά).  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ  

Είδος: Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο  

1. Προσδιορίστε τη συμβουλευτική σαν διαδικασία και σχέση.  

2. Αναγνωρίστε τα χαρακτηριστικά ενός συμβούλου. 

3. Συζητήστε τα χαρακτηριστικά-κλειδιά και τα μοναδικά χαρακτηριστικά στης 

συμβουλευτικής σχέσης. 

Σύνοψη συνεδρίας  

Δραστηριότητα/Μέθοδος Χρόνος Απαιτούμενα υλικά  

 

Εισαγωγή: 

“Προσδιορίστε τη 

Συμβουλευτική εξ 

Αποστάσεως” 

10 

λεπτά 

Σελίδες για πίνακα  

Μαρκαδόροι 

Συζήτηση σε μικρή ομάδα: 

Δημιουργία σχέσεων 

 

35 

λεπτά 

 

Πίνακας προετοιμασμένος 

Σελίδες για πίνακα  

Μαρκαδόροι  

Συζήτηση σε μεγάλη ομάδα: 

Διαφορές στη 

συμβουλευτική σχέση, 

Στόχοι της συμβουλευτικής 

15 

λεπτά 

 

 



 

 
 

Δραστηριότητα: 

Χτίσιμο εμπιστοσύνης 

 Ύφασμα που να καλύπτει τα 

μάτια (για τον μισό αριθμό 

ατόμων) 

 

Δραστηριότητα 1 

Εισαγωγή 

Χρόνος: 10 λεπτά 

«Η ενότητα αυτή της εκπαίδευσης θα εστιάσει στις βασικές ικανότητες συμβουλευτικής. Όλοι 

σας εδώ είστε εκπαιδευμένοι στην συμβουλευτική, ωστόσο καλό θα ήταν να ορίσουμε τι 

ακριβώς είναι η συμβουλευτική. Ο κάθε ένας από εσάς, έχει μία ιδέα για το τι είναι η 

συμβουλευτική, και θα ήθελα να αφιερώσουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε για αυτό..Πώς θα 

ορίζατε την συμβουλευτική; Τι είναι η συμβουλευτική;» 

 

Δραστηριότητα 2 

Συζήτηση σε μικρές ομάδες 

Χρόνος: 35 λεπτά 

Θυμηθείτε πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις στη συμβουλευτική διαδικασία.  

“Θα ήθελα από εσάς να χωριστείτε σε μικρές ομάδες 4-6 ατόμων. Στις ομάδες σας παρακαλώ 

συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις: (παρουσιάστε τις ερωτήσεις στο πίνακα που έχετε 

προετοιμάσει από πριν)” 

 Σε τι διαφέρει η συμβουλευτική σχέση με τις υπόλοιπες; 

 Σε τι μοιάζει η συμβουλευτική σχέση με τις υπόλοιπες; 

Περπατήστε τριγύρω από τις ομάδες για να απαντήσετε σε ερωτήματά τους και δώστε 

ερεθίσματα στις συζητήσεις τους αν είναι απαραίτητο. Δώστε στις ομάδες 10 λεπτά να 

συζητήσουν τις ερωτήσεις. 

Διαδικασία μετά τη συζήτηση σε μικρές ομάδες: 

Συμπληρώστε μια λίστα με χαρακτηριστικά που καθορίζουν όλους τους τύπους σχέσεων. 

Συζητήστε πότε αυτά πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά που χαρακτηρίζουν μια συμβουλευτική 

σχέση.  

 

Δραστηριότητα 3  

Συζήτηση σε μεγάλη ομάδα  

Χρόνος: 15 λεπτά  



 

 
 

Πώς η σχέση στη Συμβουλευτική εξ Αποστάσεως μοιάζει και πώς διαφέρει από άλλες σχέσεις 

όπως φιλίες και οικογενειακές σχέσεις; 

Διευθύνετε μια συζήτηση με αυτό το θέμα και συμπληρώστε μια λίστα με διαφορές. Η χρήση 

ενός πίνακα μπορεί να βοηθήσει να παρέχετε στους συμμετέχοντες ένα οπτικό εκπαιδευτικό 

εργαλείο. 

Επισημάνετε τις ακόλουθες διαφορές: 

o Διαφορά Ισχύος: δεν πρόκειται για μια ισότιμη σχέση. 

o Ο πελάτης/ ασθενής είναι ευάλωτος/ σε ανάγκη. 

o Εστίαση στις ανάγκες του πελάτη, όχι του συμβούλου. 

o Χρόνος – δεν υπάρχει η πολυτέλεια να χτιστεί η σχέση. Για αυτό το λόγο, τα στοιχεία 

της εμπιστοσύνης, της κατανόησης και της αποδοχής είναι πολύ σημαντικά.  

o Η εμπιστευτικότητα είναι απαραίτητη και θα πρέπει να συζητείται με τον πελάτη.  

o Η σχέση έχει συγκεκριμένα όρια (θα υπάρξει περαιτέρω συζήτηση για αυτό το θέμα 

αργότερα). 

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της Συμβουλευτικής;  

Αφήστε τους συμμετέχοντες να συνεισφέρουν ενεργά στην διαμόρφωση των στόχων της 

συμβουλευτικής. Επισημάνετε τα ακόλουθα σημεία: 

• Ενδυναμώστε το άτομο/ πελάτη να αντιμετωπίσει τη ζωή του/ της. 

• Εξερευνήστε τις επιλογές και βοηθήστε τον πελάτη να κάνει τις δικές του επιλογές και 

αποφάσεις. 

• Ο πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη για τις αποφάσεις του.  

 

Δραστηριότητα 4 

Οικοδόμηση Εμπιστοσύνης  

Χρόνος: 30 λεπτά 

• « Παρακαλώ σηκωθείτε και βρείτε ένα ζευγάρι. Θα πρέπει όλοι να είστε σε ζευγάρια» 

• Μοιράστε ένα μαντήλι σε κάθε ζευγάρι.  

• Ένα άτομο σε κάθε ζευγάρι «παρακαλώ να φορέσει το μαντήλι στα μάτια. Βεβαιωθείτε ότι 

δεν βλέπετε τίποτα» . 

• «Τώρα το άτομο που βλέπει, θα καθοδηγήσει το ζευγάρι του στο δωμάτιο». 

• Δώστε 5-10 λεπτά και μετά αλλάξτε ρόλους. 

 



 

 
 

Ερωτήσεις Επεξεργασίας: 

Πώς ήταν η εμπειρία με δεμένα τα μάτια; 

Τι έκανε ο οδηγός σας για να σας κάνει να νιώσετε πιο άνετα; Σας βοήθησε; 

Πώς ήταν η εμπειρία να είστε οδηγός;  

Πώς κάνατε το ζευγάρι σας να νιώσει πιο άνετα;  

Ποιος ρόλος ήταν πιο άνετος για εσάς: να είστε οδηγός ή οδηγούμενος; 

Γιατί κάναμε αυτή την άσκηση; Βεβαιωθείτε ότι οι απαντήσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 

o Ανάπτυξη ενσυναίσθησης προς τους πελάτες μας. 

o Προσδιορισμός και εμπειρία τρόπων δημιουργίας περιβάλλοντος εμπιστοσύνης.  

 

Πώς σχετίζεται αυτή η άσκηση με την συμβουλευτική; 

Είναι ο ρόλος του πελάτη παρόμοιος με τον ρόλο του ατόμου με τα δεμένα μάτια; Πώς 

διαφέρει; 

Είναι ο ρόλος του συμβούλου παρόμοιος με τον ρόλο του οδηγού; Πώς διαφέρει; 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ (ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 

Χρόνος: 10 λεπτά 

Τύπος: Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο  

• «Σχηματίστε ζευγάρια με το άτομο που κάθεται δίπλα σας. Ο ένας από εσάς θα ρωτά μόνο 

κλειστού τύπου ερωτήματα. Θυμηθείτε, αυτά είναι ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν 

με μία λέξη (συνήθως «ναι – όχι» απαντήσεις). Έτσι, ένα άτομο θα ρωτά κλειστού τύπου 

ερωτήματα και το άλλο άτομο θα απαντά». 

• Έχετε δύο λεπτά. Σταματήστε τους μετά από δύο λεπτά και ζητήστε στα ζευγάρια να 

αλλάξουν ρόλους. Και πάλι, σταματήστε τα ζευγάρια μετά από δύο λεπτά. 

Ερωτήσεις Επεξεργασίας: 

Πώς ήταν να σας ρωτούν κλειστές ερωτήσεις; Πώς νιώσατε; 

Πώς ήταν για εσάς όταν ήσασταν αυτός που έθετε τα ερωτήματα; 

Πώς χρησιμοποιήσατε τις ικανότητες ακρόασης σας κατά τη διάρκεια αυτής της 

δραστηριότητας; 



 

 
 

Πώς μπορεί αυτό το είδος ερωτήσεων να επηρεάσει την συμβουλευτική; Αφήστε τους 

συμμετέχοντες να απαντήσουν. Ορισμένες απαντήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: 

o Οι κλειστές ερωτήσεις ορίζουν τον σύμβουλο ως τον ειδικό. 

o Οι κλειστές ερωτήσεις υποστηρίζουν το ρόλο του πελάτη ως παθητικού αποδέκτη, μη 

συμμετέχοντα στη διαδικασία συμβουλευτικής. 

o Οι κλειστές ερωτήσεις παρεμποδίζουν τη συζήτηση στη συνεδρία συμβουλευτικής. 

o Οι κλειστές ερωτήσεις εμποδίζουν την ανάπτυξη της σχέσης. 

 

ΤΡΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΙ (ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 

Τύπος: Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο  

Κάθε συμμετέχων με την σειρά του, φεύγει από το δωμάτιο και ξανά-εισέρχεται με μία σαφή 

συμπεριφορά, συναίσθημα και πρόθεση, πλησιάζοντας έναν άλλον συμμετέχων, ο οποίος  

απαντά με τέτοιο τρόπο που να αντανακλά ή να απαντά σε αυτό που του εκφράστηκε. Κάθε 

συμμετέχων μπορεί να κάνει μέχρι 3 εισόδους, αλλάζοντας κάθε φορά ένα στοιχείο και 

διαδρώντας με κάποιο άλλο άτομο.  Η ιδέα είναι να αντιπροσωπευθούν οι πιθανές στάσεις που 

μπορεί να έχει ο πελάτης σας όταν έρχεται σε επαφή μαζί σας.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ (ICE-BREAKING ΑΣΚΗΣΗ) 

Τύπος: Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο  

Μια ερώτηση τίθεται στην αρχή της συνάντησης προς συζήτηση για μικρές ομάδες ή για την 

μεγάλη ομάδα. 

Η ερώτηση/ εργασία μπορεί να είναι γενική ή συγκεκριμένη ως προς το περιεχόμενο. Θα 

μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει κριτική σκέψη.  

 

ΕΚΘΕΣΗ (ICE-BREAKING) 

Τύπος: Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο  

Οι ομάδες παράγουν μια μονοσέλιδη αναφορά, ένα άρθρο ή μια ιστοσελίδα που απεικονίζει 

τις αξίες και τα οράματα της ομάδας τους σχετικά με την Συμβουλευτική εξ Αποστάσεως. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ICE-BREAKING) 

Τύπος: Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο  

Χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια («επιλέξτε έναν συνεργάτη που να γνωρίζετε λιγότερο»). 

Ζητήστε τους να κάνουν μια συνέντευξη μεταξύ τους για περίπου 10 λεπτά (Μπορείτε επίσης 



 

 
 

να προετοιμάσετε τις ερωτήσεις ή να δώσετε γενικές οδηγίες για τη συνέντευξη). Πρέπει να 

μάθουν για το τι αρέσει στην δουλειά τους ή σε κάποια προηγούμενη δουλειά τους, την 

οικογενειακή τους ζωή, τα χόμπι τους, το αγαπημένο τους άθλημα κλπ. 

Μετά τις συνεντεύξεις, καλέστε κάθε μέλος της ομάδας να συστήσει τον συνεργάτη του σε 

ολόκληρη την ομάδα. Αυτή η άσκηση τους βοηθά να μάθουν ο ένας για τον άλλον.  

 

FRAME GAME (ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 

Τύπος: Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο  

Δώστε σε κάθε συμμετέχοντα τέσσερις κενές κάρτες και ζητήστε τους να συμπληρώσουν 

τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις για το θέμα: «Ποιες είναι οι βασικές έννοιες ή τα σημεία 

μάθησης του υλικού που καλύψαμε;» Δώστε τους περίπου πέντε λεπτά να συμπληρώσουν την 

άσκηση, έπειτα συλλέξτε τις κάρτες, ανακατέψτε τες, και τυχαία μοιράστε από τρεις κάρτες σε 

κάθε συμμετέχοντα. (Σημείωση:  εάν το επιθυμεί, ο εκπαιδευτής μπορεί να συνθέσει τέσσερις 

δικές του κάρτες, αλλά θα πρέπει να είναι φιλοσοφικά απαράδεκτες σε σχέση με τις αρχές που 

παρουσιάζονται, δηλαδή, ο εκπαιδευτής θα παίξει τον ρόλο του «δικηγόρου του διαβόλου»). 

Ζητήστε από όλους να δουν τις κάρτες που έλαβαν, και έπειτα να τις βάλουν σε σειρά 

προτίμησης.   

Αφήστε τις επιπλέον κάρτες στο τραπέζι και επιτρέψτε στους συμμετέχοντες να 

αντικαταστήσουν τις κάρτες που δεν τους αρέσουν. Μετά, ζητήστε τους να ανταλλάξουν κάρτες 

μεταξύ τους. Θα πρέπει να ανταλλάξουν τουλάχιστον μία κάρτα.  

Μετά από τρία λεπτά, χωρίστε τους σε ομάδες και ζητήστε από τον κάθε ομάδα να διαλέξει τις 

τρεις κάρτες που προτιμά. Δώστε τους χρόνο να επιλέξουν, και έπειτα ζητήστε τους να 

φτιάξουν μία αφίσα με τις τελικές τρεις κάρτες τις ομάδας. 

Επιλέξτε ή ψηφίστε την αφίσα που αντιπροσωπεύει καλύτερα το θέμα.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ  

 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

Τύπος: Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο  

Ξεκινήστε τη συνάντηση όπως πριν, συνοψίζοντας την τελευταία συνεδρία καθώς και εν 

συντομία το τι θα συζητηθεί σήμερα. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να εκφράσουν 

οποιαδήποτε αμφιβολία ή ερώτηση σχετικά με την προηγούμενη συνάντηση.  

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 



 

 
 

Τύπος: Δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο  

Τερματίστε την συνάντηση εξηγώντας το στοιχείο «της προσωπικής επαφής» της συνάντησης. 

Περάστε λίγο χρόνο για να συζητήσετε αυτό το θέμα με την ομάδα εάν δεν είναι σαφές, δώστε 

παραδείγματα εάν είναι απαραίτητο. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη συνεδρία, επιτρέψτε περίπου 15-20 λεπτά για το 

κλείσιμο, όλοι μπορεί να χρειάζονται λίγη ενθάρρυνση για να μιλήσουν. Θυμηθείτε να κάνετε 

τα εξής: 

• Δώστε συγχαρητήρια σε όλους για την ολοκλήρωση της πρώτης συνάντησης, 

• Δώστε το λόγο σε όλα τα άτομα και ζητήστε να κάνουν μια σύντομη δήλωση των 

συναισθημάτων τους για την πρώτη συνάντηση. 

• Κάντε εισαγωγή στην διαδικασία αξιολόγησης. Εξηγείστε γιατί είναι σημαντικό να 

υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης. 

 

Μπορείτε να επαναλαμβάνετε τις δραστηριότητες «Έναρξη της συνάντησης» και  «Κλείσιμο της 

συνάντησης» για κάθε συνάντηση. 

 



 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Εκπαίδευση των εκπαιδευτών - Τι και Πώς 

 

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών (ΕΤΕ) θα μπορούσε να συνεπάγεται διάφορους τύπους  

ανάλογα με το ποιοι θα είναι οι συμμετέχοντες. Η ΕΤΕ θα μπορούσε να στοχεύει στο να 

προσφέρει ότι θα αποκαλούσαμε “υψηλό επαγγελματικό πακέτο εκπαίδευσης” για 

επαγγελματίες που ανήκουν ήδη στον τομέα αυτόν, οι οποίοι στοχεύουν να επεκτείνουν την 

ικανότητά τους στα πλαίσια της επίσημης ή ανεπίσημης τρέχουσας επαγγελματικής 

εκπαίδευσης. Η ΕΤΕ θα μπορούσε να στοχεύει σε νέους επαγγελματίες ή επαγγελματίες χωρίς 

προηγούμενη εμπειρία στον τομέα αυτό. Ακόμη, η ΕΤΕ θα μπορούσε να εξυπηρετεί και τους 

δύο σκοπούς ταυτόχρονα, αν οι ικανότητες και οι δεξιότητες που συνδέονται με τις 

δραστηριότητες είναι καλά σχεδιασμένες, η εκπαίδευση καθοδηγείται σε ένα συναισθηματικά 

ευφυή δρόμο, και η μεθοδολογία είναι προσανατολισμένη στην εργασία και όσο πιο 

συνδεδεμένη γίνεται στο επαγγελματικό κομμάτι που στοχεύει.      

1. Τύποι ικανοτήτων και δεξιοτήτων προς επεξεργασία: 

1.1 Προσανατολισμένη εργασία που βασίζεται σε δεξιότητες και ικανότητες αυτογνωσίας, 

σχετικά με το τη μελλοντική επαγγελματική εικόνα του εκπαιδευόμενου, προσωπικές δυνάμεις, 

και στυλ εργασίας που θα επενδύσουν στη μελλοντική επαγγελματική ευχέρεια του 

εκπαιδευόμενου.   

1.2 Ικανότητες και δεξιότητες ομαδικής διαχείρισης, σε συνδυασμό με διαπροσωπική και 

προσωπική συναισθηματική ευφυΐα. 

1.3  Δεξιότητες και ικανότητες διαχείρισης, σε συνδυασμό με το σχεδιασμό και την εφαρμογή  

συγκεκριμένων τεχνικών δεξιοτήτων και τη γνώση ότι οι εκπαιδευόμενοι θα εκτεθούν ως 

μελλοντικοί επαγγελματίες.   

2. Πως θα έπρεπε ο εκπαιδευτής της (ΕΤΕ) να είναι / να δρα;  

Δεν υπάρχει μια ερμηνεία που θα ταίριαζε σε όλους τους εκπαιδευτές αλλά ένας συνδυασμός 

χαρακτηριστικών για διαφορετικά επαγγελματικά προφίλ. Εμείς έχουμε επιλέξει κάποια τα 

οποία θεωρούμε σημαντικά (χωρίς συγκεκριμένη σειρά): 

2.1 Μέντορας: ο μέντορας είναι ένας επαγγελματίας στο πεδίο, ο οποίος μπορεί να παρέχει 

συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με διαπροσωπικά και τεχνικά ζητήματα πάνω στα οποία 

θα εργάζεται ο εκπαιδευόμενος. Είναι τυπικά το πρόσωπο που εκτελεί το  follow-up των νέων 

εργαζόμενων και παρέχει γνώσεις περί εσωτερικών ζητημάτων, εξηγώντας συγχρόνως την 

εργασιακή κουλτούρα της συγκεκριμένης θέσης.  



 

 
 

2.2 Coach: Ο coach δεν θα παρέχει συγκεκριμένη γνώση  (Πχ: τι βιβλίο να διαβάσετε, πού είναι 

το φωτοτυπικό μηχάνημα…) αλλά θα συνοδεύει τον εκπαιδευόμενο στην αντιμετώπιση 

προσωπικών και επαγγελματικών  προκλήσεων που θα επηρεάζουν την απόδοση του/ της στην 

εργασία, με σκοπό να επιτύχει μια αλλαγή με βάση τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου.  

2.3 Δάσκαλος: ο εκπαιδευτής της ΕΤΕ είναι ένας δάσκαλος με την έννοια ότι αυτός/ αυτή θα 

είναι ο συντονιστής μιας παιδαγωγικής κατάστασης. Δεν περιλαμβάνεται η “διδασκαλία 

κάποιου πράγματος σε κάποιον”, αν με αυτό εννοούμε μια μονής κατεύθυνσης διαδικασία 

μεταφοράς πληροφοριών από τον εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο. Η διδασκαλία και  “η 

μάθηση” είναι δύο υποκειμενικές αντιλήψεις ενός φαινόμενου δηλαδή της ανάπτυξης και 

διαχείρισης της παιδαγωγικής κατάστασης. Αν η διαχείριση είναι σωστή, η εκμάθηση θα είναι  

ένα φυσικό παράγωγο της ΕΤΕ.  

2.4 Μοντέλο παρατήρησης εργασίας (job shadowing): Ο εκπαιδευτής πρέπει να υποδείξει τις 

ικανότητες και τις δεξιότητες που αυτός/ αυτή θέλει να εμφυσήσει/ εμπνεύσει στους 

εκπαιδευόμενους. Με βάση αυτό, οι δραστηριότητες  οι οποίες θα ηγηθεί ο εκπαιδευτής, 

περιλαμβάνουν ένα ισχυρό στοιχείο παρατήρησης, καθώς στους εκπαιδευόμενους θα ζητηθεί 

να παρακολουθήσουν τι και με ποιο τρόπο κάνει την εργασία ο εκπαιδευτής, ώστε να το 

προσαρμόσουν έπειτα.  

2.5 Οδηγός διαχείρισης Συναισθηματικής Νοημοσύνης: Κάθε εκπαιδευτής που ηγείται μιας 

ομάδας, λειτουργεί βασικά ως οδηγός διαχείρισης της συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι 

αντιδράσεις των εκπαιδευόμενων και οι μεμονωμένες εμπειρίες τους θα επιταχύνουν και θα 

καθυστερούν την εκπαίδευση κάποιες φορές. Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να αποδεικνύει ότι 

όλες οι εμπειρίες που μοιράζονται από τους συμμετέχοντες στην ΕΤΕ, μπορούν και θα πρέπει 

να επενδύουν στην ευαισθητοποίηση, την ευημερία και την αποτελεσματικότητα των ομάδων. 

2.6 Εμπνευσμένος Ηγέτης: Οι ηγετικές ικανότητες του εκπαιδευτή θα πρέπει να σκοπεύουν 

στην ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων των εκπαιδευόμενων. Οι ικανότητες κοινής ηγεσίας 

(Shared leadership) θα πρέπει να προωθούνται ενεργά. Η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ως 

στόχο την προετοιμασία των εκπαιδευόμενων, ώστε να είναι καταρτισμένοι σχετικά με την 

κοινή ηγεσία και να είναι ικανοί να συνεργάζονται σε ποικίλα επαγγελματικά δίκτυα.  

2.7 «Μαθαίνω να μαθαίνω» Πρότυπο: Οι εκπαιδευτές θα πρέπει πάντα να είναι διατεθειμένοι 

να μετατραπούν σε εκπαιδευόμενους ανά πάσα στιγμή για να βελτιωθούν επαγγελματικά. Η 

προθυμία συμμετοχής σε συνεχιζόμενες μαθησιακές δραστηριότητες είναι κάτι που πρέπει να 

ενθαρρυνθεί και το οποίο θα προωθεί την περιέργεια και την κριτική σκέψη. Οι εκπαιδευτές θα  

πρέπει να τα ενσωματώσουν όλα αυτά.   

2.8 «Μαθαίνω να κάνω» και «Μαθαίνω να είμαι» Πρότυπα: Η επιτυχημένη απόδοση κάθε 

επαγγελματία δεν βασίζεται αποκλειστικά στο "κάνω", αλλά στο "είμαι", το οποίο σχετίζεται με 



 

 
 

το πώς γίνονται τα πράγματα και ποια είναι η στάση του επαγγελματία όσον αφορά τις 

δραστηριότητες για τις οποίες θα είναι υπεύθυνος.    

2.9 Ευημερία όλων των εμπλεκόμενων: Ο εκπαιδευτής πρέπει να διασφαλίζει, στο πλαίσιο των 

δυνατοτήτων του, ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε η 

γενική ευημερία των συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου) να μην τίθεται σε 

κίνδυνο. Αυτό περιλαμβάνει την διασφάλιση των αναγκαίων διαλειμμάτων, την διάθεση νερού 

και σνακ, άνετο περιβάλλον (φωτισμός, καθίσματα..), όχι πολύ επιβαρυμένο πρόγραμμα, κτλ. 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να νιώθουν ότι λαμβάνονται υπόψη. Όλα τα μέλη της ομάδας 

θα πρέπει να νιώθουν ότι το μοναδικό προσωπικό τους στυλ έκφρασης, αξιών και ατομικής 

ποικιλομορφίας (φύλο, ηλικία, γλώσσα, εθνικότητα, στυλ μάθησης ...) γίνονται σεβαστά και 

συμπεριλαμβάνονται.  

3. Πώς να οργανώσετε την εκπαίδευση:  

- Καταρχάς, θα πρέπει να υπάρχει κάποια πληροφόρηση σχετικά με τους συμμετέχοντες: ποιοι 

είναι οι εκπαιδευόμενοι; Ποιο είναι το επαγγελματικό/ ακαδημαϊκό τους προφίλ και ανάγκες; Η 

ηλικία, το φύλο, και άλλες απαραίτητες πληροφορίες (γλώσσα, κινητική ή αντιληπτική 

διαφορετικότητα, διαιτητικές ανάγκες, κτλ.)  θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ρωτήστε τους 

συμμετέχοντες ποιες είναι οι προσδοκίες τους για την εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας τι 

περιμένουν από εσάς, θα αντιληφθείτε πού θα πρέπει να εστιάσετε περισσότερο. Θα πρέπει να 

διευκρινίσετε ποια είναι η ζήτηση της ομάδας.  

- Ορίστε ένα σύνολο τριών με τεσσάρων βασικών ικανοτήτων (ευρύτερες κατηγορίες που 

συνδέονται με τον "τρόπο" και συχνά ονομάζονται με ένα ουσιαστικό, δηλαδή 

"ενσυναίσθηση", "ενεργή ακρόαση", "προαγωγικότητα"..) τις οποίες θα στοχεύσετε να 

ενισχύσετε μέσω της εκπαίδευσης.  

- Ορίστε ένα σύνολο πέντε με δέκα ικανοτήτων (συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες συνήθως θα 

πρέπει να εκτελούνται από τους εκπαιδευόμενους στο πεδίο, και υποδηλώνονται με ρήμα 

δηλαδή: "ηρεμήστε έναν άτομο σε κρίση", "δημιουργήστε ένα δεσμό με το άτομο που καλεί σε 

μια γραμμή βοήθειας και μόλις έχει πέσει θύμα επίθεσης ή βίαιης συμπεριφοράς", "λάβετε 

ακριβείς πληροφορίες από άτομο που καλεί σε γραμμή βοήθειας και βρίσκεται σε έκτακτη 

ανάγκη", και οι οποίες συνδέονται με κάθε μία από αυτές τις ικανότητες). Οι συγκεκριμένες 

δραστηριότητες που θα προσφέρετε σε κάθε συνάντηση θα πρέπει να συνδέονται με τις 

δεξιότητες που απαριθμούνται και εξασκούνται μέσω μιας βήμα προς βήμα διαδικασίας 

προτυποποίησης, παιχνιδιών ρόλων, και καλλιέργειας της αυτοπαρατήρησης των 

συμμετεχόντων. 

-Προσανατολισμένη μάθηση σε καθήκοντα/ μάθηση μέσω δραστηριοτήτων. Οι αξιόλογες 

εκπαιδευτικές διαδικασίες περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό αναπαραγωγής δραστηριοτήτων/ 

καταστάσεων, οι οποίες βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά σε εκείνες που θα συναντήσουν 



 

 
 

οι συμμετέχοντες στην πραγματικότητα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες θα 

εξειδικευτούν και αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για την επαγγελματική τους ικανότητα και, ως 

εκ τούτου, θα ενδυναμωθούν. 

- Μην ξεκινάτε ποτέ με την λεγόμενη «Θεωρία», αφήστε τις θεωρητικές εξηγήσεις και τις 

περαιτέρω πληροφορίες βιβλιογραφίας να λειτουργήσουν ως υπό-προϊόν της πρακτικής 

εμπειρίας μάθησης. Με αυτόν τον τρόπο,  η γνώση δεν θα είναι μόνο εμπειρία του «μυαλού» 

αλλά και μία ολοκληρωμένη και αξιοσημείωτη πραγματική εμπειρία.   

- Σχεδιάστε δραστηριότητες με μια βήμα προς βήμα ακολουθία, που να συνδέεται με τα 

αναμενόμενα καθήκοντα του επαγγελματικού προφίλ. Για παράδειγμα, εάν η ακρόαση και η 

καθοδήγηση θα είναι θέματα της εκπαίδευσης, ασκήσεις για την ενεργή ακρόαση και την 

συνειδητή καθοδήγηση θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος της ακολουθίας ώστε να 

αφομοιωθούν από τους συμμετέχοντες.  

- Σχεδιάστε για ζευγάρια, μικρές ομάδες και μεμονωμένες δραστηριότητες που θα λάβουν 

χώρα σε κάθε συνάντηση. Λάβετε υπόψη το μοντέλο Πολλαπλής Νοημοσύνης  του Howard 

Gardner για να το διανείμετε σε κάθε τύπο εκπαιδευόμενου και σχεδιάστε για διαφορετικούς 

τύπους υποστήριξης, σύνθεση ομάδας και δραστηριότητες. Ενθαρρύνετε τη φυσική κίνηση, 

είναι βολικό για όλους, αλλά ειδικά για τους άνδρες, για να έχουν κίνητρο.   

Θυμηθείτε: το να σχεδιάζετε πολλά πράγματα για λίγο χρόνο δεν είναι τόσο παραγωγικό, όσο 

το να γίνουν λιγότερα πράγματα αλλά σε βάθος.  Όσο λιγότερα τόσο καλύτερα!  



 

 
 

 

 

Ζητήματα ασφαλείας 

 

Διαθέσιμες έρευνες δείχνουν ότι οι online τεχνολογίες χρησιμοποιούνται από τους θύτες για να 

ελέγξουν, να παρακολουθήσουν και να κακοποιήσουν τις γυναίκες στα πλαίσια της 

ενδοοικογενειακής βίας. Η χρήση της πληροφορίας και των τεχνολογιών επικοινωνίας για τον 

εξαναγκασμό ή τον έλεγχο του ατόμου στην ενδοοικογενειακή βία αλλά και μετά τον χωρισμό 

(Hand, T., Chung, D., & Peters, M. 2009), καθιστά αναγκαίο να καθοριστούν πρακτικές 

ασφαλείας κατά τη διάρκεια της online συμβουλευτικής με σκοπό να αποφευχθεί αυτό.  

Οι θύτες ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία με τρόπο 

κακοποιητικό και επιβλαβή για να ελέγξουν και να παρενοχλήσουν τον τωρινό ή και 

προηγούμενο σύντροφό τους (Southworth et al. 2007 cited in Hand, Chung and Peters, 2009:5-

6). Μερικοί βασικoί τρόποι  είναι:  

• Λογισμικό παρακολούθησης υπολογιστή 

• Καταγραφή πληκτρολόγησης  

• Άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων και chat rooms 

• Έλεγχος ιστορικού του φυλλομετρητή  

• Παρέμβαση στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   

• Παρακολούθηση της κάμερας. 

 

Για παράδειγμα, τα λογισμικά προγράμματα παρακολούθησης υπολογιστή  (επίσης γνωστά ως 

“spyware”) διαφημίζονται σαν προϊόντα που επιτρέπουν στους ανθρώπους «να 

κατασκοπεύουν εύκολα το σύντροφό τους». Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι λογισμικών 

παρακολούθησης, μερικά μπορεί να διατίθενται δωρεάν στο ίντερνετ, τα περισσότερα 

καταγράφουν όλες τις δραστηριότητες του υπολογιστή. Μερικά από τα λογισμικά 

προγράμματα βγάζουν φωτογραφίες από την οθόνη του υπολογιστή ανά μερικά 

δευτερόλεπτα. Κάθε προσπάθεια να διαγραφεί το ιστορικό του ίντερνετ από το φυλλομετρητή 

και/ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επίσης καταγράφεται (Southworth et al. 2007). Τα ευρήματα 

της έρευνας του Woodlock (2016) επίσης αναγνωρίζουν την χρήση της τεχνολογίας  ως 

παράγοντα διευκόλυνσης της παρακολούθησης και άλλων μορφών κακοποίησης, όπως η 

απόκτηση πρόσβασης σε κινητά τηλέφωνα με σκοπό τον έλεγχο των επαφών της γυναίκας με 

υπηρεσίες, φίλους, κτλ. Οι θύτες μπορούν μέσω του ιστορικού ενός υπολογιστή να «σπάσουν» 



 

 
 

τους κωδικούς του φορητού υπολογιστή ή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και 

πιθανόν συχνά να παρακολουθούν τους λογαριασμούς των θυμάτων κλ. 

Οι επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα που έχουν αντιμετωπίσει βία, πρέπει να είναι 

ενημερωμένοι για το ενδεχόμενο αυτών των κακοποιητικών δραστηριοτήτων. Επίσης, 

χρειάζεται να το συζητούν με τους πελάτες στο πλαίσιο εξεύρεσης λύσεων και πρακτικών για 

να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους. 

Οι πελάτες μπορεί να βρίσκονται υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση από τους θύτες, χωρίς 

να το γνωρίζουν, μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), είτε 

ζουν μαζί, είτε ζουν χωριστά (Hand, Chung, & Peters, 2009 ). 

 

Σεξουαλική βία με την χρήση της τεχνολογίας 

Παρόμοιες ανησυχίες εκδηλώνονται και σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας που διευκολύνεται 

από την χρήση της τεχνολογίας, και περιλαμβάνει ένα εύρος συμπεριφορών όπου η ψηφιακή 

τεχνολογία χρησιμοποιείται για να ενισχύσει και ηλεκτρονικά και κατά πρόσωπο την 

σεξουαλική βλάβη. Το φαινόμενο περιέχει ένα εύρος από συμπεριφορές όπως  “online 

σεξουαλική παρενόχληση, παρενόχληση με βάση το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, 

διαδικτυακή παρακολούθηση, εκμετάλλευση φωτογραφιών και χρήση υπηρεσιών για τον 

εξαναγκασμό του θύματος σε ανεπιθύμητες σεξουαλικές δράσεις» (Henry, Powel, 2018). 

Καθώς η σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να υποβοηθηθεί από την τεχνολογία, αυτό γεννάει 

ερωτήματα στο πλαίσιο της ασφάλειας των θυμάτων στη χρήση online μέσων για πρόσβαση σε 

υπηρεσίες, αφού οι θύτες πιθανόν να έχουν εγκαταστήσει κακόβουλο λογισμικό 

παρακολούθησης ή άλλα μέσα για να συνεχίσουν την κακοποίηση. Επίσης, πιθανόν θα είναι 

δύσκολο να θα λάβει χώρα η online συμβουλευτική αν υπενθυμίζει την κακοποίηση που έχει 

υποστεί το άτομο μέσω της τεχνολογίας. 

 

Μηχανισμοί ασφαλείας: επιλεγμένες καλές πρακτικές 

Οι ακόλουθες συμβουλές για επαγγελματίες στην ενδοοικογενειακή βία και την υποστήριξη 

των γυναικών, έχουν ως στόχο να παρέχουν μια λίστα δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορούν να 

είναι μέρος ενός πλάνου ασφαλείας για γυναίκες που βρίσκονται κίνδυνο ή έχουν βιώσει 

ενδοοικογενειακή βία με ή χωρίς την χρήση ΤΠΕ. Ακόμα και αν οι γυναίκες δεν έχουν βιώσει 

ενδοοικογενειακή βία, προτείνουμε οι εργαζόμενοι που συζητούν τέτοια θέματα με γυναίκες, 

να τις πληροφορήσουν για πράγματα που πρέπει να προσέχουν. 

Οι ακόλουθες συμβουλές βασίζονται στο Southworth et al. (2005, pp. 12–14) ‘Tips for 

Advocates’ όπως εκδόθηκε από τους Hand et al. (2009:15-16) και το «The Safety Net Project» 

του Εθνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Ενδοοικογενειακής Βίας 



 

 
 

(USA) https://www.techsafety.org/resources/ Παρακαλώ, επισκεφθείτε τις πηγές για να είστε 

πλήρως ενημερωμένοι.  

 

Τηλέφωνα (σταθερή γραμμή, κινητά, ασύρματα) 

• Μιλήστε με τις γυναίκες σχετικά με τον έλεγχο (και πιθανά την καταγραφή, 

όπου είναι νόμιμο) των κλήσεων μέσω του τηλεφωνητή. 

• Όταν ο επαγγελματίας καλεί τις γυναίκες στο σπίτι ή στο κινητό τους τηλέφωνο, 

να μην είναι εμφανής η ταυτότητα κλήσης τους, ώστε ο θύτης να μην είναι 

ενήμερος για το ποιος καλεί (καθώς αυτή η πληροφορία μπορεί να εμφανιστεί 

στο λογαριασμό). 

• Ενθαρρύνετε τις γυναίκες να μπλοκάρουν την εμφάνιση της ταυτότητας κλήσης 

καλώντας την εταιρία του τηλεφώνου τους. Ωστόσο, είναι πιθανό ακόμα και με 

μπλοκαρισμένη την ταυτότητα κάποιες φορές ο αριθμός θα εμφανιστεί. 

• Προειδοποιήστε τις γυναίκες ότι αν έχουν κοινό λογαριασμό τηλεφώνου με τον 

θύτη, πιθανόν θα του δώσουν πρόσβαση σε λειτουργίες και πληροφορίες 

κλήσεων. Θα είναι καλύτερα για τις γυναίκες να χρησιμοποιούν 

νέο/διαφορετικό τηλέφωνο. 

• Οι προσωπικοί τηλεφωνικοί λογαριασμοί μπορεί να ελέγχονται online από το 

θύτη, έτσι ενθαρρύνετε τις γυναίκες να επικοινωνήσουν με τον πάροχο του 

αριθμού για να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό τους και να 

αποτρέψουν την πρόσβαση από άλλους.  

• Πληροφορήστε τις γυναίκες ότι τα ασύρματα τηλέφωνα μπορούν εύκολα να 

υποκλαπούν από διάφορα μέσα όπως άλλα ασύρματα τηλέφωνα, μικρές 

οθόνες και σκάνερ. Πρέπει να βγάζουν από τη πρίζα τη βάση και δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούν αυτά τα τηλέφωνα για να κάνουν εμπιστευτικές συζητήσεις. 

• Ενθαρρύνετε τις γυναίκες να χρησιμοποιούν κωδικούς πρόσβασης ή φράσεις 

για σκοπούς αναγνώρισης όταν επικοινωνούν με τηλέτυπα. 

• Ενθαρρύνετε τις γυναίκες που χρησιμοποιούν τηλέτυπα να διαγράφουν το 

ιστορικό συνομιλιών τους. 

• Σιγουρευτείτε ότι οι οργανισμοί για την ενδοοικογενειακή βία και οι ξενώνες 

των γυναικών τους παρέχουν συσκευές για να χρησιμοποιούν μέσα στον 

οργανισμό. 

• Ενθαρρύνετε τις γυναίκες να επικοινωνήσουν με τον τηλεφωνικό τους πάροχο 

για να ενημερωθούν αν είναι ενεργοποιημένες οι υπηρεσίες τοποθεσίας. 

https://www.techsafety.org/resources/


 

 
 

Επίσης,  ρυθμίσεις όπως «να φαίνονται όλα/ κρυμμένες εφαρμογές», μπορεί να 

αποκαλύψουν κρυμμένες επιβλαβείς εφαρμογές. Αυτό συμβαίνει επειδή τα 

περισσότερα τηλέφωνα έχουν GPS και ικανότητες εντοπισμού, οι οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βρεθεί η τοποθεσία κάποιου ή ακόμη, 

επιπλέον προγράμματα μπορεί να προστεθούν.  

• Ενθαρρύνετε τις γυναίκες να χρησιμοποιούν εναλλακτικά τηλέφωνα όταν 

κάνουν κλήσεις που σχετίζονται με την βία/ κακοποίηση, αν νομίζουν ότι ο 

τωρινός ή προηγούμενος σύντροφός τους παρακολουθεί τη σταθερή γραμμή ή 

τις κλήσεις του κινητού και προσφέρετε τους ένα τηλέφωνο να χρησιμοποιούν 

μέσα στην οργάνωση. 

• Για να εξασφαλιστεί ότι κάποιο κακόβουλο λογισμικό δεν έχει εγκατασταθεί στο 

κινητό τηλέφωνο, οι γυναίκες θα πρέπει να πραγματοποιούν επαναφορά 

εργοστασιακών ρυθμίσεων (βλέπε τις οδηγίες της συσκευής) για να 

διαγράψουν κάθε εγκατεστημένο λογισμικό. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι αυτή η δράση επίσης διαγράφει όλες τις πληροφορίες επαφών και τα 

μηνύματα.  

 

Τοποθεσίες και παρακολούθηση 

• Βοηθήστε τις γυναίκες να βρουν ένα αστυνομικό ή κάποιον τεχνικό να ψάξει για 

συσκευές GPS. 

• Μιλήστε με τις γυναίκες σχετικά με την πιθανότητα να υπάρχουν κρυμμένες 

κάμερες εγκατεστημένες στο σπίτι τους. 

 

Υπολογιστές 

• Ενθαρρύνετε τις γυναίκες να χρησιμοποιούν υπολογιστές στους οποίους ο 

θύτης δεν έχει πρόσβαση.  

• Ενθαρρύνετε τις γυναίκες να αλλάζουν όλους τους κωδικούς πρόσβασης των 

υπολογιστών και τις λεπτομέρειες σύνδεσης συχνά. Ενθαρρύνετε τη χρήση 

κωδικών πρόσβασης που δεν μπορούν να προβλέψουν οι θύτες. Οι κωδικοί 

πρόσβασης και οι λεπτομέρειες σύνδεσης  πρέπει να περιλαμβάνουν αριθμούς, 

γράμματα και σύμβολα. Ωστόσο, αν ο υπολογιστής παρακολουθείται από 

λογισμικά τότε πρέπει να χρησιμοποιείται ένας υπολογιστής που να μην είναι 

κοινής χρήσης. Δείτε παρακάτω αναλυτικότερα για τα λογισμικά 

παρακολούθησης. 



 

 
 

• Συζητήστε με γυναίκες σχετικά με τη συχνή διαγραφή του ιστορικού των 

υπολογιστών τους. 

• Υπενθυμίστε στις γυναίκες να κάνουν αποσύνδεση από τα προγράμματα όταν 

τελειώνουν. 

• Συζητήστε με τις γυναίκες σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν στο να 

ανοίγουν συνημμένα αρχεία στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όταν χρησιμοποιούν 

τον προσωπικό τους υπολογιστή. Τέτοιες επισυνάψεις μπορεί να περιέχουν ιούς 

και/ή κακόβουλο λογισμικό (ένα λογισμικό παρακολούθησης που μπορεί να 

εγκατασταθεί μέσα από ένα σύνδεσμο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 

• Εξηγήστε στις γυναίκες τους κινδύνους του λογισμικού παρακολούθησης και 

των συσκευών καταγραφής της πληκτρολόγησης που μπορεί να εγκατασταθούν 

από τους θύτες για να ελέγξουν τις δράσεις των υπολογιστών των γυναικών. 

• Ενθαρρύνετε τις γυναίκες να δημιουργήσουν ένα νέο δωρεάν λογαριασμό email  

(όπως Hotmail ή Gmail) και μιλήστε τους για τους κινδύνους που εγκυμονεί η 

δημιουργία λογαριασμού email από έναν υπολογιστή στο οποίο ο θύτης έχει 

πρόσβαση. 

• Ενθαρρύνετε τις γυναίκες να ψάξουν κατάλληλες λύσεις για αυτές στο Internet 

μέσω μιας μηχανής αναζήτησης, όπως το Google. 

• Ενθαρρύνετε τις γυναίκες να διαγράφουν συχνά το ιστορικό του φυλλομετρητή 

τους. 

• Συζητήστε με τις γυναίκες ώστε να εγκαταστήσουν λογισμικό ασφαλείας ή 

λογισμικό κατά του κακόβουλου λογισμικού στη συσκευή τους, έτσι ώστε να 

ενισχύσουν την ασφάλειά τους. 

• Συμβουλεύστε τις γυναίκες αν στο εργασιακό τους περιβάλλον παρέχονται 

προσωπικές τους πληροφορίες στο διαδίκτυο, να ζητήσουν από τον εργοδότη 

τους να τις αφαιρέσει από τη στιγμή που βρίσκονται σε κίνδυνο. 

• Οι γυναίκες θα πρέπει να ελέγχουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, για να 

εξασφαλίσουν ότι ο σύντροφός τους δεν μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω 

τηλεφώνου ή Internet banking. Είναι σημαντικό η νέα διεύθυνση της γυναίκας 

να καταγράφεται στα  τραπεζικά έγγραφα. 

 

Όταν οι γυναίκες που έχουν υποστεί βία είναι μητέρες και τα παιδιά ζουν μαζί τους, η 

ηλεκτρονική παρακολούθηση μπορεί να συμβεί μέσω των παιδιών, έτσι είναι σημαντικό να 

είναι ενήμερες για αυτό.  



 

 
 

 

Πλάνο ασφαλείας: παιδιά και ΤΠΕ  

• Διασφαλίστε ότι τα παιδιά δεν έχουν την διεύθυνσή/τοποθεσία τους σε κάποιο 

κοινωνικό δίκτυο στο οποίο θα μπορεί να έχει πρόσβαση ο θύτης.  

• Μιλήστε με τις μητέρες και τα παιδιά σχετικά με το πώς τα κινητά τηλέφωνο 

των παιδιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άντληση πληροφοριών που 

θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.  

• Βάλτε τα παιδιά να αλλάξουν κωδικούς πρόσβασης σε email κι άλλους 

διαδικτυακούς λογαριασμούς για να μειώσουν την πιθανότητα ο θύτης να έχει 

πρόσβαση στους λογαριασμούς email τους (όπως παραπάνω, η λίστα βασίζεται 

στο Southworth et al. (2005, σελ. 12–14) ‘Tips for Advocates’ όπως εκδόθηκε 

από τους Hand et al. (2009:15-16)).  

 

Κάποιες σκέψεις όταν χρησιμοποιείτε online/εξ αποστάσεως τεχνολογία για παροχή 

υπηρεσιών 

Είναι η πλατφόρμα ασφαλής; 

Πρέπει να σκεφτείτε την ασφάλεια της πλατφόρμας που χρησιμοποιείτε, καθώς κάθε 

τεχνολογία μπορεί να παραβιαστεί. Πόσο εύκολο είναι για κάποιον να παραβιάσει την 

πλατφόρμα και να έχει πρόσβαση στις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα;   

 

Είναι τα δεδομένα προσβάσιμα από άλλους ανθρώπους εκτός οργανισμού;  

Υπηρεσίες που παρέχονται από ένα τρίτο μέρος, μπορούν να δώσουν πρόσβαση  σε άλλους 

εκτός οργανισμού, στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται κατά την παροχή υπηρεσιών. Οι 

οργανώσεις πρέπει να ξέρουν πώς και σε τι έχει πρόσβαση το προσωπικό τους. Όταν επιλέγετε 

μια υπηρεσία, πρέπει να ξέρει ακριβώς τι πληροφορία συλλέγεται και για ποιο σκοπό. 

 

Υπάρχει πιθανότητα να κρατούνται αρχεία μέσω της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται;  

Καθώς τα αρχεία μπορεί να διατεθούν στην αστυνομία ή σε ένα δικηγόρο μέσω του 

δικαστηρίου ή μιας κλήτευσης, είναι σημαντικό να γνωρίζετε αν η υπηρεσία που έχετε επιλέξει 

κρατάει αρχεία καταγραφών κάθε είδους. Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζετε αν αυτές οι 

καταγραφές μετά τη διαγραφή τους, διαγράφονται μόνιμα από τον οργανισμό ή απαιτούνται 

περαιτέρω δράσεις από τον πάροχο. Σκεφτείτε να αναπτύξετε ένα πρωτόκολλο στα πλαίσια 

των καταγραφών, λαμβάνοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο της χώρας σας, όπως επίσης και την 

προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών.  



 

 
 

Αν υπάρχει πιθανότητα παραβίασης της εμπιστευτικότητας, οι συζητήσεις δεν πρέπει να 

καταγράφονται. Θα πρέπει να διαγράφονται άμεσα μαζί με τις πληροφορίες επαφής (αν η 

επαφή είναι μέσω γραμμής βοηθείας) . Οι οργανώσεις δεν θα πρέπει να κρατούν τα τηλέφωνα 

ή τις συνομιλίες. Μην αποθηκεύετε καμία πληροφορία. 

Κάθε email που έχει σταλεί από κάποιον που έχει υποστεί βία δεν πρέπει να φυλάγετε 

περισσότερο από ότι είναι απαραίτητο, θα πρέπει να διαγράφεται όσο το δυνατόν νωρίτερα 

έτσι ώστε να μη δοθεί η δυνατότητα σε ένα τρίτο πρόσωπο να γνωρίσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες. Αυτό περιλαμβάνει τον καθαρισμό και των απεσταλμένων και των 

διαγραμμένων αρχείων επίσης. 

 

Πλαστοπροσωπεί κάποιος το θύμα; 

Η Online/εξ αποστάσεως τεχνολογία ελλοχεύει τον κίνδυνο της πλαστοπροσωπίας. Θα ήταν 

χρήσιμο με σκοπό να εξασφαλιστεί η ταυτότητα του άλλου ατόμου να και αποφευχθεί η 

πλαστοπροσωπία να δημιουργηθεί μια λέξη ή φράση που θα λειτουργεί ως κωδικός. 

 

 Μερικές επιπλέον συμβουλές για τις οργανώσεις και υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων 

 

1. Προσθέστε μία ειδοποίηση ασφαλείας στο site σας. Μπορεί να είναι στην κορυφή κάθε 

σελίδας στο site του οργανισμού, επειδή ποτέ δε ξέρουμε ποια σελίδα θα επισκεφθεί ένα 

θύμα βίας πρώτα. Αποφασίστε τι θα περιέχει ο συναγερμός ασφαλείας. Μπορεί να είναι 

κάτι όπως τα ακόλουθα: 

Αν είστε σε κίνδυνο καλέστε την αστυνομία (παρέχετε τον αριθμό) ή χρησιμοποιήστε 

έναν ασφαλή υπολογιστή ή καλέστε την τοπική γραμμή βοήθειας (παρέχετε τον αριθμό). 

Συμπεριλάβετε ένα κουμπί απόδρασης που να ανακατευθύνει το πρόγραμμα περιήγησης 

σε ένα λιγότερο επικίνδυνο περιεχόμενο και θα συνδέεται σε ένα τυχαίο website (όπως 

καιρός ή τα νέα) που φορτώνει γρήγορα. Ένα κουμπί απόδρασης επιτρέπει σε εκείνον που 

είναι θύμα βίας να αλλάξει website γρήγορα αν κάποιος εισβάλει στο δωμάτιο. Ωστόσο, 

δεν διαγράφει το ιστορικό  περιήγησης. 

2. Απομακρύνεται όλες τις διευθύνσεις email από τον οργανισμό και χρησιμοποιήστε 

διαδικτυακές φόρμες αντί για αυτό. Οι επαφές που βασίζονται στο διαδίκτυο είναι συχνά 

ασφαλέστερες στη χρήση για τα θύματα καθώς η επικοινωνία γίνεται μέσα στο website 

(αντί για το προσωπικό email του θύματος όπου τα μηνύματα μπορεί να 

παρακολουθούνται από το θύτη.) Η φόρμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει ερωτήσεις 

σχετικά με το πόσο ασφαλές είναι να επικοινωνήσει ο οργανισμός με το θύμα. Τα 

παραπάνω είναι από το «The Safety Net Project» του Εθνικού Δικτύου για την 



 

 
 

Καταπολέμηση της Ενδοοικογενειακής Βίας. Παρακαλώ επισκεφθείτε: 

https://www.techsafety.org/agency-website-safety-tips  για περαιτέρω συμβουλές. 

 

Λίστα για τις οργανώσεις (Southworth, et al 2005):  

 «Αναθεωρήστε την οργανωτική επικοινωνία, τις καταγραφές και τις πολιτικές 

εχεμύθειας ώστε να περιέχουν τα τεχνολογικά ζητήματα ασφαλείας 

 Αναβαθμίστε της πληροφορίες ασφαλείας στην ιστοσελίδα του οργανισμού, για 

θύματα που ψάχνουν βοήθεια διαδικτυακά. Επίσης, διασφαλίστε ότι η 

ιστοσελίδα σας είναι προσβάσιμη προς όλα τα θύματα, συμπεριλαμβανομένου 

και των ατόμων με ειδικές ανάγκες που χρησιμοποιούν βοηθητικές τεχνολογίες 

όπως αναγνώστες οθόνης. 

 Δημιουργήστε πολιτικές για τον οργανισμό σε σχέση με το πώς (ή αν) να 

απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από θύματα. Όταν 

επανεξετάζετε τις πολιτικές, λάβετε υπόψη τη πιθανότητα ότι οι θύτες μπορεί 

να παρακολουθούν το λογαριασμό email ή τον υπολογιστή του θύματος. Έτσι οι 

πολιτικές θα πρέπει να εστιάζουν στο πώς να αυξηθεί η ασφάλεια και πάντα 

πρέπει να περιέχουν φόρμα πληροφορημένης συναίνεσης. 

 Αυξήστε την ασφάλεια του θύματος ασφαλίζοντας τις πληροφορίες που το 

αφορούν. Αποθηκεύετε πληροφορίες για τα θύματα μόνο σε υπολογιστές που 

δεν είναι στο ίντερνετ ή σε κάποιο δίκτυο. Αν χρησιμοποιείτε μια βάση 

δεδομένων που βασίζεται στο ίντερνετ για τις καταγραφές των θυμάτων, ορίστε 

έναν υπολογιστή να χρησιμοποιείται μόνο για αυτό το σκοπό. Για να 

ελαχιστοποιήσετε το ρίσκο παραβίασης ή λογισμικού παρακολούθησης, μην 

αποθηκεύετε άλλα αρχεία θυμάτων σε αυτόν τον υπολογιστή και μην τον 

χρησιμοποιείται για ηλεκτρονική αλληλογραφία ή για πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 Δεδομένου ότι οι θύτες εργάζονται σε κάθε ειδικότητα και κάποιοι είναι πολύ 

ικανοί στη χρήση υπολογιστών, αξιολογήστε τις πολιτικές του οργανισμού σε 

σχέση με την συλλογή και κοινοποίηση δεδομένων για να κρατήσετε ασφαλή τα 

δεδομένα του θύματος».  

 

Στρατηγικές Συνηγορίας (Southworth, et al 2005):  

 «Αναγνωρίστε ευκαιρίες εκπαίδευσης σε τεχνολογικές έρευνες, ιατροδικαστική 

υπολογιστών, ποινικές διώξεις, και συμμετέχετε σε αυτές τις εκπαιδεύσεις μαζί 

https://www.techsafety.org/agency-website-safety-tips


 

 
 

με την αστυνομία ή την εισαγγελία της κοινότητας σας. Πολλές περιοχές 

αστυνομικούς ή εισαγγελικούς τομείς για την εγκληματικότητα με την χρήση 

ΤΠΕ που μπορεί να είναι διαθέσιμοι να υποστηρίξουν και να εκπαιδεύσουν 

τοπικούς αρμόδιους.  

 Αναγνωρίστε τους ειδικούς της αστυνομίας και της εισαγγελίας αναφορικά με 

εγκληματικότητα με την χρήση ΤΠΕ. Αν η κοινότητα δεν έχει σχετικές υπηρεσίες, 

αναγνωρίστε αστυνόμους και εισαγγελείς με τεχνολογική εμπειρία. Συζητήστε 

πως η αστυνομία επεξεργάζεται ψηφιακά στοιχεία και διεξάγει έρευνες.  

 Εργαστείτε με αστυνομία για να αναγνωρίσετε τι στοιχεία είναι απαραίτητα, 

έτσι ώστε οι επαγγελματίες στην άσκηση συνηγορίας να μπορούν να εργαστούν 

με θύματα και να καταγράφουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Ενθαρρύνετε 

τους αστυνόμους και τα θύματα να συζητούν πώς η έρευνα θα επηρεάσει τη 

ζωή του θύματος. Για παράδειγμα, αν ο υπολογιστής του θύματος έχει δεχτεί 

εισβολή, είναι πιθανό να αντιγραφεί ο σκληρός δίσκος και να γίνει επαναφορά 

γρήγορα. 

 Εργαστείτε με το νομικό σύστημα για να αναγνωρίσετε τους νόμους της χώρας 

που θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή σε καινούριες τεχνολογικές στρατηγικές 

παρακολούθησης. Μερικοί νόμοι για παρακολούθηση περιλαμβάνουν μόνο 

ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας, έτσι ο εισαγγελέας μπορεί να  χρειαστεί, 

να χρησιμοποιήσει άλλους νόμους για να διευθετήσει το έγκλημα.  

 Ζητήστε από τον εισαγγελέα να συζητήσει τις πιθανές συνέπειες με ένα θύμα 

τεχνολογικής βίας που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία ή παρακολούθηση, 

έτσι ώστε να ενημερωθεί πως η πιθανή κάλυψη από τα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας και η συλλογή στοιχείων θα επηρεάσουν τη ζωή της. Για 

παράδειγμα, εθνικά και διεθνή μέσα αναφέρθηκαν στις υποθέσεις Michigan 

SpyWare και Wisconsin GPS.  

 Συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις της κοινότητας σχετικά με τη δημοσίευση 

στο διαδίκτυο των αρχείων των δικαστηρίων, και ασκείστε συνηγορία υπερ 

διατάξεων περί της ιδιωτικότητας των θυμάτων”.  
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