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10. Παξαθνινχζεζε Δπηκνξθσηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηελ Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ πξηλ ην Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ 

120 

11. Παξαθνινχζεζε Δπηκνξθσηηθψλ Πξνγξακκάησλ κεηά ην πέξαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ 

120 

12. Βαζκφο βειηίσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε πξνγελέζηεξσλ Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο 

120 

13 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε 

ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ 

126 

14 Απφθηεζε: ζεσξεηηθψλ ή (θαη) πξαθηηθψλ γλψζεσλ 127 

15 Βαζκφο αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

128 

16 Βαζκφο γλψζεο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ 130 

17 Βαζκφο γλψζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο 133 

18 Βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ „ζπκβνιαίνπ‟ 135 

19 Βαζκφο δπζθνιίαο ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο 

135 

20 Βαζκφο ζπκβνιήο ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ 

καζαίλνπλ νη ελήιηθεο 

137 

21 Βαζκφο γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

139 

22 Βαζκφο ρξήζεο ησλ ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ 141 

23 Βαζκφο ηθαλφηεηαο ζρεδηαζκνχ κηαο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο 142 

24 Δπίπεδν ζπρλφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο απηφ-αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ απφ ηε κεξηά ησλ ππνθεηκέλσλ 

144 

25 Βαζκφο δηεξεχλεζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη 

144 

26 Βαζκφο δπζθνιίαο ηεο ππέξβαζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη 

146 

27.1 Δπίπεδν ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο: Δκπινπηηζκέλε 

Δηζήγεζε 

147 

27.2 Δπίπεδν ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο: Πξνζνκνίσζε 148 

27.3 Δπίπεδν ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο: Δπίδεημε 149 

27.4 Δπίπεδν ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο: Μειέηε Πεξίπησζε 150 
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27.5 Δπίπεδν ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο: Καηαηγηζκφο Ηδεψλ 151 

27.6 Δπίπεδν ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο: Δξγαζία ζε Οκάδεο 152 

27.7 Δπίπεδν ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο: Παηρλίδη Ρφισλ 153 

28 Γπζθνιία πξνζαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζηηο αλάγθεο/ δπλαηφηεηεο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

155 

29 Βαζκφο επηδίσμεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ εθάζηνηε Πξνγξάκκαηνο 

156 

30 Βαζκφο δηακφξθσζεο καζεζηαθνχ θιίκαηνο επλντθνχ γηα ηελ αλάπηπμε 

αιιειεπίδξαζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ  

157 

31 Δπίπεδν δπζθνιίαο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηνλ απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ/ 

εκςχρσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο 

159 

32 Βαζκφο ζπκβνιήο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ 

ζεβαζκνχ 

161 

33 Βαζκφο ζπκβνιήο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

163 

34 Βαζκφο πνπ νη απνθηεζείζεο γλψζεηο νδήγεζαλ ηα ππνθείκελα ζε 

αλαζηνραζκφ θαη αιιαγέο 

164 

35 Βαζκφο κεηαβνιήο ηεο άπνςεο γηα ην ζηεξεφηππν „ηνπ θαινχ δαζθάινπ‟ 166 

36 Βαζκφο αιιαγήο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ σο πξνο 

ηελ εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ 

167 

37.1 Λφγνη ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα: Ζ βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ζα 

πξνζκεηξνχζε ζεηηθά ζην ελδερφκελν κειινληηθήο απαζρφιεζεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ  

Παξάξηεκα 

2, ζει. 217 

37.2 Λφγνη ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα: Γηα ηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ ππνθεηκέλσλ 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 217 

37.3 Λφγνο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα: Γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ ζηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο, ψζηε ηα ππνθείκελα λα νξγαλψλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα 

ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν  

Παξάξηεκα 

2, ζει. 217 

37.4 Λφγνη ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα: Γηα ηελ πεξεηαίξσ επηζηεκνληθή 

εμεηδίθεπζε ησλ ππνθεηκέλσλ 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 217 

37.5 Λφγνη ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα: Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ δελ ζα είρε θακηά 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηα ππνθείκελα  

Παξάξηεκα 

2, ζει. 218 

37.6 Λφγνο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα: Γηα ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ επαθψλ ησλ ππνθεηκέλσλ 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 218 

37.7 Λφγνο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα: Γηαηί έλα κεγάιν κέξνο απφ 

ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηέο ησλ ππνθεηκέλσλ ζα ην παξαθνινπζνχζε 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 218 

37.8 Λφγνο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα: Γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ ππνθεηκέλσλ 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 218 

38 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ βειηίσζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ 

ππνθεηκέλσλ απφ ηα πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο κε ην επίπεδν 

γλψζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο  

Παξάξηεκα 

2, ζει. 219 

39 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ πνπ νη απνθηεζείζεο γλψζεηο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπο κε ην επίπεδν γλψζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 219 

40 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξφγξακκα κε 

ηελ θαηεγνξία ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 219 

41 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξφγξακκα κε 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 219 
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ην επίπεδν πνπ νη απνθηεζείζεο γλψζεηο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

ξφινπ ηνπο 

42 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ γλψζεο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ κε ηα έηε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο 

ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 220 

43 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ γλψζεο ησλ ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ κε ην επίπεδν γλψζεο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 220 

44 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ γλψζεο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ κε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 

ζπληνληζκνχ & εκςχρσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο  

Παξάξηεκα 

2, ζει. 220 

45 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ γλψζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ 

απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο κε ην επίπεδν γλψζεο ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 220 

46 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ γλψζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ 

απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο κε ην επίπεδν επηδίσμεο ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 221 

47 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ εθάζηνηε Πξνγξάκκαηνο κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο & 

εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ην επίπεδν δηακφξθσζεο θιίκαηνο 

επλντθνχ γηα ηελ αλάπηπμε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ απηψλ 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 221 

48 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ γλψζεο ησλ ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ κε ηα έηε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 221 

49 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ γλψζεο ησλ ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ κε ην βαζκφ πνπ νη απνθηεζείζεο γλψζεηο αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπο 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 221 

50 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ ρξήζεο ησλ ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ κε ην επίπεδν κεηαβνιήο ησλ ζηάζεσλ & αληηιήςεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

Πξφγξακκα 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 222 

51 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ ηθαλφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ κηαο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο κε ην επίπεδν δηεξεχλεζεο ησλ 

εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 222 

52 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ δηεξεχλεζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη κε ην επίπεδν ζπκβνιήο ησλ 

πξνεγνχκελσλ Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο ζηε βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

έξγνπ ησλ ππνθεηκέλσλ 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 222 

53 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο ηεο ππέξβαζεο ησλ εκπνδίσλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη κε ηα έηε επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 222 

54 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ επηδίσμεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ κε ην επίπεδν 

ζπρλφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 223 

55 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ ζπκβνιήο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηε 

δηακφξθσζε επλντθνχ καζεζηαθνχ θιίκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε 

αιιειεπίδξαζεο κε ην επίπεδν γλψζεο ησλ ελεξγεηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ 

ηερληθψλ 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 223 

56 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ ζπκβνιήο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηε 

δηακφξθσζε επλντθνχ καζεζηαθνχ θιίκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 223 
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αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ην επίπεδν ζπκβνιήο ηνπο 

ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ 

57 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ ηθαλφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ λα 

ζπληνλίδνπλ απνηειεζκαηηθά & λα εκςπρψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα κε 

ηα έηε επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 223 

58 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ ηθαλφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ λα 

ζπληνλίδνπλ απνηειεζκαηηθά & λα εκςπρψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα κε 

ην επίπεδν γλψζεο ησλ ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 224 

59 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ ηθαλφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ λα 

ζπληνλίδνπλ απνηειεζκαηηθά & λα εκςπρψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα κε 

ην επίπεδν δηακφξθσζεο θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 224 

60 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ ζπκβνιήο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηε 

δηακφξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κε ην επίπεδν γλψζεο ησλ 

βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 224 

61 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ ελδπλάκσζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ 

απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ απφ ην επίπεδν δηεξεχλεζεο ησλ 

εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 224 

62 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ πνπ νη απνθηεζείζεο γλψζεηο νδήγεζαλ ηα 

ππνθείκελα ζε αλαζηνραζκφ & αιιαγέο κε ην επίπεδν πνπ νη ίδηνη ζεσξνχλ 

φηη ππήξμε ζπζρέηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπο 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 225 

63 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ κεηαβνιήο ηεο άπνςεο ησλ ππνθεηκέλσλ 

ζρεηηθά κε ην ζηεξεφηππν ηνπ „θαινχ δαζθάινπ‟ κε ηελ θαηνρή ηεο 

πηζηνπνίεζεο ηνπ ΔΚΔΠΗ 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 225 

64 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ κεηαβνιήο ησλ ζηάζεσλ & αληηιήςεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ κε 

ηελ θαηνρή Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο   

Παξάξηεκα 

2, ζει. 225 

65 Βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ κεηαβνιήο ησλ ζηάζεσλ & αληηιήςεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ κε 

ηελ θαηνρή ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ΔΚΔΠΗ 

Παξάξηεκα 

2, ζει. 225 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΗΝΑΚΧΝ 

 

ΔΛ. 

1 πγθεληξσηηθφο πίλαθαο θαηά ζεηξά επηινγήο θαη ζπνπδαηφηεηαο ησλ ιφγσλ 

ζπκκεηνρήο ησλ ππνθεηκέλσλ ζην Πξφγξακκα  

125 

2 πγθεληξσηηθφο πίλαθαο θαηά ζεηξά επηινγήο θαη ζπρλφηεηαο ρξήζεο ησλ 

ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

154 

3 πγθεληξσηηθφο πίλαθαο θαηά ζεηξά επηινγήο ησλ ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ κε ζεηηθά απνηειέζκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία 

 

155 

4 πγθεληξσηηθφο πίλαθαο θαηά ζεηξά επηινγήο ησλ ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία 

 

156 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ηελ Διιάδα, ε «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ» έρεη θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα. Σν επίθεληξφ ηεο είλαη ελήιηθα άηνκα, ηα νπνία εηζέξρνληαη ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

έρνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη θνπβαιψληαο έλα κεγάιν απφζεκα εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ. 

Έηζη, ν δξφκνο πξνο ηελ κάζεζε είλαη δχζθνινο θαη ε εθπιήξσζε ησλ πξνζσπηθψλ επηδηψμεσλ ηνπ 

θαζελφο έξρεηαη πνιιέο θνξέο ζε αληίζεζε, είηε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο 

ζην νπνίν ζπκκεηέρεη, είηε κε ηνπο ζηφρνπο ησλ ππνινίπσλ εθπαηδεπνκέλσλ. ε απηφ ην ζεκείν,  

πςίζηεο ζεκαζίαο είλαη ν ξφινο έρεη ηνπ εθπαηδεπηή, ν νπνίνο θαιείηαη λα δηεξεπλήζεη φια εθείλα 

ηα δεηήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηε λέα γλψζε. 

 χκθσλα κε ηελ ειιεληθή θαη ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη λα 

εκπιέμεη ελεξγά ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζαλ "θάξνο" λα ηνπο 

νδεγήζεη λα αλαθαιχςνπλ κφλνη ηνπο ηε λέα γλψζε. εκαληηθή βνήζεηα ζην δχζθνιν απηφ έξγν 

ηνπ είλαη ε απφ κέξνπο ηνπ αμηνπνίεζε θαη ζσζηή εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ 

ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ζηνρεχεη ζηελ 

απνηχπσζε ησλ αιιαγψλ ζηηο ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ην «Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ» ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ., πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πάηξα ην 2011, σο πξνο ηε ρξήζε ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ 

ζην έθηνηε εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν.  

ην Πξψην Μέξνο ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη ην Θεσξεηηθφ Πιαίζην, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηνπο βαζηθνχο φξνπο θαη ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηηο ζεσξίεο κάζεζεο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο, ηα 

θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα κάζεζεο, ηε ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ αηφκσλ, ηελ αμία ηνπ ξφινπ 

ηνπ εθπαηδεπηή, ηηο ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, ηε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηε ζρέζε 

ηεο Διιάδαο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε ζέκαηα Δπηκφξθσζεο Δλειίθσλ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη 

νη θνξείο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαλ ηελ ίδηα πεξίνδν απφ ην Η.Γ.ΔΚ.Δ. θαη πνπ έλα 

κέξνο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ εξγάδνληαλ ή ζα εξγάδνληαλ ζε απηά, απνηέιεζε θαη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ, ζην νπνίν βαζίδεηαη ε έξεπλα καο. 

Έηζη ινηπφλ, πεξλψληαο ζην Γεχηεξν Μέξνο, πεξηγξάθεηαη ε Μεζνδνινγία θαη ε Σαπηφηεηα 

ηεο Έξεπλαο. πγθεθξηκέλα ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ήηαλ πνηνηηθή θαη ζαλ εξγαιείν ζπιινγήο 
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δεδνκέλσλ είρε ην εξσηεκαηνιφγην. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 95 εθπαηδεπηέο πνπ εξγάδνληαλ ζε δνκέο 

ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ. θαη ε αλάιπζε έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ SPSS V. 20. 

 Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πνπ έδεημαλ φηη ε κεηαβνιή 

ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηψλ επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο θαη 

ηδηαίηεξα απφ ηελ πεξεηαίξσ εμεηδίθεπζε ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Αθνινπζεί ε 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ κε άιιεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηεχνληαλ ζρεηηθά κε ην ζέκα 

δεηήκαηα, θαη ε παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε 

επφκελεο έξεπλεο, αιιά θαη ζην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ ζην κέιινλ. 

πλνπηηθά, νξηζκέλεο απφ ηηο πξνηάζεηο καο απηέο παξαηίζεληαη ζην θιείζηκν ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. 
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ABSTRACT 

 

 ''Adult education'' has emerged since the beginning of the twentieth century in Greece. It 

focuses on adults who enter such a learning environment with specific targets and a load of 

experience and knowledge. As a result, learning can become tough and more often than not, the 

fulfilment of one's ambitions can be totally different from the targets of the programme he or she  is 

participating in or even the targets of the other participants. For these reasons, the role of the teacher-

instructor is crucial because he must investigate and find out all these aspects which make the access 

to knowledge problematic.  

According to Greek and foreign bibliography the instructor's role is to involve in this 

procedure all participants and act as a ''lighthouse'' so as to make them discover the new knowledge. 

Thus, the instructor should take advantage and use these teaching techniques which will encourage 

the participants to play an active role in the whole procedure and without their implementation the 

instructor will have a hard time.  

Taking all these into account, this thesis sheds light on the recent changes in attitudes, 

perceptions and the behaviour of the instructors who participated in the programme ''Educating 

instructors'' organised by I.D.E.K.E in Patras in 2011, as far as these active teaching techniques were  

implemented in the teaching.  

In the first part of the thesis, the Theoritical Framework is presented including the basic 

terminology and the principles of adult education, the learning theories, the characteristics of adult 

participants, the requirements of effective learning, the motives and the obstacles during learning,  

the importance of human interaction, the major role of the educator, the active teaching techniques, 

the importance of assessment and the correlation of Greece and EU in adult learning. Finally, the 

administrators and the programmes organised by IDEKE are presented and some educators who 

worked in these programmes and helped with this thesis  are presented, too  

In the second part, the Methodology and the Identity of the survey are described. More 

specifically, it was a qualitative survey and the data was collected with the help of a questionnaire. 

The sample involved 95 educators working in IDEKE and for the analysis the SPSS V.20 was used.  

Following, the results of the survey are presented which showed that the attitudes and the 

perceptions of the educators change according to some causes and more specifically, according to 

expertise in adult education. These findings are compared to other similar surveys and some 
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conclusions are drawn which can be used in future surveys and programmes. In brief, some of these 

suggestions are made in the ending part of this thesis.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ε έλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ παγθφζκην πεξηβάιινλ, ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζεσξείηαη 

έλα απφ ηα θχξηα κέζα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ αθνκνίσζε ησλ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αιιαγψλ. Ζ ζπκβνιή ηεο ζηελ εμεηδίθεπζε θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη νπζηαζηηθή, γη‟ απηφ θαη παξαηεξείηαη κηα έληνλε θηλεηηθφηεηα ζην 

πεδίν ηεο πνπ επεξεάδεη φια ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Κφθθνο 1999/Β: 25). Οη 

ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ έρνπλ έλαλ θηιειεχζεξν πξνζαλαηνιηζκφ ζε δνκέο ζπλερηδφκελεο θαη δηα 

βίνπ εθπαίδεπζεο, θαη ζε ηνκείο αμηνιφγεζεο, επηκφξθσζεο, ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θ.α. ια 

απηά πξνδηαγξάθνπλ θαηά θάπνην ηξφπν θαη ηνλ επξσπατθφ νξηζκφ ηεο «πνηφηεηαο ζηελ 

εθπαίδεπζε» (Μαπξννγηψξγνο, 2003). Ζ Διιάδα αθνινπζψληαο, κεηά ηελ έληαμε ηεο ζηηο 

Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο ην 1981, απηέο ηηο επηηαγέο, ζεκεηψλεη αικαηψδεο αλάπηπμή ζηνλ ηνκέα 

ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ε νπνία νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ζρεηηθψλ θνξέσλ θαη ζηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο θαηάξηηζεο (Κφθθνο, 1999/Β: 63). Βέβαηα, παξφιε ηελ πξνζπάζεηα λα 

αμηνπνηήζνπλ νη θνξείο ηνπο πφξνπο θαη ηα θνλδχιηα απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη απφ ηα 

Δπξσπατθά Υξεκαηνδνηηθά Πιαίζηα (Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο, ΔΠΑ θ.ιπ.), ζηελ Διιάδα ε 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ είλαη αθφκε ππφ δηακφξθσζε.  

ηα θαίξηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη απφ ηηο επηζηεκνληθέο θνηλφηεηεο, αλ δειαδή νη Έιιελεο 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ δηαζέηνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο ζηάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν ηνπο, αιιά θαη πνηέο είλαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη 

ψζηε λα ζεσξείηαη θάπνηνο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ, έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο ζθέςεηο - πξνηάζεηο. 

Μέρξη ην 2000, δελ ππήξρε θαλέλαο πεξηνξηζκφο ζην πνηφο ζεσξείηαη εθπαηδεπηήο ελειίθσλ  

(Βεξγίδεο & Κφθθνο, 2010: 36). κσο, κε ηελ απφθαζε 105128/8-1-2001 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πξνζδηνξίζηεθαλ απηέο νη πξνυπνζέζεηο, φπνπ γηα λα είλαη 

θάπνηνο εθπαηδεπηήο ρξεηαδφηαλ λα εγγξαθεί ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 

Πηζηνπνίεζεο (ΔΚΔΠΗ), λα παξαθνινπζήζεη ην Πξφγξακκα θαη λα επηηχρεη ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο (Κφθθνο, 2005: 125). Σελ πεξίνδν 2006-2007 παξαθνινχζεζαλ ην Πξφγξακκα 

Πηζηνπνίεζεο πεξίπνπ ζηηο 10.000 άηνκα. Έθηνηε, ην κεηξψν ηνπ ΔΚΔΠΗ δελ έρεη αλαλεσζεί, κε 

απνηέιεζκα ρηιηάδεο εθπαηδεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

ζηεξνχληαη ηεο δπλαηφηεηαο πηζηνπνίεζεο. ήκεξα, βξίζθεηαη ζε εμέιημε απφ ηνλ δηάδνρν θνξέα 

ηνπ ΔΚΔΠΗ, ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΟΠΠΔΠ), ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο ησλ 

Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ ηεο Με Σππηθήο Δθπαίδεπζεο.  
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Έλα απφ ηα Πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε, ην δηάζηεκα κεηά ηε 

δεκηνπξγία ηνπ κεηξψνπ ηνπ ΔΚΔΠΗ, ήηαλ ην Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ» 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.) πνπ εληαζζφηαλ ζην έξγν «Ο 

ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ θαη ζηειερψλ 

δηά βίνπ κάζεζεο» ηεο Γ.Γ.Γ.Β.Μ., πνπ είρε ζαλ ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ, ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ζηειερψλ ηεο Γ.Γ.Γ.Β.Μ. θαη ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ. 

Αλάκεζα ζηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ιφγνο ζην θχξην 

κέξνο ηεο εξγαζίαο, ήηαλ θαη ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, δειαδή ε κειέηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ, πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο ζηελ έξεπλα καο. 

πγθεθξηκέλα, ε παξνχζα έξεπλα πξαγκαηεχεηαη ηε ζρέζε ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο, κε ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηνπο φξνπο ηεο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ, ηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο, ην ξφιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη ν ίδηνο θαη 

ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο, δηεξεπλάηαη ν 

βαζκφο πνπ νη εθπαηδεπηέο μεπεξλνχλ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη, ε 

ηθαλφηεηά ηνπο λα ζρεδηάδνπλ ηελ θάζε εθπαηδεπηηθή ελφηεηα ζαλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν εξγάδνληαη, ε ςπρνινγηθή δηάζηαζε ηεο νκάδαο πνπ 

εθπαηδεχνπλ, ν βαζκφο ελίζρπζεο ησλ αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο, ε 

πξαγκαηνπνίεζε ή κε αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη θπξίσο ε ζπρλφηεηα ρξήζεο 

ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ. Δπηπξφζζεηα, θαίξην ζεκείν ζηελ έξεπλα καο είλαη ηα ζεηηθά 

ή αξλεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ, ηα νπνία απνηεινχλ ηνλ θηλεηήξην ή αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηινγή απηψλ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηέο. 

αλ επηκέξνπο ζηφρνο ηεο έξεπλάο καο είλαη ε δηεξεχλεζε φισλ εθείλσλ ησλ ζπληζησζψλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηνπο εθπαηδεπηέο ζην λα γλσξίζνπλ ηηο αξρέο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, λα 

εμαζθεζνχλ πάλσ ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο, θαη κέζσ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ, λα αλαζεσξήζνπλ θαη λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο θαη ηηο ζηάζεηο 

ηνπο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Χο ζπληζηψζεο ζηελ έξεπλα καο 

ζεσξνχληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαη νη γλψζεηο ηνπο πάλσ 

ζηα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα ηνπ πεδίνπ. 
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Α. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

Σν πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ην Θεσξεηηθφ Πιαίζην πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνπο βαζηθνχο φξνπο θαη αξρέο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ζηνηρεία ηα νπνία ν 

εθπαηδεπηήο ελειίθσλ είλαη ζεκαληηθφ λα ηα γλσξίδεη πξηλ εηζέιζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

θαζψο είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
: ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΒΑΗΚΧΝ ΟΡΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ 

 

Δξρφκελνη ινηπφλ, ζην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ νκαιφηεξε 

εηζαγσγή καο ζηα δεηήκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα έξεπλα, λα γίλεη απνζαθήληζε 

νξηζκέλσλ βαζηθψλ φξσλ ηνπ πεδίνπ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Δηδηθφηεξα, αθνινπζεί ε 

παξνπζίαζε ησλ φξσλ: Γηα Βίνπ Μάζεζε, Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, Δλήιηθνο θαη Δλειηθηφηεηα, 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη Αλνηρηή εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε. 

 

1.1. Γηα Βίνπ Μάζεζε 

 

Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε αλήθεη ζηνπο λενινγηζκνχο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 

μεπεξαζηνχλ θάπνηα ζχκθπηα κε ηνλ φξν «εθπαίδεπζε ελειίθσλ» πξνβιήκαηα. Έρεη ραξαθηεξηζηεί 

σο: α) «ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε»: αθνξά ελήιηθεο πνπ επέζηξεςαλ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, θαη 

πξνγξάκκαηα επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ αθνξνχλ αξθεηά κνξθσκέλνπο 

ελήιηθεο. β) «πεξηνδηθή εθπαίδεπζε»: ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ λα εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη ζηελ 

εθπαίδεπζε θαηά βνχιεζε, είλαη ε βάζε γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο). γ) «κε ηππηθή εθπαίδεπζε»: εμσζρνιηθή εθπαίδεπζε, 

ραξαθηεξηδφκελε απφ αιιειεπίδξαζε θαη ζπκκεηνρή νκάδσλ νπνηαζδήπνηε ειηθίαο. δ) «δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε»: εθπαίδεπζε σο ηκήκα δηεξγαζίαο ηεο δσήο θαη φρη σο απνκνλσκέλεο  δξαζηεξηφηεηεο 

δηδαζθαιίαο θαη κειέηεο (Rogers, 1999: 54-6).  

Τπάξρεη έλα πιήζνο νξηζκψλ γχξσ απφ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Απφ ηε κειέηε ηνπο 

πξνθχπηεη φηη αθνξά ηελ ζρεδηαζκέλε κάζεζε πνπ πξνζθέξεηαη ζε άηνκα ψξηκα, φρη κφλν ειηθηαθά 

αιιά θαη ςπρηθά - πλεπκαηηθά, πνπ έρνπλ αληίιεςε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο, είλαη ππεχζπλα θαη κε 

θνηλσληθέο εκπεηξίεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά δηαθνξνπνηνχλ ηνπο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο θαη 
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πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηά κε κεζφδνπο πνπ ελδπλακψλνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο, ψζηε λα 

αληηιακβάλνληαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπο. Σαπηφρξνλα, ράξηλ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κάζεζεο, πξνθξίλεηαη ε παξακνλή κέζα ζηα φξηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πεδίνπ, κε ηελ εθαξκνγή ζηνηρείσλ πεηζαξρίαο (Κφθθνο, 2008: 31-2). 

 Ζ δηα βίνπ κάζεζε είλαη: «θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία κπνξεί λα αλαιεθζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ, ζην πιαίζην κηαο πξνζσπηθήο, θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο νπηηθήο» (USBM, 2001: 10). 

 χκθσλα κε ηνλ Fischer (2000), ε κάζεζε δελ κπνξεί πιένλ λα δηρνηνκείηαη ζε έλα ρψξν  

θαη ρξφλν σο απφθηεζε γλψζεο (ζρνιείν) θαη ζε έλα ρψξν θαη ρξφλν σο εθαξκνγή ηεο γλψζεο 

(ρψξνο εξγαζίαο). Οη ζεκεξηλνί πνιίηεο έρνπλ πιεκκπξίζεη κε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ φ, ηη 

κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ, θαη νη απξηαλνί εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα απφ 

φ, ηη θάζε άηνκν κπνξεί λα δηαηεξήζεη. Ζ δηα βίνπ κάζεζε απνηειεί νπζηαζηηθή πξφθιεζε γηα ηελ 

επηλφεζε ησλ κειινληηθψλ θνηλσληψλ καο. Δίλαη κηα αλαγθαηφηεηα θαη φρη κηα δπλαηφηεηα. Ζ δηά 

βίνπ κάζεζε είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ εθπαίδεπζε ή / θαη θαηάξηηζε ησλ ελειίθσλ· είλαη  

λννηξνπία θαη ζηάζε, κηα πξφθιεζε λα θαηαλννχλ, λα εμεξεπλνχλ, θαη λα ππνζηεξίδνπλ λέεο  

δηαζηάζεηο ηεο κάζεζεο, φπσο ε απην-θαηεπζπλφκελε κάζεζε, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, θαη ε 

νξγαλσηηθή κάζεζε. Απηέο νη πξνζεγγίζεηο πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ ηα λέα κέζα θαη ηηο 

θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο θαη ζπλερψο λα εμεξεπλνχλ λέα πιαίζηα γηα ηε κάζεζε πνπ απαηηνχληαη απφ 

ηηο βαζηέο θαη ηαρείο αιιαγέο ζηελ εξγαζία θαη ηελ εθπαίδεπζε.  

ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα απνζαθεληζηνχλ νη έλλνηεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

κάζεζεο. Ζ εθπαίδεπζε παξφηη πεξηιακβάλεη ηε καζεζηαθή δηεξγαζία δελ είλαη απιψο κάζεζε. Ζ 

κάζεζε είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο. Ζ αξρηθή 

εθπαίδεπζε δελ θαιχπηεη επαξθψο ηελ απαηηνχκελε κάζεζε γηα νιφθιεξε ηε δσή ελφο αλζξψπνπ. 

Ζ κάζεζε είλαη ζπλερηδφκελε θαη άηππε θπζηθή δηαδηθαζία, πνπ ζπληειείηαη ζε ηξία πεδία: 

θνηλσληθνί ξφινη, βηνπνξηζηηθέο - επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη απηφ-εθπιήξσζε. Σα ηξία 

απηά πεδία αιιεινεκπιέθνληαη, θαζψο κηα εθκάζεζε θνηλσληθψλ ξφισλ ή ηνπ εξγαζηαθνχ ηνκέα 

επηδξά θαη ζηελ απηφ-αλάπηπμε καο (Rogers, 1999: 64-5). Ζ εθπαίδεπζε αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο 

κάζεζεο θαη ζηφρνο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ είλαη λα ηνπο κάζνπλ πψο λα καζαίλνπλ θαη δε 

απνηειεζκαηηθφηεξα (Rogers, 1999: 110). Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη λα παξέρεη 

δνκεκέλα πξνγξάκκαηα θαηεπζπλφκελεο κάζεζεο γηα άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ, ελψ ε δηα βίνπ 

κάζεζε ζπληειείηαη θαη ρσξίο ηελ ζπκβνιή εθπαηδεπηψλ, θαζψο καζαίλνπκε θαζεκεξηλά, απφ θάζε 

δξαζηεξηφηεηα. Οη αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε κάζεζε αθνξνχλ ηελ ζθέςε, ηε δξάζε, ηα 

ζπλαηζζήκαηα. Γελ είλαη κηα έμσζελ παζεηηθή απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, αιιά κηα 
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δπλακηθή δηεξγαζία, πνπ ζπληειείηαη αηνκηθά, δελ είλαη ππνρξεσηηθή, αιιά εθνχζηα επηδίσμε ηνπ 

αηφκνπ (Rogers, 1999: 117, 113). 

 

1.2. Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε  

 

Ζ θαηάξηηζε ινγίδεηαη ζπλήζσο ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ εθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηνλ 

νξηζκφ ηεο Unesco ε εθπαίδεπζε νξίδεηαη σο: «ε νξγαλσκέλε θαη ζηαζεξή δηδαζθαιία ζρεδηαζκέλε 

λα κεηαδίδεη έλα ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη θαηαλφεζεο, πνιχηηκν γηα φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο δσήο». Ζ θαηάξηηζε, ζχκθσλα κε ηνλ Jarvis (1999) κπνξεί λα νξηζηεί σο: «ε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε γλψζε κεηαδίδεηαη κέζσ κηαο νξγαληθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ζεψξεζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαη ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ηεο» ή σο «κηα πξνγξακκαηηζκέλε θαη 

ζπζηεκαηηθή αθνινπζία ηεο δηδαζθαιίαο ππφ επηηήξεζε, κε ζθνπφ λα κεηαδψζεη δεμηφηεηεο, γλψζεηο, 

πιεξνθνξίεο θαη ζπκπεξηθνξέο» (Education and Training - IAIA, 2009). 

Ζ εθπαίδεπζε ζε αληίζεζε κε ηηο θπζηθέο καζεζηαθέο δηεξγαζίεο είλαη κηα ηερλεηή 

δεκηνπξγία, ζρεδηαζκέλε γηα θάπνην ζθνπφ. Παξέρεη νξγαλσκέλεο ζπλζήθεο κάζεζεο θαη 

ππνζηήξημε, ζηνρεπκέλε ζηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε. Πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε αθελφο ελφο 

θνξέα θαη ελφο εθπαηδεπηή θαη αθεηέξνπ ελφο εθπαηδεπφκελνπ. Καη ηα δχν κέξε απνζθνπνχλ ζε 

νξηζκέλα απνηειέζκαηα, ππάξρεη ηφζν ζθνπφο, φζν θαη ζρεδηαζκφο: ν εθπαηδεπφκελνο ζρεδηάδεη ηε 

δηθή ηνπ καζεζηαθή δηεξγαζία θαη ν εθπαηδεπηήο ή ν θνξέαο ζρεδηάδεη ην εγρεηξίδην ή ην βηβιίν. Ζ 

εθπαίδεπζε απνηειείηαη απφ ζηνηρεία, πνπ αιιεινζπλδένληαη: 1) ν εθπαηδεπηήο - θνξέαο:  ίδξπκα, 

νξγαληζκφο, ζχιινγνο, θαη ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο ν εθπαηδεπηήο, πνπ παξέρεη ηελ καζεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα. 2) ν ζπκκεηέρσλ εθπαηδεπφκελνο: άηνκν ή νκάδα. 3) ν νξηζκφο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

επηδηψμεσλ. 4) ε αιιεινπρία ησλ γεγνλφησλ, πνπ καζαίλνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πψο λα  

θαηαθηήζνπλ ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. Σα ζηνηρεία απηά δελ είλαη ζηαηηθά, αιιά δπλακηθά θαη 

κεηαβαιιφκελα, θαζψο έλαο ζηφρνο νδεγεί ζε λένπο. Ο εθπαηδεπηήο ζρεδηάδεη ηε πνξεία ηεο δξάζεο 

κε ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζα νδεγεζνχλ ζηνπο ζηφρνπο θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο, πνπ είλαη λα κάζνπλ 

(Rogers, 1999: 67-70). 

Κάζε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί κέξνο ελφο ζπλερνχο θαη ππφθεηηαη ζηε 

θαζνδήγεζε "επξέσλ" θαη "ζηελψλ" ζηφρσλ. ην έλα άθξν ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα κάζεζεο πνπ 

έρνπλ ζηελνχο ζηφρνπο θαη απηφ πνπ επηδηψθνπλ είλαη λα ηεθκεξηψζνπλ θαη λα ζηεξίμνπλ φηη 

ππάξρεη έλαο νξζφο ηξφπνο γηα λα θάλεη θαλείο θάηη. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνγξάκκαηα κάζεζεο 
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αλαθέξνληαη επί ην πιείζηνλ ζηηο δεμηφηεηεο. Οη "νξζνί" ηξφπνη θαηαλφεζεο, ζπκπεξηθνξάο, πνπ 

δηδάζθνπλ, πεξηνξίδνπλ θαη δελ ελζαξξχλνπλ ηελ επηινγή. Απηά ηα πξνγξάκκαηα κάζεζεο αλήθνπλ 

ζηελ θαηάξηηζε. ην άιιν άθξν ππάξρεη ε θαζνδήγεζε, φπνπ ππάξρεη έλαο ζσζηφο ηξφπνο ζθέςεο 

ή έλα ζχλνιν αμηψλ θαη ζηάζεσλ. Ζ εθπαίδεπζε ζηέθεηαη ζην κέζν ησλ δχν απηψλ άθξσλ, θαζψο 

πξνάγεη ηελ επηινγή θαη ζέηεη επξείο ζηφρνπο, θαηαδεηθλχεη φηη ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη ζθέςεο θαη 

δξάζεο θαη αλαπηχζζεη ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ (Rogers, 1999: 73-4). 

 

1.3. Οη φξνη «Δλήιηθνο» θαη «Δλειηθηφηεηα» 

 

Ο φξνο «ελήιηθνο» φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ, ελέρεη θαη κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο έλλνηεο. Δίηε πξνζδηνξίδεη θάπνην ζηάδην ηεο δσήο 

ηνπ αηφκνπ, φηαλ ην άηνκν πεξλάεη απφ ηελ εθεβεία ζηελ ελήιηθε θάζε δσήο, είηε πξνζδηνξίδεη ηελ 

θνηλσληθή ηνπ θαηάζηαζε, φηαλ ην άηνκν έρεη ζπκπιεξψζεη ηε καζεηεία ηνπ θαη ελζσκαηψλεηαη 

ζηελ θνηλσλία. Δπίζεο, ε έλλνηα απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ηδαληθψλ θαη αμηψλ, ηελ 

ελειηθηφηεηα. Απηή είλαη θαη ε έλλνηα πνπ ζα αλαιπζεί αθνινχζσο. 

Τπάξρεη ε ηάζε ινηπφλ, ε έλλνηα ελήιηθνο λα ζπλδέεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ εκάο 

κε ηελ ειηθία. Χζηφζν, ζε κηα θνηλσλία φπνπ νη λνκηθέο θαη θνηλσληθέο επζχλεο ελεξγνπνηνχληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, αλαηξέπνπλ ηελ εγθπξφηεηα απηήο ηεο ηάζεο. Αλ εμεηάζεη θαλείο θαη ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία πάλσ ζην ζέκα, ζα δηαπηζηψζεη ηελ θαζνιηθή ζχγθιηζε ζηελ άπνςε φηη ε 

ελήιηθε θαηάζηαζε δελ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην ηππηθφ θξηηήξην ηεο ειηθίαο ελειηθίσζεο. Οη 

επνρέο αιιάδνπλ φπσο θαη νη θαηαζηάζεηο ηεο δσήο. Αθφκε θαη ε ειηθία πνπ θαζνξίδεη ηνλ πνιίηε 

σο ελήιηθα πνηθίιιεη απφ ρψξα ζε ρψξα (Rogers, 1999: 60).  

Ο Jarvis αλαθέξεη φηη «ε ελειηθηφηεηα απνθηάηαη, φηαλ ην άηνκν αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο 

άιινπο σο θνηλσληθά ψξηκν θαη ηαπηφρξνλα ζεσξεί φηη έρεη θαηαθηήζεη απηφ ην επίπεδν» (1983, φπ. 

αλαθ. ζην Κφθθνο, 2005: 39). 

Σελ ίδηα άπνςε πξεζβεχεη ν Knowles, νπνίνο αλαθέξεη πσο «γηλφκαζηε ελήιηθνη απφ 

θνηλσληθή άπνςε, φηαλ αξρίδνπκε λα αλαιακβάλνπκε ξφινπο ελειίθσλ, φπσο νη ξφινη ηνπ πιήξσο 

απαζρνινχκελνπ, ηνπ ζπδχγνπ, γνλέα, πνιίηε πνπ ςεθίδεη θιπ. Γηλφκαζηε ελήιηθνη απφ ςπρνινγηθή 

άπνςε, φηαλ θηάλνπκε ζηελ απηναληίιεςε φηη εκείο είκαζηε νη ππεχζπλνη γηα ηε δσή καο, φηη είκαζηε 

απηνπξνζδηνξηδφκελνη» (1998, φπ. αλαθ. ζην Κφθθνο, 2005: 39-40). 
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Ζ δπζθνιία νξηζκνχ ηνπ ελειίθνπ είλαη νξαηή. Μφιηο ην 1976 ε UNESCO έδσζε ην δηθφ 

ηεο νξηζκφ πάλσ ζην ζέκα ηνπ πνηνο ζεσξείηαη ελήιηθνο: «χκθσλα κ’ απηήλ ελήιηθνη είλαη εθείλνη 

πνπ ζεσξνχληαη ελήιηθνη απφ ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ. Ο ελήιηθνο αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο άιινπο σο ηέηνηνο» (Rogers, 1999: 60-1). Απηφ πνπ εμεηάδεηαη γηα λα 

ζπγθαηαιερζεί έλαο άλζξσπνο ζηελ νκάδα ησλ ελειίθσλ, είλαη ην θαηά πφζν βξίζθεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε ηεο ελειηθηφηεηαο.    

χκθσλα κε ηνλ Rogers, ηξεηο είλαη νη θχξηεο νκάδεο ηδεψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην άηνκν φηη 

είλαη ζηε θάζε ηεο ελειηθηφηεηαο (Rogers, 1999: 60-2): 

 Σεο πιήξνπο αλάπηπμεο. Ο φξνο ηεο ελειηθηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο πιήξνπο 

αλάπηπμεο. Ζ σξηκφηεηα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα λα ραξαθηεξηζηεί θάπνηνο σο 

ελήιηθνο. Γελ απνηειεί απιψο κηα θαηάζηαζε, αιιά κηα ζπλερήο δηεξγαζία επηδίσμεο. Σν 

άηνκν νινέλα πξνζπαζεί λα απνθηήζεη φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθήο 

σξίκαλζεο, ηεο πείξαο, ηεο πξνλνεηηθφηεηαο, ηεο επέθηαζεο. 

 Σεο αίζζεζεο πξννπηηθήο. Ζ αίζζεζε πξννπηηθήο γίλεηαη θαηαλνεηή φηαλ εμεηάζνπκε ην 

αληίζεην ηεο ελειηθηφηεηαο, ηελ παηδηθφηεηα. ηαλ ην άηνκν δελ ιακβάλεη ζσζηέο θξίζεηο 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή γηα ηνπο άιινπο. Αληίζεηα, απηή ε αίζζεζε πξννπηηθήο πνπ έρεη ην 

ελήιηθν άηνκν, ην νδεγεί ζε κηα ηζνξξνπεκέλε έληαμε ζηελ θνηλσλία, ζε κηα ηζρπξή θξηηηθή 

ηθαλφηεηα ζθέςεο.  

 Σεο ππεπζπλφηεηαο. Ο ελήιηθνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ, ηηο αληηδξάζεηο ηνπ θαη 

ηελ εμέιημή ηνπ. Θα πξέπεη λα κπνξεί λα απνθαζίδεη, λα είλαη ζε θάπνην βαζκφ απηφλνκνο, ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ λα είλαη εθνχζηα θαη φρη αθνχζηα. πρλά, έρεη επζχλε θαη γηα ηηο πξάμεηο 

ησλ άιισλ. ‟ απηήλ ηελ νκάδα ηδεψλ, ε ελειηθηφηεηα ζπλδέεηαη σο επί ην πιείζηνλ κε 

ζηνηρεία απηνλνκίαο, ππεχζπλεο ιήςεο απνθάζεσλ. Απηή ε άπνςε εληζρχεηαη θαζψο ιέγεηαη 

φηη «Η ελειηθηφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο ηξφπνο χπαξμεο πνπ δίλεη θχξνο θαη 

δηθαηψκαηα ζηα άηνκα, ελψ ηαπηφρξνλα ηα επηθνξηίδεη κε θαζήθνληα θαη επζχλεο» (Tight, 

2002: 15). 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ελειηθηφηεηα ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο ηδαληθφ. Έλα ηδαληθφ 

πνπ δελ είλαη θαζνξηζκέλν φηη ζα θαηαθηεζεί νινθιεξσηηθά, αιιά απφ ηε θχζε ηνπ δειψλεηαη 

ελψπηνλ καο μεθάζαξα. Καη γηα ην νπνίν, ν άλζξσπνο ηείλεη λα επηιέγεη ηηο πξάμεηο ηνπ θαη λα 

θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, αγσληδφκελνο δηαξθψο λα δηαηεξήζεη ηα ζηνηρεία ηεο ελειηθηφηεηαο 

ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, κηα δηαξθήο θίλεζε γηα νινέλα θαη κεγαιχηεξν απηνπξνζδηνξηζκφ. 
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1.4. Ζ Δθπαίδεπζε ησλ Δλειίθσλ Αηφκσλ 

 

Ζ "ελειηθηφηεηα" απνηειεί θαζνξηζηηθή παξάκεηξνο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε 

δεκηνπξγία, ην ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ επίηεπμε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ καζεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θέξλεη δπλακηθά ζην πξνζθήλην ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ απνηεινχλ ηνπο ππιψλεο θαηά ηε δεκηνπξγία 

ηέηνησλ πξνγξακκάησλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, βαζηθνί ζεκειησηέο ηνπ πεδίνπ πνπ εμεηάδνπκε θαη πνπ ηηο απφςεηο ηνπο 

ζα ηηο παξαζέζνπκε παξαθάησ, θαζψο επίζεο ππεχζπλνη πξνγξακκάησλ θαη εθπαηδεπηέο, έρνπλ ζαλ 

πξσηαξρηθφ κέιεκά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζχλζεηε θαη 

πνιχπινθε ελήιηθε θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ, δεκηνπξγνχλ πξνγξάκκαηα φρη κφλν κε ζθνπφ ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη επέθηαζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, αιιά θαη «ηελ εκπινθή ηνπο ζε κηα 

δηεξγαζία ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ πνξεία ηεο κάζεζεο, ε νπνία εληζρχεη ηελ σξίκαλζή ηνπο» 

(Κφθθνο, 2005/Α: 37). Χζηφζν, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε νκάδα ησλ ελειίθσλ αληηδξά κε 

παζεηηθφηεηα θαη ππεθθπγή, νη εθπαηδεπηέο θαινχληαη λα εηζάγνπλ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ηνπο ζε 

κηα ζπλερή δηεξγαζία δηαπξαγκάηεπζεο ηεο αληίθαζεο πνπ βηψλνπλ. Απφ ηε κηα κεξηά, ε θνηλσλία 

πξνζδνθά ηελ ελήιηθε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη απ‟ ηελ άιιε, απηνί αληηδξνχλ αληίζηξνθα. Απηή 

ινηπφλ, ε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, κε ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ απφ ηνλ εθπαηδεπηή, νδεγεί ηελ 

νκάδα ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο UNESCO 

(Κφθθνο, 2005/Α: 37), λα ελππάξρεη ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα «ε πξννπηηθή ηεο πιήξνπο 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο», έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε καζεζηαθή δηεξγαζία λα παξνπζηάδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο απζεληηθήο εθπαίδεπζεο.  

Αθνινχζσο, επηζεκαίλνληαη νη βαζηθέο απφςεηο/ θξηηήξηα ησλ εξεπλεηψλ πνπ αλάγνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε ζε «ελειίθσλ»: 

 ε καζεζηαθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Καηά ηνλ Rogers (2002α, φπ. αλαθ. ζην Κφθθνο, 

2005: 41), φηαλ έλα πξφγξακκα αληηκεησπίδεη ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ηνπ σο ελήιηθα, 

πεπεηξακέλα, ππεχζπλα, ηζνξξνπεκέλα άηνκα, ηφηε ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ «Adult Education» 

δειαδή ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. ηαλ φκσο δελ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο 

ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία θαη δε ζεσξνχληαη άμηνη εκπηζηνζχλεο απφ ηνλ εθπαηδεπηή ηνπο 

γηα λα αλαιάβνπλ κφλνη ηνπο ηνλ έιεγρν ηεο κάζεζήο ηνπο, πξφθεηηαη γηα «Education of 

Adults» δειαδή Δθπαίδεπζε Ζιηθηαθά Δλειίθσλ (Κφθθνο, 1999/Α: 33 & Κφθθνο, 2005: 41). 
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Σελ ίδηα άπνςε πηνζεηεί θαη ν Wiltshire (1976, φπ. αλαθ. ζην Jarvis, 2004: 52), θαζψο 

ζεσξεί φηη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ πξέπεη λα δηεμάγεηαη κε ελήιηθν ηξφπν. 

 δελ πξέπεη ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη νη εθπαηδεπηέο, λα κεηαρεηξίδνληαη ηνπο ελειίθνπο 

ζαλ λα ήηαλ παηδηά. Σελ άπνςε απηή ηελ πηνζεηεί ν Knowles (1998, φπ. αλαθ. ζην  Κφθθνο, 

2005: 41), ζεσξψληαο φηη ν δηδάζθσλ δελ έρεη ηελ απφιπηε επζχλε λα απνθαζίδεη γηα ην ηη 

ζα δηδαρζεί, πσο ζα δηδαρζεί, πφηε ζα δηδαρζεί θαη αλ αθνκνηψζεθε. 

 πξέπεη λα παξνπζηάδεη θάπνηα ζηνηρεία απηνδηάζεζεο (Brookfield 1986, φπ. αλαθ. ζην 

Κφθθνο, 2005: 41).  

Ο ΟΟΑ απ‟ ηε κεξηά ηνπ πξφηεηλε λα ζπγθαηαιέγνληαη ζηνλ νξηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ πξνγξάκκαηα, ζηα νπνία: α) ζπκκεηέρνπλ άηνκα πνπ έρνπλ ππεξβεί ηελ ειηθία ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, θαη β) ε θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο δελ είλαη πιένλ ε εθπαίδεπζε. 

Χζηφζν, ε δπζθνιία θαηά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ δηαηεξείηαη, θαζψο 

ππάξρνπλ ελήιηθεο πνπ βξίζθνληαη ζε ζρέζε εμάξηεζεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, δίρσο λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο απηνδχλακσλ επηινγψλ δσήο, θαη ελήιηθεο πνπ παξαθνινπζνχλ 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη δελ έρνπλ άιιε επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε (Rogers, 2002 & 

Κφθθνο, 2005: 41-42). 

Ζ UNESCO απφ ηελ άιιε, ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «εθπαίδεπζε ελειίθσλ» γηα θάζε 

εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία, νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ, επηπέδνπ, ή θαη κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί, 

είηε πξφθεηηαη γηα ηππηθή εθπαίδεπζε είηε φρη, θαη αθνξά ζε κηα δηεξγαζία πνπ επεθηείλεη ρξνληθά ή 

αληηθαζηζηά ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, θαζψο θαη γηα καζεηεία. ηφρνο ηεο 

εθπαίδεπζεο απηήο ηεο κνξθήο είλαη ην άηνκν λα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ, λα βειηηψζεη ηα 

ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηνπ πξνζφληα ή λα βξεη άιιεο δηεμφδνπο θαη πξννπηηθέο γηα ηε δσή ηνπ, 

έλα θαηλνχξην μεθίλεκα, αιιάδνληαο ζηάζε ή ζπκπεξηθνξά, θαη εζηηάδνληαο ζηελ πιήξσο 

πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηε ζπκκεηνρή ζε κηα ελαξκνληζκέλε θαη απηνδχλακε θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε (Rogers, 2002: 56). 

Κιείλνληαο, ην Advisory Council for Adult and Continuing Education (ACADE) ζεσξεί φηη 

ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζπγθαηαιέγεηαη θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κεηά ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε. χκθσλα κε απηφ ην θξηηήξην πνπ έρεη ζαθψο δηνηθεηηθφ-ζεζκηθφ 

ραξαθηήξα ην ζηάδην ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αηφκνπ πνπ μεθηλά 

απφ ην λεπηαγσγείν, πξνρσξά ζην ζρνιείν, δειαδή ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη ζπλερίδεη 

παίξλνληαο δηάθνξεο κνξθέο, φπσο: ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηα βξεηαληθά θνιέγηα πνπ 

κνηάδνπλ κε ηα ΗΔΚ, ηαηξηθέο θαη ζηξαηησηηθέο ζρνιέο θ.α. (Rogers, 2002: 56 & Κφθθνο, 2005: 42). 
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1.5. Αλνηρηή εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 

 

Γηα ηελ αλνηρηή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρνπλ δηαηππσζεί πνιινί νξηζκνί. χκθσλα κε 

ηνπο Ληνλαξάθε θαη Λπθνπξγηψηε (1998) «ε κεζνδνινγία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη απηή 

πνπ ραξαθηεξίδεη πξσηίζησο ηα αλνηθηά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη ηα δηαθνξνπνηεί απφ ηα 

παξαδνζηαθά. Η κεζνδνινγία απηή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θνηηεηή λα ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηνηθία 

ηνπ σο θχξην ρψξν κάζεζεο θαη λα επηιέγεη ν ίδηνο ην ρξφλν θαη ηνλ ξπζκφ ζηνλ νπνίν καζαίλεη». 

Κνηλά ραξαθηεξηζηηθά φισλ είλαη: α) Γηαρσξηζκφο ηνπ δηδάζθνληα θαη δηδαζθνκέλνπ ζην ρψξν ή 

ρξφλν ή θαη ζηα δχν. β) Σν είδνο απηφ ηεο κάζεζεο είλαη δηαπηζηεπκέλν ή πηζηνπνηεκέλν απφ 

θάπνην ίδξπκα ή νξγαληζκφ θαη δηαθέξεη απφ ηελ κάζεζε θαηά κφλαο, θαζψο απηή δελ παξέρεη 

επίζεκε αλαγλψξηζε. γ) Υξεζηκνπνηεί κηθηά κέζα εθπαίδεπζεο: ξαδηνθσληθέο, ηειενπηηθέο 

εθπνκπέο, θαζέηεο ήρνπ, έληππα, βίληεν, Ζ/Τ, ηα νπνία πξηλ ηε ρξήζε δνθηκάδνληαη θαη 

επηθπξψλνληαη. δ) Ζ ακθίδξνκε επηθνηλσλία δηδαζθφλησλ δηδαζθνκέλσλ επηηξέπεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη αληηπαξαηίζεηαη κε ηελ παζεηηθή ιήςε κελπκάησλ. Ζ επηθνηλσλία κπνξεί λα 

είλαη ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε. ε) Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα  ζπλάληεζεο πξφζσπν κε πξφζσπν κε ηνλ 

θαζεγεηή, αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ζπνπδαζηψλ, κειέηεο ζε βηβιηνζήθε θαη εξγαζηεξηαθέο - 

πξαθηηθέο ζπλεδξίεο. ζη) Υξήζε βηνκεραληθψλ δηαδηθαζηψλ: γηα κεγάιεο θιίκαθαο αλνηρηήο θαη εμ 

απνζηάζεσο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, αλαζέηεη θαζήθνληα ζε δηαθνξεηηθνχο ππαιιήινπο πνπ 

εξγάδνληαη καδί, σο νκάδεο αλάπηπμεο (The Commonwealth of Learning, 2000). 

Ζ αλνηρηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρεη αλαπηπρζεί θαη εμαπισζεί ιφγσ ησλ εμήο 

πιενλεθηεκάησλ (Perraton, 2000: 2-3): 1) Δίλαη νηθνλνκηθή: δελ απαηηνχληαη ζρνιηθά θηίξηα θαη νη 

δηδάζθνληεο θαη νη δηαρεηξηζηέο έρνπλ ππ‟ επζχλε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπνπδαζηέο απφ φζνπο 

κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ ζε έλα ζρνιείν. 2) Δίλαη επέιηθηε: νη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπλ ζην ζπίηη ηνπο, ηελ ψξα πνπ εθείλνη κπνξνχλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

κεηαθηλεζνχλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν. 3) Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε 

κεγάιεο απνζηάζεηο θαη λα εμππεξεηήζεη έλα επξέσο δηαζπαξκέλν ζψκα ζπνπδαζηψλ. 

Απφ ηε δηαζάθεζε ησλ φξσλ αλνηρηή εθπαίδεπζε θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πξνθχπηεη 

φηη ε αλνηρηή εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ απφζηαζε, νη ζπνπδαζηέο κειεηνχλ κφλνη ηνπο, 

ρσξίο δηα δψζεο καζήκαηα ή δηα αιιεινγξαθίαο, αιιά κπνξεί θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε κηα 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο, φπνπ νη δηδαζθφκελνη εξγάδνληαη κφλνη ηνπο (ή ζε νκάδα αιιειεπηδξψληαο) 

θαη κε ην δηθφ ηνπο ξπζκφ πάλσ ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πνπ ηνπο έρεη δηαλεκεζεί. Τπφ απηή 

ηελ έλλνηα ε ελαζρφιεζε κε ηνλ φξν εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή. Απηφ 
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πνπ πξνέρεη είλαη ην πεξηβάιινλ θαη ην καζεζηαθφ πιηθφ λα παξέρνπλ απνηειεζκαηηθά επθαηξίεο 

κάζεζεο, αλεμαξηήησο ηεο απφζηαζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ απφ ηελ πεγή ηεο γλψζεο. Ζ επειημία 

ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία, ην δηθαίσκα επηινγήο θαη ειέγρνπ (επηινγή ηνπ δηθνχ ηνπο ξπζκνχ ζηε 

κειέηε, ηνπ ηφπνπ θαη ρξφλνπ κειέηεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο, φπσο ζηφρνο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπζηεκαηηθή επαλάιεςε, εζηίαζε ζηα δχζθνια ζεκεία), πνπ 

παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, εμαίξνπλ ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ επέιηθηε εθπαίδεπζε (Race, 1998: 

27-9). 

Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ. Καηάιιειεο 

καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο, ζπκβαηέο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη νη: 1) Άκεζε εθπαίδεπζε: 

ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ παξνπζηάδεηαη κε κηθξά βήκαηα, ελδηάκεζα ειέγρεηαη ην επίπεδν θαηαλφεζεο 

θαη ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ ζπνπδαζηψλ. 2) πλεξγαηηθή κάζεζε: εξγαζία θαηά νκάδεο ζε 

ζέκαηα αθαδεκατθνχ πιηθνχ. Παξαιιαγέο ηεο είλαη ε STAD, φπνπ ε νκάδα κε θχιια εξγαζίαο 

αιιεινβνεζείηαη ζηε κειέηε ηνπ πιηθνχ θαη αμηνινγνχλ κε ηεζη ηελ επίδνζε ηνπο θαη ε 

«εξεπλεηηθή νκάδα», φπνπ επηιέγνπλ έλα ζέκα, ην ζρεδηάδνπλ σο δηδαθηηθή ελφηεηα θαη ην 

παξνπζηάδνπλ ζηελ εηθνληθή ηάμε. 3) Δλεξγεηηθή κάζεζε: απηφ-αλαθάιπςε θαη νηθνδφκεζε ηεο 

γλψζεο κέζσ ησλ εκπεηξηψλ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ κε ηνλ θφζκν, ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο (σο ζθφπηκεο ζπκπεξηθνξέο). Απνδπλακψλεηαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηή, πνπ γίλεηαη ή θαζνδεγεηήο ή θξνληηζηήο. 4) Δπνηθνδνκεηηθή κάζεζε: νηθνδφκεζε ηεο 

γλψζεο κε πξνζαξκνγή ησλ λέσλ ζηνηρείσλ ζηα παιηφηεξα, δίλνληαο κηα πξνζσπηθή εξκελεία. Ο 

δηάινγνο εθπαηδεπηή - εθπαηδεπφκελνπ είλαη δπλακηθφο θαη ζσθξαηηθνχ ηχπνπ. 5) Αληηιεπηηθφηεηα 

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ: θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εηδηθνί γηα ηε 

δηαρείξηζε ζχλζεησλ εξγαζηψλ. Απαηηεί ηελ εμσηεξίθεπζε εζσηεξηθά δηελεξγνχκελσλ ιεηηνπξγηψλ. 

6) Μάζεζε δηακέζνπ ηεο αλαθάιπςεο: ν εθπαηδεπφκελνο αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ 

εμεξεπλψληαο. ηη αλαθαιχπηεη ην θαηαλνεί θαη ην ζπκάηαη θαιχηεξα (Παληάλν- Ρφθνπ, 2001: 204-

7). 
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χλνςε θεθαιαίνπ 

 

πλνςίδνληαο, ην θεθάιαην απηφ απνζθνπεί ζηελ απνζαθήληζε ησλ βαζηθψλ φξσλ ηεο 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. Ζ Γηα Βίνπ Μάζεζε δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, θαζψο 

ζχκθσλα κε ηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο πνπ παξαηέζεθαλ απνηειεί ηκήκα ηεο δηεξγαζίαο ηεο δσήο κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ελφο αηφκνπ, ψζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο εξγαζηαθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο 

νπνίαο είλαη ελεξγφ κέινο. Δλψ, ε Δθπαίδεπζε θαη δε ε Δθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ αηφκσλ, παξέρεη 

νξγαλσκέλεο ζπλζήθεο κάζεζεο ζε ψξηκα άηνκα, φρη κφλν ειηθηαθά αιιά θαη ςπρηθά, γηα ηηο νπνίεο 

έρεη πξνεγεζεί άξηζηνο ζρεδηαζκφο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. Βέβαηα, ν 

ζρεδηαζκφο Πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλεηαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ πεξάζεη ζηε θάζε ηεο 

ελειηθηφηεηαο, δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε, θαζψο ιακβάλεη ππφςε ηελ επέθηαζε ησλ γλψζεσλ θαη 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ 

πξννπηηθήο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Έλα ζχζηεκα εθπαίδεπζεο πνπ επηιέγνπλ αξθεηνί 

ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη, θπξίσο εμ αηηίαο ηεο επειημίαο ηνπ, είλαη ε αλνηρηή εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε, ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα.  

Έρνληαο αληηιεθζεί ηνπ βαζηθνχο φξνπο ηνπ πεδίνπ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, είλαη 

ζεκαληηθφ λα γλσξίζνπκε ηηο απφςεηο ζπνπδαίσλ ζεσξεηηθψλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε κάζεζε ησλ 

ελειίθσλ αηφκσλ. Οη ζεσξίεο πνπ αλέπηπμαλ επεξέαζαλ κεηαγελέζηεξνπο κειεηεηέο, αιιά θαη 

εθπαηδεπηέο, πνπ είηε ηηο ελζηεξλίδνληαλ θαη αθνινπζνχζαλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπο, είηε 

ηηο ακθηζβεηνχζαλ θαη ηηο απέξξηπηαλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
: ΒΑΗΚΔ ΘΔΧΡΗΔ ΜΑΘΖΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ 

 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ. Ζ γλψζε απηψλ ησλ ζεσξηψλ απφ ηε κεξηά ηνπ εθπαηδεπηή είλαη ζεκαληηθή, θαζψο ηνλ 

βνεζνχλ λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη. Δπίζεο, αο ζεκεησζεί 

πσο νη ζεσξίεο απηέο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ηελ θάζε ρξνληθή πεξίνδν, 

επεξέαδαλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο πνιιψλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, εθφζνλ ζηφρεπαλ ζε δηαθνξεηηθά 

εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα. Δηδηθφηεξα, νη ζεσξίεο ζηηο νπνίεο ζα επηθεληξσζνχκε είλαη ε 

Αλδξαγσγηθή ηνπ Malcolm Knowles, ε Πξνζσπνθεληξηθή ηνπ Carl Rogers, ε Κνηλσληθή Αιιαγή 

ηνπ Paulo Freire, ε Μεηαζρεκαηίδνπζα ηνπ Jack Mezirow. 

 

2.1. Ζ ζεσξία ηεο Αλδξαγσγηθήο (Malcolm Knowles) 

 

Απφ ην 1833 ρξεζηκνπνηήζεθε ν φξνο Αλδξαγσγηθή γηα λα ππνδειψζεη ηελ αγσγή ηνπ 

ελήιηθα άλδξα, δειαδή φηαλ βξίζθεηαη πέξα απφ ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ. Γηαθέξεη απφ ηηο 

πξνζεγγίζεηο ηεο Παηδαγσγηθήο αιιά ηίζεηαη ε Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζην ίδην αμηαθφ επίπεδν κε 

απηήλ, θαζψο κειεηψληαη θαη εξεπλνχληαη κέζνδνη θαη πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθκάζεζε 

γλψζεσλ ησλ ελήιηθσλ αηφκσλ, ρσξίο λα ηζνζθειίδνληαη κε ηηο πξαθηηθέο αγσγήο ησλ παηδηψλ. Σν 

1926 ε Αλδξαγσγηθή ζεκειηψζεθε ζαλ ζεσξία απφ ηνλ E. Lindeman, αιιά νπζηαζηηθά αλαπηχρζεθε 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 απφ ηνλ Malcolm Knowles (1913-1997), θαη επηθξάηεζε πεξίπνπ 

έσο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 σο «ε ηέρλε θαη ε επηζηήκε λα βνεζάο ελειίθνπο λα καζαίλνπλ». 

Ο ίδηνο ν Μ. Knowles ηελ εληάζζεη ζηελ ζθαίξα ησλ αλζξσπηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ηελ ζεσξεί «νινθιεξσκέλε ζεσξία κάζεζεο ελειίθσλ» (Knowles, 1978 

φπ. αλαθ. ζην Cross, 1981: 223). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Αλδξαγσγηθήο, ην άηνκν νδεχνληαο πξνο ηελ σξίκαλζή ηνπ, 

ζπζζσξεχεη έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ εκπεηξηψλ θαη κέζσ ηεο κάζεζεο σο κηαο δηα-δξαζηηθήο 

δηεξγαζίαο εξκελεία, νδεγείηαη ζην ζπλερή κεηαζρεκαηηζκφ ησλ βησκάησλ ηνπ. Ο Knowles (1990) 

ζεσξεί φηη ε εκπεηξία γηα ηνπο ελήιηθεο ρξεζηκεχεη ζην λα πξνζδηνξίζνπλ πνηνί είλαη, λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο αληίιεςε γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Γη‟ απηφ θαη φηαλ παξαηεξείηαη απφ 

ηνλ εθπαηδεπηή, ππνηίκεζε ή αγλφεζε απηήο ηεο εκπεηξίαο, ππνδειψλεηαη κε απηήλ ηε ζπκπεξηθνξά 

αγλφεζε ηνπ πξνζψπνπ, φρη απιψο ηεο εκπεηξίαο (Rogers, 1999: 94-5).  
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Οη βαζηθέο παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ ελήιηθε κάζεζε πνπ ζηεξίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

ζεσξία είλαη ε αλάγθε ησλ ελειίθσλ λα γλσξίδνπλ γηα πνην ιφγν πξέπεη λα κάζνπλ θάηη πξηλ 

εκπιαθνχλ ζηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο, λα απηφ-θαζνξίδνληαη, παίξλνληαο νη ίδηνη ηηο απνθάζεηο γηα 

ηε δσή ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ νη άιινη αλάινγα. Έηζη ινηπφλ, θαζψο 

εηζέξρνληαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θνπβαιψληαο έλα κεγάιν θαη πνιπζχλζεην απφζεκα 

εκπεηξηψλ, ζέινπλ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη 

αληηιεπηφ ινηπφλ, φηη νη καζεζηαθνί πξνζαλαηνιηζκνί ησλ ελειίθσλ δελ έρνπλ σο επίθεληξν ηελ 

απφθηεζε αθεξεκέλσλ, αθαδεκατθψλ γλψζεσλ αιιά ην πξφβιεκα απηφ θαζ‟ απηφ, γη‟ απηφ θαη 

δίλεηαη έκθαζε ζηε βησκαηηθή κάζεζε. Καη ηέινο, ιφγνο γίλεηαη γηα ηα πην ζεκαληηθά θίλεηξα ησλ 

ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ είλαη ηα εζσηεξηθά, φπσο ε αλάγθε γηα ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία, αθήλνληαο ζε δεχηεξε κνίξα ηα εμσηεξηθά θίλεηξα (πξναγσγή, θαιχηεξνη κηζζνί θηι.) 

(Knowles, 1998, φπ. αλαθ. ζην Κφθθνο, 2005/Α: 50-1). 

Με βάζε ηηο παξαδνρέο ηεο Αλδξαγσγηθήο πηνζεηνχληαη θαη κηα ζεηξά απφ εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ αιιεινζεβαζκφ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε δηδαζθφλησλ-

δηδαζθνκέλσλ, ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο, ηε θηιηθφηεηα πνπ πξέπεη λα δηαθαηέρεη ην καζεζηαθφ 

θιίκα νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο. Σα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα νηθνδνκείηαη ην δίρσο άιιν, κε ηηο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, φπνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε φια ηα ζηάδηα ηεο πξαγκαηνπνίεζήο 

ηνπ θαη γηα λα γίλεη απηφ ν εθπαηδεπηήο ελέρεη πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ηνπ ζπληνληζηή ησλ ελεξγεηψλ, 

ηε ζέζε κηαο "πξνζηηήο" πεγήο γλψζεσλ φπνπ νη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ επηιέγνληαη είλαη 

εθείλεο πνπ πξνάγνπλ ηελ επξεηηθή πνξεία πξνο ηε γλψζε, ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ, ηε 

ζπιινγηθφηεηα, ηε ζπκκεηνρή (Knowles 1970, 1975, φπ. αλαθ. ζην Κφθθνο, 2005: 49-50). 

Πνιινί κειεηεηέο έρνπλ αζθήζεη κεγάιε θξηηηθή ζηε ζεσξία ηνπ Knowles. Βαζηθφ ζεκείν 

επαθήο ησλ δηάθνξσλ απφςεσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζρεηίδεηαη κε ηε κε ηεθκεξησκέλε 

αθξνζηγψο επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζεσξίαο, φπνπ θαηά ηνλ Brookfield (1986, φπ. αλαθ. ζην 

Κφθθνο, 2005: 51) κφλν ε κία παξαδνρή ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία είλαη ζεκειησκέλε, θαη θαηά ηνλ 

Jarvis (2004: 144) ε Αλδξαγσγηθή ζεσξία εκπεξηέρεη κία ηδενινγηθή θαη αλζξσπηζηηθή ζεψξεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ρσξίο σζηφζν λα απνηειεί ζεσξία ή κέζνδν ηεο δηδαζθαιίαο. Ο ίδηνο 

κάιηζηα ππνζηεξίδεη φηη ε Αλδξαγσγηθή δελ απνηειεί παξά κφλν θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ (Jarvis, 1985, φπ. αλαθ. ζην Κφθθνο, 2005: 51).  

Ζ πην ζεκαληηθή βέβαηα θξηηηθή πνπ ηεο έρεη αζθεζεί, είλαη νη ηάζεηο απηφ-θαζνξηζκνχ πνπ 

έρνπλ παηδηά θαη έθεβνη, επηζεκαίλνληαο φηη δελ είλαη κφλν νη ελήιηθεο πνπ δηαζέηνπλ εκπεηξίεο, 

αιιά θαη ηα παηδηά. Απηέο ινηπφλ νη εκπεηξίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ σο πεγέο κάζεζήο ηνπο. Ο 
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Jarvis (2004: 140-5) γηα ην ίδην ζέκα, θάλεη ιφγν γηα ηελ αληηιεπηηθφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ηα 

θίλεηξα κάζεζήο ηνπο, πνπ ελδερνκέλσο ζρεηίδνληαη κε θαηλφκελα πξνβιεκαηηθά γηα ηα ίδηα. Απφ 

ηελ άιιε, εμεγεί πσο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απηφ-θαζνξηζκνχ δελ είλαη απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ 

ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, ψζηε λα ζηεξηρζεί ζε απηφ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη  φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα εθπαηδεπηνχλ φινη νη ελήιηθνη, 

ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα γίλνπλ απηφ-θαηεπζπλφκελνη. Αξθεηνί είλαη εθείλνη πνπ δελ έρνπλ 

σξηκάζεη, κε απνηέιεζκα κπαίλνληαο ζηελ εθπαίδεπζε, λα επηδεηνχλ ηελ εμάξηεζε απφ ηνλ 

θαζεγεηή θαη λα αλακέλνπλ λα αληηκεησπηζηνχλ ζαλ παηδηά. 

Έλα άιιν ζεκείν πνπ ε ζεσξία απηή αθήλεη αλνηρηφ θαη νδεγεί ζε εληειψο αληίζεηα 

απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ πξνζδνθά ν Knowles, είλαη νη επηξξνέο πνπ δέρεηαη ην άηνκν απφ ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. Ο Rogers (1999: 93) παξαηεξεί πσο νη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζε πνιιέο θνηλσλίεο, εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ζε νξηζκέλεο νκάδεο αηφκσλ (π.ρ. ζε 

γπλαίθεο, εηδηθά έγγακεο) ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρεηξαθέηεζε. Απνηέιεζκα απηνχ, 

απνηειεί ε κεησκέλε ηάζε γηα απηφ-θαζνξηζκφ ιφγσ ηεο θαηαπίεζεο πνπ πθίζηαληαη, θνηλσληθήο 

είηε πνιηηηζκηθήο (Brookfield, 1986, φπ. αλαθ. ζην Κφθθνο, 2005: 51-2). 

 

2.2. Ζ Πξνζσπνθεληξηθή Θεσξία (Carl Rogers) 

 

ηελ ίδηα αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε θηλείηαη θαη ε ζεσξία πνπ αλέπηπμε ν ςπρνιφγνο C. 

Rogers (1902-1987). Ζ ζεσξία ηεο πξνζσπηθφηεηαο δηακνξθψζεθε ζηαδηαθά κέζα απφ 

πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη απφ ηε πίζηε ηνπ ζηηο αξρέο ηηο θαηλνκελνινγηθήο θηινζνθίαο 

(Dearing, 2011). Ζ νλνκαζία «πξνζσπνθεληξηθή» πνπ ηεο έδσζε ν ίδηνο ν Rogers,  είλαη γηα λα 

δειψζεη φηη ζηφρνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη  εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο είλαη ε ελδπλάκσζε ηνπ 

αλζξψπνπ σο πξνζψπνπ κε ηελ πιήξε ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ ςπρνθπζηθψλ ηνπ δπλάκεσλ γηα λα 

θαηαζηεί ν ίδηνο δεκηνπξγφο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο (Κνζκφπνπινο, 1990: 111-2). 

Ο ίδηνο (Rogers, 1961, φπ. αλαθ. ζηελ Πχιε ηεο Φπρνινγίαο) πηζηεχεη ζηε ζεηηθή θχζε ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ δνθηκάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ην δηθφ ηνπ ππνθεηκεληθφ άμνλα αλαθνξάο θαη 

ζεσξεί φηη γηα λα θαηαιάβεη θαλείο θαιχηεξα ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ, ζα πξέπεη λα 

εμεηάζεη ην ελδφηεξν πιαίζην αλαθνξάο ηνπο. Ο Rogers (1977, φπ. αλαθ. ζηελ Πχιε ηεο 

Φπρνινγίαο) ραξαθηεξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, σο 

«εμαηξεηηθά ινγηθφ» θαη φηη ε βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε πνπ νδεγεί ζηελ αιιαγή ηνπ αηφκνπ είλαη ε 

ηάζε ηνπ γηα πξαγκάησζε (νινθιήξσζε), λα δηαηεξήζεη θαη λα επεθηείλεη ηελ εκπεηξία ηνπ. Ζ ηάζε 
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απηή είλαη έκθπηε θαη αλ θαη δχλαηαη λα θαηαπηεζηεί, δελ δχλαηαη λα θαηαζηξαθεί ρσξίο ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ νξγαληζκνχ.  

Έλα ζεκείν αληίζεζεο κε ηε ζεσξία ηνπ Knowles, είλαη ε πιήξεο επίγλσζε ηνπ γηα ηελ 

επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζην άηνκν νη αθαηάιιειεο ςπρνινγηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηε 

δηαδηθαζία απηφ-πξαγκάησζεο  θαη ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ηνλ θαζηζηνχλ έλα άηνκν 

αλψξηκν, ζθιεξφ, θαηαζηξεπηηθφ (Rogers, 1961, φπ. αλαθ. ζην Κφθθνο, 2005/Α: 55-8). πλεπψο, ε 

εθπαίδεπζε νθείιεη λα ζπκβάιιεη ψζηε λα πξνζθέξνληαη ζηνλ άλζξσπν επλντθέο ζπλζήθεο 

εμέιημεο, ππνζηεξηθηηθφ θιίκα θαη θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο. Ζ ζέζε 

ηνπ εθπαηδεπηή δελ είλαη λα θαζνδεγεί, λα ειέγρεη ή λα κεηαβηβάδεη γλψζεηο, αιιά λα ζπληνλίδεη ηε 

καζεζηαθή δηεξγαζία, λα απειεπζεξψλεη ηελ ελέξγεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ θαη λα κεηαηξέπεηαη 

ζε δηεπθνιπληήο (facilitator) ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο. Γηα λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφλ θαη ε 

δπλακηθή ηνπ εθπαηδεπηή λα είλαη ηέηνηα, πξέπεη θαηαξρήλ λα θαιιηεξγεζεί ακνηβαία εκπηζηνζχλε 

θαη νηθεηφηεηα, λα ππάξρεη έκπξαθην θαη γεκάην ελζπλαίζζεζε ελδηαθέξνλ, ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη 

λα εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηηο εζσηεξηθέο ηνπο δπλάκεηο, γεγνλφο πνπ απνηειεί ηελ απαξρή ηεο 

πνξείαο πξνο ηελ σξηκφηεηα (Κφθθνο, 2005: 52-5). 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Rogers, φζνλ αθνξά ζηηο αξρέο κάζεζεο θαη ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή, 

απνηειεί κηα ζεκαληηθή πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, παξ‟ φηη δελ παξέρεη κηα 

νινθιεξσκέλε ζεσξία γηα ηε κάζεζε ελειίθσλ (Jarvis, 2004: 151). Χζηφζν, απ‟ ηε κηα, ε απνπζία 

ζπζηεκαηηθήο αμηνπνίεζεο εκπεηξηψλ πνπ απνζθνπεί ζην κεηαζρεκαηηζκφ παγησκέλσλ ζηάζεσλ θαη 

δπζιεηηνπξγηθψλ αληηιήςεσλ θαη απφ ηελ άιιε, ε απνπζία δηεξεχλεζεο ηνπ θνηλσληθφ- 

πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη νη εθπαηδεπφκελνη, ην νπνίν ζρεηίδεηαη είηε 

κε ηελ ππνθίλεζε, είηε ηελ απνζάξξπλζε ηνπο, ηφζν απέλαληη ζηε κάζεζε  φζν θαη ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ησλ δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαίλεηαη φηη 

απνηειεί ζεκαληηθή αδπλακία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο (Κφθθνο, 2005: 55). 

 

2.3. Ζ Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσληθή Αιιαγή (Paulo Freire) 

 

ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 ππήξμαλ πνιινί κειεηεηέο, 

φπσο ν Lindeman, Tawney, Yeaxlee, Coady θ.ά. πνπ πξνζέγγηζαλ ην δήηεκα ηνπ θξηηηθνχ 

ζηνραζκνχ. ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960-1980 θπξίσο ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή αλαπηχρζεθε ην θίλεκα 

ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ θνηλσληθή αιιαγή, κέζα απφ ηα θείκελα ηνπ Paulo Freire, φπνπ ήηαλ ν 

πξψηνο πνπ επεμεξγάζηεθε ην δήηεκα απηφ, ηφζν απφ ηε ζεσξεηηθή φζν θαη απφ ηελ πξαθηηθή ηνπ 
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άπνςε. Ζ εθπαίδεπζε φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ν Freire, ραξαθηεξίδεηαη σο πνιηηηζηηθή δξάζε γηα 

ηελ ειεπζεξία θη απνηειεί ην κέζν γηα θάζε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αιιαγή (Νάζαηλαο & Σζίγθα, 

2006: 113). 

Ο Freire (1921-1997) αλέπηπμε κηα ζπγθξνηεκέλε θαη βαζηά αλζξσπηζηηθή ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε θαη εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, ελψ παξάιιεια αζρνινχληαλ κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

αλαθαιβεηηζκνχ, θαη αλέδεημε ηελ αμία ηεο «ιατθήο επηκφξθσζεο» κε ζηφρν λα ελδπλακψζεη ηηο 

θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ ηηο δπλάκεηο πνπ ηηο 

θαηαπηέδνπλ θαη δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα αλαπηχμνπλ ην δπλακηθφ ηνπο (Tennant, 1997). Ο ίδηνο 

πξσηνζηαηνχζε ζηε δεκηνπξγία θηλεκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ παηξίδα ηνπ (Ρεζίθε ηεο 

Βξαδηιίαο), θαζψο θαη ζε ρψξεο φπσο ε Νηθαξάγνπα, ε Υηιή, ε Γνπηλέα θ.ά. θαη νη ηδέεο ηνπ 

επεξέαζαλ πνιινχο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ αιιά θαη θεκηληζηηθά, ζπλδηθαιηζηηθά θηλήκαηα ζηελ 

Δπξψπε, Β. Ακεξηθή, θαη Απζηξαιία (Findsen, 2007, φπ. αλαθ. ζην Βεξγίδεο & Κφθθνο, 2010: 74).  

Ζ άπνςε ηνπ Freire είλαη φηη ηα αιινηξησκέλα άηνκα έρνπλ αζαθή αληίιεςε ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηθψλ δνκψλ θαη δπλάκεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε δσή ηνπο, θαζψο γνεηεπκέλα απφ ην 

βίν ηεο  θπξίαξρεο ηάμεο, πηνζεηνχλ αμίεο θαη πξφηππα πνπ δελ αλήθνπλ ζηε δηθή ηνπο πλεπκαηηθή 

θιεξνλνκηά θαη θαληάδνληαη φηη αλήθνπλ ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία δελ αληηζηνηρεί ζε απηή 

πνπ βηψλνπλ αληηθεηκεληθά (Κφθθνο, 2005: 56). Δπηρείξεζε επνκέλσο, λα ελζαξξχλεη ηηο θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλεο νκάδεο λα αλαιάβνπλ ηε ζπιινγηθή δξάζε, επαλεμεηάδνληαο ηηο ζπλζήθεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε δσή ηνπο, θαη δηακνξθψλνληαο λέεο αληηιήςεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα δσηηθά 

ζπκθέξνληά ηνπο, ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζε θνηλσληθή αιιαγή (Βεξγίδεο 

& Κφθθνο, 2010: 75).  

Ζ «Παηδαγσγηθή ησλ θαηαπηεδνκέλσλ» πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Freire, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ 

λα θαηαπνιεκήζεη ηνλ αλαιθαβεηηζκφ, ζηεξηδφηαλ ζηε γιψζζα, ζηε ζπδήηεζε θαη ζε κηα 

δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ησλ πεξηερνκέλσλ. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ηα 

πξνβιήκαηα γηα παξαηήξεζε, αιιά δελ νξίδεη ηνπο φξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηεο επίιπζήο ηνπ. 

Οη κεηαμχ ηνπο ξφινη αλαδηαηππψλνληαη, φπνπ ν δάζθαινο είλαη θαη καζεηήο θαη ν καζεηήο είλαη 

θαη δάζθαινο. Ο εθπαηδεπηήο δηακνξθψλεη εκπεηξίεο ηηο νπνίεο νπζηαζηηθά δηδάζθεηαη κε ηνπο 

καζεηέο ηνπ (Freire, 2002: 80). Γηα λα επηηχρεη ινηπφλ κηα νκαιή πνξεία πξνο ηελ γλψζε γηα ηνπο 

θαηαπηεζκέλνπο, ζηεξίρζεθε ζηνλ εληνπηζκφ ελφο ξεαιηζηηθνχ ιεμηινγίνπ πνπ απνηειείην απφ 

πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε ζθνπφ λα δηδάμεη ζε ελειίθνπο ηελ αλάγλσζε κέζα ζην επξχηεξν 

πιαίζην ηεο αθχπληζεο ησλ ζπλεηδήζεψλ ηνπο (Καςάιεο & Παπαζηακάηεο 2002: 98). Καζ‟ απηφλ 

ηνλ ηξφπν, επηιέγνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνλ εθπαηδεπηή, νξηζκέλεο 
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«παξαγσγηθέο ιέμεηο» πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν λφεκα γηα εθείλνπο γηαηί αλαπαξηζηνχλ ηελ ππαξμηαθή 

ηνπο θαηάζηαζε θαη πεξηέρνπλ επζείεο αλαθνξέο ζηηο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ (Κφθθνο, 2005: 

61). ην ηέινο, νη ζπκκεηέρνληεο γλσξίδνπλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ, ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ 

επεμεξγαζηεί ζε βάζνο ηηο εκπεηξίεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή ηνπο 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Δπίζεο, θαηά ηνλ Freire, ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη λα ππνθηλεί ην δηάινγν, ν νπνίνο 

πξνσζεί ηελ ηζνηηκία, ζηεξίδεηαη ζην ζεβαζκφ, ηελ αγάπε θαη ηελ αλνρή θαη απνηειεί πξσηεχνλ 

ζηνηρείν αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνλ δάζθαιν θαη ζηνλ καζεηή. Αλ δελ έρνπλ θαιιηεξγεζεί απηά 

ηα ζηνηρεία, δε κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη θξηηηθή ζηάζε πάλσ ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζρεηίδνληαη κε ην ηζηνξηθν-πνιηηηζηηθφ πιαίζην ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Freire, 2005: 

41). Ο Freire αληηκεηψπηδε ηε ζηηγκή ηνπ δηαιφγνπ σο ζηηγκή κεηαζρεκαηηζκνχ, πνπ έρεη ζαλ ζηφρν 

ηε ζπλεηδεηνπνίεζε. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε είλαη απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ πξάμεσλ θαη 

παξαηεξήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε ειεχζεξεο θαη απηφλνκεο ζπλζήθεο κάζεζεο. 

Έηζη ινηπφλ, ν ελήιηθνο κπνξεί λα ζπλεηδεηνπνηεί ηελ θαηάζηαζε θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη κέζσ 

ηεο γλψζεο λα απαιιαγεί απφ θάζε κνξθή θαηαπίεζεο (Jarvis, 2005α: 363). Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη 

ε άπνςε φηη ε επίγλσζε πνπ απνθηάηαη κέζα ζηε ρεηξαθεηηθή εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία είλαη 

αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξάμε. Οη εθπαηδεπφκελνη, ινηπφλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε απζεληηθήο εθπαίδεπζεο, αλακέλεηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ απαηειφ ηξφπν δσήο 

ηνπο θαη λα δξάζνπλ πνιηηηθνθνηλσληθά κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή αιιαγή (Κφθθνο, 2005: 57). Απ‟ 

ηελ άιιε κεξηά, νη εθπαηδεπφκελνη, φηαλ δε γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία "ησλ πεξηερνκέλσλ" ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπο, είλαη αδχλαηνλ λα κάζνπλ, γηαηί δελ ηα θαηαλφεζαλ αξθεηά, ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε κέζσ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ λα αλαζηνραζηνχλ θαη λα δξάζνπλ πάλσ ζηνλ θφζκν κε ζθνπφ 

λα ηνλ αιιάμνπλ (Freire, 2005: 82).  

Ο Freire επηδεηνχζε ηελ αλαηξνπή ηεο ππάξρνπζαο ηάμεο πξαγκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, 

θαηά ηνλ Jarvis, ε ζεσξία ηνπ Freire αληηκεησπίδεηαη θπξίσο σο πνιηηηθή παξά σο κηα αθφκε ζεσξία 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ε άπνςή ηνπ ζηεξίδεηαη ζηελ θεληξηθή ηνπ ζέζε φηη θακηά εθπαίδεπζε 

δελ είλαη νπδέηεξε θαη πξέπεη απηή λα νδεγεί ζηε ρεηξαθέηεζε (Jarvis, 2004: 133-4). Παξφια απηά, 

ε ζεσξία ηνπ Freire έρεη επεξεάζεη πνιινχο ζχγρξνλνπο κειεηεηέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, φπσο 

είλαη ν Mezirow πνπ ηελ ζεσξία ηνπ ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ.  

Ζ θξηηηθή πνπ δέρηεθε ε ζεσξία ηνπ Freire βαζίδεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ε κεηαθνξά 

ηνπ κνληέινπ απηνχ ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο ηίζεηαη ζπρλά ππφ ακθηζβήηεζε. Οη πνιηηηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο πνπ ραξαθηήξηδαλ εθείλε ηελ επνρή 
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δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ εθείλεο ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ πνπ είλαη πνιχ πην ζχλζεηεο. 

πγθεθξηκέλα, νη θπξίαξρεο αληηιήςεηο θαη αμίεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ είλαη βαζηά εκθπηεπκέλεο ζηε 

ζπιινγηθή ζπλείδεζε θαη ηηο ελζηεξλίδεηαη ε κεγαιχηεξε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ νπνία ην 

θπξίαξρν ζχζηεκα έρεη εκπιέμεη ζηε δηακφξθσζή ηνπο. Έηζη ινηπφλ, δελ δηαθαίλνληαη πάληνηε κε 

ζαθήλεηα νη νξζέο θαηεπζχλζεηο ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο. πσο ππνζηεξίδεη ν ίδηνο, ε εθπαίδεπζε 

ζηηο θνηλσλίεο απηέο, δελ νδεγείηαη αλαπφθεπθηα ζε αλαηξεπηηθή πνιηηηθή δξάζε, αιιά ζπλήζσο ε 

θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε εμαληιείηαη ζε εζσηεξηθέο αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ή ζε δξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζε επηκέξνπο ηνκείο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, αιιά φρη ζε φιν ην 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ζχζηεκα.   

Παξφια απηά, ην έξγν ηνπ Freire πξνζεγγίδεη ζε βάζνο ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

ζηηο Υψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ ηφζν πξαθηηθά, φζν θαη ζεσξεηηθά, αιιά θαη πεξηέρεη πιήζνο 

πνιχηηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ πξάμε, ηα νπνία αθφκα 

θαη ζήκεξα ηξνθνδνηνχλ ηνπο ζεζκνχο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ αθνινπζνχλ ηελ 

αλζξσπηζηηθή θαηεχζπλζε (Κφθθνο, 2005: 59-61). 

 

2.4. Ζ ζεσξία ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο (Jack Mezirow) 

 

Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, 

ζεσξείηαη ζήκεξα ε πην ζεκαληηθή θαη νινθιεξσκέλε επηζηεκνληθά, αλάκεζα ζηηο ζχγρξνλεο 

ζεσξίεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε αλαγλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

αηφκνπ γηα ζεηηθή πξνζσπηθή αιιαγή θαη δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ 

ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα θξηηηθφ ζηνραζκφ. Βαζηθνί ππιψλεο ηεο ζεσξίαο θαη ηεο 

πξαθηηθήο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ζεσξνχληαη: ε λνεκαηνδφηεζε ηεο εκπεηξίαο κέζσ ηνπ 

θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, ν ζηνραζηηθφο δηάινγνο, θαη ε ζπλεηδεηή ρεηξαθεηηθή πξάμε (Merriam & 

Caffarella, 1999: 321).  

Κχξηνο εθθξαζηήο ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη ν Jack Mezirow, ζηνλ νπνίν νθείιεη ηε ζχιιεςε, 

ην φλνκα, ηηο βαζηθέο έλλνηεο, ηελ αξρηθή δηαηχπσζε, ηελ αλάπηπμή ηεο κέρξη θαη ηε θάζε ηεο 

σξηκφηεηαο. Πξνηάζεθε απφ ηνλ ακεξηθαλφ θαζεγεηή ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 (Mezirow, 

1978) θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 (Mezirow, 1981) σο κηα θξηηηθή ζεσξία ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ θαη σο ζεσξία αμηνπνηεί επίζεο αξρέο, πνξίζκαηα θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηφζν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ησλ ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληνινγηθψλ ζεσξηψλ, πνπ αλέπηπμαλ νη Dewey, 

Freire, Knowles, Kegan, Habermas, Goleman θ.α. (Κφθθνο, 2005: 75).   
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Απαξρή ηεο ζπιινγηζηηθήο ηνπ Ακεξηθαλνχ ζηνραζηή, απνηειεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη 

ελήιηθνη εξκελεχνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. χκθσλα κε ηνλ ίδην, απηφο θαζνξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα 

ησλ αληηιήςεσλ πνπ ν θαζέλαο δηαζέηεη θαη ηνπ έρεη επηβιεζεί απφ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην 

νπνίν εληάρζεθε αζπλείδεηα θαηά ηε θάζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Οη ελήιηθνη έρνπλ απνθηήζεη έλα 

ζπλεθηηθφ ζψκα εκπεηξίαο, έλα πιαίζην αλαθνξάο, πνπ απνηειείηαη απφ νξηζκέλεο παξαδνρέο, 

έλλνηεο, αμίεο, ζπλαηζζήκαηα πνπ νξίδνπλ ηνλ θφζκν ηνπο (Mezirow, 1997: 5). Οη παξαδνρέο απηέο, 

πνπ ζπρλά δεκηνπξγνχλ δηαζηξεβισκέλεο θξίζεηο, παγησκέλεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

εκπνδίδνληαο ηελ ελαξκφληζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ηεο δσήο ηνπο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

θαηαηάζζνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο: ηηο επηζηεκνινγηθέο, ηηο εζηθέο, ηηο πνιηηηθέο, ηηο θνηλσληθφ-

ηδενινγηθέο θαη ηηο θηινζνθηθέο. Δίλαη ινηπφλ αλαγθαίν, νη ελήιηθνη λα αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα επαλεμεηάδνπλ θξηηηθά ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνπο ξφινπο πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαη 

ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο (Κφθθνο, 2005: 79). Ο ζηνραζκφο ινηπφλ θαηά ηνλ Mezirow, δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ δηαδηθαζηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ πιεπξψλ ελφο πξνβιήκαηνο, 

αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηελ ακθηζβήηεζε ησλ θαζηεξσκέλσλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο 

αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα. Ο θξηηηθφο ζηνραζκφο πνπ αλαπηχζζεη ζηαδηαθά ν ελήιηθνο 

εθπαηδεπφκελνο δε ζηέθεηαη κφλν ζην πψο λα πξάηηεη αιιά θαη ζην γηαηί πξάηηεη, ζηνπο βαζχηεξνπο 

ιφγνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (Κφθθνο, 2005/Α: 80).  

πλεπψο, νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη βξηζθφκελνη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο δελ πξέπεη 

απιά λα επηθεληξψλνληαη κφλν ζηε πξνζζήθε λέσλ γλψζεσλ, αιιά βαζηθή δηεξγαζία απνηειεί ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα λέα νπηηθή. Ο κεηαζρεκαηηζκφο 

ηεο νπηηθήο κπνξεί λα ζπκβεί, φηαλ νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη, κέζσ ηεο θξηηηθήο απηφλνκεο 

ζθέςεο, ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πψο θαη γηαηί νη παξαδνρέο πνπ έρνπλ, πεξηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αληηιακβάλνληαη, θαηαλννχλ θαη αηζζάλνληαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. Ο Mezirow (1990) 

πξνηείλεη δεθαπέληε ηξφπνπο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, φπσο είλαη ε 

ηήξεζε εκεξνινγίνπ, ν δηάινγνο πνπ αληρλεχεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ αηφκσλ, ην παίμηκν ξφισλ θηι. 

(Mezirow, 1990: 368). 

Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ππνζηεξίδεη φηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ρξεηάδεηαη λα 

παίξλνπλ ζέζε ππέξ ηεο αιιαγήο· λα πξνσζνχλ ην δηάινγν θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

ζε απηφλ, θαζψο θαη λα απνθεχγνπλ ην δνγκαηηζκφ. ηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο νη εθπαηδεπηέο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα απνθηήζνπλ επίγλσζε ησλ παξαδνρψλ ηνπο θαη λα 

ηηο αιιάμνπλ, πξνζθέξνληάο ηνπο ηηο αλάινγεο εκπεηξίεο (Perry, 1970, φπ. αλαθ. ζην Cross, 1981: 

231). Έηζη, δίλεηαη ζηνλ ελήιηθν ε δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο, λα κάζεη απηφ πνπ πξαγκαηηθά 

επηζπκεί, ψζηε λα είλαη απηνδχλακνο, ρεηξαθεηεκέλνο θαη θνηλσληθά ππεχζπλνο.  
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Ζ θαηλνηνκία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο εληνπίδεηαη ζην δηαρσξηζκφ ηεο βησκαηηθήο 

απφ ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε. Ο Mezirow (1991: 368) ππνζηεξίδεη φηη δηα κέζνπ ηεο 

βησκαηηθήο κάζεζεο. Αληίζεηα, αμηνπνηψληαο ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, εξκελεχνπκε ηηο 

εκπεηξίεο καο ζχκθσλα κε κηα ζεηξά απφ λέεο πξνζδνθίεο. Μέζα απφ απηή ηε δηεξγαζία, 

απνδίδνπκε λέν λφεκα θαη απνθηνχκε λέα νπηηθή γηα ηηο παιαηφηεξεο εκπεηξίεο καο (Mezirow, 1991: 

368).  

Οη απφςεηο ηνπ Mezirow ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή αιιαγή βξέζεθαλ ζην ζηφραζηξν ηεο 

θξηηηθήο απφ πνιινχο κειεηεηέο (Griffin, 1987, Collard & Law, 1989, φπ. αλαθ. ζην Κφθθνο, 

2005/Α: 81). χκθσλα κε ηνπο επηθξηηέο ηνπ, παξφιν πνπ ν Mezirow έρεη πιήξε γλψζε γηα ηε 

δπζθνιία πνπ δεκηνπξγνχλ νη θνηλσληθέο δνκέο ζηελ κάζεζε, νη ίδηνη ιέλε φηη δε ιακβάλεη ππφςε 

ηηο δπλάκεηο ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο, νχηε ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηεο εγεκνλίαο ζηηο ζρέζεηο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κε ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο. Χζηφζν, ν Mezirow (2007: 6) αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία 

ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ εκπεξηέρνληαη ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην. 

Αο ζεκεησζεί ε άπνςή ηνπ πνπ ιέεη: «πξέπεη λα μεθηλήζνπκε απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

αηνκηθήο νπηηθήο, πξηλ επηηχρνπκε ηνλ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ» (Mezirow, 1991: 211). Ζ 

ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζε θηλήκαηα ηα νπνία πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή αιιαγή κπνξεί λα ζπκβεί 

κφλν εθφζνλ έρεη επηηεπρζεί ν αηνκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο (Tennant, 1997: 128). Βέβαηα, απηέο νη 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο θαη αιιαγέο, πνπ ελδερνκέλσο ζπλεπάγεηαη ε δηεξγαζία ηνπ ζπλεηδεζηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, δελ είλαη απιή ππφζεζε. Δίλαη πνιινί παξάγνληεο πνπ ζπλσκνηνχλ, 

ελζαξξχλνληαο ην ζπκβηβαζκφ θαη παξαθσιχνληαο ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο γηα ππεχζπλε 

δξάζε. ε απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη πνιηηηζκηθνί θαλφλεο, νη 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο δνκέο, νη ηδενινγίεο, νη πεπνηζήζεηο θαη νη πξαθηηθέο ηνπ θαζελφο. Ζ 

ζεκαζία ινηπφλ ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, είλαη πξνθαλήο, θαζψο κέζσ απηήο απνθηά ην 

άηνκν ελζπλαίζζεζε ηνπ πψο έρεη ρηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη πνηέο είλαη νη αμίεο πνπ θαζνδεγνχλ ηηο 

απφςεηο ηνπ (Mezirow, 2007: Πξφινγνο). Έρνληαο πεηχρεη ζε αηνκηθφ επίπεδν, δελ αξγνχλ λα 

δηαθαίλνληαη νη επηπηψζεηο ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Ο θνηλσληθφο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη άιισζηε 

θπζηθή απφξξνηα ηεο δηεξγαζίαο ηεο αηνκηθήο αιιαγήο. Ζ θνηλσλία είλαη ην ζχλνιν απηφλνκσλ, 

ππεχζπλσλ αηφκσλ, ηα νπνία έρνπλ επηιέμεη λα αιιάμνπλ ηελ νπηηθή ηνπο θαη ελ ζπλερεία, λα 

αιιάμνπλ ελδερνκέλσο ηνλ θφζκν ηνπο (Clark & Wilson, 1991: 75-91). Σν αλ ζα ην επηρεηξήζνπλ 

απηφ ή φρη, εμαξηάηαη απφ ηε δηθή ηνπο βνχιεζε θαη επηινγή θαη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ δελ πξέπεη 

αλαγθαζηηθά λα ηνπο ην επηβάιεη (Mezirow, 2007). 



 
36 

Δπνκέλσο, ε πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ απφ ηνλ Mezirow, αλ θαη αλαδεηθλχεη ην 

δήηεκα ησλ δπλαηνηήησλ ζπλεηδεζηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ράλεη κέξνο ηεο δπλακηθήο ηεο θαζψο 

δελ ππεηζέξρεηαη ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο (Κφθθνο, 

2005/Α: 82). 

χλνςε θεθαιαίνπ 

Δλ θαηαθιείδη, ε γλψζε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ γηα ηηο ζεσξίεο κάζεζεο είλαη ζεκαληηθή 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθεο. Κάζε κία θσηίδεη κία άιιε πιεπξά ηεο 

ζεκαζίαο πνπ έρεη ε Δθπαίδεπζε γηα ηα ελήιηθα άηνκα θαη ζέηεη ηνπο δηθνχο ηεο ζηφρνπο. Ζ 

Αλδξαγσγηθή, ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Malcolm Knowles, εζηηάδεη ζηελ ζεκαζία ηεο 

εκπεηξίαο ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε νπνία δε πξέπεη λα αγλνείηαη ή λα ππνηηκάηαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή, γηαηί είλαη ην πξσηεχνλ ζηνηρείν πνπ ζπλδξάκεη ζηνλ απηφ-θαζνξηζκφ ηνπ εαπηνχ ηνπο. 

Έηζη ινηπφλ, νη γλψζεηο πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ ζρεηίδνληαη κε ηε δηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα. 

Απ‟ ηελ άιιε, ε Πξνζσπνθεληξηθή ζεσξία ηνπ C. Rogers, κειεηά ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζην 

άηνκν νη αθαηάιιειεο ςπρνινγηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο απηφ-

πξαγκάησζεο. πλεπψο, ε εθπαίδεπζε νθείιεη λα ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ 

θιίκαηνο θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Μηα άιιε 

νπηηθή δίλεη ζηελ εθπαίδεπζε ν Freire, ν νπνίνο ηελ ραξαθηεξίδεη σο πνιηηηζηηθή δξάζε γηα ηελ 

ειεπζεξία θαη ηελ εμπςψλεη σο ην κέζν εθείλν πνπ ζα νδεγήζεη ζε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αιιαγή. 

Παξφιν πνπ ε ζεσξία ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ Jarvis, είλαη πεξηζζφηεξν πνιηηηθή θαη νδεγεί ζηε 

ρεηξαθέηεζε ησλ αηφκσλ, ν Mezirow δείρλεη λα επεξεάδεηαη απφ απηήλ, θαζψο πεξηέρεη πιήζνο 

πνιχηηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε. εκείν θιεηδί ηεο 

Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο απνηειεί ν θξηηηθφο ζηνραζκφο, φπνπ κέζσ απηνχ απνθηνχκε 

ελζπλαίζζεζε ησλ γλψζεσλ καο θαη ησλ αμηψλ πνπ θαζνδεγνχλ ηε δσή καο θαη έπεηηα νδεγνχκαζηε 

ζε εζσηεξηθέο αιιαγέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηνλ κεηαρεκαηηζκφ ησλ απφςεσλ θαη ησλ 

ζηάζεψλ καο. χκθσλα κε ηνλ ίδην, αθνχ έρνπκε πεηχρεη ζε αηνκηθφ επίπεδν, ηφηε κπνξνχκε λα 

επηηχρνπκε θαη ηνλ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ. 

Έρνληαο θαηαλνήζεη ηηο ζεσξίεο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κάζεζεο ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηήζνπκε 

εθείλεο ηηο ζπληζηψζεο πνπ νθείιεη λα έρεη ππ' φςηλ ηνπ ν εθπαηδεπηήο, εθφζνλ επεξεάδνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζπκβάινπλ ζεηηθά ή παξεκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

κάζεζε. Σα ζέκαηα απηά ζα αλαιπζνχλ ζην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
: ΒΑΗΚΔ ΤΝΗΣΧΔ ΓΗΑ ΣΖ ΜΑΘΖΖ ΣΧΝ ΔΝΖΛΗΚΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΧΝ 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ζπληζηψζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ δνπιεηά ηνπ εθπαηδεπηή 

είλαη πνιπδηάζηαηε, θαζψο πξέπεη λα έρεη γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ελειίθσλ αηφκσλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζε καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο απηψλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ 

απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ ζπλαληνχλ απφ ηελ έλαξμε ζπκκεηνρήο ηνπο ζ‟ 

έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα έσο θαη ηελ νινθιήξσζε απηνχ. Δπίζεο, ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα είλαη 

πξνζεθηηθφο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνκάζεζεο ησλ ππαξρνπζψλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

θαη λα επηδηψθεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κέζα απφ ηελ νκάδα. 

 

3.1. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο είλαη ελήιηθνη θαη 

παξνπζηάδνπλ έλα επξχ θάζκα θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σα άηνκα απηά, έρνληαο ηδηαίηεξα βηψκαηα 

θαη πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ελδηαθέξνληα, εηζέξρνληαη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο κε πιήζνο 

εκπεηξηψλ, πνηθηιία θηλήηξσλ θαη πξνζδνθηψλ θαη απαηηνχλ αλάινγε εθπαηδεπηηθή αληηκεηψπηζε. 

πλάκα, είλαη θαη κέιε θνηλσληθψλ νκάδσλ, ζπιινγηθψλ θνξέσλ θαη ζεζκψλ. 

Πνιινί κειεηεηέο, πξνζδνθψληαο λα δηαπηζηψζνπλ ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζηνπο ελήιηθεο, ζηξάθεθαλ πξνο ηε δηεξεχλεζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αλήιηθνπο. Καηά ηνλ Κφθθν 

(1999/Α: 55-9 & 2005/Α: 99-108), κε βάζε ηε ζπλζεηηθή ζεψξεζε ησλ πξνζεγγίζεσλ ησλ 

Brookfield, Courau, Houle, Knowles, Knox, Smith, Rogers, θαη Williams, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ελήιηθνη πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε ζε ζρέζε κε 

ηνπο αλειίθνπο, θαηαηάζζνληαη σο εμήο: 

 Έξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο.  

Αληίζεηα κε φηη ζπκβαίλεη κε ηνπο ελήιηθνπο εθπαηδεπφκελνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ε καζεηηθή 

ηδηφηεηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ειηθία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη απνηειεί γη‟ απηνχο κηα 

απηνλφεηε θαη θπζηθή θαηάζηαζε, νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη φηαλ απνθαζίδνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζ‟ έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο, ην θάλνπλ ζπλήζσο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε 
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ηε θάζε ηεο δσήο πνπ δηαλχνπλ θαη ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ. Έξρνληαη ζπλήζσο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο (επαγγεικαηηθνχο, εθπιήξσζεο θνηλσληθψλ ξφισλ, πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο, απφθηεζεο θχξνπο θ.α.) πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ θαιχηεξα ζηηο 

ζχγρξνλεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο.  

χκθσλα κε ηνλ Rogers (1999: 97-8), γηα λα αληηιεθζνχκε θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ζέηνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη, ζα ήηαλ ζσζηφ λα κειεηήζνπκε ην ζχλνιν ησλ "πξνζέζεσλ" 

ηνπο πνπ κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε θάπνηα αλάγθε πνπ αηζζάλνληαη. Τπάξρνπλ άηνκα ινηπφλ, πνπ ν 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε δε ζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε, αιιά απφ κηα αφξηζηε 

αίζζεζε αλεζπρίαο θαη δπζαξέζθεηαο, ζπξψρλνληάο ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλσληθέο επαθέο ή 

λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε ελφο ηξίηνπ πξνζψπνπ θ.α. ην άιιν άθξν βξίζθνληαη εθείλνη πνπ 

έξρνληαη λα απνθηήζνπλ ζπγθεθξηκέλε κάζεζε ζρεηηθή κε ην κνληέιν ηεο δσήο ηνπο. Απηή ε νκάδα 

πεξηγξάθεηαη σο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε κάζεζε. Παξαθνινπζνχλ ην ζέκα απφ ελδηαθέξνλ γη‟ απηφ 

ην ίδην, θαη ζα ζπλερίζνπλ λα ελεκεξψλνληαη θαη κεηά ην πέξαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινχζεζαλ. ηε κέζε βξίζθνληαη εθείλνη πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ γηαηί θεξδίδνπλ πέξα απφ ηελ χιε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηα ππφινηπα κέιε 

ηεο νκάδαο θαη απφ ηελ αηκφζθαηξα εθπαηδεπηηθνχ θιίκαηνο πνπ αλαπηχζζεηαη.  

Παξ‟ φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζέζεηο ηνπο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε ζπκκεηνρή ησλ 

ελειίθσλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα απνηειεί επηινγή ζπλεηδεηή, ζπλδεδεκέλε κε αξθεηά 

ζαθείο ζηφρνπο. Πξνζδνθνχλ απφ ηελ εθπαίδεπζε λα κελ έρεη κφλν αθαδεκατθφ ραξαθηήξα, αιιά 

λα πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ λα ζπλδένληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ άκεζα ζηελ πξάμε. 

 Έρνπλ επξχ θάζκα εκπεηξηψλ.  

Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη δηαζέηνπλ έλα επξχ θάζκα εκπεηξηψλ, γλψζεσλ. Δπίζεο, έρνπλ 

αμίεο, εδξαησκέλεο πξνθαηαιήςεηο θαη ζηάζεηο, ζηηο νπνίεο έρνπλ επελδχζεη ζπλαηζζεκαηηθά. Κάζε 

ηη πνπ αληηιακβάλνληαη πεξλάεη απφ ην πξίζκα απηψλ ησλ εκπεηξηψλ, νη νπνίεο είλαη ηφζν 

δηαθνξεηηθέο απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν, θαζψο απνξξένπλ απφ δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ελήιηθεο δσήο, φπσο είλαη νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη θνηλσληθνί, πνιηηηθνί ξφινη, νη 

ζπδπγηθέο θαη γνληθέο επζχλεο. Καηά ζπλέπεηα, νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη επηζπκνχλ ε εθπαίδεπζή 

ηνπο λα ζρεηίδεηαη κε φζα ήδε γλσξίδνπλ ή εθαξκφδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Δίλαη ζθφπηκν 

ινηπφλ, νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ λα κελ ππνηηκνχλ ή αγλννχλ ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 
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ηνπο, αιιά αληίζεηα λα ηελ αμηνπνηνχλ, δηφηη κέζσ απηήο ηεο εκπεηξίαο δεκηνπξγνχλ ηελ δηθή ηνπο 

αληίιεςε γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. 

 Έρνπλ πηνζεηήζεη δηθνχο ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο.  

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ν ελήιηθαο εθπαηδεπφκελνο αλαπηχζζεη ηηο δηθέο ηνπ 

ζηξαηεγηθέο θαη ηα κνληέια κάζεζεο πνπ δηαπίζησζε φηη ηνλ βνεζνχλ λα καζαίλεη επθνιφηεξα, 

ηαρχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα (Rogers, 1999: 104). Καζέλαο πξνηηκά λα καζαίλεη κε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ηηο εκπεηξίεο ηνπ, ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ. Άιινη πξνηηκνχλ λα καζαίλνπλ ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, άιινη απνζηαζηνπνηνχληαη θαη παξαηεξνχλ ηνπο άιινπο, ζηνράδνληαη θαη πξηλ 

ελεξγήζνπλ έρνπλ ζθεθηεί ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο ηνπο, άιινη κειεηνχλ κφλνη ηνπο. 

Αθφκε, ν ξπζκφο πνπ καζαίλνπλ δηαθέξεη κεηαμχ ηνπο, ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ θάζκαηνο εκπεηξηψλ 

πάλσ ζην ζέκα, είηε ιφγσ ειηθίαο θ.α. (Rogers, 1999: 105-6). Βέβαηα, ζε πνιιά πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο, νη καζεζηαθνί ηξφπνη πνπ απαληψληαη ζε δηάθνξεο νκάδεο ελειίθσλ δελ αληηζηνηρνχλ 

κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ παξαθνινπζνχλ.  

 Έρνπλ ηάζε γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή.  

Οη εθπαηδεπφκελνη, έρνληαο πεξάζεη απφ ηε θάζε ηεο ελειηθηφηεηαο, ληψζνπλ ηελ αλάγθε γηα 

απηφ-θαζνξηζκφ, ρεηξαθέηεζε, ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ζηε δηακφξθσζε ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ηνπο 

αθνξνχλ. πλήζσο, πξνηηκνχλ λα δεηείηαη ε γλψκε ηνπο, λα ππάξρεη αλνηρηφο δηάινγνο θαη 

επηθνηλσλία. πρλά, έρνληαο πιήξε άπνςε γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ παξαθνινπζνχλ, επηδεηνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πνξεία ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπο, λα δηακνξθψλνπλ ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, λα ην πξνζαξκφδνπλ ζηνπο 

δηθνχο ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, γεγνλφο πνπ ηνπο δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο αλήιηθνπο καζεηέο. 

 Αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα ζηε κάζεζε.  

Ζ πνξεία ησλ ελειίθσλ πξνο ηε κάζεζε ζπλαληά πιήζνο εκπνδίσλ. Σα εκπφδηα κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ ηφζν απφ ηελ θαθή νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην επίπεδν ησλ 

ζηφρσλ, ηνπ ζπληνληζκνχ, ηεο ππνδνκήο θ.η.ι., γεγνλφο πνπ ζα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξε αληίδξαζε 

ζε ζρέζε κε ηνπο αλήιηθνπο καζεηέο, φζν θαη απφ ηηο θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα 

ηνπο, ηα νπνία ζπρλά ηνπο απνζπνχλ ζηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Δπίζεο, κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

εκπφδηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο, φπσο ρακειή απηνεθηίκεζε, έιιεηςε 

απηνπεπνίζεζεο, άγρνο θαη αβεβαηφηεηα ζην θαηά πφζν ζα θαηνξζψζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζην 

ξφιν ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ.  
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 Αλαπηχζζνπλ κεραληζκνχο άκπλαο θαη παξαίηεζεο. 

Οη ελήιηθνη πνιχ πην δχζθνια απφ φηη ηα παηδηά ή νη έθεβνη αλαζεσξνχλ ηηο απφςεηο πνπ 

έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν (Bourdieu, 1985). Πνιιέο θνξέο, ληψζνληαο ηελ πάιε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηνπο θφζκνπ, πνπ απφ ηε κηα κεξηά ηνπο σζεί ζηελ πηνζέηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη αμηψλ, 

θαη απφ ηελ άιιε, ηνπο εκπνδίδεη λα δερηνχλ νκαιά θαηλνχξγηα καζεζηαθά αληηθείκελα ή λέεο 

εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, εμαηηίαο ηεο πξνζθφιιεζεο ηνπο ζε απηά πνπ πίζηεπαλ θαη ζπλήζηδαλ λα 

πξάηηνπλ, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ άκπλαο θαη παξαίηεζεο. πλάκα, φζνη 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα απφ θάπνηα αίζζεζε εζσηεξηθήο αλάγθεο, κπνξεί λα εθθξάζνπλ 

αγσλία, θακηά θνξά αλάκηθηε κε δηζηαγκφ θαη αβεβαηφηεηα (Rogers, 1999: 100). ηαλ ν 

εθπαηδεπφκελνο θηάλεη ζην ζεκείν παξαίηεζεο απφ απηή ηελ θαηάζηαζε ηεο κάζεζεο ζπλήζσο 

ζηακαηά λα έξρεηαη ζηελ νκάδα – θπζηθή παξαίηεζε. Άιινη ζπλήζεηο ηξφπνη παξαίηεζεο είλαη 

(Rogers, 1999: 278-9):    

 ζηεγαλνπνίεζε (νη εθπαηδεπφκελνη θξαηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε «εξκεηηθά θνπηηά») 

 απζεληία – απηαξρηζκφο (ρξήζε γλσκηθψλ θαη ππεξβνιηθφο ζεβαζκφο ζηελ απζεληία, - 

ακθηζβεηνχλ ηηο θαηλνχξηεο γλψζεηο) 

 θπγή απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (νλεηξνπφιεζε, έιιεηςε πξνζνρήο – νη εθπαηδεπφκελνη 

παξαηεξνχλ νηηδήπνηε ππνζηεξίδεη ηα πξφηππα πνπ ήδε έρνπλ θαη δελ αθνχλε φ,ηη ηα 

αληηθξνχεη) 

Οη ελήιηθεο, ινηπφλ, δηαζέηνπλ πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο θαη ξφινπο, βηψκαηα, εκπεηξίεο, 

ελδηαθέξνληα, πξνζδνθίεο, πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, επηζπκίεο, αλάγθεο, πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα αμηνπνηνχληαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο. Γελ είλαη παζεηηθνί απνδέθηεο απνθάζεσλ, αιιά βηψλνπλ ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, 

πνιηηηζηηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, θαη επηδηψθνπλ λα πξνζαξκφδνληαη ζε απηέο, αιιά θαη 

πνιιέο θνξέο λα ηηο δηακνξθψλνπλ κε ηελ δξάζε ηνπο (Finn, 2011). Μφλν έηζη επηηπγράλεηαη ε 

δεκνθξαηηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, αιιά θαη ζε θάζε άιιε κνξθή εθπαίδεπζεο 

(Lindeman, 1944: 115), ψζηε λα γίλεηαη ιφγνο γηα κηα απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε. 

 

3.2. Πξνυπνζέζεηο Απνηειεζκαηηθήο Μάζεζεο  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο πνπ 

ζπληεινχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπφκελσλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά 
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αλαθέξεη ν Κφθθνο (1999: 76) «αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελήιηθεο θαηάζηαζεο, ην πην 

ζεκαληηθφ [...] είλαη ε ηάζε ηνπο γηα απηνθαζνξηζκφ, απφ ηελ νπνία πεγάδεη ε αλάγθε γηα ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφζν ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ζηνρνζεζία, φζν θαη 

ζηε δηδαζθαιία, ζηε δηθηχσζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζηελ αμηνιφγεζε». Έηζη ινηπφλ, κηα 

καζεζηαθή δηεξγαζία πνπ απεπζχλεηαη ζε ελειίθνπο νδεγεί ζε απνηειεζκαηηθή κάζεζε φηαλ 

(Κφθθνο, 2005: 93-8 & Κφθθνο, ρ.ρ.): 

 Η εθπαίδεπζε έρεη εζεινληηθφ ραξαθηήξα. Οη ελήιηθεο ζα πξέπεη λα νδεγνχληαη ζηελ 

εθπαίδεπζε κε ηε ζέιεζή ηνπο, δηαθνξεηηθά ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα έρεη ζρεδφλ 

πάληνηε αξλεηηθφ απνηέιεζκα.  

 Απνζαθελίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. Δίλαη ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηήο λα ζπκβάιεη ψζηε 

νη ζπκκεηέρνληεο ζε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο λα αλαδεηήζνπλ ηελ αλάγθε ηνπο απηή 

πνπ ηνπο έζηξεςε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, κηα δηαδηθαζία πνπ μεθηλάεη απφ ηελ 

ελαξθηήξηα ζπλάληεζε θαη ζπλερψο αλαζεσξείηαη θαη πξνζαξκφδεηαη έσο θαη ην πέξαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη ζηφρνη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθνί, 

ζαθείο, ζπλδεδεκέλνη ηφζν κε ηηο αληηθεηκεληθέο αλάγθεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ ηνπο πεξίγπξνπ φζν θαη κε ηηο ππνθεηκεληθέο ηνπο αλάγθεο. 

 Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είλαη άξηηα νξγαλσκέλν ζε φια ηα επίπεδα. Ζ δηάζεζε ησλ 

εθπαηδεπηψλ γηα κηα πνηνηηθή δηδαζθαιία πνπ ζηνρεχεη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη ηφζν κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη κε ηα 

εζσηεξηθά ηνπο θίλεηξα παξαθνινχζεζεο, πνιιέο θνξέο «ζηηγκαηίδεηαη» απφ ηηο αδπλακίεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ππνδνκήο, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, εθπιήξσζεο νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 

 Σν πεξηερφκελν έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γίλεηαη πξνζπάζεηα θαη απφ ηνπο θνξείο πξνγξακκάησλ, απφ ηηο 

επηβιέπνπζεο νκάδεο έξγνπ, απφ ππεπζχλνπο εθπαίδεπζεο θαη εθπαηδεπηέο λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα επειημίαο θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ, νη εθπαηδεπφκελνη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηεξγαζίεο γηα ηε δηεπθξίληζε νξηζκέλσλ ζεκείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ηελ 

απφθαζε επηθέληξσζεο ζε ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε θαηαζηάζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ή ζα αληηκεησπίζνπλ ζην κέιινλ. ηνηρείν πνπ ζπλδξάκεη θαζνξηζηηθά ζηελ 

επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο είλαη ε δηαζχλδεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζίγνληαη κε ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο, θαζψο θαη κε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 
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θνηλσληθνχο-επαγγεικαηηθνχο ξφινπο ηνπο (Rogers, 1999: 242 & Noye & Piveteau, 1999: 

105). 

 Λακβάλνληαη ππφςε νη πξνηηκψκελνη ηξφπνη κάζεζεο.  Υξεηάδεηαη λα γίλεη εμαηνκηθεπκέλε 

πξνζέγγηζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θάζε εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη θαιχηεξα θαη ε 

δηδαζθαιία λα νξγαλψλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηξφπνπο απηνχο (ι.ρ. θάπνηνο πξνηηκά 

λα καζαίλεη κέζα απφ ηελ άζθεζε, άιινο κέζα απφ ηελ αηνκηθή δνπιεηά θαη άιινο 

αθνχγνληαο κηα εηζήγεζε). Ζ δηάγλσζε ησλ πξνηηκψκελσλ ηξφπσλ κάζεζεο κπνξεί λα 

γίλεηαη είηε κέζσ ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηή, είηε κέζσ δηαθφξσλ 

«εξγαιείσλ» δηάγλσζεο (εξσηεκαηνιφγηα, ηεζη θ.α.) (Κφθθνο, 2005: 95). 

 Δλζαξξχλεηαη, ζηαδηαθά, ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αλάινγα κε 

ηε δηάζεζε πνπ δείρλεη θάζε νκάδα θαη αλάινγα κε ηελ αηκφζθαηξα πνπ δηακνξθψλεηαη, ν 

εθπαηδεπηήο είλαη ζθφπηκν λα αθήλεη ζηαδηαθά έδαθνο πξσηνβνπιίαο θαη λα ππνθηλεί ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία. Ζ απάληεζε πνπ 

έρεη δνζεί απφ ηνπο πιένλ θιαζηθνχο εξεπλεηέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη φηη ε 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ αλαπηχζζνπλ 

ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλσλ, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

κεηαμχ ηνπο.  

 Γηεξεπλψληαη ηα εκπφδηα ζηε κάζεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη, θαζψο θαη νη 

ηξφπνη γηα ηελ ππέξβαζή ηνπο. Ο εθπαηδεπηήο πξνζπαζεί, κε πνιχ ζεβαζκφ λα δηαγλψζεη 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ελδερνκέλσο εκπνδίδνπλ ηε κάζεζε ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ αιιά 

θαη εθείλνπο πνπ ελππάξρνπλ ζην πιαίζην ηεο θάζε νκάδαο (ι.ρ. αληίζηαζε απέλαληη ζηηο 

θαηλνχξηεο γλψζεηο, έιιεηςε ππνθίλεζεο γηα ηε κάζεζε θ.ά.) (Rogers, 1999: 273). 

 Γηακνξθψλεηαη καζεζηαθφ θιίκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία, 

ζπλεξγαηηθφ πλεχκα θαη ακνηβαίν ζεβαζκφ. ην πιαίζην απηφ ν εθπαηδεπηήο δελ ιεηηνπξγεί 

σο θαζνδεγεηήο, αιιά είλαη πεξηζζφηεξν ν ζπληνληζηήο, ν θαηαιχηεο ηεο καζεζηαθήο 

δηεξγαζίαο, εθείλνο πνπ ελζαξξχλεη ηελ επξεηηθή πνξεία πξνο ηε γλψζε θαη βξίζθεηαη ζε 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ηνπο ηξνθνδνηεί κε ελαχζκαηα θαη ζπλεξγάδεηαη 

δεκηνπξγηθά καδί ηνπο. 
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3.3. Σα Κίλεηξα θαη νη Πξνζδνθίεο ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ 

 

Ζ  εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ ππνθηλείηαη απφ κηα ζεηξά θηλήηξσλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (Lieb, 

1999):  

1. Κνηλσληθέο ζρέζεηο: λα θάλεη λένπο θίινπο.  

2. Δμσηεξηθέο πξνζδνθίεο: λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο, λα εθπιεξψζεη ηηο 

πξνζδνθίεο ή ηηο ζπζηάζεηο θάπνηνπ κε ηππηθή εμνπζία.  

3. Κνηλσληθή πξφλνηα: λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ, ψζηε λα εμππεξεηήζεη ηελ 

αλζξσπφηεηα, ηελ θνηλφηεηα, θαη λα εληζρχζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θνηλσληθή 

εξγαζία. 

4. Πξνζσπηθή εμέιημε: ε επίηεπμε πςειφηεξεο ζέζεο ζηελ εξγαζία, λα αθνινπζεί ηελ 

εμέιημε ησλ αληαγσληζηψλ.  

5. Δθηφλσζε: σο έλα δηάιεηκκα απφ ηε ξνπηίλα ηνπ ζπηηηνχ ή ηεο εξγαζίαο, λα έξζεη 

αληηκέησπνο κε άιιεο απαηηεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο δσήο.  

6. Γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ: λα κάζεη γηα ράξε ηεο κάζεζεο, λα αλαδεηήζεη ηε γλψζε, λα 

ηθαλνπνηήζεη ην εξεπλεηηθφ ηνπ πλεχκα.   

Σα εκπφδηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ απέλαληη ζηελ κάζεζε αλαιχνληαη ζηελ επφκελε 

ελφηεηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ην θφζηνο, ε έιιεηςε ρξφλνπ, νη επζχλεο ηνπ ζπηηηνχ, ηεο 

εξγαζίαο, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε γξαθεηνθξαηία, ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, ε 

απνμέλσζε (Malhotra, Sizoo & Chorvat, 1999). 

Ο δηδάζθσλ γηα λα παξαθηλήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πξέπεη λα δεκηνπξγεί έλα θηιηθφ 

θιίκα πνπ δείρλεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ζα ηνπο βνεζήζεη λα κάζνπλ θαη λα ξπζκίδεη ην 

θαηάιιειν επίπεδν έληαζεο, αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Άιισζηε, είλαη γλσζηφ πσο νη 

άλζξσπνη καζαίλνπλ θαιχηεξα κε ρακειφ έσο κέηξην επίπεδν άγρνπο. Αθφκε, ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδεη ην επίπεδν δπζθνιίαο, ην νπνίν δχλαηαη λα είλαη ζην βαζκφ πνπ πξνθαιεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα νδεγεζνχλ ζηε γλψζε, αιιά φρη ηφζν ψζηε λα απνγνεηεπηνχλ απφ ηελ ππεξθφξησζε 

πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζέινπλ λα γλσξίδνπλ ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε, ηελ αληακνηβή, ην φθεινο απφ ηε κάζεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ, ην ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα (Lieb, 1999). 

Δπηπιένλ, ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο ηελ ειεπζεξία 

ηεο δεκηνπξγηθήο αλαθάιπςεο κέζα ζε δεκνθξαηηθά πιαίζηα, λα ηνπο ελζαξξχλεη λα ππεξβνχλ ηηο 
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θαηλνκεληθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα ελζαξξχλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ζέηνπλ ξεαιηζηηθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο (Knox, 1974: 8). 

Οη πξνζέζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζρεηίδνληαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, κπνξεί λα επηιέγνπλ ηελ κάζεζε ιφγσ θάπνηαο αλάγθεο ηνπο, πνπ δελ ζρεηίδεηαη κφλν 

κε ηε κάζεζε αιιά κε ηηο θνηλσληθέο επαθέο ή κε ελδννηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα. Οπφηε, νη 

πξνζέζεηο ηνπο, είηε έρνπλ λα θάλνπλ κε απηή ηε ζπγθερπκέλε εηθφλα, είηε ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε 

κάζεζε, φπσο ε επηζπκία ηνπο λα κάζνπλ γηα ελίζρπζε θάπνηνπ θνηλσληθνχ ή επαγγεικαηηθνχ ηνπο 

ξφινπ (π.ρ. γλψζε Ζ/Τ γηα ηελ εξγαζία). Άιιεο θνξέο επηδηψθνπλ επηβεβαίσζε ησλ ηθαλνηήησλ 

ηνπο. ηε κέζε ησλ άθξσλ απηψλ ζηέθεηαη ε αλάγθε γηα εθκάζεζε θάπνηνπ ζέκαηνο κε ζεκαληηθνχ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο (π.ρ. καγεηξηθή). Άξα, ε εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη 

πξνο ηθαλνπνίεζε θάπνηνπ εμσηεξηθνχ ζηφρνπ ή γηα ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθψλ/ θνηλσληθψλ 

αλαγθψλ ή γηαηί ε απφθηεζε γλψζεο είλαη απηνζθνπφο (Rogers, 1999: 97-100). 

Οη ελήιηθεο πξνζδνθνχλ ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπο, θηλνχκελνη ζε δχν άθξα, απηνί 

πνπ είραλ φκνξθα καζεηηθά ρξφληα θαη απηνί πνπ δελ είραλ. Ζ αληίιεςε ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ  κπνξεί λα ζεκαίλεη: 1) επηζηξνθή ζηε καζεηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη έλα δάζθαιν πνπ ηα 

μέξεη φια (ζπκκφξθσζε) θαη 2) απηφλνκε ελαζρφιεζε κε ηελ χιε πνπ ρεηξίδνληαη (αλεμάξηεηε 

κάζεζε). πλήζσο (θαη απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο) ραίξνληαη πνπ ε αίζνπζα, νη κέζνδνη, ην 

πεξηερφκελν δελ ηαηξηάδνπλ κε απηφ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Άιινη επηδηψθνπλ ηελ ππνζηήξημε 

απφ αγσλία φηη έρεη αηνλήζεη ε ηθαλφηεηα ηνπο γηα κάζεζε θαη άιινη πνπ είραλ επί καθξφλ 

εθπαηδεπηεί, επηζπκνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε δηδαθηέα χιε ηαρχηεξα. ρεηηθά κε ηελ θάιπςε ή φρη 

ηεο χιεο θπκαίλνληαη κεηαμχ ηεο ζηάζεο απηψλ πνπ ζεσξνχλ (ιφγσ άηνλσλ ηθαλνηήησλ απφ ηελ 

ειηθία ηνπο) δχζθνιν λα κάζνπλ θάηη θαη παξακέλνπλ ζεαηέο θαη εθείλσλ πνπ βιέπνπλ έλα λέν ζέκα 

ζαλ πξφθιεζε. Οη ζπκκεηέρνληεο πάληα δηαθνξνπνηνχληαη θαη ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα εμηζνξξνπεί 

ηηο αλάγθεο ηεο κηαο νκάδαο κε ηελ άιιε, ελζαξξχλνληαο απηνχο πνπ έρνπλ ρακεινχο απηφ-

νξίδνληεο θαη ηθαλνπνηψληαο ηνπο απηνδχλακνπο κε ηελ ίδηα πξφνδν, ρσξίο λα δηαθπβεχεη ηε 

ζπλεθηηθφηεηα ηεο νκάδαο ή ην πξφγξακκα ηεο δηδαθηέαο χιεο (Rogers, 1999: 101-3). 

 

3.4. Δκπφδηα ζηε κάζεζε   

 

Ζ πνξεία ησλ ελειίθσλ πξνο ηε κάζεζε είλαη θάζε άιιν παξά απξφζθνπηε. Οη ελήιηθνη 

εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ αξθεηά εκπφδηα ζηε κάζεζε, ηα νπνία κπνξεί λα ππάξρνπλ κέζα 

ζην ίδην ην άηνκν πνπ καζαίλεη ή λα πξνέξρνληαη απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Έλαο 
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ελδεηθηηθφο θαηάινγνο εκπνδίσλ ζα κπνξνχζε λα πεξηέρεη ηελ γλψζε, ηελ πξνθαηάιεςε, ηε 

ζπλήζεηα, ηελ αμία, ηελ αληίιεςε, ηε ζπκπεξηθνξά, έλα καζεζηαθφ πεξηερφκελν, κηα κέζνδν, 

δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, κηα δηαδηθαζία θιπ. ζα θη αλ 

είλαη ηα εκπφδηα θαη απ‟ φπνπ θη αλ πξνέξρνληαη, ζεκαζία έρεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα είλαη 

απνδεθηά, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ππέξβαζε ή ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ζηε 

ζπκθηιίσζε κ‟ απηά (Δπζπκίνπ, ρ.ε.). χκθσλα κε ηνλ Rogers, ηα εκπφδηα ζηε κάζεζε ησλ 

ελειίθσλ ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Κφθθνο, 1999/Α: 63-9 & Η.Γ.ΔΚ.Δ., 2010): 

α. Δκπόδηα πνπ πξνθύπηνπλ από ην εθπαηδεπηηθό πξνγξάκκαηα/ πιαίζην (institutional barriers) 

Σα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί, νξγαλσζεί θαη 

πινπνηνχληαη κπνξεί λα δηεπθνιχλνπλ ή θαη λα απνζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζε 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γη‟ απηφ θαη είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ε ζσζηή επηινγή θαη ε 

νξγάλσζε ησλ καζεζηαθψλ πεξηερνκέλσλ, κε πςειή κνξθσηηθή θαη θνηλσληθή αμία. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο νκάδαο ησλ ελειίθσλ ζηελ νπνία 

απεπζχλνληαη, θαη ε πξφζβαζε ζηε γλψζε λα γίλεηαη εχθνια, αθνινπζψληαο ηελ πνξεία, απφ ηα 

απιά ζηα ζχλζεηα θαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ζηα αθεξεκέλα (Δπζπκίνπ, ρ.ε.). 

β. Δκπόδηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο ησλ εθπαηδεπόκελσλ (situational) 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ: α. θπζηθνχο παξάγνληεο 

(π.ρ. αδχλαηε κλήκε, κεησκέλε φξαζε ή αθνή, εχθνιε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο, αιιά θαη πξνζσξηλά 

θαηαζηαηηθά αίηηα: αζζέλεηα, δίςα, θνχξαζε θ.η.ι.). β. πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. ην 

νηθνγελεηαθφ, επαγγεικαηηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα ελζαξξχλεη ή λα 

απνζαξξχλεη ηηο καζεζηαθέο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη, ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ – νη θαθέο 

ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, θσηφο, θαη ε απνπζία ζχγρξνλσλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ κάζεζεο θ.α.). γ. 

Έγλνηεο, ππνρξεψζεηο θαη δεζκεχζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη έρνληαο ην 

άγρνο ηεο ζσζηήο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνζσπηθψλ, επαγγεικαηηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ  ληψζνπλ πηεζκέλνη θαη αδπλαηνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. δ. 

Σηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπφκελσλ κεηαμχ ηνπο. 

Σφζν ε ζρέζε ηνπ εθπαηδεπηή κε ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ηνπ, φζν θαη ε ζρέζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

κεηαμχ ηνπο, απνηεινχλ νπζηαζηηθνχο παξάγνληεο δηαηήξεζεο νκαινχ καζεζηαθνχ θιίκαηνο. Ο 

εθπαηδεπηήο κπνξεί ινηπφλ, λα εληζρχζεη ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ αηζζεκάησλ επηθνηλσλίαο, 

ειεπζεξίαο έθθξαζεο ζηνπο καζεηεπνκέλνπο ηνπ, θαη ε θαηάζηαζε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

δεκηνπξγία δηαιφγνπ, θιίκαηνο ακνηβαηφηεηαο, αιιεινεθηίκεζεο, ζπλεξγαηηθφηεηαο, εκπηζηνζχλεο, 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ δχλαηαη λα σζήζεη ην εθπαηδεπηηθφ πξντφλ λα απνδνζεί ζηα κέγηζηα. 
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γ. Δζσηεξηθά εκπόδηα κάζεζεο 

Σα εζσηεξηθά εκπφδηα κάζεζεο απνηεινχλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θξαγκνχο πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη γηαηί ζπλδένληαη κε παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπο πνπ θσιχνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο. Ο Rogers δηαθξίλεη δχν ππνθαηεγνξίεο ησλ 

εζσηεξηθψλ εκπνδίσλ (Κφθθνο, 1999: 64-5), νη νπνίεο είλαη: 

 Σα εκπόδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο θαη αμίεο (Rogers, 1999: 273-6).  

Απηήλ ηελ θαηεγνξία εκπνδίσλ έρνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη πνπ είλαη 

πξνζθνιιεκέλνη ζε παγησκέλεο ζηάζεηο θαη ζεσξίεο θαη δπζθνιεχνληαη κπξνζηά ζηελ "αιιαγή" ηνπ 

ηξφπνπ ζθέςεο, αληίιεςεο θαη γεληθφηεξα φιεο ηεο θνζκνζεσξίαο ηνπο.  

Μηα πξψηε αηηία δηακφξθσζεο φισλ απηψλ ησλ εκπνδίσλ είλαη φηη ζρεδφλ φια ηα άηνκα 

έρνληαο έλα κεγάιν απφζεκα εκπεηξηψλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη 

ζηελ επηβίσζή ηνπο, δελ έρνπλ επελδχζεη κφλν ρξφλν γηα λα απνθνκίζνπλ θάπνηνπ είδνπο κνξθή 

γλψζεο, αιιά έρνπλ επελδχζεη θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηε δηακφξθσζε απηψλ ησλ αληηιήςεσλ θαη 

ζηάζεσλ. Σν ζπλαηζζεκαηηθφ θεθάιαην πνπ έρεη θαηαλαισζεί γηα ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε πνπ 

θαηέρνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη δελ αθνξά κφλνλ ζηελ απφθηεζή ηεο αιιά θαη ζηελ 

ππεξάζπηζή ηεο.  Έηζη, φηαλ έξρεηαη ν εθπαηδεπηήο ή νιφθιεξε ε ζπλνρή θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο 

ελφο πξνγξάκκαηνο λα κεηαζρεκαηίζεη ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη αμίεο ηνπο, ηφηε ην δίρσο 

άιιν ληψζνπλ εθηεζεηκέλνη, θαη ακθηζβεηνχκελνη γηα ηελ θξίζε, ηηο αμίεο ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ 

αλάπηπμε αληίζηαζεο θαηά ηεο λέαο γλψζεο. αλ απφξξνηα απηνχ, νη ελήιηθεο θαζειψλνληαη ζε 

ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ράλνπλ ηελ εηνηκφηεηα λα απνδερζνχλ ην θαηλνχξγην, 

νδεγνχληαη ζηνλ αξλεηηζκφ, νρπξψλνληαη πίζσ απφ ππεθθπγέο θαη αζπλαίζζεηεο ζηξεβιψζεηο θαη 

εθδειψλνπλ επηζεηηθφηεηα πξνο ηνπο άιινπο.  

Μηα δεχηεξε αηηία είλαη νη πξνθαηαιήςεηο θαη ε «ππεξβεβαηφηεηα» πνπ ππεξαζπίδνληαη ηηο 

δηάθνξεο αληηιήςεηο πάλσ ζε ζεκαληηθά ζέκαηα, ρσξίο ηε δηάζεζε γηα βαζχηεξε θαη 

ιεπηνκεξέζηαηε αλάιπζε. Έρνληαο γλψζε ινηπφλ, φηη νη πξνθαηαιήςεηο ηνπο απηέο ζηεξίδνληαη ζε 

ζαζξέο βάζεηο θνβνχληαη κήπσο θαλνχλ αλαθφινπζνη κε ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ, εάλ πξέπεη λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ γηα ηελ πίζηε ηνπο ζε απηέο. Σέινο, ζαλ ηξίηε αηηία ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί φηη γίλνληαη δέζκηνη ηεο ζπλήζεηαο, είηε απφ ππεξβνιηθφ ζεβαζκφ γηα ην παξειζφλ, είηε 

απφ ηελ αζθάιεηα πνπ απηφ απνξξέεη. Οη παξάγνληεο απηνί, νδεγνχλ νξηζκέλνπο απφ ηνπο ελήιηθεο 

λα αληηζηέθνληαη ζε θάζε καζεζηαθή αιιαγή, πηνζεηψληαο κεραληζκνχο ζηεγαλνπνίεζεο ηεο 

ππάξρνπζαο γλψζεο θαη ακθηζβήηεζεο ηεο λέαο. 
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 Σα εκπόδηα πνπ απνξξένπλ από ζπλαηζζεκαηηθνύο παξάγνληεο.  

Σα εκπφδηα ζηε κάζεζε ελειίθσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο, απφ 

θινληζκφ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, νδεγνχλ ζηελ αδπλακία ή ζηελ άξλεζε γηα κάζεζε.  Ζ δπλακηθή 

απηψλ ησλ εκπνδίσλ είλαη ηζρπξή, θαζψο αιιεινδηαπιέθνληαη θαη αιιεινηξνθνδνηνχληαη. Απφ ηηο 

θπξηφηεξεο ζπληζηψζεο ηνπο, απνηειεί ην άγρνο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ θφβν ηεο απνηπρίαο, 

γηα ηελ αληαπφθξηζε ζε επηβεβιεκέλεο απαηηήζεηο ή ζηηο εθάζηνηε εμσηεξηθέο θαηαζηάζεηο. Καη 

πνιιέο θνξέο απηφ ην άγρνο νθείιεηαη ζε κφληκα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηδηαίηεξα 

ζηελ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο πνπ απνηειεί θξαγκφ ζε κηα πηζαλή εκπινθή ηνπ ελήιηθα κε ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Έλαο κεγάινο αξηζκφο ελειίθσλ θνβάηαη λα μαλαξρίζεη λα εθπαηδεχεηαη, 

γηαηί δελ αηζζάλεηαη ηε βεβαηφηεηα φηη ζα θαηαθέξεη λα αληαπεμέιζεη, είηε θνβάηαη ηηο δηάθνξεο 

κνξθέο αμηνιφγεζεο, γηαηί ηηο ζπλδένπλ κε ηε πηζαλφηεηα απνηπρίαο. Ζ ππνηίκεζε ηνπ εαπηνχ 

ινηπφλ, νδεγεί ζηελ απνθπγή θαηαζηάζεσλ πνπ δελ γλσξίδνπλ ηελ έθβαζή ηνπο θαη ζηελ εχθνιε 

ππνρψξεζε ζηα εκπφδηα (Rogers, 1999: 281-3). πσο ππνζηεξίδνπλ νη Everard & Morris (1999: 

146), νη αηηίεο ηνπ άγρνπο δξνπλ ζσξεπηηθά, ελψ σο αηηίεο άγρνπο, κεηαμχ άιισλ, αλαθέξνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο, ηηο θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηε ζχγθξνπζε ξφισλ, ηελ πίεζε ρξφλνπ, ην 

θιίκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ νκάδα.  

πλερίδνληαο ηε κειέηε ησλ εκπνδίσλ ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε απφ δηάθνξνπο 

κειεηεηέο, νη Noye & Pivetau (1999: 155), αλαθέξνπλ ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη κπξνζηά ζηελ αιιαγή, ηα νπνία είλαη: ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, δειαδή ν θφβνο 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ην άγλσζην, ε θξηηηθή, ε απνηπρία, ην επίπεδν πιεξνθφξεζεο, ε ζπλήζεηα, ε 

αδξάλεηα, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη θαη ε ζπλνρή θαζψο νη αιιαγέο δε γίλνληαη 

κεκνλσκέλα. Θεσξείηαη ινηπφλ, φηη απηά ηα εκπφδηα κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ 

εθπαηδεπηή λα αληηζηξέςεη ηνλ ππάξρνλ αξλεηηζκφ ζε δεκηνπξγηθφ θιίκα γηα φινπο, είηε 

ελζαξξχλνληαο ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα εθθξαζηνχλ γηα ηα άγρε θαη ηηο θνβίεο ηνπο, ψζηε λα 

αιιεινβνεζνχλ κεηαμχ ηνπο, είηε ρξεζηκνπνηψληαο γλψζεηο θαη ηερληθέο γηα λα αλαθαιχςνπλ ηα 

αίηηα πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηελ θαζεκηά μερσξηζηά αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά.  

Αληηιακβάλνληνο φια ηα παξαπάλσ, ζπλεηδεηνπνηνχκε πσο ε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο δελ 

είλαη γηα θαλέλαλ επζχγξακκε. ινη, εθπαηδεπφκελνη ή θαη εθπαηδεπηέο, φηαλ έξρνληαη ζηελ 

«θαξέθια» ηνπ καζεηή, κπινθάξνπλ κπξνζηά ζηελ ζέα ηεο άκεζεο αληαπφθξηζεο ζε εξεζίζκαηα 

γλψζεσλ, επηθνηλσλίαο, δηαγσγήο. Άιισζηε, ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ 

αλζξψπηλε θχζε θαη απνξξένπλ δηαθνξεηηθά απφ ηνλ θαζέλα ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπο. Απηά ηα εζσηεξηθά εκπφδηα ζηε κάζεζε πνπ δελ αθήλνπλ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο 
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λα απνθνιιεζνχλ απφ ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζην 

καζεζηαθφ αληηθείκελν είλαη πνπ πξέπεη λα δνπιέςεη φιε ε νκάδα καδί κε ζεηηθή δηάζεζε, ψζηε λα 

πεηχρεη θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ζηφρν. 

 

3.5. Απνκάζεζε 

 

Οη αμίεο θαη εκπεηξίεο πνπ θέξνπλ νη ελήιηθνη σο ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, δελ είλαη 

πάληα θαηάιιειεο γηα ηελ απαηηνχκελε κάζεζε. Γηα απηφ πξέπεη λα εληζρχεηαη φ,ηη είλαη ζσζηφ θαη 

λα απνκαθξχλεηαη φ,ηη είλαη ιάζνο. Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη απνκάζεζε θαη πνιιέο θνξέο 

είλαη ηφζε, φζε θαη ε λέα κάζεζε. Οη ελήιηθνη είλαη δεκέλνη ζπλαηζζεκαηηθά κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο 

γλψζεηο πνπ πξνυπάξρνπλ θαη κπνξεί λα αληηδξάζνπλ ζηε καζεζηαθή αιιαγή. ηνλ εθπαηδεπηή 

παξακέλεη άγλσζην πνηα ζεκεία ηεο λέαο χιεο είλαη απηά πνπ ζπγθξνχνληαη κε ηα πξνυπάξρνληα 

πξφηππα. Ο εθπαηδεπηήο πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα, κέζσ ηεο παξαηήξεζεο λα αληηιεθηεί ηελ 

αληίδξαζε θαη λα δηεξεπλήζεη ηνλ ηξφπν απφθηεζεο ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο, πνπ ζπλήζσο 

θξχβεη κέζα ηεο θάπνην κχζν γηα θάζε ζέκα. Ζ λέα γλψζε ζπλδπάδεηαη κε ηελ παιηφηεξε, 

αιιάδνληαο φκσο ηα πξφηππα ηεο (Rogers, 1999: 97, 279). 

Ζ πξνεγνχκελε εκπεηξία, νη ήδε δηακνξθσκέλεο γλψζεηο, αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ 

ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα λα αιιαρηνχλ, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απνκάζεζεο, αθνινπζνχλ 

κηα δηαδηθαζία επίπνλε, ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηέο. Ζ 

πξνζπάζεηα αιιαγήο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ πξνζπέθηεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε 

θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απεηιεί ηελ απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ). 

Δθηφο απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε έλαληη ησλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ 

πξνυπάξρνπλ, νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ κηα ραξαθηεξηζηηθή πξνζθφιιεζε ζην «παιηφ», 

πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ απνδνρή ηφζν ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ, φζν θαη λέσλ 

κεζφδσλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη ιφγνη ηεο έληνλεο απηήο πξνζθφιιεζεο κπνξνχλ λα 

αλαδεηεζνχλ ζην φηη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, παξαηεξείηαη κείσζε ηεο εππιαζίαο ηνπο. πσο 

αλαθέξεη ν Bourdieu: «έρνπλ κάζεη λα ζθέθηνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη έρνπλ δηακνξθψζεη 

πεπνηζήζεηο πνπ ηνπο εκπνδίδνπλ λα αθνκνηψλνπλ ηα λέα δεδνκέλα θαη αθφκε πεξηζζφηεξν λα 

αλαζεσξνχλ ηηο απφςεηο πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν» (Κφθθνο, 2008: 85). 

χκθσλα κε ηνλ Rogers (1999: 97, 280-1) νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θξχβνπλ πνιχ ζπρλά 

κχζνπο, πνπ αθνξνχλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηφζν ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε δεμηφηεηεο φζν θαη 
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ζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε. Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξεο ηξφπνπο ή 

ζηξαηεγηθέο πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηήζνπλ ηε λέα γλψζε (δηα κέζνπ ηεο παιηάο). κσο, ν πην 

απνηειεζκαηηθφο είλαη απηφο πνπ ν εθπαηδεπφκελνο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ πξνέιεπζε ηνπ 

ιαλζαζκέλνπ πξνηχπνπ θαη πψο απηφ ην πξφηππν επηθξάηεζε θαη θαζηεξψζεθε ζηελ αληίιεςή ηνπ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε λέα γλψζε δελ εκθπηεχεηαη ζε παξζέλν έδαθνο, αιιά εθφζνλ ν εθπαηδεπφκελνο 

ηελ αλαθαιχςεη θαη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο ιαλζαζκέλεο απφςεηο ηνπ πάλσ ζην ζέκα, ε ίδηα 

νξγαλψλεηαη θαη ηαμηλνκείηαη ζην ζχλνιν ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ, ζηνρεχνληαο ζηελ πιήξε 

θαηαλφεζε ηεο (Noye & Piveteau, 1999: 149). Γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα δίλεηαη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο 

ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαη λα απνθεχγεηαη ε απεπζείαο αληίθξνπζε ησλ φζσλ πίζηεπε κέρξη ηψξα, θαη 

κέζσ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ λα νδεγείηαη ζηε κάζεζε. 

 

3.6. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ κέζα απφ ηελ Οκάδα – Ζ αιιαγή ηνπ αηφκνπ κέζα απφ ηελ 

Οκάδα 

 

Υαξαθηεξηζηηθά κηαο νκάδαο είλαη ν θνηλφο ζηφρνο θαη ε αιιειεπίδξαζε, κε ηελ νπνία 

αλαπηχζζνληαη θνηλέο ζηάζεηο, ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή θαη ζπκθσλεκέλεο αμίεο. Τπάξρνπλ νη 

ηππηθέο νκάδεο (π.ρ. ζηξαηφο) θαη νη κε ηππηθέο, πνπ δηαρσξίδνληαη ζηηο πξσηνγελείο, κηθξέο νκάδεο 

κε ηζρπξή ζχλδεζε (νηθνγέλεηα, επηηξνπή) θαη νη δεπηεξνγελείο, έρνπλ αιιειεπίδξαζε, ηζρπξή 

επηξξνή (ηάγκα κνλαρψλ). Οη δχν κνξθέο δελ είλαη επδηάθξηηεο. Σέινο, νη νκάδεο αλαθνξάο, πνπ 

εθθξάδνπλ αμίεο, ζθνπνχο (ρξηζηηαληθή εθθιεζία, ζνζηαιηζηέο). Μηα πξσηνγελήο νκάδα δνκείηαη 

σο νκάδα έξγνπ γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ. Αλ ηα κέιε απνκαθξπλζνχλ απφ ην έξγν θαη 

αλαιάβνπλ άιιν ξφιν γίλεηαη θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθή. Ζ νκάδα ππνζηήξημεο βνεζά ηελ νκάδα 

έξγνπ. Οη εθπαηδεπφκελνη ελήιηθεο θέξνπλ θαη ηηο ηξεηο κνξθέο. Σα πιενλεθηήκαηα κηαο νκαδηθήο 

κάζεζεο είλαη ε αιιειεγγχε, πνπ ζπκβάιιεη ζηηο καζεζηαθέο αιιαγέο. Απαηηεί ζπκκφξθσζε ζηνπο 

θαλφλεο, αλαγλσξίδεη ηελ αμία θαη ην ξφιν ησλ κειψλ, αληακείβεη ηελ επηηπρία, πξνζδίδεη 

απηνπεπνίζεζε, ελζάξξπλζε. Απνηειεί κηα πξφθιεζε: λέεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θαλφλεο, 

εκπεηξίεο πνπ νδεγνχλ ζε καζεζηαθέο αιιαγέο θαη ζηάζεηο. Οη δνκέο ηεο είλαη πνιχπινθεο, παξέρεη 

πνηθηιία αμηνινγηθψλ θξίζεσλ θαη ιχζεσλ. Δίλαη δπλακηθή, δεκηνπξγεί ηζρπξά θίλεηξα θαη 

ζπληνλίδεη ηνπο ξπζκνχο κάζεζεο γηα φια ηα κέιε ηεο (Rogers, 1999: 195-204). 

Μηα νκάδα δηέξρεηαη απφ ηα εμήο ζηάδηα, (ε έθηαζε ησλ ζηαδίσλ πνηθίιιεη αλαιφγσο ηεο 

δηάξθεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο): 1) Πξνζαλαηνιηζκφο: πθίζηαηαη ζηελ αξρή ελφο πξνγξάκκαηνο, 

ππάξρεη κηα αγρψδεο δηάζεζε γηα ην άγλσζην θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ. Δπηθξαηεί 

ακεραλία, ζησπή, κηα αίζζεζε αληηπαιφηεηαο. 2) Αληηπαξάζεζε: εθθξάδεηαη απφ ηελ αλάγθε γηα 
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αλαγλψξηζε, αλαδχνληαη νη ξφινη. Αλαπφθεπθην ζηάδην γηα ηελ σξίκαλζε ηεο νκάδαο. Ο 

εθπαηδεπηήο ζε απηφ ην ζηάδην πξέπεη λα απνθεχγεη ηηο παζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα εμαζθαιίδεη 

ηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο, νη αζθήζεηο λα απεπζχλνληαη ζε ππννκάδεο. 3) χλζεζε: νη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί, ν θαζέλαο έρεη ην ξφιν ηνπ, είλαη απηφλνκνη θαη ν εθπαηδεπηήο 

είλαη ν ζπληνληζηήο. Μπνξεί λα εκθαληζηνχλ κηθξνζπγθξνχζεηο. 4) Σεξκαηηζκφο ηεο νκάδαο: ν 

ζάλαηνο ηεο νκάδαο κε ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπηθξαηεί κηα αηκφζθαηξα αξγήο θπγήο, 

επαλέξρνληαη ζηελ πξν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηαπηφηεηα, ζεξκφο απνραηξεηηζκφο - αλ έρνπλ αλαπηπρζεί 

νη ζρέζεηο, ππάξρεη ζιίςε. Ο εθπαηδεπηήο δεκηνπξγψληαο ην θαηάιιειν θιίκα ζπκβάιιεη, ψζηε ν 

πξνζαλαηνιηζκφο λα είλαη ηαρχο, ε αληηπαξάζεζε ζχληνκε, ε ζχλζεζε καθξά θαη ν ηεξκαηηζκφο 

ζχληνκνο (Courau, 2000: 109-13). Ζ αιιειεπίδξαζε ζπκβαίλεη ζην ζηάδην ηεο ζχλζεζεο. 

Πξνυπφζεζε γηα λα κάζνπλ νη ελήιηθεο είλαη λα αηζζάλνληαη άλεηα. Γελ αξέζθνληαη λα 

θάζνληαη ζε άβνιεο θαξέθιεο ζηελ παξαθνινχζεζε καθξψλ δηαιέμεσλ. Πξνηηκνχλ ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε. Δηζέξρνληαη ζε έλα καζεζηαθφ πεξηζηαηηθφ νκάδαο κε 

πξνζδνθίεο θαη ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα είλαη θαιχηεξν φηαλ απηέο νη πξνζδνθίεο βγνπλ ζηελ 

επηθάλεηα θαη θαηεπζπλζνχλ. Οη δηακεζνιαβεηέο ηεο κάζεζεο πξέπεη λα ζέηνπλ εξσηήζεηο, λα 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο, λα πξνσζνχλ ηνλ δηάινγν, λα δίλνπλ επθαηξίεο ζπκκεηνρήο θαη λα 

εληζρχνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Οη ελήιηθεο είλαη πην ζπκκεηνρηθνί ζε 

κηα νκάδα θαη ν δηδάζθσλ επηδηψθεη κηα ηζνξξνπεκέλε ζπκκεηνρή κε ην λα δίλεη ην ιφγν θαη ζηνπο 

πην ζησπεινχο ή λα δεηά απφ ηνλ θαζέλα λα ζρνιηάζεη έλα εξψηεκα. Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα δίλεη 

ζηελ νκάδα ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο, φπσο λα δεηά ηελ ελαζρφιεζε κε αλνηρηνχ ηχπνπ 

δξαζηεξηφηεηεο, γηα λα θαηαιήμεη ζε κηα ιχζε ελφο δχζθνινπ πξνβιήκαηνο ή λα πξνβαίλεη ζε 

κειέηεο πεξίπησζεο, παηρλίδη ξφισλ θ.α. (Lieb, 1999).  

Οη κνξθέο ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έρνπλ παξνπζηαζηεί απφ ηνλ Κάξπαλ 

κε έλα ηζνζθειέο ηξίγσλν. ηηο ηξεηο θνξπθέο ηνπ ππάξρεη: 1. Ο δηψθηεο. 2. Ο ζσηήξαο. 3. Σν ζχκα. 

Αλ ν εθπαηδεπηήο ηνπνζεηεζεί σο δηψθηεο ζα αληηκεησπηζηεί απφ ηνλ ζσηήξα. Αλ ζε κηα 

ζχγθξνπζε παξέκβεη σο ζσηήξαο, ζα ελαληησζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο. Ζ θαιχηεξε ηνπνζέηεζε ηνπ 

είλαη ηνπ ζχκαηνο, φπνπ είλαη αθξναηήο, δελ αληηιέγεη ζηηο αληηξξήζεηο θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

θαζίζηαληαη απηφλνκνη (Courau, 2000: 116). 

Ο εθπαηδεπηήο ελζαξξχλεη ηε ζπλέλσζε ησλ κειψλ, κνηξάδεη ην έξγν γηα λα δεκηνπξγήζεη ην 

«εκείο», ην θάζε κέινο ελζαξξχλεηαη λα εληαρηεί θαη λα ζπλεηζθέξεη. Δλζαξξχλεη ηελ αλάδπζε ηεο 

θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθήο δνκήο (θνηλσληθέο ζρέζεηο), θαζψο ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ηνπ 

έξγνπ. Οη ππννκάδεο ή θιίθεο πξέπεη λα απνθεχγνληαη γηαηί απνπξνζαλαηνιίδνληαη απφ ηνλ θνηλφ 

ζηφρν θαη δεκηνπξγνχλ ζπγθξνχζεηο. Ζ αλάζεζε ελφο βξαρππξφζεζκνπ έξγνπ, πνπ ζα 
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αλαδεκηνπξγήζεη ηελ νκάδα, είλαη κηα θαιή ιχζε. Πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηα ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά 

κελχκαηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ κειψλ (ζεκεία ηξηβήο, απειεπζέξσζε έληαζεο- γέιην, 

ηθαλνπνίεζε) (Rogers, 1999: 207-10).  

 

χλνςε θεθαιαίνπ 

 

Κιείλνληαο ην θεθάιαην απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζνχλ ηα πην βαζηθά ζεκεία πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε κάζεζε ησλ ελειίθσλ αηφκσλ. Οη ελήιηθεο, παξφιν πνπ εξρφκελνη ζηελ κάζεζε θνπβαινχλ 

καδί ηνπο έλα ζχλνιν κνλαδηθψλ εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ πνπ δηαθέξνπλ απφ ησλ ππνινίπσλ, 

παξνπζηάδνπλ έλα επξχ θάζκα θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, θαζψο θαη ηα 

θίλεηξα ζπκκεηνρήο ηνπο γηα ην εθάζηνηε πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, νθείιεη λα ηα έρεη ππ‟ φςηλ ηνπ 

ν θάζε εθπαηδεπηήο, ψζηε λα πξνζαξκφζεη ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο, ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ, κε ζηφρν λα επηηχρεη ηελ κάζεζε. Καη ελψ ε απνηειεζκαηηθή 

κάζεζε πξνυπνζέηεη δηάθνξνπο φξνπο γηα λα επηηχρεη, πνιιέο θνξέο είλαη δχζθνιν λα 

ζπλππνινγηζηνχλ φιεο απηέο νη ζπληζηψζεο  θαη λα ηεξεζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο ζπκβάζεηο, απφ ηε 

κεξηά ή ηνπ εθπαηδεπηή ή ησλ ζηειερψλ ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή ησλ 

ππεπζχλσλ ρξεκαηνδφηεζεο απηνχ.  

Απφξξνηα ησλ παξαπάλσ είλαη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληά ν ελήιηθνο εθπαηδεπφκελνο θαη ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Βέβαηα, αο πξνζζέζνπκε θαη ηηο άιιεο δχν 

θαηεγνξίεο εκπνδίσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην απηφ, θαη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο· ηα 

εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηα εζσηεξηθά 

εκπφδηα πνπ απνξξένπλ είηε απφ ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο, είηε ζρεηίδνληαη κε ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη αμίεο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία ηεο απνκάζεζεο ηνπ πξφηεξσλ γλψζεψλ ηνπο 

είλαη επίπνλε, γηαηί νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ δεζεί ζπλαηζζεκαηηθά κε απηέο θαη είλαη επφκελν λα 

αληηδξνχλ ζηε καζεζηαθή αιιαγή. Βέβαηα, απηά ηα ζπλαηζζήκαηα δηαθαηέρνπλ ζε κεγαιχηεξν ή 

κηθξφηεξν βαζκφ φια ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απηά ηα άηνκα 

απνηεινχλ κέινο κηαο νκάδαο (εθπαηδεπηηθήο), ε νπνία έρεη ηφζε δχλακε ζην εζσηεξηθφ ηεο, πνπ αλ 

αμηνπνηεζεί ζσζηά απφ ηνλ εθπαηδεπηή ζα θαηαθέξεη λα ηα μεπεξάζεη. Ζ αιιειεγγχε, ε 

ελζάξξπλζε, ε πξφθιεζε, ε ζπκκφξθσζε είλαη κφλν κεξηθά απφ ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Γη‟ απηφ είλαη ζθφπηκν λα εμεηάζνπκε ζην 

επφκελν θεθάιαην, ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ θαη ηη απηφο πεξηιακβάλεη, ψζηε 

λα επηηχρνπκε ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
: Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ 

 

 πσο ππνγξακκίζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε κάζεζε ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ 

επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, ηνπο νπνίνπο θαιείηαη ν εθπαηδεπηήο λα δηεξεπλήζεη κε ζηφρν 

λε μεπεξάζεη ηα φπνηα εκπφδηα πνπ εθείλνη ζπλαληνχλ. ηφρνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ινηπφλ είλαη ε 

ηεθκεξίσζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Δηδηθφηεξα, ην θεθάιαην 

πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, ηε ζεκαζία ηεο δηακφξθσζεο 

καζεζηαθνχ „ζπκβνιαίνπ‟ θαη θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

νκάδαο, ηεο δηεξεχλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηεο 

δηαζχλδεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

εθπαηδεπηή γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο. 

 

4.1. Ο Ρφινο ηνπ Δθπαηδεπηή Δλειίθσλ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αιιάμεη ε εηθφλα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Ζ ζρέζε δηδάζθνληνο 

– καζεηή πνπ είρε απνθξπζηαιισζεί ζηηο ζπλεηδήζεηο φισλ είλαη πεπαιαησκέλε θαη απνδείρζεθε φηη 

δε ζπλάδεη κε ηηο αλάγθεο ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σν θξηηήξην ηεο επηηπρίαο δελ είλαη ηη 

εθπέκπεη ν δάζθαινο αιιά ηη θαηαθηά ν καζεηήο. Καη παξφιν πνπ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα έλαλ 

εθπαηδεπηή είλαη ε ζε εηο βάζνο γλψζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ, απηφ δελ απνηειεί θαη ην 

κνλαδηθφ εθφδην πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη (Κφθθνο, 1999: 92). 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ζηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ. Ο ηξφπνο πνπ αληηιακβάλεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ εθπαηδεχεη θαη ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδεη είλαη ζχκθπηνο κε ηελ ηδηαίηεξε θχζε ηνπ, πνπ έρεη γαινπρεζεί απφ 

ηα βηψκαηα, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο εζηθέο ηνπ αμίεο. ‟ φια ηα παξαπάλσ, αο πξνζηεζεί θαη ν ηξφπνο 

πνπ επηιέγεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη αληηκεησπίδεη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ 

είλαη απνηέιεζκα ηεο φπνηαο δεμηφηεηαο θαη εκπεηξίαο έρεη απνθηήζεη πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ζεσξεηηθνί εθζέηνπλ ηα βαζηθά εθφδηα πνπ θαιείηαη λα έρεη έλαο 

εθπαηδεπηήο ελειίθσλ, ρσξίο φκσο βέβαηα λα ππάξρεη κηα απνδερηή ηαμηλφκεζε απφ κέξνπο ηνπο, 

ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο.  

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ηα πξνζφληα πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη έλαο εθπαηδεπηήο 

ελειίθσλ, γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ξφιν ηνπ πνηθίινπλ. πγθεθξηκέλα, ν Campbell (1977, φπ. 

αλαθ. ζην Jarvis, 2004: 254-5) αθνχ αλαθέξεη πσο «απηνί νη θαηάινγνη είλαη αηέιεησηνη, πξαγκαηηθά 
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θνπξαζηηθνί-αιιά ρξήζηκνη σο έλα βαζκφ...», ζην ηέινο θαηαιήγεη ζε κηα πνιχ ηδηαίηεξε ζέζε: 

«Βαζηθφ ζηνηρείν πίζσ απφ φια απηά είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, ζεκειησκέλε ζε κηα 

πξνζσπηθή θηινζνθία πνπ δίλεη ζπλνρή ζηηο πξάμεηο ηνπ». Γηα λα θαηαζηεί ην ζέκα ηνπ «θαηαιφγνπ 

ησλ πξνζφλησλ» πην ζαθέο, νη Βεξγίδεο & Κφθθνο (2009: 272-273) δίλνπλ κηα λέα νπηηθή 

δηαρσξηζκνχ απηψλ ησλ εθνδίσλ πνπ είλαη εμνπιηζκέλνο ν εθπαηδεπηήο. Αλαθέξνληαη ζε δχν 

πεξηπηψζεηο:  

Ζ κηα πεξίπησζε είλαη λα εζηηάδνληαη ζηε ζεκειίσζε πξνζσπηθήο θηινζνθίαο θαη ζε 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Γειαδή, ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ λα πξνζδηνξίδεηαη σο: 

εκςπρσηήο, ζπληνληζηήο, ππνθηλεηήο θαη θαηαιχηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο, δηεπθνιπληήο, 

δηακεζνιαβεηήο, ζπλεξγάηεο θαη βνεζφο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, εηδηθφο, ζχκβνπινο, κέληνξαο θιπ. 

Ο Rogers (1999: 313-5) ζεσξεί ηνλ εθπαηδεπηή φρη σο «δάζθαιν», δειαδή ζαλ ηνλ κνλαδηθφ θάηνρν 

θαη κεηαβηβαζηή γλψζεσλ, αιιά σο έλα ζπληνληζηή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Πεξηζζφηεξν ζα 

κπνξνχζε λα ηνλ ραξαθηεξίζεη θαλείο σο «δηεπζπληή νξρήζηξαο» πνπ ζθνπφ έρεη ην ζπληνληζκφ 

ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Καξαληδά, 2005: 4-8). χκθσλα ινηπφλ θαη κε ην ππφκλεκα ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηα βίνπ Μάζεζε, «νη δηδάζθνληεο γίλνληαη νδεγνί, ζχκβνπινη θαη 

δηακεζνιαβεηέο. Ο ξφινο ηνπο… λα βνεζνχλ θαη λα εληζρχνπλ ηνπο δηδαζθνκέλνπο, νη νπνίνη ζην 

κέηξν ηνπ δπλαηνχ είλαη νη ίδηνη ππεχζπλνη γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2000, φπ. 

αλαθ. ζην Κφθθνο, 2005: 121). 

Καη ε άιιε πεξίπησζε είλαη λα εκθαλίδνληαη ιεπηνκεξείο θαηάινγνη πνπ παξαπέκπνπλ ζε 

βαζηθά δεηήκαηα αξρψλ θαη κεζνδνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Μηα ζχλζεζε 

θαηεγνξηνπνηήζεσλ πνπ αλαθέξεη ν Κφθθνο (2005: 109-115) θαη έρεη ιάβεη ππφςε ηηο απφςεηο 

πνιιψλ ζεσξεηηθψλ, θαζψο θαη ηε ζχλνςε ησλ ζέζεσλ πνιιψλ επξσπαίσλ κειεηεηψλ (Βεξγίδεο, 

2002α: 5-6), παξαηίζεηαη αθνινχζσο: 

 Ζ απνζαθήληζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Καίξηα ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηή είλαη νη 

ζηφρνη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζ‟ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα λα γίλνπλ πην ζαθείο, 

ξεαιηζηηθνί, ζπλδεδεκέλνη κε ηηο δηθέο ηνπο ππνθεηκεληθέο αλάγθεο, θαζψο θαη κε ηηο 

αληηθεηκεληθέο αλάγθεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ηνπο ηνπίνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

εκπιέθεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε κηα ακνηβαία δηεξγαζία δηαηχπσζεο εθπαηδεπηηθψλ 

ζηφρσλ θαη λα ηνπο βνεζάεη ζηε δηαζαθήληζε ησλ δηθψλ ηνπο επηδηψμεσλ. 

 Ζ πξνζπάζεηα ηνπ εθπαηδεπηή λα θαιχπηεη ηηο αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, είηε απηέο αθνξνχλ ηελ ππνδνκή, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηε γξακκαηεηαθή 
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ππνζηήξημε νχησο ψζηε λα κελ ράλεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ θαη απαμηψλεηαη ζηα κάηηα ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Ζ δηεξεχλεζε ησλ εκπνδίσλ ηεο κάζεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη, θαζψο 

θαη νη ηξφπνη ππέξβαζήο ηνπο. 

 Σν πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο εκπεηξίεο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, θαζψο απηέο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ηξαηεγηθέο φπσο ηα ηζηνξηθά, ην παίμηκν-ξφινπ, νη πξνζνκνηψζεηο θαη νη απηνθξηηηθέο είλαη 

πνιχ ρξήζηκεο θαη ηξαβνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Μέζα απφ ηα ελαχζκαηα 

ινηπφλ πνπ δίλνληαη, ππφθεηληαη ζε κηα δηεξγαζία απηφ-απνθάιπςεο θαη απηνγλσζίαο, θαη 

αμηνπνηψληαο ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο νδεγνχληαη ζηε κάζεζε απφ ηελ 

εκπεηξία ηνπο. Ρφινο, ινηπφλ, ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ είλαη λα δψζνπλ ηνλ απαξαίηεην 

ρξφλν ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ψζηε λα θάλνπλ αλαζθφπεζε ησλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ 

ηνπο, λα αλαιχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθείλνη ηνπο πξνθάιεζαλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ 

ηα αξλεηηθά, εληζρχνληαο ηα ζεηηθά. Αο ζεκεησζεί επίζεο, φηη ε χιε ησλ καζεκάησλ θαη νη 

εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγεο κε ην βαζκφ ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο θαη λα 

απνζαθελίδεηαη ν ιφγνο πνπ δηδάζθνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. 

 Ζ εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θάζε εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη 

θαιχηεξα θαη ε δηδαζθαιία πξέπεη λα νξγαλψλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πξνηηκψκελνπο 

ηξφπνπο κάζεζεο θαη ηελ πνιπκνξθία ησλ ραξαθηήξσλ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ καζεηψλ. 

 Ζ δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή θαη φρη 

ζηελ απιή απνζηήζηζε. Να εθαξκφδεη επέιηθηα κεγάιν θάζκα εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ 

ζην ζχλνιφ ηνπο πξνσζνχλ ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ, ηε κάζεζε κέζσ ηεο πξάμεο (Κφθθνο, 

2005: 122). Αο ζεκεησζεί ινηπφλ, φηη έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο πνπ παξέρεη ηηο 

θαηάιιειεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ηνπ, δχλαηαη λα κελ είλαη 

απνηειεζκαηηθφ, εάλ δελ έρεη ζρεδηαζηεί κε ηξφπν πνπ λα αλαπηχζζνληαη νη αλάινγεο 

ζηάζεηο, ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν κάζεζεο, ψζηε λα εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε 

(Γηαλλαθνπνχινπ, 2003: 59). 

 Ζ ζηαδηαθή ελζάξξπλζε γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο: ηξνπνπνηήζεηο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη 

εθηθηέο θαη ζπλδένληαη κε ηηο αλάγθεο απηψλ, ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, ζηελ δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηνπ ρψξνπ φπνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ηα καζήκαηα θαη ε πξαθηηθή άζθεζε, ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ε αμηνπνίεζε νξηζκέλσλ εθπαηδεπνκέλσλ 
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σο ζπληνληζηψλ νκάδσλ εξγαζίαο. ια απηά ελζαξθψλνληαη ζην φλνκα ηεο πξσηνβνπιίαο 

πνπ γελληέηαη ζην πεξηζψξην πνπ αθήλεη ν εθπαηδεπηήο.  

 Ζ πξνψζεζε ηεο νκαδνθεληξηθήο κάζεζεο κε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. Ζ ζπλνρή ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ζεκαληηθή θαη ζηφρνο 

είλαη ε ζχλζεζε θαη φρη ε αληίζεζε ησλ απφςεσλ, φπσο επίζεο θαη ε άξζε ησλ πεγψλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο δπζθνιίαο θαη ησλ «κεραληζκψλ ζηεγαλνπνίεζεο» πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη 

εθπαηδεπφκελνη (Jarvis, 2003: 182, Rogers, 2002: 279, 202). 

 Ζ δηακφξθσζε ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ νπζηαζηηθή 

επηθνηλσλία, ζπλεξγαηηθφ πλεχκα θαη ακνηβαίν ζεβαζκφ. Ο εθπαηδεπηήο εδψ δελ 

ιεηηνπξγεί σο θαζνδεγεηήο ή σο θνξέαο ηεο απζεληηθήο γλψζεο, αιιά απνηειεί νπζηαζηηθά 

ηνλ θαηαιχηε ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. Δίλαη ν ζπληνληζηήο, απηφο πνπ ελζαξξχλεη ηελ 

επξεηηθή πνξεία πξνο ηε γλψζε, βξίζθεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο θαη 

εθζέηεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε λέεο επθαηξίεο απηνεθπιήξσζεο (Jarvis, 2003: 181-2). 

 Ζ θαηάξηηζε ησλ ελειίθσλ ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ αλεμαξηεζία, ηελ 

απηνδπλακία, ηε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή κάζεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ νη ελήιηθνη 

εθπαηδεπφκελνη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη ηελ πείξα ηνπο 

αλαθαιππηηθά θαη δεκηνπξγηθά κέζα ζ‟ έλα επνηθνδνκηζηηθφ πιαίζην κάζεζεο, ζην νπνίν ν 

εθπαηδεπηήο γίλεηαη ζπλεθπαηδεπφκελνο ζην πλεχκα ηεο θνηλήο αλαδήηεζεο. Ζ 

"παξαηήξεζε" θαη ν "αλαζηνραζκφο" ζα αλαπιαηζηψζνπλ ηε λέα γλψζε ιακβάλνληαο ππφςε 

θαη ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Knowles ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ελειίθσλ έρεη σο επίθεληξν ην πξφβιεκα 

θαη φρη ηφζν ην αθαδεκατθφ πεξηερφκελν (Jarvis, 2003: 140).  

 Ζ απηναμηνιφγεζε θαη ε δηαξθήο επηκφξθσζε ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηήο λα 

εμεηάδεη θξηηηθά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ πξνζθέξεη, λα 

εληνπίδεη ν ίδηνο ηα ζεκεία  πνπ ρξεηάδεηαη εμέιημε (Κφθθνο, 2005: 123). Υαξαθηεξηζηηθά ν 

McΒeath (2001: 31) αλαθέξεη φηη ζην δηδαζθαιηθφ επάγγεικα είλαη ε αλάγθε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ λα ζηέθεηαη απηνθξηηηθά θαη κε βαζχ πξνβιεκαηηζκφ απέλαληη ζε φ,ηη 

πξαθηηθά έρεη εθαξκφζεη, δηφηη απηφ είλαη πνπ ηνλ θάλεη επαγγεικαηία. Καηά ζπλέπεηα ν 

εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα απηνακθηζβεηεζεί θαη λα δνθηκάζεη ηε ζεσξία ζηελ πξάμε.  

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη ε ελίζρπζε ησλ αηφκσλ απηψλ κε ελζπλαίζζεζε, 

δειαδή λα αληηιακβάλεηαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο θαη λα ηηο θαηαλνεί παξακέλνληαο αληηθεηκεληθφο 

ζηηο θξίζεηο ηνπ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη λα εληαρζνχλ 

ηζφηηκα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Γεδνκέλνπ ησλ φζσλ εηπψζεθαλ, αο εζηηάζνπκε ζην γεγνλφο φηη 
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φιεο νη νκάδεο ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ ρξήδνπλ εκςχρσζεο θαη δηεπθφιπλζεο θαηά ηε δηεξγαζία 

ηεο κάζεζεο. Δίλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ινηπφλ, ν ξφινο ηνπ λα κελ είλαη ξφινο κεηαβηβαζηή 

γλψζεσλ, αιιά ν ίδηνο λα κεηαηξέπεηαη απφ πεγή γλψζεο ζε πεγή πξνζθνξάο θαη αλαθνχθηζεο 

(Η.Γ.ΔΚ.Δ., 2010: 46-58). 

πλνςίδνληαο, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ ζχλζεην θαη απαηηεηηθφ ξφιν 

πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη. Ζ βειηίσζή ηνπ σο επαγγεικαηία απαηηεί ζπλερή θαιιηέξγεηα ησλ 

γλψζεσλ ηνπ θαη αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, πνπ ζεκαίλεη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο ζρεηηθά κε 

ην δηδαθηηθφ ηνπ αληηθείκελν, λα θαηαξηίδεηαη πάλσ ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο ελειίθσλ αιιά θαη 

ςπρνινγίαο, ψζηε λα αλαβαζκίδεηαη ην κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν, ν ζπλαηζζεκαηηθφο ηνπ θφζκνο, ε 

εθπαηδεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα (Κφθθνο, 1999).  

 

4.2. Ζ Γηακφξθσζε Μαζεζηαθνχ πκβνιαίνπ - Ζ Γηακφξθσζε Κιίκαηνο Ακνηβαίνπ 

εβαζκνχ 

 

Μεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θνξέα, ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ππάξρεη κηα 

ζπλαιιαγή κε δεζκεπηηθνχο φξνπο. Απηή ζπλίζηαηαη απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ θνξέα λα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο θαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ελήιηθα λα επηηχρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. 

Ζ ζπκθσλία ηεο πξναηξεηηθήο πξνζέιεπζεο γηα κάζεζε πνηθίιιεη αλαιφγσο ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο 

γεληθνχο ζθνπνχο. Άιινη θνξείο έρνπλ σο θχξην έξγν ηε κεηάδνζε δεμηνηήησλ, άιινη ηελ 

θαηαλφεζε, άιινη ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ. Άιινη ζεσξνχλ ην ξφιν ηνπο θαζνδεγεηηθφ, άιινη είλαη 

ππέξ ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο. Παξά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο απηέο πάληα ζπλάπηεηαη κηα ζπκθσλία 

θαη πάληα ν θνξέαο έρεη ηε ζέιεζε λα νξγαλψζεη έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ν ελήιηθνο ην 

απνδέρεηαη γηα λα πεηχρεη έλα ζηφρν (Rogers, 1999: 25-6). 

  Σν καζεζηαθφ ζπκβφιαην είλαη έλα βνεζεηηθφ έγγξαθν γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο κάζεζεο, κηα 

γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ, πνπ ζπλάπηεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρηεί έλαο ηειηθφο καζεζηαθφο ζηφρνο ή πνιινί. ε κεγάιν βαζκφ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηδέα ηνπ 

Knowles φηη νη εθπαηδεπφκελνη ελήιηθεο είλαη απηφλνκεο πξνζσπηθφηεηεο θαη πξέπεη λα 

ελζαξξχλνληαη, λα αλαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο επζχλεο γηα ηελ ίδηα ηνπο ηε κφξθσζε, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξνυπάξρνπζεο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξίεο σο βάζε γηα ηε λέα κφξθσζε θαη λα 

ηνπο επηηξέπεηαη λα καζαίλνπλ πξάγκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηνπο ίδηνπο. Αο ζεκεησζεί πσο 

έρεη επεθηαζεί ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο εθπαίδεπζεο (Anderson, Boud, Sampson, 1996: 2). 
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Σν καζεζηαθφ ζπκβφιαην παξέρεη ηε δνκή θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, πξνζδηνξίδεη θαη 

θαζνξίδεη: απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ν καζεηήο θαη ζέιεη λα κάζεη, πνηέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην πιεζίαζκα ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, πψο ζα 

αμηνινγνχληαη ηα καζεζηαθά επηηεχγκαηα, ην ζχλνιν ησλ επζπλψλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ην  

καζεηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ καζεηή. Γεληθφο ζθνπφο είλαη λα παξέρεη κηα επθαηξία ζηνλ 

εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελν λα ζπδεηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο, ην ζηπι δηδαζθαιίαο, ηα 

πιενλεθηήκαηα, ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ. Οη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ ζπκβνιαίνπ είλαη κηα 

δήισζε γηα ην ηη πξέπεη λα κάζεη. Οη ζηφρνη πξέπεη λα  είλαη ζπγθεθξηκέλνη, εθηθηνί θαη ξεαιηζηηθνί, 

ζαθείο θαη κεηξήζηκνη. Σα θαζήθνληα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην επίπεδν ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή 

θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θνξέα θαη αθνξνχλ: δηαζέζηκεο επθαηξίεο κάζεζεο θαη πψο ζα δνκεζνχλ, 

πνηεο εξγαζίεο κπνξεί λα αλαιάβεη ν καζεηήο. Οη επθαηξίεο κάζεζεο πξέπεη λα είλαη ζρεηηθέο κε ηε 

κάζεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. (UFV School of Social Work and Human Services Learning Contract). 

Ζ ελαζρφιεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κε ην ζρέδην δηαδηθαζίαο, νδεγεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ίδησλ ηνπο ησλ αλαγθψλ θαη νη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη πιένλ 

ζεκαληηθέο θαη ελδηαθέξνπζεο. Δλζαξξχλνληαη λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο δηθήο ηνπο κάζεζεο 

θαη λα απνθηήζνπλ ιηγφηεξε εμάξηεζε απφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ άιισλ. Αλαιακβάλνπλ έλα ελεξγφ 

ξφιν θαη ηαπηφρξνλα αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο, φπσο ζηνρνζεζία, επηθνηλσλία θαη δηαπξαγκάηεπζε, 

ζρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο, αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο, επαγγεικαηηθέο δειαδή αξκνδηφηεηεο πνιχ 

ζεκαληηθέο γηα φια ηα πεδία ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο. Δπηπιένλ εηζάγνληαη ζε έλα επξχηεξν 

πεδίν πεγψλ, ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ζρέζε ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηέο 

ή ηνλ θνξέα είλαη ζρέζε εηαίξνπ θαη δπλεηηθά εμειίζζεηαη ζε κηα δεκνθξαηηθή ζρέζε, πνπ δηαθέξεη 

ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά πξφηππα εθπαίδεπζεο. Καη ηα δχν κέξε πεξηκέλνπλ λα απνθηήζνπλ 

θαηλνχξηα γλψζε θαη λέεο πξννπηηθέο σο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο (Anderson – Boud - Sampson, 

1996: 10-1). 

        ε κηα έξεπλα ηνπ ν C. Kasworm (1884), δηαπηζηψλεη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη 

εθπαηδεπηέο, ηα αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα θαη ηα θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα έρνπλ αξρίζεη 

λα αμηνπνηνχλ ηελ απηφ-θαηεπζπλφκελε κάζεζε θαη ηηο δνκέο ησλ καζεζηαθψλ ζπκβνιαίσλ γηα ηελ 

αλακελφκελε αλάπηπμε ησλ ζπνπδαζηψλ. Απηή ε κειέηε εμέηαζε ηελ επίδξαζε ηεο καζεζηαθήο 

ζχκβαζεο ζηελ απην-θαηεπζπλφκελε κάζεζε, σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζηάζε ησλ 

ζπνπδαζηψλ. Οη πην ζεκαληηθέο ζεηηθέο επηδξάζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ήηαλ αιιαγέο ζηηο γλψζεηο θαη 

ζηελ ηθαλφηεηα ηεο απην-θαηεπζπλφκελεο κάζεζεο, θαζψο θαη ε αλαθεξφκελε αμία ηεο εκπεηξίαο.  
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4.3. Ζ ζεκαζία ηεο Γηεξεχλεζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ 

 

Ο Maslow, ην 1954, θαηέγξαςε ηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ, νη νπνίεο είλαη γλσζηέο ζε 

εκάο ππφ ηε κνξθή ππξακίδαο. Ζ ππξακίδα απηή ζπλαπνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο αλάγθεο, κε ηελ 

αθφινπζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο: ηελ αλάγθε απηνεθπιήξσζεο, ηελ αλάγθε γηα αλαγλψξηζε, ηελ 

αλάγθε ηνπ «αλήθεηλ», ηελ αλάγθε γηα αζθάιεηα, ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο επηβίσζεο. Έπεηηα, έγηλε 

πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ ελειίθσλ θαη εθήβσλ ππφ ηεο κνξθή 

πάιη ηεο ππξακίδαο. Ζ Sophie Courau (2000: 108-10) αλαθέξεη θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο ηελ 

αλάγθε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ λα θαηαιαβαίλεη, λα αηζζάλεηαη δηαζθαιηζκέλνο, λα δξα, λα αλήθεη 

θάπνπ θαη λα αλαγλσξίδεηαη, ζηνηρείν θαίξην γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εκςχρσζήο ηνπ φηαλ ζπκκεηέρεη 

ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.   

Οη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ελειίθσλ δηαθέξνπλ απφ απηέο ησλ λεφηεξσλ ζπνπδαζηψλ, 

φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Ota θαη ζπλ. (2006). Ο φξνο αλδξαγσγηθή, πνπ εηζήγαγε ηε δεθαεηία ηνπ 

‟70  ν Knowles, επηθεληξψλεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη νπνίεο είλαη:  

1. Ζ  αλάγθε λα γλσξίδνπλ: ζέινπλ λα γλσξίδνπλ πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ηεο κάζεζεο, γηαηί 

πξέπεη λα κάζνπλ, πνηα ε αμία ηεο. 

2. Οη ελήιηθεο είλαη απηνθαηεπζπλφκελνη, ππεχζπλνη γηα ηε δσή ηνπο. 

3. Έρνπλ εκπεηξίεο, πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ. Αληηιακβάλνληαη θάζε λέν αληηθείκελν  

ππφ ην πξίζκα ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. Ο εθπαηδεπηήο πξέπεη λα εληνπίδεη αλ θαη ηη 

γλσξίδνπλ γηα ην ζέκα. Ζ αμηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηψλ ηνπο εμαζθαιίδεη 

απνηειεζκαηηθή κάζεζε θαη ζπλνρή ηεο νκάδαο (Rogers, 1999: 94-7). 

4. Δηνηκφηεηα γηα κάζεζε: καζαίλνπλ πξάγκαηα πνπ βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε  ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, κε πξνζαλαηνιηζκφ ζην κέιινλ. 

5. Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ κάζεζε: ηη ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε θαζεκεξηλψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή.  

6. Κίλεηξα: αληαπνθξίλνληαη ζε εμσηεξηθά θίλεηξα θαη εζσηεξηθά. 

ε κηα έξεπλα ηεο Fujita-Starck (1996), απνδείρηεθε φηη έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ είλαη απνηειεζκαηηθφ φηαλ απαηηεί κηα ζαθή θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ 

αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. 

Σεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πξνεγείηαη ε παξαδνρή εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηή ελφο 

ζπλφινπ ηδεψλ αλαθνξηθά κε απηνχο πνπ ζα εθπαηδεχζνπλ θαη ηη ζα ηνπο δηδάμνπλ θαη εθ κέξνπο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κηα ηδέα αλαθνξηθά κε απηφ πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ απφ ηελ εθπαίδεπζε. 
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(Rogers, 1999: 26-7). Ο εθπαηδεπηήο πξέπεη λα πξνρσξά ζηελ ζχληαμε θαηαιφγσλ, πνπ 

ζθηαγξαθνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα, λα ειέγρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

ηνπο γηα λα αλαθαιχςνπλ ηη δελ ηζρχεη ζην πξνθίι ηεο δηθήο ηνπο νκάδαο θαη λα αλαδείμνπλ ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ απφξξηςε ππνζέζεσλ πνπ 

κπνξεί λα κελ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Μπνξεί λα ππνζέηνπκε φηη νη εθπαηδεπφκελνη 

δελ δηαζέηνπλ θακία δεμηφηεηα (αλ ζηφρνο καο είλαη ε απφθηεζε δεμηνηήησλ), ή δελ έρνπλ γλψζεηο 

(αλ ζηφρνο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ) ή έρνπλ αξλεηηθέο ζηάζεηο (αλ ζηφρνο είλαη ε αιιαγή 

ζηάζεσλ). Αθνινπζεί κηα δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ. Μηα πξψηε 

ζπλάληεζε ζα δηαθσηίζεη θαηά πφζν αμηνινγήζακε ζσζηά ηηο επηζπκίεο ηνπο, ηηο πξνζέζεηο ηνπο ή 

θαη ηηο γλψζεηο ηνπο. Καηά ηελ πξψηε απηή ζπλάληεζε είλαη ζεκαληηθφ λα αθηεξψλεηαη ρξφλνο, 

ψζηε λα θξηζνχλ νη ηθαλφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη λα δηαζπλδεζνχλ νη 

πξνζδνθίεο ηνπο κε απηέο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ζπλάληεζε  απηή πξέπεη λα 

γίλεηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. (Rogers, 1999: 81-4). 

Σέινο, ην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ εθηίκεζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη αλνηρηέο ή θαη θιεηζηέο εξσηήζεηο θαη αθνξά ηελ πνηφηεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ απφδνζε ησλ εθπαηδεπηψλ, ηελ αληηζηνηρία κεηαμχ αηνκηθψλ ζηφρσλ θαη 

πεξηερνκέλνπ θαη αλ νη απνθηεζείζεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή (Courau, 2000:96). Ζ θξίζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ βειηηψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. πλήζσο θξίλνπλ κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο θαη ηεο επίδνζεο, αλ ην 

εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν ήηαλ επξχ ή πεξηνξηζκέλν, αλ νη γλψζεηο ηαηξηάδνπλ κε ηηο ππφινηπεο 

δεζκεχζεηο ή πξνηηκήζεηο ηνπο, αλ ηα νθέιε απφ ην πξφγξακκα άμηδαλ ηε δηάζεζε ρξφλνπ, ρξήκαηνο 

θαη πξνζπάζεηαο (Knox,1974: 8). 

 

4.4. Ζ εκαζία ηεο Γηαζχλδεζεο ησλ ηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο Αλάγθεο ησλ ελειίθσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

 

Απφ ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο πξνγξάκκαηνο, ε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ είλαη απηή  πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ, ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο θαη ην 

πεξηερφκελν. Γηα λα επηηεπρζεί πςειή δηαζεζηκφηεηα, νη ζπληειεζηέο εθπνλνχλ αξρηθφ ζρέδην, κε 

γλψκνλα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ πιαίζην, ην ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ηνπο πφξνπο.  Έπεηηα, ην εκπινπηίδνπλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο, ζηάζεηο 

θαη ελδηαθέξνληα, βηψκαηα θαη εκπεηξίεο, ηελ νηθνγελεηαθή θαη εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ 
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εθπαηδεπνκέλσλ, ηελ εξκελεία ηεο θαηάζηαζεο απηήο θαη ην ξφιν ηνπο σο εθπαηδεπφκελνη. Οη 

ζπληειεζηέο πξνρσξνχλ ζηελ δηαπξαγκάηεπζε ησλ αλαγθψλ, ζπλζέηνπλ δειαδή ηηο 

θαηαγεγξακκέλεο αλάγθεο, ζέηνπλ πξνηεξαηφηεηεο κε βάζε ην εθηθηφ θαη θαηαιήγνπλ ζηελ 

εμεηδίθεπζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ελνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη 

φπνηεο αληηπαξαζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο θαη λα βειηησζεί ην πξφγξακκα (Βεξγίδεο & Καξαιήο, 

1999: 44-9). 

Οη ζηφρνη ελφο πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη, αθελφο γηαηί επηηξέπνπλ ζηνλ 

εθπαηδεπηή κηα ξεαιηζηηθή δηαρείξηζε ηνπο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη αθεηέξνπ γηαηί ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηνπο θαη ε γλσζηνπνίεζε ηνπ αλακελφκελνπ 

απνηειέζκαηνο, θαζεζπράδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ζπλαθφινπζα ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηεο 

αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή θαη έηζη εκπιέθνληαη ζηε κάζεζε κε πγηείο φξνπο (Courau, 2000: 32-3). 

Ο ελήιηθνο επηιέγεη έλα πξφγξακκα βάζεη ησλ ζαθψο θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ ηνπ, πνπ 

εληζρχνπλ ηελ εκπινθή ηνπ ζηε κάζεζε, βάζεη ηνπ αλ εμαζθαιίδνπλ ηηο επηδησθφκελεο καζεζηαθέο 

αιιαγέο θαη αλ αμηνινγνχλ ηελ πξφνδν ηνπο. Τπάξρνπλ νη γεληθνί ζηφρνη, σο καθξνπξφζεζκα 

επηδησθφκελα ηδαληθά ή αμίεο, νη εηδηθνί ζηφρνη, σο βξαρππξφζεζκεο αιιαγέο ζε δεμηφηεηεο, 

γλψζεηο, ζηάζεηο (φηαλ νη πξνζδνθίεο εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ είλαη θνληά, ε κάζεζε είλαη 

απνηειεζκαηηθή), νη άκεζνη ζηφρνη ή επηδηψμεηο, σο δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

δελ παξακέλεη ακεηάβιεην, θαζψο ζηελ πνξεία απνζαθελίδνληαη νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Σν ηη πξέπεη λα θάλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη γηα λα πεηχρνπλ έλα ζηφρν, είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη ηε  

κέζνδν θαη ην πεξηερφκελν, ηνπο άκεζνπο ζηφρνπο. Αλ ζηφρνο είλαη ε απφθηεζε δεμηφηεηαο, ζα 

αζθεζνχλ πξαθηηθά. Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο ν θαζέλαο πξνζδνθίεο θαη θίλεηξα, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπο. ηαλ απηέο πξνζεγγίδνληαη κε ηνλ εθπαηδεπηή 

καζαίλνπλ γξεγνξφηεξα, αλ φρη, εκπνδίδεηαη ε ελζπλείδεηε κάζεζε. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ δχν 

κεξψλ θάλνπλ εκθαλή ηα εκπφδηα θαη αληηκεησπίζηκα (Rogers, 1999: 169-85). 

Ζ πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ακεζφηεηα. Αθφκε θαη ε δηαηχπσζε ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε επηιεγκέλεο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή θξάζεηο, δεκηνπξγψληαο έλα θηιηθφ θιίκα. Γηα παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα δελ πεξηγξάθνληαη σο: «ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο λα κπνξεί ν 

εθπαηδεπφκελνο λα..» αιιά πξνηηκάηαη ην «λα είλαη ζε ζέζε λα..». Οη ζηφρνη πξέπεη λα 

πξνζαξκφδνληαη αληίζηνηρα θαη κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 

καζαίλνπλ, ζπκβάιεη ζηελ απφιπηε επίγλσζε ηνπ ηη ζα είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ κεηά ην πέξαο ηεο 

εθπαίδεπζεο ή θαη ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Σφηε κφλν δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε ηεο επηζπκίαο λα 

θαηαθηήζνπλ ην ζηφρν θαη σο πξνο απηφ πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη (Race, 1998: 50, 53). 
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Οη ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ πξνζέζεσλ ησλ ελειίθσλ (ηθαλνπνίεζε εμσηεξηθνχ ζηφρνπ, 

ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθψλ/ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, απφθηεζε γλψζεο) επηδξνχλ αλάινγα θαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Γειαδή, ηα άηνκα πνπ ππνθηλνχληαη απφ εζσηεξηθή αλάγθε εθθξάδνπλ 

αγσλία- ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα πξνσζήζεη ηε κάζεζε, ηδίσο αλ ππάξρεη ελζάξξπλζε θαη ζαθήο 

ελεκέξσζε ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηηο αλάγθεο ησλ ελειίθσλ. ηαλ ππνθηλνχληαη γηα 

ηελ επίηεπμε ελφο εμσηεξηθνχ ζηφρνπ, δείρλνπλ ελζνπζηαζκφ, πνπ επίζεο πξνσζεί ηε γλψζε, φηαλ 

ππάξρεη ζαθήο επίγλσζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο (Rogers, 1999: 100). 

 

4.5. Ο Ρφινο ηνπ Δθπαηδεπηή Δλειίθσλ γηα ηα άηνκα πνπ απεηινχληαη απφ Κνηλσληθφ 

Απνθιεηζκφ 

 

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε πνιιψλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. 

Σα πςειά πνζνζηά ηεο θηψρεηαο, ε αλεξγία θαη ην ρακειφ εηζφδεκα ζρεηίδνληαη κε ην ρακειφ 

επίπεδν εθπαίδεπζεο. Ζ αδπλακία αλεχξεζεο εξγαζίαο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ παξάλνκε 

απαζρφιεζε πνιιψλ αιινδαπψλ ζηε ρψξα καο, πνπ επίζεο δνπλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο. Οκάδεο 

πιεζπζκνχ ρσξίο νκαιή θνηλσληθή έληαμε είλαη νη λπλ θαη πξψελ ρξήζηεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, νη λπλ θαη πξψελ θπιαθηζκέλνη, νη γπλαίθεο αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ, νη αζίγγαλνη, νη πνιηηηζκηθά δηαθνξνπνηεκέλνη θάηνηθνη ηεο ρψξαο θαη φζνη δηακέλνπλ 

ζε γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο απηψλ ησλ νκάδσλ πιήηηεη 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή (Βεξγίδεο, 2008: 31-5). 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ζε νκάδεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζπλίζηαηαη ζηελ εκςχρσζε θαη 

ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο κε ελζπλαίζζεζε. Ο εθπαηδεπηήο πξέπεη λα έρεη σο γλψκνλα ηελ ηζφηηκε 

έληαμε ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσλία. Ζ αλάπηπμε ηεο αιιειεπίδξαζεο είλαη δχζθνιε, θαζψο ηα 

άηνκα απηά δηαθαηέρνληαη απφ αξλεηηθέο εκπεηξίεο, πξνθαηαιήςεηο, ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο, 

απνκφλσζε. Ο ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη πεξηζζφηεξν απαξαίηεηνο ζηηο νκάδεο 

απηέο, θαζψο δηαθαηέρνληαη απφ άγρνο ή έρνπλ ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Δληζρπκέλνο είλαη θαη ν 

ξφινο ηνπ σο ζεξαπεπηή, θαζψο ε δξάζε ηνπ νδεγεί ζηελ απνδνρή ηνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ σο πξφηππν γηα κίκεζε θαη ζπλαθφινπζα ιεηηνπξγεί ζεξαπεπηηθά ζε ζπιινγηθφ 

επίπεδν. Ζ πνξεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηέο, φηαλ απεπζχλνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο 

νκάδεο, είλαη ε εμήο: 1) Αλαγλψξηζε ηνπ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ. 2) Αλάδεημε θαη ζπδήηεζε 

ησλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ ηνπο. 3) Τηνζέηεζε ηερληθψλ γηα δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο (πρ. 

γλσξηκία αλά δπάδεο) θαη εζηίαζε ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο. 4) Αλαγλψξηζε ησλ γλσζηηθψλ 
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ειιείςεσλ θαη πξνζαξκνγή ηεο χιεο ζε απηέο, απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη αληηθεηκεληθή 

θξίζε. 5) πλεηδεηνπνίεζε ησλ δπζθνιηψλ ηεο επηκφξθσζεο. 6) Δπηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηή γηα 

ηελ δπλακηθή ηεο νκάδαο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ (ΗΓΔΚΔ, 2010: 130-5). 

Ο εθπαηδεπηήο πξέπεη λα έρεη αλαπηπγκέλεο ςπρνθνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ψζηε λα θαηαζηεί 

δπλαηφλ λα δηαρεηξηζηεί κηα εηδηθή νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ επηθνηλσληαθή ηνπ ηαθηηθή κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, ε επαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα ηνπ, ηα θίλεηξα, νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

δεκηνπξγνχλ έλα ζχλνιν απαηηήζεσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηή, πνπ πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο 

ζηελ έληαμε ησλ αηφκσλ απηψλ ζηελ θνηλσλία. ε κηα έξεπλα ησλ θνξέσλ ΚΔΘΔΑ, ΔΞΟΓΟ 

(2009-10), αλαδείρηεθε ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κε ηελ ππνζηήξημε 

θαη επνπηεία, απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηψλ (Κνπηεληάθε & Αξκάνο, 2011). Δπίζεο, απφ ηα 

απνηειέζκαηα άιισλ κειεηψλ-εξεπλψλ, παξνπζηάδνληαη θάπνηα ζηνηρεία ζεκαληηθά ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κηα 

απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ έληαμε-επαλέληαμε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο απνηειεί ε 

καζεζηαθή πξαθηηθή ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ. Ζ δεκηνπξγία ππνζεηηθψλ θαηαζηάζεσλ δξάζεο 

δεκηνπξγεί ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή, νδεγεί ζηελ γλψζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη απνθσδηθνπνηεί 

ηηο θνβίεο. Ο εθπαηδεπηήο πηνζεηψληαο ην ξφιν ηνπ εκςπρσηή θαζνδεγεί ζηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ 

θαη ζηελ κάζεζε κέζα απφ ηελ πξάμε (Καξαγηάλλε, 2011). 

         Δπηπξφζζεηα, ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο αζηέγσλ, νη νπνίνη δηαθαηέρνληαη απφ θνηλσληθή 

απνκφλσζε, είραλ σο απνηειέζκαηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζρέζεσλ ηνπο, δειαδή απέθηεζαλ 

βειηησκέλεο ζρέζεηο κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, βειηησκέλε θαηαλφεζε θαη απηνπεπνίζεζε. Ζ 

εθαξκνγή αλάινγσλ πξνγξακκάησλ ζε ελήιηθεο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλέθεξαλ ηελ αλάπηπμε 

ελφο επξχηεξνπ θχθινπ επαθψλ, κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ηε βειηίσζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ηνπο ζρέζεσλ, ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα λα 

ζπλερίζνπλ λα καζαίλνπλ, λα απνθηήζνπλ λέεο δεμηφηεηεο, ηε πξνψζεζε δεκηνπξγίαο θνηλσληθήο 

επηρείξεζεο. Πξνγξάκκαηα γηα παξαβάηεο έδεημαλ φηη νη ίδηνη αλέπηπμαλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε 

ζηε δηεξεχλεζε ησλ καζεζηαθψλ ηνπο εκπεηξηψλ, κηα αίζζεζε ζεηηθφηεηαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, 

αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη δεμηφηεηεο ζπλέληεπμεο (O‟Gorman –Stanistreet, 2014: 

20-5). 
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χλνςε θεθαιαίνπ 

 

Δλ θαηαθιείδη, ζην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδίδνληαη 

ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Σα θπξηφηεξα εμ απηψλ είλαη δηεπθνιπληήο, εκςπρσηήο ζηε 

δηεξγαζία ηεο κάζεζεο κε ελζπλαίζζεζε. Δπίζεο, εμέρνληα ξφιν έρνπλ ηα δεηήκαηα αξρψλ θαη 

κεζνδνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ θαιείηαη ν εθπαηδεπηήο λα πηνζεηήζεη. Σν ζεκείν 

εθθίλεζεο ζπλήζσο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο δίλεηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ καζεζηαθνχ 

ζπκβνιαίνπ, ζην νπνίν θαζνξίδνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη, πξνζδηνξίδνληαη νη πξνζδνθίεο, ην ζηπι 

δηδαζθαιίαο θ.α. Ζ δηεξγαζία ηεο κάζεζεο μεθηλά, ελψ παξάιιεια ν εθπαηδεπηήο ζπκβάιεη ζηε 

δεκηνπξγία θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο θαη ζηελ 

ελίζρπζε ησλ αηφκσλ πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Παξάιιεια, δηεξεπλά ηηο 

αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ησλ ελειίθσλ πνπ εθπαηδεχεη, γηα λα ηηο δηαζπλδέζεη κε ην 

πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, πνπ ηνπ ππαγνξεχεη ην εθάζηνηε Πξφγξακκα. Άιισζηε, νη 

γεληθφηεξεο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ έρνπλ δηεξεπλεζεί θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο απφ ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή, ζηελ πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ν εθπαηδεπηηθφο 

ζθνπφο, νη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο.  

Έρνληαο απνθηήζεη ηελ εκπεηξία ηνπ ηη πεξηιακβάλεη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, 

είλαη επφκελν λα ζθεθηφκαζηε ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο πνπ θαιείηαη λα εθαξκφζεη ν 

εθπαηδεπηήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ. Ζ ζεκαζία ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κε 

ηε ρξήζε δηάθνξσλ ηερληθψλ, νη νπνίεο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ 

 

 ηφρνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ πην βαζηθψλ ηερληθψλ πνπ 

ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη ηερληθέο πνπ 

παξαηίζεληαη αθνινχζσο είλαη ε Δκπινπηηζκέλε Δηζήγεζε, νη Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο, ε πδήηεζε, 

ν Καηαηγηζκφο Ηδεψλ, ε Δξγαζία ζε Οκάδεο, ε Δπίδεημε, ε Πξνζνκνίσζε, ε Δπίδεημε, ην Παηρλίδη 

Ρφισλ θαη ε Μειέηε Πεξίπησζεο. 

 

5.1. Ζ ζεκαζία ηεο Δλεξγεηηθήο πκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ 

   

Ζ ελεξγεηηθή κάζεζε ζπκβαίλεη φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο θάλνπλ ηελ πεξηζζφηεξε δνπιεηά. 

Τπάξρεη απνηειεζκαηηθφηεηα φηαλ νη ζρεδηαδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο, 

πξνσζνχλ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη φρη ηελ απιή πξφζιεςε πιεξνθνξηψλ. Σν λα 

δείρλνπκε ή λα κηιάκε γηα κηα πιεξνθνξία ή γλψζε δελ σθειεί. Γηα λα εκπιαθνχλ δηαλνεηηθά νη 

εθπαηδεπφκελνη θαη λα νδεγεζνχλ ζηελ αιεζηλή θαη κε δηάξθεηα γλψζε, πξέπεη λα αθνχζνπλ, λα 

δνπλ, λα ξσηήζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη ηέινο λα ην θάλνπλ νη ίδηνη. 

(Silberman -Auerbach, 2006: 1). 

Ο R. Mucchielli ζε έλα βηβιίν ηνπ γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

αλαθέξεη φηη αλ ε πξνζνρή καο είλαη εζηηαζκέλε, ηφηε ζπγθξαηνχκε ην 10% απφ φζα δηαβάδνπκε, ην 

20% απφ φζα αθνχκε, ην 30% απφ απηά πνπ βιέπνπκε, ην 50% φηαλ αθνχκε θαη βιέπνπκε 

ηαπηφρξνλα, ην 80 % απφ φζα ιέκε νη ίδηνη θαη ην 90% απφ απηά πνπ ιέκε αιιά παξάιιεια 

πξνβαίλνπκε θαη ζε πξάμεηο, πνπ απαηηνχλ ζθέςε θαη ηηο νπνίεο εθηεινχκε κε ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή καο. Μηα ινηπφλ απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε κάζεζε ηνπ ελειίθνπ είλαη λα ελεξγεί ν 

ίδηνο. ζν πην πνιχ ελεξγεί ηφζν πην θαιά καζαίλεη θαη  κε ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ζα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα, λα ζπλερίζεη θαη κφλνο ηνπ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, εθφζνλ έρεη κάζεη ηα κέζα θαη ηνλ 

ηξφπν (Courau, 2000: 28).  

    Ζ ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ηερληθψλ ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο έγθεηηαη ζην φηη 

επηηπγράλνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ κεξψλ ηεο εθπαίδεπζεο, δειαδή 

ηνπ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ αιιά θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σν φθεινο γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο είλαη φηη πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ κέζσ λέσλ πεγψλ. 

Δπηπιένλ αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπο, κπνξνχλ λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα θαη 
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θαηαθέξλνπλ λα καζαίλνπλ πξάηηνληαο, πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο 

(Κφθθνο,  2008: 39). 

Με ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή νη εθπαηδεπφκελνη απνθηνχλ αλεμάξηεηε νηθνδφκεζε ησλ 

γλψζεσλ, σο απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν θαη ηελ 

εξκελεία πνπ δίλνπλ γηα απηή ηελ αιιειεπίδξαζε βάζεη ησλ ζπιινγηζκψλ ή ηεο ζπλεξγαζίαο. Απηή 

ε κνξθή παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζεκαηνδνηεί ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο απηφ- 

αλαθάιπςεο απφ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ελψ ν εθπαηδεπηήο έξρεηαη ζε δεχηεξε κνίξα, παχεη 

λα είλαη ην επίθεληξν θαη πεξηνξίδεηαη ζην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή ή ηνπ θξνληηζηή. Δπηπιένλ, 

απμάλεηαη θαη ε ππεπζπλφηεηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (Παληάλν-Ρφθνπ, 2001:  205-6). 

   Οη δξαζηεξηφηεηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο παξέρνπλ επθαηξίεο λα εμαζθεζνχλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζε λέα πεδία πνπ είλαη ζπλαθή κε ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε. Σν βαζηθφ θξηηήξην ηεο 

επηινγήο θαη ηεο νξγάλσζεο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε επίηεπμε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηφρσλ, πνπ ηίζεληαη ζε πξνηεξαηφηεηα θαη ιακβάλνπλ ππφςε ην πεξηερφκελν ησλ φζσλ έρνπλ 

δηδαρηεί αιιά θαη ηελ αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα 

ηαηξηάδνπλ κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ην ζηπι ηεο δηδαζθαιίαο (Knox, 1974: 8). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Αλδξαγσγηθήο ηνπ Knowles, νη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίζνπλ φηη νη πινπζηφηεξεο πεγέο εθκάζεζεο βξίζθνληαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνπο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά. Χο εθ ηνχηνπ, ε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζα 

πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηηο βησκαηηθέο ηερληθέο. Οη ηερληθέο απηέο ζπλδένπλ ηελ εκπεηξία ησλ 

ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηε κάζεζε, θαζψο έρεη παξαηεξεζεί πσο νη ελήιηθεο φζν πην πνιχ 

εκπιέθνληαη αηνκηθά, ηφζν πην πνιχ καζαίλνπλ (Knowles, 1970: 50). 

Σέινο, κειεηψληαο ηηο απφςεηο γλσζηψλ κειεηεηψλ, φπσο ν St. Brookfield, S. Courau, E. 

Eitington, D. Noyé, J. Piveteau, J. Rogers, M. Silberman, παξαηίζεηαη ν θαηάινγνο ησλ θπξηφηεξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Κφθθνο, 

2005/ Β΄: 34-5): 

 Δξσηήζεηο – Απαληήζεηο, πδήηεζε, Καηαηγηζκφο ηδεψλ, Αζθήζεηο, Οκάδεο εξγαζίαο, 

Μειέηε Πεξίπησζεο, Λχζε πξνβιήκαηνο, Πξνζνκνίσζε, Παηρλίδη Ρφισλ, Δπίδεημε, 

πλέληεπμε κε εηδηθφ, Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε. 
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5.2. Δκπινπηηζκέλε Δηζήγεζε 

 

Ζ εηζήγεζε αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηή, κε αλαιπηηθφ ηξφπν. 

Ζ παξνπζίαζε απηή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 20 ιεπηά θη έρεη ζπγθεθξηκέλε δηάξζξσζε κε 

εηζαγσγή, θπξίσο κέξνο, επίινγν. Ο εθπαηδεπηήο γηα λα απνθχγεη ηελ κνλνηνλία, πνπ  κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ν κνλφινγνο θξνληίδεη ψζηε λα ελεξγνπνηεί ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Μέζα γηα λα επηηχρεη λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα ή λα δηαλείκεη ζεκεηψζεηο. Σν κεηνλέθηεκα ηεο εηζήγεζεο είλαη φηη o 

εθπαηδεπηήο δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ καζεζηαθή πνξεία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη δελ 

γίλεηαη ρξήζε ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο (Λεπζεξηψηνπ, 2010). 

Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκν ν εθπαηδεπηήο λα κελ ζηέθεηαη κφλν ζηε παξάζεζε ησλ 

ζεσξεηηθψλ ζηνηρείσλ, αιιά λα εκπινπηίδεη ηελ εηζήγεζε είηε κε εξσηήζεηο πνπ ζέηνπλ ή δέρνληαη, 

είηε κε κηα ζχληνκε άζθεζε ή κε ηελ εθαξκνγή άιισλ ηερληθψλ εθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηέο 

ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, θαζψο έηζη επηηπγράλεηαη ε θαηάθηεζε καζεζηαθψλ 

αιιαγψλ. Φξνληίδνπλ επίζεο λα ππάξρεη ζπλάθεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ αιιά θαη λα δεκηνπξγνχλ έλα πλεχκα ζπλεξγαζίαο. 

Γηα ηελ θαιχηεξε ινηπφλ εκπινθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πξέπεη λα ππάξρεη πνηθηιία, αιιειεπίδξαζε, 

γηα λα ηεξείηαη ακείσην ην ελδηαθέξνλ. Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

πξνηείλεηαη λα ηίζεληαη εξσηήζεηο, είηε απφ ηνπο αθξναηέο, είηε απφ ην δηδάζθνληα. Γηα ηελ 

θαιχηεξε ππνδνρή ηεο πιεξνθνξίαο ππάξρνπλ δχν ηξφπνη: ή ε νκάδα λα ζέηεη εξσηήζεηο, κε ηηο 

νπνίεο ζα θαζνξηζηεί θαη ην πεξηερφκελν ηεο παξέκβαζεο ή λα ζέηεη ν εθπαηδεπηήο εξσηήζεηο γηα λα 

θαηαλνήζεη ην επίπεδν εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Μπνξεί ηέινο ν εθπαηδεπηήο λα αλαζέζεη 

εξγαζίεο ζε ππννκάδεο γηα ηελ θαιχηεξε απνηχπσζε ησλ ελλνηψλ. Γηα ηελ εγγξαθή ησλ ελλνηψλ 

ζηε κλήκε βνεζά ε αλαδηαηχπσζε ηνπο ή ηα εξσηήκαηα θαη νη δηαθσλίεο (Κφθθνο, 2008: 37-8). 

χκθσλα κε ηνπο Ota θαη ζπλ. (2006) ε εηζήγεζε σο ηερληθή κεηάδνζεο, είλαη ε κέζνδνο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηε δηδαζθαιία ελειίθσλ, αιιά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ηκεκαηηθά, αθήλνληαο απφζηαζε γηα ελεξγεηηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, γηα λα 

αλαδσνγνλεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα ην επφκελν θχκα ησλ πιεξνθνξηψλ. Δίλαη ρξήζηκε γηα ηελ 

παξνπζίαζε  ησλ έσο ζήκεξα πιεξνθνξηψλ, γηα λα ζπλνςίζεη πιηθφ απφ δηάθνξεο πεγέο, γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ πιηθνχ κε ην ππφβαζξν θαη ηα ζπκθέξνληα κηαο νκάδαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν 

θαη ρξφλν, γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα δηαβάδνπλ πην απνηειεζκαηηθά, παξέρνληαο 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη γηα λα δψζεη έκθαζε ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ή ηδέεο. 
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Μπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ελδηαθέξνλ γηα λέα ζέκαηα, λα παξαθηλήζνπλ ηνπο καζεηέο γηα  

πεξαηηέξσ έξεπλα, ή γηα λα ακθηζβεηήζνπλ ηδέεο, πνπ έρνπλ ιεθζεί σο δεδνκέλεο. 

 

5.3. Δξσηήζεηο – Απαληήζεηο 

 

Ζ ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ – απαληήζεσλ ζηνρεχεη ζην λα επηηεπρζεί ε κάζεζε κέζσ ηνπ 

δηαιφγνπ αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηή θαη ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, είηε κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηψλεηαη κέζσ ηνπ εθπαηδεπηή πνπ μεθηλάεη ζέηνληαο 

εξσηήκαηα, ζηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεη ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη έηζη αθνινπζνχλ νη 

ζπκπιεξψζεηο ή νη δηνξζψζεηο απφ ηε κεξηά ηνπ, φπνπ θξίλεη φηη είλαη απαξαίηεηεο γηα λα κελ 

νδεγεζνχλ νη εθπαηδεπφκελνη ζε αλππφζηαηα ζπκπεξάζκαηα. Δπίζεο, ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη 

λα ηνπο απνηξέςεη απφ ηνλ αζπαζκφ απφςεσλ πνπ έρνπλ "αθνχζεη" φηη πξνέξρνληαη απφ 

"απζεληίεο" ηνπ είδνπο ρσξίο βάζηκε επηρεηξεκαηνινγία. Χζηφζν, ν εθπαηδεπηήο δελ είλαη ν κφλνο 

πνπ ζέηεη εξσηήζεηο. Δίλαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο, νη εθπαηδεπφκελνη λα ζέηνπλ θαη απηνί εξσηήζεηο, 

είηε πξνο ηνλ εθπαηδεπηή, είηε πξνο ηνπο ζπλεθπαηδεπκέλνπο ηνπο.  

Ζ κέζνδνο απηή ζεσξείηαη φηη αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελεξγεηηθψλ 

ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ, αθνχ νη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ λα εθθξάδνληαη, λα παξνπζηάδνπλ 

ζηνπο άιινπο ηηο γλψζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο πάλσ ζην ζέκα ρσξίο λα θνβνχληαη ην ελδερφκελν 

ιάζνπο. Οη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη πνηθίινπλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο είλαη θπζηθφ λα 

ππάξρνπλ νη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. Έηζη, πξνσζείηαη ε απηελέξγεηα θαη απμάλεηαη ε απηνεθηίκεζε 

θαη ε απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Καη φηαλ θηάλνπλ λα αλαθαιχςνπλ φινη καδί ζηγά-ζηγά 

δηάθνξεο πηπρέο ηνπ εμεηαδφκελνπ δεηήκαηνο πνπ δε γλψξηδαλ, γεκίδνπλ ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη 

ηθαλνπνίεζεο θαη ην νκαδηθφ πλεχκα αλ κε ηη άιιν εληζρχεηαη (Κφθθνο, 2005/ Β΄: 35).  

ην κέξνο πνπ αθνξά ηηο εξσηήζεηο πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπηήο, είλαη ζθφπηκν λα δίλεηαη 

πξνζνρή ζηα εμήο (Κφθθνο, 2005/Β: 37-8): 

 Σν χθνο ησλ εξσηήζεσλ λα είλαη απιφ θαη ιηηφ 

 Οη εξσηήζεηο λα κελ θέξλνπλ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ζε δχζθνιε ζέζε, δειαδή λα κελ ηνπο 

κεηψλνπλ θαη λα κελ ακθηζβεηνχληαη ηα ιεγφκελά ηνπο. 

 Οη εξσηήζεηο λα απεπζχλνληαη ζε φινπο ζπλνιηθά. Γειαδή, λα κελ θαινχληαη λα 

απαληήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη κε ηε ζεηξά έλαο-έλαο, γηαηί απηφ ζα ηνπο απνζπνχζε ηελ 

πξνζνρή, αθνχ ζα ζθέπηνληαλ πψο ζα εθθξάζνπλ ηε δηθή ηνπο γλψκε φηαλ έξζεη ε ζεηξά 

ηνπο, αιιά νχηε θαη λα θαινχληαη νλνκαζηηθά λα απαληήζνπλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ηνπο 
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αηθληδηάζεη θαη λα ηνπο κπινθάξεη. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη αβίαζηα, κε ηνλ 

εθπαηδεπηή ζηε ζέζε ηνπ εκςπρσηή. 

 Να δίλεηαη ρξφλνο απφ ηε κεξηά ηνπ εθπαηδεπηή ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα ζθεθηνχλ γηα λα 

απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη. Κάπνηεο θνξέο, νη εθπαηδεπφκελνη δηζηάδνπλ λα 

απαληήζνπλ κελ ηπρφλ δψζνπλ κηαλ εζθαικέλε απάληεζε. Αλ ινηπφλ, ηνπο δνζεί απηφο ν 

ρξφλνο ζα δηαπηζηψζεη ν εθπαηδεπηήο, φηη δελ πήγε ρακέλε ε ψξα ηνπ καζήκαηνο, αθνχ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο αθνινπζνχλ δεκηνπξγηθέο θαη ελδηαθέξνπζεο απαληήζεηο. 

 Οη εξσηήζεηο λα αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν γλψζεσλ ησλ καζεηψλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ηηο αληηιεθζνχλ θαη λα μεθηλήζνπλ κία ζπιινγηζηηθή πνξεία, ψζηε λα νδεγεζνχλ ζε κία 

ζσζηή πηζαλή απάληεζε. Δπίζεο, νη εξσηήζεηο, θαιφ είλαη λα είλαη αλνηρηέο, γηα λα 

απνθεχγνληαη νη κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο πνπ δελ δίλνπλ έλαπζκα γηα ηελ εμέιημε ηεο 

αξρηθήο ζθέςεο.  

 Αλ νη εθπαηδεπφκελνη ζέζνπλ κία εξψηεζε πνπ ν ίδηνο ν εθπαηδεπηήο δελ ηελ γλσξίδεη, λα κε 

δηζηάζεη λα ην παξαδερηεί θαη λα δεζκεπηεί απφ κεξηάο ηνπ φηη ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ επφκελε 

ζπλάληεζή ηνπο. 

 Αλ νη εξσηήζεηο ζπλνδεχνληαη, φπνπ είλαη δπλαηφλ απφ βνεζεηηθά κέζα (ζρήκαηα, εηθφλεο, 

ληνθνπκέληα θ.α.) θαη νη απαληήζεηο θαηαγξάθνληαη ζε θάπνηα δηαθάλεηα, ζηνλ πίλαθα είηε 

θάπνπ αιινχ, ην κάζεκα γίλεηαη πην ελδηαθέξνλ. 

 

5.4 πδήηεζε 

 

Ζ ηερληθή ηεο ζπδήηεζεο είλαη ζπγγεληθή εθπαηδεπηηθή ηερληθή κε ηελ ηερληθή ησλ 

εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ, θαζψο σο πξσηεχνλ ζηνηρείν ζεσξείηαη ν δηάινγνο, πνπ κέζσ απηνχ 

επηηπγράλεηαη ε κάζεζε. Ζ δηαθνξά ηνπο εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη πξηλ απφ ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε κε ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, ν εθπαηδεπηήο έρεη λα πξνεηνηκάζεη κηα 

επαγσγηθή ζεηξά εξσηήζεσλ (γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ) κε ηηο νπνίεο ζα πξνζεγγίζεη ζηαδηαθά ην 

ζέκα.  Θα πξέπεη λα έρεη νξηνζεηήζεη ην πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ζα εμειηρζεί ε ζπδήηεζε γηα λα 

πεηχρεη θαη ην ζηφρν απηήο ηεο ηερληθήο, πνπ είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο ζε βάζνο. Δλψ, κε 

ηελ ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ εμεηάδεηαη έλα δήηεκα ιηγφηεξν ζπζηεκαηηθά, θαζψο νη 

εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη δελ απαηηνχλ ζε βάζνο πξνεηνηκαζία απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηή. 

Πνιιέο θνξέο, ζπιιακβάλνληαη εθείλε ηελ ψξα, κε ζθνπφ λα εθκαηεχζεη ν εθπαηδεπηήο ηηο απφςεηο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζε νξζνχο ζπιινγηζκνχο θαη ζσζηά ζπκπεξάζκαηα 

(Κφθθνο, Γθηάζηαο & Γηαλλαθνπνχινπ, 2008/Γ: 50). 
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Ο εθπαηδεπηήο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο εηζήγεζεο, αθνινπζεί ηηο ίδηεο 

πξνδηαγξαθέο κε ηελ ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα θαη είλαη απηφο πνπ ζπληνλίδεη ηε δηαδηθαζία. Ζ ζπδήηεζε δηεμάγεηαη κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζε δπάδεο είηε ζε νκάδεο εξγαζίαο. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ρξήζε ηεο ηερληθήο απηήο φηαλ εθαξκφδεηαη εκβφιηκα 

καδί κε άιιεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, ηδίσο κε ηελ εηζήγεζε, θαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο πξνζέγγηζεο ελφο δεηήκαηνο. Δίλαη ζεκαληηθφ, λα δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ε 

δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηηο πξψηεο ζθέςεηο ηνπο ζην άθνπζκα ηνπ δεηήκαηνο πνπ ζέηεη ν 

εθπαηδεπηήο, λα αληαιιάμνπλ απφςεηο, θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπδήηεζε, αμηνπνηψληαο ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ελδηαθέξνλ ηνπο εληείλεηαη, θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ εμέιημε ηνπ δεηήκαηνο (Κφθθνο θ.ά., 2008/Γ: 50).Ζ ηερληθή απηή, 

βέβαηα, κπνξεί λα ελδπλακψζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φρη κφλν ζηελ αξρή ηεο, αιιά ζε φιεο 

ηηο ρξνληθέο εθθάλζεηο ηεο. Γειαδή, έρεη ηηο πξνδηαγξαθέο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια ηα πεδία ησλ 

επηζηεκψλ, απφ ηελ αξρή πνπ πξνζεγγίδεηαη έλα δήηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα, πνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

ππεηζέξρνληαη ζε κηα λέα πεξηνρή ηεο δηδαθηέαο χιεο (Κφθθνο, 2005/Β: 41). 

πσο δηαπηζηψλεηαη, κέζα απφ ηελ ηερληθή ηεο ζπδήηεζεο, νη εθπαηδεπφκελνη αμηνπνηνχλ ηηο 

γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ, νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ην καζεζηαθφ αληηθείκελν θαη αλαθαιχπηνπλ 

πνηεο πεξηνρέο είλαη πην γλψξηκεο ζε απηνχο θαη ζε πνηεο πξέπεη λα εληξπθήζνπλ πεξηζζφηεξν. 

Οπζηαζηηθά, αξρίδνπλ λα καζαίλνπλ απνηειεζκαηηθά, αμηνπνηψληαο ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο ζ‟ έλα 

θαηλνχξην γλσζηηθφ πεδίν. Νηψζνληαο απηνπεπνίζεζε, μεθηλνχλ πηα λα θαηαζηξψλνπλ ηε δηθή ηνπο 

καζεζηαθή ζηξαηεγηθή κε έληνλν ην ελδηαθέξνλ (Κφθθνο θ.ά., 2008/Γ: 52). 

 

5.5. Καηαηγηζκφο Ηδεψλ (Brainstorming) (Κφθθνο, 2005: 44-5) 

 

Ο θαηαηγηζκφο ηδεψλ απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζπκκεηνρηθή ηερληθή πνπ πξαγκαηψλεηαη κε ηελ 

ειεχζεξε έθθξαζε ησλ απφςεσλ θαη ηδεψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ζηφρν ηελ πνιπεπίπεδε εμέηαζε 

ελφο δεηήκαηνο ή κηαο θεληξηθήο έλλνηαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν εθπαηδεπηήο ζέηεη κηα εξψηεζε ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο θαη απηνί, κε ηε 

ζεηξά ηνπο, πξνηείλνπλ κε γξήγνξν ξπζκφ, φζεο πεξηζζφηεξεο ηδέεο κπνξνχλ απζφξκεηα, ν έλαο 

κεηά ηνλ άιινλ. Δίλαη πηζαλφλ, θάπνηνη εθπαηδεπφκελνη, λα κε γλσξίδνπλ πνιιά πξάγκαηα ή θαη 
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ηίπνηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, αιιά είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ, λα ζπκκεηέρνπλ φινη, πξνηείλνληαο ν 

θαζέλαο ηνπο, απφ ηνπιάρηζηνλ κηα ηδέα, αθφκε θη αλ θαίλεηαη θαληαζηηθή θαη αθξαία. 

Ο εθπαηδεπηήο είλαη απαξαίηεην, θαηά ηε δηάξθεηα πνπ εθαξκφδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, 

λα ηνπο ελζαξξχλεη, ψζηε λα εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, ρσξίο ην θφβν ηεο θξηηηθήο. Σαπηφρξνλα, 

ζεκεηψλεη ηηο ηδέεο ζηνλ πίλαθα φπσο αθξηβψο εηπψζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηηο ηαμηλνκεί ζε θαηεγνξίεο. Αθνχ νινθιεξσζεί απηφ ην ζηάδην, ν εθπαηδεπηήο θαιεί ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο λα ζρνιηάζνπλ ηηο θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ θαη λα δηαζαθελίζνπλ νξηζκέλεο 

ηδέεο πνπ δελ ήηαλ αξθεηά θαηαλνεηέο ή πνπ νδεγνχζαλ ζε δηζππφζηαηα λνήκαηα. ε απηφ ην 

ζεκείν, ε αμηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ ηερληθψλ ηεο ζπδήηεζεο θαη ησλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζα 

κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηή ζηε ζχλζεζε ησλ θαηεγνξηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο είλαη πσο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο φισλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζρεδφλ ηαπηφρξνλα, ίζσο θαη κε απφθιηζε ιίγσλ 

δεπηεξνιέπησλ. Δπίζεο, αμηνπνηείηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη νη εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. αλ 

επαθφινπζν ηεο εθαξκνγήο ηνπ Καηαηγηζκνχ Ηδεψλ, νη εθπαηδεπφκελνη εθθξάδνπλ ειεχζεξα θαη 

απζφξκεηα ηηο ζθέςεηο ηνπο, καζαίλνπλ λα ζθέθηνληαη θξηηηθά θαη ζπλεξγάδνληαη, ψζηε λα 

«ζπλζέζνπλ» ην εθπαηδεπηηθφ πξντφλ (Λεπζεξηψηνπ, 2010). 

 

5.6. Δξγαζία ζε Οκάδεο 

 

Ζ εξγαζία ζε νκάδεο είλαη κηα ηερληθή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζε πνιιέο ηερληθέο εθπαίδεπζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ρσξίδνληαη ζε ππννκάδεο, είηε 

ηπραία κε ηε ζεηξά πνπ θάζνληαη, είηε αλά εηδηθφηεηα (εκπνξηθφο ηνκέαο, κεραλνξγάλσζε), είηε 

αθήλνπκε λα επηιέμνπλ κφλνη ηνπο αλάινγα κε ην ζέκα. Σνπο αλαηίζεηαη έλα έξγν ην νπνίν έρεη 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν παξάδνζεο θαη εξγάδνληαη ηαπηφρξνλα ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα. Καηαζέηνπλ κε 

άλεζε ηηο ηδέεο ηνπο, ην θιίκα είλαη θηιηθφ θαη σθεινχλ ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο. Ζ εξγαζία ζε 

νκάδεο, εθηπιίζζεηαη ζηα αθφινπζα ζηάδηα: 1) Αλαγγέιιεηαη ε εξγαζία θαη ν ζηφρνο ηεο. 2) 

Παξνπζηάδεηαη ην ζέκα θάζε ππννκάδαο. 3) Οξηνζεηείηαη ε δηάξθεηα, ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα θαη νξίδεηαη έλαο εθπξφζσπνο ηεο νκάδαο. 4) Μεηαθηλνχκε θαξέθιεο θαη ζξαλία γηα 

ηε ζσζηή θαηαλνκή ηνπ ρψξνπ πξνο φθεινο ησλ νκάδσλ. Δπεηδή αλαπηχζζεη ηελ απηνλνκία, ν 

δηδάζθσλ επεκβαίλεη κφλν αλ ηνπ δεηεζεί. ην ηέινο ην ιφγν παίξλεη ν εθπξφζσπνο θάζε νκάδαο, 

φπνπ θαη θάλεη ηελ ζχλζεζε ησλ παξνπζηάζεσλ (Courau, 2000: 66-8). 
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Ζ νκνηνγέλεηα ησλ νκάδσλ είλαη απνδνηηθή γηα θάπνηα είδε κάζεζεο, ιφγσ θνηλψλ 

ελδηαθεξφλησλ, φπσο φηαλ πξφθεηηαη γηα πξφγξακκα γηα ηελ θξνληίδα ηνπ παηδηνχ. Γηα άιια 

πξνγξάκκαηα, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην θχιν, ε απαζρφιεζε, ε ειηθία ή άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα δηαθέξνπλ. Ζ πνιηηηθή ηνπ λα γίλεηαη κηα πξφβιεςε ζην ζρεδηαζκφ κηαο 

νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κε κηα πνηθηιία απφ ππννκάδεο, παξέρεη κηα 

επειημία επηινγψλ (Knowles, 1970: 53). 

Δλδείθλπηαη ε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο λα απνηειείηαη απφ ηξείο ππννκάδεο ησλ πέληε 

αηφκσλ ε θαζεκία. Αλ ηα κέιε είλαη ιηγφηεξα, γηα παξάδεηγκα ηξία, εμαληιείηαη ε αληαιιαγή 

απφςεσλ, ελψ αλ είλαη ηέζζεξα, νη δπάδεο κπνξεί λα έξζνπλ ζε αδηέμνδε δηαθσλία. Ζ ζχλζεζε ηνπο 

πξέπεη λα είλαη κηθηή (θχιν, κνξθσηηθφ επίπεδν, εκπεηξίεο, θαηαγσγή) (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 

1999: 221). 

χκθσλα κε ηνλ Weimer (2013) νη εθπαηδεπφκελνη κε ηελ νκάδα εξγαζίαο κπνξνχλ λα 

κάζνπλ πέληε πξάγκαηα: 1. Σν πεξηερφκελν θαη λα θαηέρνπλ ην πιηθφ. Δίηε εξγάδνληαη γηα  

πξνβιήκαηα, είηε απαληψληαο ζε εξσηήζεηο, είηε ζε κηα κειέηε πεξίπησζεο, φηαλ εξγάδνληαη καδί 

θαη ππνινγίδνπλ ηα πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, αληί λα ρξεηάδεηαη ν θαζεγεηήο λα ηνπο πεη ηη 

πξέπεη λα μέξνπλ, κπνξνχλ λα θαηέρνπλ ηα βαζηθά.  2. Να κάζνπλ ην πεξηερφκελν ζε επίπεδα πνπ ηα 

εμηζψλνπκε κε ηελ θαηαλφεζε. Οη εμεγήζεηο γηα κηα επηιεγκέλε ηνπο απάληεζε ήηαλ ηζρπξφηεξε 

κεηά απφ κφιηο επηά ιεπηά ζπδήηεζεο κε δχν ή ηξία άηνκα ηεο νκάδαο, ελψ ε αιιειεπίδξαζε 

απνζαθελίδεη ή ην δηθφ ηνπο ηξφπν ζθέςεο ή ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ άιισλ κειψλ. 3. Να κάζνπλ 

πψο νη νκάδεο ιεηηνπξγνχλ παξαγσγηθά, εθφζνλ ηεξνχλ ηηο αηνκηθέο ηνπο επζχλεο: έξρνληαη  

πξνεηνηκαζκέλνη, ζπκβάιινπλ ζηελ αιιειεπίδξαζε ηεο νκάδαο,  ππνζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ, 

θαη παξαδίδνπλ θαιή δνπιεηά θαη ζηελ ψξα ηεο. Φπζηθά αλακέλνπλ απφ ηελ νκάδα λα δίλεη αμία 

ζηηο αηνκηθέο ηνπο ζπλεηζθνξέο, λα θαηεπζχλεη ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνάγνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα  

θαη λα θαηαλείκεη ηελ εξγαζία δίθαηα κεηαμχ ησλ κειψλ. 4. Να κάζνπλ γηαηί κε ηηο νκάδεο  

ιακβάλνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο απφ φηη κε ηα άηνκα. Βιέπνπλ  δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, έρνπλ 

επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε, πξνβιεκαηίδνληαη θαη πξνβαίλνπλ ζε θξηηηθέο αλαιχζεηο πνπ νδεγνχλ 

ζε θαιχηεξεο ιχζεηο θαη  επηδφζεηο.  5. Μπνξνχλ λα κάζνπλ πψο λα ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο, έμσ 

απφ ηνλ θχθιν ησλ θίισλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ 

ππφβαζξν θαη εκπεηξίεο ή δηαθσλνχλ καδί ηνπο. 

Ο εθπαηδεπηήο πξέπεη λα εκπηζηεχεηαη θαη λα αθήλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαιάβνπλ 

πξσηνβνπιίεο θαη λα κελ θαζνξίδεη ή πξνβιέπεη ν ίδηνο ηα πάληα. Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο 

ηερληθήο είλαη φηη πξνσζεί ηελ θαιιηέξγεηα νκαδηθνχ πλεχκαηνο, εζηηάδεη ζηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή θαη βειηηψλεη ηθαλφηεηεο, φπσο ε επηθνηλσλία, ε αβίαζηε έθθξαζε ηεο άπνςεο θαη ε 
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αιιεινυπνζηήξημε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Σν κφλν κεηνλέθηεκα ηεο ηερληθήο απηήο φηη έρεη 

απμεκέλεο απαηηήζεηο σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ δηδάζθνληα, ν νπνίνο πξέπεη λα γλσξίδεη κε βάζε 

πνηεο αξρέο επηθνηλσλεί ε νκάδα θαη ηη πξνάγεη ηελ δπλακηθή ηεο, θαζψο θαη λα δηαζέηεη ηε γλψζε 

ησλ απαηηνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο εξγαζίαο (Λεπζεξηψηνπ, 2010). 

Ζ εξγαζία ζε νκάδεο είλαη εθαξκφζηκε ζε θάζε εθπαηδεπηηθή ελφηεηα θαη επηηξέπεη ην 

κνίξαζκα εκπεηξηψλ θαη απφςεσλ, ηελ βειηίσζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο απηνεπίγλσζεο, ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηε ζχλδεζε κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θάζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαη 

ρσξίο ακθηβνιία απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο εθπαίδεπζεο (Κφθθνο, 2008: 54). 

 

5.7. Δπίδεημε 

 

Ζ επίδεημε αλήθεη ζηηο πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηελ έλλνηα ηεο θαζνδήγεζεο ζε απηέο 

θαη ζπλδπάδεη ην λα βιέπεη θαλείο, λα αθνχεη θαη λα θάλεη, πνπ ζεκαίλεη θαη κηα απνδνηηθφηεξε 

κάζεζε. Πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ν ζθνπφο ηεο επίδεημεο, λα θξαηά ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, λα θαζνξίδεη ηα βαζηθά ζηάδηα, λα αλαγλσξίδεη ηηο πηζαλέο πεξηνρέο  

πξνβιεκάησλ, λα εκπλέεη εκπηζηνζχλε γηα λα είλαη πξφζπκνη λα ηε δνθηκάζνπλ θαη κε ην πέξαο ηεο, 

λα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ εμαηνκηθεπκέλε πξαθηηθή αιιά θαη λα ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε ηεο 

επίδνζεο ηνπο. Ο ίδηνο ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα έρεη ζαθψο νξηνζεηήζεη ηη ζα επηδείμεη, λα είλαη 

ζίγνπξνο φηη κπνξεί λα ην θέξεη ζε πέξαο κε επάξθεηα, ηη ζθνπεχεη λα θάλεη θαη γηαηί. Παξφηη δελ 

ρξεηάδεηαη λα κηιάεη ζπλερψο ηα ιφγηα ηνπ (θαηαλνεηά απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο) πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ ηηο πξάμεηο ηνπ. Ζ πξαθηηθή απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κεηά ην ηέινο ηεο επίδεημεο 

πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο. εκαληηθή 

είλαη θαη ε ελζάξξπλζε ηνπο, αλαθέξνληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζε θαη ν εθπαηδεπηήο, αθφκε 

θαη ηα  γεινία ιάζε (Daines, 1993: 29-30). 

  Ζ επίδεημε απνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ 

(δεμηφηεηεο) θαη αθεξεκέλσλ ελλνηψλ (αξρέο). Δπηηξέπεη ζε έλα καζεηή λα κάζεη απφ ηελ 

παξαηήξεζε. Μπνξεί λα αθνξά: ηε δηεμαγσγή κηαο ζπκβνπιεπηηθήο ζπλεδξίαο, ηε ρξήζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο ππνινγηζηή, ην πεξηζψξην θέξδνπο, ηνλ λφκν ηνπ Boyle. Υξεηάδεηαη ζρεδηαζκφο κε 

ηα εμήο βήκαηα: ε ζχλνςε ηεο γεληθήο ηδέαο, έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ηα βήκαηα, ηα βαζηθά 

ζεκεία, ιίζηα βνεζεηηθψλ πιηθψλ, εηζαγσγή, πξνεηνηκαζία ηνπ ηφπνπ θαη ε πξφβα. Κάζε έλλνηα 

αλαθέξεηαη θάπνπ. Αλ δελ κπνξεί λα βξεζεί έλα θαιφ παξάδεηγκα, ίζσο ε επίδεημε δελ είλαη 

θαηάιιειε. ηελ ιίζηα ησλ βνεζεκάησλ απαξηζκνχληαη ηα νπηηθά βνεζήκαηα, γξαθήκαηα, 
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δηαθάλεηεο, βνεζήκαηα απφ ππνινγηζηή, κνληέια.  Ζ εηζαγσγή  πξέπεη: (1) λα αθνξά ηε λέα έλλνηα 

ή αξρέο ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ή εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, (2) λα δηεγείξεη ηελ 

πεξηέξγεηα, (3) λα δίλεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο, θαη (4) λα θαζνξίδεη ηνπο λένπο φξνπο. Σν πεξηβάιινλ 

πξνεηνηκάδεηαη, ψζηε φινη λα είλαη ζε ζέζε λα βιέπνπλ θαη λα αθνχλ. Καηά ηε δηάξθεηα,  

ζπλίζηαηαη ε παξαηήξεζε ησλ καζεηψλ, γηα  επηβεβαίσζε φηη ν ξπζκφο δελ είλαη πνιχ γξήγνξνο ή 

πνιχ αξγφο. Ζ ζχλνςε γίλεηαη είηε ελδηάκεζα ή ακέζσο κεηά. Μεηά ηελ επίδεημε, αλ δελ 

θαηαλνήζεθαλ ηα βαζηθά ζεκεία ρξεηάδεηαη επαλάιεςε. Ζ ηδέα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε κηα λέα 

θαηάζηαζε, λα γεληθεχεηαη ε κάζεζε. Γηα επηδείμεηο ηερληθήο, ελδείθλπηαη λα παξαθνινπζήζνπλ  

έλαλ εζεινληή εθπαηδεπφκελν πνπ θαζνδεγείηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα. Σέινο, νη εθπαηδεπφκελνη 

εθηεινχλ ηελ ηερληθή γηα εδξαίσζε ηεο κάζεζεο (UD, Center for Teaching and Assessment of 

Learning). 

Αθφκε θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ε ηερληθή ηεο επίδεημεο ρξεζηκνπνηείηαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν: θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νκαδηθψλ ζπλαληήζεσλ, νη εθπαηδεπφκελνη θαηαθηνχλ ην 

καζεζηαθφ αληηθείκελν, αθνχ παξαηεξήζνπλ πξψηα ηνλ εθπαηδεπηή λα εθηειεί θάπνηα πξάμε ή 

θάπνηα πεηξακαηηθή θαηάζηαζε. Με ην πέξαο ηεο επίδεημεο νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα 

επαλαιάβνπλ, θαζνδεγνχκελνη απφ ηνλ εθπαηδεπηή, ηελ επίδεημε, ε νπνία πξν νιίγνπ ηειέζηεθε 

ελψπηνλ ηνπο (Μνπδάθεο, 2006: 15). 

 

5.8. Πξνζνκνίσζε 

 

Ζ πξνζνκνίσζε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ αιιά δηαθέξεη σο πξνο ην φηη 

νη εθπαηδεπφκελνη δελ ππνδχνληαη πξφζσπα αιιά ζπκκεηέρνπλ ζε κηα αλαπαξάζηαζε κηαο 

θαηάζηαζεο,  ξεαιηζηηθή κελ, λνεηή δε. Μπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ζθεθηνχλ φπσο ζα ζθέπηνληαλ 

ηα πξαγκαηηθά πξφζσπα ζηηο αλάινγεο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Κφθθνο, 2008: 46). 

Ζ ηερληθή ηεο πξνζνκνίσζεο ρξεζηκνπνηείηαη επί ην πιείζηνλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε. πλίζηαηαη ζηελ αλαπαξαγσγή απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ησλ θηλήζεσλ ή 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη κεηά ηε ιήμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Παξαδείγκαηα 

απηήο ηεο αλαπαξαγσγήο κπνξεί λα είλαη ε ζπκπιήξσζε ελφο εγγξάθνπ, ε ζχληαμε κηαο έθζεζεο, ν 

ρεηξηζκφο ή ε επηζθεπή ελφο κεραλήκαηνο. Έρεη θνηλά ζηνηρεία κε ην παηρλίδη ξφισλ, θαζψο ν 

εθπαηδεπφκελνο ππνδχεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε ζρέζε κε ζπκπεξηθνξέο ή αληηθείκελα, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ πξνζνκνίσζε ηδίσο φηαλ αθνξά ζε κεραλήκαηα, κπνξεί λα 
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γίλεη μερσξηζηά απφ ηνλ θαζέλα, φπσο κε ηηο αζθήζεηο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (Courau, 2000: 

75). 

Ζ πξνζνκνίσζε πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν θαζεθφλησλ πνπ παξνπζηάδεη ξεαιηζηηθά 

πξνβιήκαηα θαη ηε ιχζε ηνπο ή ηελ απφθαζε πνπ πξέπεη λα παξζεί θαη πνπ είλαη ηππηθή κηαο 

δηαρεηξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Εεηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν γηα παξάδεηγκα λα πξνζιάβεη έλα 

ξφιν δηαρεηξηζηή, ν νπνίνο απνπζηάδεη απφ ην γξαθείν ηνπ κηα βδνκάδα θα επηζηξέθνληαο ην 

άββαην βξίζθεη έλα φγθν απφ γξάκκαηα, εθζέζεηο, ηειεθσληθά κελχκαηα. Οη ψξεο πνπ ρξεηάδεηαη 

λα αθηεξσζνχλ, ρξεζηκνπνηνχληαη σο νδεγφο γηα ην πνζφ ηεο χιεο πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ή 

γηα ην ρξφλν, πνπ νθείιεη λα παξακείλεη ζην γξαθείν πξηλ ηελ έμνδν ηνπ απφ ηελ πφιε. Πξηλ 

μεθηλήζεη ν εθπαηδεπφκελνο ηνπ παξέρεηαη κηα πεξίιεςε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο δνπιεηάο ηνπ 

καδί κε ηα άηνκα- θιεηδηά. Πξέπεη λα απνθαζίζεη ηη ζα δηαβάζεη ζηα γξήγνξα, πνηα ζέκαηα ζα 

αθήζεη γηα ηελ επφκελε εβδνκάδα, πνηα είλαη ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, ηη απνθάζεηο πξέπεη λα 

πάξεη, ηη λα πξνσζήζεη ζε άιια άηνκα. Γηπιάζηνο ρξφλνο πξέπεη λα αθηεξσζεί ζηηο αλαιχζεηο θαη 

ζπδεηήζεηο γηα ηελ επίδνζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ· κηα ψξα γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ, δχν ψξεο γηα ηελ ίδηα ηελ πξνζνκνίσζε θαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο γηα ηελ αλάιπζε 

θαη ηε ζπδήηεζε. Πιενλέθηεκα απνηειεί φηη  νη εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ ηελ ίδηα θαηάζηαζε 

θαη  γίλνληαη ζπγθξίζεηο, ηδίσο γηα ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο (Knox, 1974: 39-41). 

χκθσλα κε ηνλ Knolle θαη ζπλ. (1972), κηα πξνζνκνίσζε νξίδεηαη σο «έλα κνληέιν 

ιεηηνπξγίαο πνπ επηδεηθλχεη δηεξγαζίεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη έηζη κπνξεί λα αλαπηπρζεί 

δπλακηθά». Ο νξηζκφο απηφο ζπλεπάγεηαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζρεδηάζεη κηα πξνζνκνίσζε 

πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαη, ζηε ζπλέρεηα λα απμήζεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο. Μηα πξνζνκνίσζε 

επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνρή ζηνπο θνηηεηέο ξεαιηζηηθψλ εκπεηξηψλ φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε 

δηαθφξσλ εηδψλ ησλ επηθνηλσληψλ γξαθείνπ. Μηα δεχηεξε πξνζνκνίσζε ζα ήηαλ κηα ιεπηνκεξήο 

δηαδηθαζία γξαθείνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ελφο e-mail απφ ηελ αξρηθή αλάπηπμε ηνπ σο ηελ 

απνζηνιή. Ζ ηξίηε πξνζνκνίσζε ζα δεηνχζε λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεκαηηζκφ δχν κηθξψλ 

εηαηξεηψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαλ ζε αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο. Οη δηδάζθνληεο αλέθεξαλ φηη νη 

πξνζνκνηψζεηο "γξαθείνπ" είραλ επθνιία ζην λα ηηο ζρεδηάζνπλ θαη  λα ηηο εθαξκφζνπλ. Οη καζεηέο 

ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε κάζεζή ηνπο θαη ζηε ιήςε νξηζκέλσλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο ηνπο. Δπηηεχρζεθε ε εμαηνκίθεπζε ηνπ θνηηεηή ζηηο πξνζνκνηψζεηο κέζσ 

ηεο  απηφ-αμηνιφγεζεο θαη απηφ-επηινγήο απφ κηα πνηθηιία ξεαιηζηηθψλ εξγαζηψλ γξαθείνπ.  
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5.9. Παηρλίδη Ρφισλ 

 

χκθσλα κε ηνπο Ota θαη ζπλ. (2006), ην παηρλίδη ξφισλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βνεζήζεη 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα βηψζνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη λα εμαζθήζνπλ δεμηφηεηεο. Σν παηρλίδη ξφισλ 

νξίδεηαη σο κηα εκπεηξία γχξσ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε πνπ πεξηέρεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο ή  πξννπηηθέο. Οη θαηαζηάζεηο κπνξεί λα λνεζνχλ σο έηνηκεο ζχληνκεο θαη  

δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο θαη νη ξφινη δηαλέκνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο νη νπνίνη ζπδεηνχλ 

ηελ θαηάζηαζε. Οη θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθέο θαη ζρεηηθέο. Σα πην επηηπρεκέλα 

ζελάξηα αλαπηχζζνπλ θαη κηα δεμηφηεηα.  

Ζ δξάζε ή ε ζπκπεξηθνξά πνπ θαινχληαη λα αθνινπζήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη 

πξνζνκνηψλνληαη κε ζπλζήθεο ξεαιηζηηθέο, πνπ ζπλδένληαη κε φζα δνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Παξφηη πξνζθέξνπλ ραιάξσζε δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεδία φπσο ε εθκάζεζε 

ελφο ινγηζκηθνχ ή κηα ηερληθή πψιεζεο. πλήζσο εθαξκφδνληαη ζε πξνγξάκκαηα αιιαγήο 

ζπκπεξηθνξάο ή ζηε γισζζηθή αλάπηπμε. Οη θαηαζηάζεηο απνδξακαηνπνηνχληαη, ε κάζεζε 

επηηπγράλεηαη απφ ηε δξάζε θαη ηελ παξαηήξεζε θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπο απνζηαζηνπνηεί απφ 

ηηο θαζεκεξηλέο ζπκπεξηθνξέο, πνπ αληηθαζίζηαληαη κε λέεο (Courau, 2000: 71-2). 

Σν παηρλίδη ξφισλ εκβαζχλεη πην πνιχ ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη  

θπξίσο απφ κέιε ηεο νκάδαο πνπ πξνζπαζνχλ λα απεηθνλίζνπλ ηππηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη φρη απφ 

πξφζσπα κε ηθαλφηεηεο εζνπνηίαο. Αθνχ απεηθνληζηεί ην πξφβιεκα ή ε θαηάζηαζε ε καζεζηαθή 

νκάδα ζπδεηά θαη εξκελεχεη ηε δξάζε κε ηε ρξήζε κηαο άιιεο ηερληθήο, φπσο ε ζπδήηεζε. 

εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή επίπησζε πνπ έξρεηαη απφ 

ηελ παξαηήξεζε ή απφ ηε ζπκκεηνρή ζε κηα δξακαηηθή παξνπζίαζε. Απηνί πνπ παίδνπλ ή απηνί πνπ 

παξαηεξνχλ έξρνληαη πην θνληά ζε κηα πξαγκαηηθή εκπεηξία ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 

αληηδξάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην πξφβιεκα απφ φηη αλ απιψο ην δηάβαδαλ ή ην άθνπγαλ. Έρεη 

ηδηαίηεξε αμία γηα λα θέξλεη ηνπο αλζξψπνπο ζε κηα ςπρνζχλζεζε απηφ-εμέηαζεο (Knox, 1974: 37). 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία απηήο ηεο ηερληθήο ρξεηάδνληαη ηξία έληππα: 1) Ζ θαξηέια 

θαηάζηαζεο. Πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ππφ εμέηαζε (π.ρ. αμηνιφγεζε ηνπ βνεζνχ πξντζηακέλνπ 

κεραλνξγάλσζεο). Αλαγξάθεη ηελ επηρείξεζε, ηα πξφζσπα θαη δηαλέκεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

2) Οη  θαξηέιεο ξφισλ. Πεξηγξάθνληαη ελ ζπληνκία ε ηζηνξία, νη ζηφρνη θαη νη ξφινη, σο βνεζεηηθέο 

πιεξνθνξίεο. ζν πην θνληά είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ ζεηηθέο ζπλέπεηεο αιιά εγείξνπλ θαη 

πην πνιιέο αληηξξήζεηο (πρ. «ν αγνξαζηήο δελ ζα έιεγε πνηέ θάηη ηέηνην»). Οη αληηξξήζεηο είλαη κηα 

θπζηνινγηθή εμέιημε θαη δειψλνπλ ην μεθίλεκα ηεο δηεξγαζίαο ηεο αιιαγήο. 3) Οη πίλαθεο 

αλάιπζεο. Βνεζνχλ ζηελ επηβαιιφκελε αλάιπζε κεηά ην πέξαο ηνπ παηρληδηνχ, ην νπνίν είηε 
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βηληενζθνπείηαη είηε παξνπζηάδεηαη, πξέπεη λα παξέρεη αληηθεηκεληθά θαη κεηξήζηκα θξηηήξηα γηα 

ηελ αλάιπζε. Οη πίλαθεο αλαθέξνπλ φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο επίδεημεο πνπ ζπλήζσο πξνεγείηαη, 

ηα ζηάδηα ηεο ζπλέληεπμεο, ην ιεμηιφγην, ηηο θηλήζεηο. Οη παξαηεξεηέο ζπκπιεξψλνπλ ηνπο πίλαθεο, 

ν εθπαηδεπηήο ηνπο δηνξζψλεη θαη έηζη κπνξεί λα κεηξεζεί ε πξφνδνο απφ ην έλα παηρλίδη ζην άιιν. 

εκαληηθφ είλαη λα αλαγγέιιεηαη ε ηερληθή θαη ν ζηφρνο ηεο, ε δηάξθεηα, ην αλακελφκελν 

απνηέιεζκα θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο (π.ρ. θηλεκαηνγξάθεζε πνπ ζπλδέεηαη κε νζφλε, 

παξαθνινχζεζε ηεο θαζέηαο θαη απφ ηνπο παίθηεο). Καιφ είλαη ν εθπαηδεπηήο λα κελ παξεκβαίλεη 

εθηφο αλ νη θαλφλεο ακθηζβεηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ (Courau, 2000: 72-4). 

 

5.10. Μειέηε Πεξίπησζεο 

 

χκθσλα κε ηνπο Ota θαη ζπλ. (2006) ε κειέηε πεξίπησζεο είλαη αθεγεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, 

δεηγκαηνιεςίεο δεδνκέλσλ, ή δειψζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ αλεπίιπηα θαη πξνθιεηηθά ζέκαηα, 

θαηαζηάζεηο, ή εξσηήζεηο. Οη κειέηεο πεξίπησζεο δεκηνπξγνχλ ηελ πξφθιεζε ζηνπο ελήιηθεο λα 

αλαιχζνπλ, λα εθθέξνπλ θξίζεηο, λα ππνινγίζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Φέξλνπλ 

πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ζηελ εθπαίδεπζε. Δμαζθαιίδνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θαηλνηφκεο ιχζεηο. Δπίζεο, ε ρξήζε ησλ κειεηψλ πεξηπηψζεσλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θαιχηεξε δηαηήξεζε, αλάθιεζε θαη ρξήζε ηεο κάζεζεο έμσ απφ ηελ εθπαίδεπζε. 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο είλαη θαηάιιειε γηα πξνβιήκαηα ζην αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεδίν. Ζ 

ζπγθεληξσηηθή αλάιπζε ηνπ πιηθνχ ηεο πεξίπησζεο απνπιεξψλεη ηελ απαξαίηεηε πξνζπάζεηα γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπο. Οη πεξηπηψζεηο, πνπ αθνξνχλ εμάζθεζε ζε εθαξκνδφκελεο αξρέο δελ απαηηνχλ 

πςειφ βαζκφ πνιππινθφηεηαο θαη κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη ζε θαηλνχξηεο ηζηνξίεο ή 

ζθελνζεηεκέλεο πεξηπηψζεηο. Υξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη έρεη 

βειηηψζεη ηηο ηθαλφηεηεο ιήςεο απφθαζεο. Μπνξεί λα αλαηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δνκήζνπλ 

κηα πεξίπησζε κφλνη ηνπο ζπιιέγνληαο έλα γεγνλφο θαη ζηνηρεία γηα απηφ κέζα απφ ζπλεληεχμεηο ή 

έξεπλα εγγξάθσλ. Μπνξνχλ θαη λα παξάζρνπλ ηελ επθαηξία εμέηαζεο ησλ ηζρπξψλ δεζκψλ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο. Πνιιέο θνξέο αλαδεηθλχνπλ παξαδείγκαηα ζπγθξνπζηαθψλ αμηψλ, πνπ 

θάλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζθεθηνχλ ηελ δνκή ησλ ελζσκαησκέλσλ αμηψλ, ρσξίο ηε ζχγρπζε πνπ 

παξάγεηαη απφ ηε δηθή ηνπο εκπινθή. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

δσληαλή θαη ρξήζηκε ζπδήηεζε (Κnox, 1974: 35). 

Πξφθεηηαη γηα ζχλζεηε πξαθηηθή άζθεζε πνπ έρεη έλα ζχλζεην θαη έλα ππνζεηηθφ 

παξάδεηγκα θαη αθνξά ηελ ζε βάζνο δηεξεχλεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε έλα αλαθχπηνλ 

πξφβιεκα. Τπνθηλεί ηελ εχξεζε πξνο κάζεζε θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζηηο απνθηεζείζεο 
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ζεσξεηηθέο γλψζεηο. Σα ζηάδηα πνπ αθνινπζεί είλαη: 1) Ο εθπαηδεπηήο επηιέγεη  κηα φζν γίλεηαη πην 

ξεαιηζηηθή πεξίπησζε, πξνζαξκνζκέλε ζηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 2) 

Παξνπζηάδεηαη ην φιν πιαίζην ηεο πεξίπησζεο είηε πξνθνξηθά είηε γξαπηά είηε ζε θηικ ή θαζέηα. 3) 

Γηεπθξηλίδεηαη ν ζθνπφο, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ν ηξφπνο δηεξγαζίαο, ν ρξφλνο. 4) 

Δθηειείηαη ε άζθεζε θπξίσο κέζσ νκάδσλ γηα λα ππάξρεη αιιειεπίδξαζε 5) Δθπξφζσπνη ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ παξνπζηάδνπλ ηελ φιε πνξεία, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ. 6) Ο εθπαηδεπηήο ζπλζέηεη ηα βαζηθά ζεκεία, δηνξζψλεη, θαζνδεγεί ζε γεληθά 

ζπκπεξάζκαηα θαη ηα ζπλδέεη κε ηελ επφκελε κάζεζε (Κφθθνο - Ληνλαξάθεο, 1999: 200-1). 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο είλαη ε ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε βειηίσζε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο θαη ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. πλδέεηαη επίζεο κε επξχηεξα γλσζηηθά πεδία, εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη νδεγεί ζε 

αιιαγή ζηάζεσλ. Μεηνλεθηήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ε δπζθνιία αλεχξεζεο πεξηπηψζεσλ 

αλάινγσλ κε ηα ελδηαθέξνληα, ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ δπζθνιία 

αθφκε ηεο ηειηθήο ζχλζεζεο θαη ε αλαγσγή ηνπο ζε γεληθά ζπκπεξάζκαηα απαηηνχλ κεγάιε 

εθπαηδεπηηθή εκπεηξία απφ ηνλ δηδάζθνληα (Λεπζεξηψηνπ, 2010). 

 

χλνςε θεθαιαίνπ 

 πλνςίδνληαο, ζην θεθάιαην απηφ έγηλε παξνπζίαζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο εθπαηδεπφκελνο 

φηαλ ζπκκεηέρεη ελεξγά, αλαπηχζζεη ηελ θξηηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη θαηαιαβαίλεη θαιχηεξα ηα φζα 

καζαίλεη, γηαηί αληηιακβάλεηαη ηελ πνξεία ηεο γλψζεο ζηελ νπνία νδεγείηαη αβίαζηα. χκκαρνη ησλ 

εθπαηδεπηψλ ζην δχζθνιν έξγν ηνπο, απνηεινχλ νη ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, ηηο νπνίεο 

θαη παξνπζηάζακε παξαπάλσ. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο εληζρχνπλ ηελ κάζεζε, ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα, ηελ ζεηηθή 

ζηάζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζηε λέα γλψζε, θαζψο ηελ αλαθαιχπηνπλ κφλνη ηνπο θαη 

επίζεο αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, κέζα απφ 

βησκαηηθέο ηερληθέο. 

Έρνληαο ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα επηζεκάλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζέκαηνο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, είλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα αλαθέξνπκε 

ηελ αμία ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ Δθπαίδεπζε. Σν επφκελν θεθάιαην ινηπφλ πνπ αθνινπζεί ζηνρεχεη 

ζηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν εξγάδεηαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ν
: Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

  

 ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο Αμηνιφγεζεο, είηε απηή 

αθνξά ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, κε ζηφρν λα βειηηψζεη ηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ηνπ θαη ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ, είηε αθνξά ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη ελήιηθεο. 

 

6.1. Ζ εκαζία ηεο Γηαξθνχο Απηφ-αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηή Δλειίθσλ θαη ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ ηνπ Έξγνπ 

 

Ζ απηφ-αμηνιφγεζε κπνξεί λα αθνξά δηάθνξα επίπεδα, φπσο θξίζεηο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζπλεδξία ή θξίζεηο γηα φιν ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ηδίσο ζηα πξψηα 

ζηάδηα κε εξσηήζεηο γηα ηνπο ζθνπνχο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηνλ ζρεδηαζκφ, 

ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ κεηαμχ ηεο νκάδαο, ηε δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηελ εθηίκεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Αλ δεκηνπξγήζεθε ην 

θαηάιιειν θιίκα ζηελ ηάμε, αλ θαζνδεγήζεθαλ νη εθπαηδεπφκελνη πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, 

αλ δφζεθε ε επθαηξία ηεο ζπκκεηνρήο ζε φινπο θ.α. (Daines, 1993: 55).  

ηαλ έλαο εθπαηδεπηήο βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή απηφ-αμηνιφγεζε επηηπγράλεη κηα 

απηνθξηηηθή δηάζεζε, κε ηελ νπνία ζέηεη λένπο ζηφρνπο βειηίσζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ. Πξνβαίλεη 

ζε κηα επαλαμηνιφγεζε ησλ θαηαζηάζεσλ, ηηο νπνίεο βιέπεη φρη κφλν κε ην δηθφ ηνπ κάηη αιιά θαη 

κε ην κάηη ησλ εθπαηδεπφκελσλ ή ησλ ζπλαδέξθσλ ηνπ. Μπνξεί κέζα απφ ηε ζρεδίαζε 

πξνγξακκάησλ αμηνιφγεζεο λα αλαθαιχςεη θαη λα εθαξκφζεη εξγαιεία γηα ηε δηθή ηνπ αμηνιφγεζε. 

Σέινο, ζέηεη λένπο ζηφρνπο γηα λα βειηηψζεη ηηο ζηάζεηο, γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζπλαθφινπζα λα 

γίλεη απνηειεζκαηηθφηεξνο (ΗΓΔΚΔ, 2010: 32). 

Πην αλαιπηηθά, ε αμηνιφγεζε απφ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηή πεξηγξάθεη ηα ηξέρνληα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηηο πξνζέζεηο θαη πνηα "ζηάληαξλη" είλαη 

ρξήζηκα γηα λα εξκελεχνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζθνπψλ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γηα έλα ή 

γηα κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ επεηζνδίσλ ην πξψην κέξνο ζα αθνξά ζηελ αξρή, ην επίπεδν 

επάξθεηαο, ηα δηαζέζηκα πιηθά θαη ηε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ. ε έλα δεχηεξν κέξνο πεξηγξάθεηαη  ε 

πξφνδνο ηεο κάζεζεο θαη ζε έλα ηξίην ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Ζ θξίζε αθνξά κηα ζχγθξηζε 

ησλ ζθνπψλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα ήζειε λα κνηξάζεη ην κάζεκα κεηαμχ 

αλάγλσζεο θαη ζπδήηεζεο αιιά ηειηθά έγηλε κφλν ην δεχηεξν. Μπνξεί επίζεο κέζα απφ 
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πιεξνθνξίεο απφ άιινπο ζπλαδέξθνπο λα εξκελεχζεη απηά ηα θελά. Σα κεγάια θελά θαλεξψλνπλ 

ηελ αλάγθε επηθέληξσζεο ησλ πξνζπαζεηψλ ζε απηά ηα ζεκεία (Κnνx, 1974: 46-8). 

Γηα λα αθνινπζεζνχλ ηα ζηάδηα αμηνιφγεζεο πνπ κφιηο πξναλαθέξζεθαλ, θαίξην ζεκείν 

απνηειεί θη ν πξνγξακκαηηζκφο απφ ηε κεξηά ηνπ εθπαηδεπηή. Καηαξράο, πξέπεη λα εθηηκεζνχλ νη 

πξνζέζεηο κε ηα απνηειέζκαηα γηα λα εληνπηζηνχλ νη λέεο αλάγθεο. Αλ νη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη 

πνπ έζεζαλ νη εθπαηδεπηέο ήηαλ ζσζηνί θαη ζην θαηάιιειν επίπεδν θη αλ επηηεχρζεθαλ νη 

πξνζδνθψκελεο καζεζηαθέο αιιαγέο, είλαη ζηνηρεία ηα νπνία ππνδεηθλχνπλ ηελ εηνηκφηεηα ή κε, 

γηα λα πεξάζνπλ ζην επφκελν ζηάδην. πλήζσο, ε αμηνιφγεζε εληάζζεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο θαη 

κέζα ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία, σο εμσηεξηθφ θίλεηξν γηα ην κεγαιχηεξν φθεινο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ κέξνο απνηειεί ε αλάιπζε ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζην κάζεκα θαη 

απεπζχλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα παξνπζίαζεο, ζηελ επηθνηλσλία, ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ηε ζαθήλεηα 

ησλ ζηφρνπο καο, ην ξπζκφ κάζεζεο. Σν ζηπι δηδαζθαιίαο (νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, αιιειεπίδξαζε, 

επαλαηξνθνδφηεζε, ζρέζε κε εθπαηδεπφκελνπο θ.α.), νη κέζνδνη θαη ε εκπινθή ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θαηαγξάθνληαη ζε θιίκαθα ζεηηθψλ- αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ. Μέζσ ηεο θιίκαθαο απηήο, 

αμηνινγνχληαη αλ νη επθαηξίεο γηα κάζεζε είλαη αξθεηέο θη αλ δχλαηαη λα αμηνπνηεζνχλ (Rogers, 

1999: 295-7, 302). 

 

6.2.  Ζ Αμηνιφγεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

 

Έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δελ είλαη πνηέ ζηαηηθφ. Αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ πξέπεη λα αλαηξνθνδνηείηαη απφ θαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, λα εθηηκάηαη ε επίδνζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα πξνζαξκφδεηαη γηα ην ππφινηπν δηάζηεκα. Ζ ζπλερήο πξφθιεζε είλαη ην 

θαηά πφζν ζα είλαη δεκηνπξγηθφ, ζπλαξπαζηηθφ, εληζρπηηθφ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζα έρνπλ έλα 

νπζηαζηηθφ φθεινο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο (Silberman- Auerbach, 2006: 8). 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηηο δηάθνξεο ηππνινγίεο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε, είλαη 

ζεκαληηθφ λα απνζαθεληζηεί ν φξνο αμηνιφγεζε θαη θαζψο θαη ην ίδην ην ελλνηνινγηθφ ηνπ 

πεξηερφκελν. Πνιιέο θνξέο δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε κε ηελ ηαχηηζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ηνλ έιεγρν. 

χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Paul Demunter (φπ. αλαθ. ζην Βεξγίδεο, 2000), ζηελ αμηνιφγεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ :  

 Τπάξρεη, ελδερνκέλσο, κνληέιν αλαθνξάο, ην νπνίν δχλαηαη λα αλαπηπρζεί, λα 

εκπινπηηζηεί, λα αιιάμεη. 

 Υξεζηκνπνηνχληαη εξεπλεηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο. 
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 Πξαγκαηνπνηείηαη αλαζχλζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ νιφηεηά ηνπ. 

 Ζ έξεπλα ηεο αμηνιφγεζεο δηεμάγεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία θαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. 

 Ζ έξεπλα δηελεξγείηαη απφ εξεπλεηέο κε ζπγθεθξηκέλεο ζεσξεηηθέο επηινγέο θαη δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ έθθξαζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (ζηηο 

δηαθνξέο, ζηηο ζπγθξνχζεηο, ζηηο ζπλεξγαζίεο ηνπο θ.α.). 

 Ζ δηαδηθαζία δε θαηαιήγεη ζε θπξψζεηο ή ζε επηβξάβεπζε, αιιά απνηειεί κηα αλνηρηή 

δηαδηθαζία πνπ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

Μέρξη ζηηγκήο ε πην δεκνθηιήο πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε είλαη ηα ηέζζεξα επίπεδα 

θξηηεξίσλ ηνπ Kirkpatrick: αληίδξαζε, κάζεζε, ζπκπεξηθνξά, θαη απνηειέζκαηα. Σν πξψην 

πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο αληίδξαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαίδεπζε, πφζν ηνπο  

άξεζε θαη πνηεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο είραλ γηα ηελ πνηφηεηα (π.ρ. ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή) ή ηε ζπλάθεηα (π.ρ. ρξεζηκφηεηα γηα ηελ εξγαζία). Σν δεχηεξν επίπεδν κεηξά κε  

πνζνηηθνχο δείθηεο ηελ απνθηεζείζα κάζεζε. Σν ηξίην επίπεδν ηνλ βαζκφ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

θαη αλ απηέο εθαξκφδνληαη ή θέξνπλ εμαηξεηηθή απφδνζε ζηελ εξγαζία. Σν ηέηαξην κεηξά ηνλ 

αληίθηππν πνπ είρε ε εθπαίδεπζε ζηνπο επξχηεξνπο νξγαλσηηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο (Bates, 

2004). 

Με ηελ αμηνιφγεζε πξνβαίλνπκε ζε πξνζσπνπνηεκέλεο θξίζεηο πξνθεηκέλνπ λα: 1) 

Βειηησζεί ε απφδνζε ησλ εθπαηδεπηψλ, κε ηελ έλλνηα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, επζχλεο, 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, πεδία πνπ αθνξνχλ ηνπο θνξείο, ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αιιά θαη ηνπο 

εθπαηδεπηέο. 2) ρεδηαζηνχλ λέεο πξαθηηθέο, λα δνζνχλ πξνηεξαηφηεηεο, λα εληνπηζηνχλ 

ππνβνεζεηηθά ζηνηρεία θαη εκπφδηα. 3) Μάζνπκε ην επίπεδν θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνφδνπ θαη 

πφζν παξαπέξα κπνξνχκε λα πάκε. Ζ αμηνιφγεζε είλαη ή δηακνξθσηηθή, εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη 

είλαη εγγελήο κε ηε καζεζηαθή δηεξγαζία ή απνινγηζηηθή, γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία 

θαη ηδηαίηεξα ζην ηέινο (Rogers, 1999: 294).  

 Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζηέθεηαη ζηελ πνξεία πινπνίεζεο κε ζπλερή ζπιινγή 

δεδνκέλσλ, ελψ ε απνινγηζηηθή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (ζπιιέγεη δεδνκέλα ζε δηάθνξεο θάζεηο- 

αξρή, κέζε, ηέινο). Μηα ζσζηή αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη θαη ηνπο δπν ηχπνπο. Ο αμηνινγεηήο 

κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθφο, αλήθεη ζην θνξέα πινπνίεζεο, άξα ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ θνξέα, κπνξεί 

λα εθαξκφζεη ηα απνηειέζκαηα, γλσξίδεη ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο ζθνπνχο θαη αληιεί επθνιφηεξα 

πιεξνθνξίεο ή φρη, νπφηε είλαη εμσηεξηθφο. Ο εμσηεξηθφο δελ έρεη ζρέζε ηεξαξρίαο, δελ ηνλ 

δεζκεχνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη απνθνκίδεη ζθαηξηθφηεξε αληίιεςε. Σα ζηάδηα ηεο αμηνιφγεζεο 
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πεξηιακβάλνπλ: 1) Σν ζρεδηαζκφ: αλαιφγσο ηνπ κνληέινπ- ηχπνπ, ηαπηφρξνλα κε ηνπο ζηφρνπο, ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ. Αλαιχεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ην πιαίζην πινπνίεζεο, ηηο αλάγθεο ηνπ θνξέα, πνηέο νη απαηηήζεηο ησλ θνξέσλ 

αλάζεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο θαη πνηνί ζα είλαη νη απνδέθηεο. 2) Σε δηεμαγσγή. Πεξηιακβάλεη 

πξνζδηνξηζκφ αληηθεηκέλσλ, αμφλσλ θαη δεηθηψλ (ρψξνη, επνπηηθά κέζα, εθπαηδεπηέο-  

πξνεηνηκαζία καζήκαηνο, γλψζε αληηθεηκέλνπ, ζρέζεηο κε ζπκκεηέρνληεο θαη πξνζσπηθφ, 

εθπαηδεπφκελνη- ζπκκεηνρή, ζπλεξγαζία, απφθηεζε γλψζεσλ, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θ.α.). 3) Σελ 

θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Αλ απεπζχλεηαη ζε θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο, νξγαληζκνχο, 

ζπκκεηέρνληεο, άκεζα ή έκκεζα σθεινχκελνπο απφ ην πξφγξακκα θαη ηέινο ηε ζπγγξαθή ηεο 

έθζεζεο αμηνιφγεζεο (Βεξγίδεο & Καξαιήο, 2008: 139-41, 155-62). 

Έλα απφ ηα πην ρξήζηκα εξγαιεία αμηνιφγεζεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε 

"δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε" απνηειεί ε κέζνδνο SWOT, κε ηελ νπνία δηεξεπλνχληαη ηα δπλαηά θαη 

αδχλαηα ζεκεία αιιά θαη νη ελδερφκελνη θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ ζην πξφγξακκα, ζηνηρεία πνπ 

κπνξεί λα παξεκπνδίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (Rogers, 1999: 

297). 

χκθσλα κε ηνπο Smith θαη ζπλ (1984), απφ πξαθηηθήο – νηθνλνκηθήο απφςεσο, ε 

αμηνιφγεζε θαηά ηελ εθαξκνγή κπνξεί λα εληνπίζεη αλαπνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα γίλεη 

αλαθαηαλνκή ησλ πνιχηηκσλ πφξσλ ζε λέεο αλάγθεο ή ζε απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα. Ζ 

αμηνιφγεζε αλαθνξάο ησλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη δείρλεη φηη νη δεκφζηνη πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζχλεζε.  
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χλνςε θεθαιαίνπ 

 

 Δλ θαηαθιείδη, ε αμηνιφγεζε θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηελ Δθπαίδεπζε, είηε απηή αθνξά ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, είηε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ. Ζ κειέηε επηθεληξψζεθε ζηελ απηφ-αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηή πνπ κέζσ απηήο ν 

ίδηνο απνηηκά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη ζέκαηα ηεο νκάδαο, λα δεκηνπξγεί ζεηηθφ θιίκα 

κεηαμχ ησλ κειψλ, λα ζρεδηάδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο, λα ειέγρεη αλ επεηεχρζεζαλ νη 

πξνζδνθψκελεο καζεζηαθέο αιιαγέο θαη κέζσ απηνθξηηηθήο δηάζεζεο λα αλαβαζκίδεη ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν. Βέβαηα, γηα λα είλαη ζε ζέζε ν εθπαηδεπηήο λα εξκελεχζεη άξηζηα ην ξφιν 

ηνπ θαη λα απνδψζεη ηα κέγηζηα ζε φιε ηε θάζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ην Δθπαηδεπηηθφ 

Πξφγξακκα ζην νπνίν εξγάδεηαη σο εθπαηδεπηήο, ζα πξέπεη λα απνηειεί γηα απηφλ ην βαζηθφ 

ζηήξηγκά ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ κπνξεί λα είλαη δηακνξθσηηθή ή 

απνινγηζηηθή ή θαη ηα δχν θαη ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο γλψζεο, ηνπ 

ηξφπνπ δηδαζθαιίαο, ζηνλ εληνπηζκφ ησλ φπνησλ εκπνδίσλ, ηνπ επηπέδνπ ηεο πξνφδνπ, ζηελ 

αλαθαηαλνκή πνιχηηκσλ πφξσλ θ.α. 

 Αο ζεκεησζεί θιείλνληαο ην θεθάιαην απηφ πσο ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ κε ηππηθή εθπαίδεπζε, μεθίλεζε ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα λα κπαίλεη ελεξγά ζην πξνζθήλην γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπο. Αμίδεη ινηπφλ ζην 

θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, λα γίλεη κηα αλαθνξά ζηελ εμέιημε ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα 

καο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
ν
: Ζ ΜΖ ΣΤΠΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

  ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κε Σππηθήο Δθπαίδεπζεο 

ζηελ Διιάδα. Δηδηθφηεξα, ιφγνο γίλεηαη γηα ηελ Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο κε Σππηθήο Δθπαίδεπζεο απφ 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα έσο ζήκεξα θαη γηα ηε ζπκβνιή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά γηα ην Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο, ην ΔΚΔΠΗ θαη γηα 

ηνπο θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ Δπηκφξθσζεο Δλειίθσλ. 

 

7.1. Ζ Ηζηνξηθή Δμέιημε ηεο Με Σππηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα 

 

ηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ππήξμαλ ζπνξαδηθέο πξσηνβνπιίεο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζσκαηείσλ θαη επηκειεηεξίσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ, εθηφο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο, επηκφξθσζε ησλ ελειίθσλ. Κξαηηθή παξέκβαζε εθδειψζεθε ην 1929, φηαλ θαη 

ηδξχζεθαλ λπθηεξηλά ζρνιεία γηα ελήιηθεο. Ζ θαηεχζπλζε κέρξη ην 1960 επηθεληξψλνληαλ ζην ζέκα 

ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, ρξεζηκνπνηνχζαλ δε ην ίδην πιηθφ θαη δαζθάινπο κε ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Μεηαπνιεκηθά ζεζκνζεηήζεθαλ ηα Κέληξα Γεσξγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΔΓΔ) θαη ην 

Διιεληθφ Κέληξν Παξαγσγηθφηεηαο (ΔΛΚΔΠΑ), πνπ απφ ην 1960 επεθηάζεθε ζηελ πεξηθέξεηα.  

Απφ ην 1964 κε ηε κεηαξξχζκηζε Παπαλνχηζνπ δεκηνπξγνχληαη ηα Κέληξα Γηδαζθαιίαο Δλειίθσλ, 

ρξεκαηνδνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο θαη δηεπξχλνληαη ηα αληηθείκελα ησλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Με ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα, νη 

θνξείο απηνί αλήθνπλ ζην δεκφζην ή επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, φπσο ε Γεληθή Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο, ην ΔΛΚΔΠΑ, ν 

ΔΟΜΜΔΥ. Απμάλνληαη νη εθπαηδεπφκελνη θαη αλαδεηθλχνληαη ην ΔΚΔΠΗ (αλαιακβάλεη θαη ηελ 

εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ) θαη ηα ΚΔΚ, πνπ απφ ην 1998 είλαη ηδησηηθά θαη πινπνηνχλ ηα 

πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα. Δπίζεο πξνρσξά ε ίδξπζε  ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ) θαη ηα 

Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (ΚΔΔ) (Καξαιήο, 2013: 18-20). 

Με ην λφκν 3879/2010, αλαπηχζζεηαη ε δηα βίνπ κάζεζε, κε ηε δηθηχσζε ησλ θνξέσλ, ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο. πλδέεηαη κε ηελ απαζρφιεζε θαη ζηνρεχεη ζηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ αηφκσλ. ηφρνη ηνπ λφκνπ είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε 

ζχλδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ελειίθσλ κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ε 

απνθέληξσζε ησλ δξάζεσλ δηα βίνπ κάζεζεο, ε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ, ε αλάδεημε ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ε ζεζκνζέηεζε πξνηχπσλ γηα 
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ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ε  δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ (ηδηαίηεξα 

ησλ θνηλσληθά επάισησλ νκάδσλ), ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηψλ, ε δεκηνπξγία  

εζληθνχ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ πξνζφλησλ (ΤΠ.Δ.Π.Θ., Ν. 

3879/2010). 

ηελ Διιάδα, ηξεηο νκάδεο έρνπλ πξνηεξαηφηεηα, δειαδή ησλ γπλαηθψλ, ησλ ειηθησκέλσλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ηδίσο ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο. Πξνθαλψο, νη νκάδεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθνκίζνπλ ηα κεγαιχηεξα νθέιε απφ ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο είλαη νη καθξνρξφληα άλεξγνη, νη κεηαλάζηεο, νη 

γπλαίθεο, νη λένη ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηψλ θαη νη ειηθησκέλνη εξγαδφκελνη. Πεξηζηαζηαθή αλαθνξά 

γίλεηαη επίζεο ζε θξαηνπκέλνπο (Werquin, 2010: 12). 

 Οη ζηφρνη ζε επίπεδν επξσπατθψλ δεηθηψλ αθνξνχλ ηελ κείσζε 15% ησλ αηφκσλ κε 

ρακειέο επηδφζεηο ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο, κείσζε ζε < 10% ησλ λέσλ ειηθίαο 18-24 πνπ 

εγθαηαιείπνπλ ηελ εθπαίδεπζε, αχμεζε ζε 15% ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ ελειίθσλ 25-64 

εηψλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε. Δπίζεο, λα κελ ππάξρνπλ αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε, ζηα άηνκα ειηθίαο 

55+, ζε εξγάηεο, ζε αγξφηεο, θαη ζε θαηνίθνπο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (Γεληθή Γξακκαηεία Γηα βίνπ 

Μάζεζεο, 2013). 

 

7.2. Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο (ΔΚΔΠΗ) - Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ 

 

ην άξζξν 10 ηνπ λφκνπ 3879/2010 ην Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο πλερηδφκελεο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κεηνλνκάδεηαη ζε «Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Γνκψλ Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο (Δ.ΚΔ.ΠΗ.)». Ο ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ εηζξνψλ ηεο 

κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλνη ηνκείο ηνπ ελ ιφγσ ζθνπνχ είλαη ε πηζηνπνίεζε ησλ δνκψλ, 

ησλ επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ, ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ θνξέσλ, ε 

πηζηνπνίεζε ησλ θνξέσλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπο, πνπ πξνζθέξνπλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ε 

ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ε εμαζθάιηζε εμππεξέηεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ ηα εζληθά, ή 

επξσπατθά ή ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. Αξκνδηφηεηα ηνπ Κέληξνπ είλαη θαη λα κειεηά, 

λα νξγαλψλεη θαη λα εθαξκφδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο, λα ηεξεί ηα 

κεηξψα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ δνκψλ, εθπαηδεπηψλ, ζηειερψλ, λα αμηνινγεί ηε ιεηηνπξγία, λα νξίδεη 

ηηο πξνυπνζέζεηο, πηζηνπνίεζεο ησλ δνκψλ, ησλ επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ, ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ θνξέσλ, λα ππνβάιιεη πξνηάζεηο ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο 
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γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο, γηα ηε ζπλερή βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο 

(ΤΠ.Δ.Π.Θ., Ν. 3879/2010). 

ηφρνο ηνπ ΔΚΔΠΗ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ. πλδέεη ηελ εθπαίδεπζε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Πηζηνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, δηελεξγεί  ηελ έληαμε ηνπο ζην 

Δηζαγσγηθφ Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ Α΄ θαη Β΄ θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο φπνηεο αιιαγέο ησλ 

κεηξψσλ, σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ. 

ινη νη θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ πξφζβαζε ζην κεηξψν πξνο αλαδήηεζε ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηνπο. Παξέρεη πξφζβαζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ εθπαηδεπηψλ: ε έθδνζε ηνπ ηξηκεληαίνπ ηνπ 

πεξηνδηθνχ αλαιχεη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, ηελ επξσπατθή πνιηηηθή, πεξηέρεη κειέηεο θαη ζπλέδξηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο άξζξσλ ζηνπο ίδηνπο 

ηνπο εθπαηδεπηέο. ηφρνο ηνπ ΔΚΔΠΗ είλαη λα ππάξμεη αληαπφθξηζε ηεο ρψξαο ζηα λέα δεδνκέλα 

πνπ εθηπιίζζνληαη ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, 

ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε, έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ,  βειηίσζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο κέζσ απηψλ απνθηνχληαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα. Ζ 

πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ απνηειεί επίζεο ζεκαληηθφ κέιεκα, θαζψο 

αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη παξέρνπλ πξννπηηθέο απαζρφιεζεο (Γξφζνο, 2008). 

 

7.3. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε Διιεληθή Πξαγκαηηθφηεηα – Ζ Υξεκαηνδφηεζε απφ ην 

Δπξσπατθφ θνηλνηηθφ Σακείν (ΔΚΣ) ζε Πξνγξάκκαηα Δπηκφξθσζεο Δλειίθσλ 

 

Οη πνιηηηθέο ζην επξσπατθφ επίπεδν απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, ζηφρεπαλ ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή παγθνζκηνπνίεζε. Ζ αλαβάζκηζε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, ε αχμεζε 

ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε αληαγσληζηηθφηεηα, ε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ είλαη κεξηθέο απφ ηηο αξρέο ηεο λέαο πνιηηηθήο. Ζ «θνηλσλία ηεο κάζεζεο», σο επέιηθηε 

θαη ηθαλή λα απνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο, ηηο πξνεξρφκελεο απφ ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο αιιά θαη 

ηελ θηιειεχζεξε αγνξά, παξάγεη ππνθείκελα κε αλαβαζκηζκέλεο γλψζεηο, ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη 

ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Ζ πηζηνπνίεζε ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο, ε θνηλσληθή έληαμε, ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε, πξνάγνπλ ηελ αηνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, αίξνπλ ηηο 

αληζφηεηεο. Ζ Δ.Δ. έρεη ππνζηεξίμεη πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο έληαμεο. Σν θξάηνο έρεη ξφιν 
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παξεκβαηηθφ πξνο φζνπο δελ επλννχληαη θαη σζεί ηελ ελδπλάκσζε ησλ αηφκσλ, γηα λα κελ 

εμαξηψληαη απφ ην θξάηνο (Πξφθνπ, 2007: 181-3). 

Με ηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο ηεο Δ.Δ., ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε κηαο πξνεγκέλεο 

θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, φπσο νξίζηεθε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο. Σν πξφγξακκα δξάζεο 

2007-2013 ζηφρεπε ζηελ ελίζρπζε ησλ αληαιιαγψλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, ψζηε ηα ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο λα παξέρνπλ πνηφηεηα ζε δηεζλέο επίπεδν. Με ην Γ΄ ΚΠ (Κνηλνηηθφ Πιαίζην 

ηήξημεο) δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 2000-2006 λέεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, 

σθειήζεθαλ ζπνπδαζηέο ηνπ ΔΑΠ (Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην), απμήζεθε ε ζπκκεηνρή ζηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, δεκηνπξγήζεθαλ λέα κεηαπηπρηαθά, εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο, 

επηκνξθψζεθαλ εθπαηδεπηηθνί, θαηαξηίζηεθαλ πάλσ απφ κηζφ εθαηνκκχξην άηνκα. Σν ΔΠΑ 

(Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο), πνπ αθφκε εμειίζζεηαη ζπλείζθεξε ζηελ πξνψζεζε 

πνιηηηθψλ γηα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ καζεηψλ, πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηηο ζπνπδέο, 

αλακνξθψζεθε ε Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 1.300.000 άηνκα ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο. Οη 

δξάζεηο επεθηείλνληαη ζε εππαζείο νκάδεο, φπσο ηα ΑΜΔΑ, γηα ηελ εθκάζεζε κηαο ηέρλεο ή 

επηδνηήζεθαλ επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξφζιεςε ηνπο (Διιάδα- Δπξσπατθή Έλσζε Μαδί, 2014). 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) είλαη έλα απφ ηα πέληε Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά 

θαη Δπελδπηηθά Σακεία ζε επίπεδν Δ.Δ. ηφρνο ηνπ είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηα Κξάηε Μέιε, ψζηε 

λα πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηνπο, ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Σελ πξνζερή 

επηαεηία ζα επελδπζνχλ πάλσ απφ 80 δηο € γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε, ζα πξνσζεζεί ε ίζε 

ελζσκάησζε ησλ θχισλ, ε θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ εθηφο απαζρφιεζεο κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζα πξνσζεζεί ε ρξήζε θαηλνηνκηψλ ζηελ απαζρφιεζε θαη εθπαίδεπζε. Καηά ηελ 

πεξίνδν 2014-2020, ζηφρνο είλαη: 1) Ζ έληαμε ζηελ απαζρφιεζε κε ηελ ζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, αιιά θαη ε ζηήξημε επηρεηξεκαηηψλ 

γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ή ηελ έιιεηςε θαηαξηηζκέλσλ εξγαδφκελσλ. 2) Ζ θνηλσληθή έληαμε, γηα 

φζνπο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ή πξνέξρνληαη απφ κεηνλεθηνχζεο νκάδεο, ψζηε λα απνθηήζνπλ 

δεμηφηεηεο θαη λα απαζρνιεζνχλ. 3) Ζ θαιχηεξε εθπαίδεπζε, κε ηε δηαζθάιηζε νινθιήξσζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ θαη ηελ αχμεζε επθαηξηψλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

4) Ηζρπξφηεξε δεκφζηα δηνίθεζε: βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή). 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε»  ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην  

ΔΠΑ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο εμήο ηνκείο: θαηάξηηζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο,  

ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηελ έξεπλα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 
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πφξσλ πξνέξρνληαη απφ ην ΔΚΣ, αιιά ζηελ πξνζπάζεηα ζπκβάιιεη θαη ην Δζληθφ Πξφγξακκα 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πνπ ηίζεηαη απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΚΣ 

είλαη λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθφηεηα, πνπ ζα σθειήζεη φζν γίλεηαη κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ, αιιά θαη ην ίδην ην θξάηνο. Δηδηθφηεξα ην πξφγξακκα πξέπεη λα δηαπλέεηαη απφ 

θαηλνηνκία, λα αλαβαζκίδεη παιηφηεξεο δνκέο θαη λα πξνσζεί ηελ εηζαγσγή λέσλ ζεζκψλ, λα 

θξνληίδεη ζηελ εμάιεηςε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ λα είλαη κεηξήζηκα 

θαη λα αλαβαζκίδνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ρ.ε). 

 

 

χλνςε θεθαιαίνπ 

Οινθιεξψλνληαο ηε κειέηε ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε Με Σππηθή 

Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, νθείιεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμή θαη ηελ εμέιημή ηεο, ζηελ είζνδφ 

ηεο ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ Σακείν ρξεκαηνδνηνχζε θαη ζπλερίδεη 

αθφκα θαη ζήκεξα λα ρξεκαηνδνηεί δηάθνξνπο θνξείο πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην ή ζηνλ επξχηεξν 

δεκφζην ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηνπο, ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε. Σν ΔΠΑ εμαζθαιίδεη φηη νη δηαζέζηκνη πφξνη, πξνεξρφκελνη απφ ηε ζπλδξνκή ησλ 

Σακείσλ, ζπκβαδίδνπλ κε ηηο θνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ζπλνρή. Μηα 

απφ απηέο είλαη ε άξζε ησλ αληζνηήησλ θαη ε ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ ησλ θνηλσληθά αδπλάησλ γηα 

ηελ ελεξγφ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία πνιιψλ 

Πξνγξακκάησλ ζηελ Διιάδα. 

Πξηλ θιείζνπκε ην Θεσξεηηθφ Μέξνο ηεο εξγαζίαο, είλαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε ηνπο 

Φνξείο θαη ηα Πξνγξάκκαηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ην έηνο 2011 θαη πνηα είλαη ε εμέιημε ηνπ 

θνξέα ζήκεξα. Ο ιφγνο είλαη γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη ζηφρνη ηνπ θάζε Πξνγξάκκαηνο θαη 

γεληθφηεξα ε θηινζνθία απηψλ, θαζψο νη εθπαηδεπηέο πνπ εξγάδνληαλ ζε απηά εθείλε ηελ πεξίνδν, 

απνηέιεζαλ θαη ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
ν
: ΦΟΡΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟΤ ΓΗΑΡΚΟΤ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΣΖ Γ.Γ.Γ.Β.Μ. ΣΟ ΔΣΟ 2011 - Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ 

ΖΜΔΡΑ 

 

ηφρνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.), ην νπνίν θαη απνηεινχζε ην έηνο 2011, ην βαζηθφ 

θνξέα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζηελ Διιάδα. Οη εθπαηδεπηέο πνπ εξγάδνληαλ ζε απηά ηα 

Πξνγξάκκαηα πνπ αθνινχζσο ζα εμεηάζνπκε απνηεινχλ θαη ην πιεζπζκφ απφ ηνλ νπνίν αληιήζεθε 

ην δείγκα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Αθνινχζσο, παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, ησλ Κέληξσλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Οδπζζέαο» πνπ απεπζχλεηαη ζε κεηαλάζηεο, ησλ ρνιψλ Γνλέσλ, ησλ Πξνγξακκάησλ εμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο πνπ απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηέο θαη ζηειέρε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Ήξσλ» γηα ηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ. Κιείλνληαο ην θεθάιαην απηφ, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εμέιημε ηνπ ίδηνπ ηνπ θνξέα (Η.Γ.ΔΚ.Δ.) έσο ζήκεξα. (ην Παξάξηεκα 1 

παξαηίζεηαη ην Οξγαλφγξακκα ηνπ ΗΓ.ΔΚ.Δ. ηεο Γ.Γ.Γ.Β.Μ. γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ εθείλε ηελ πεξίνδν). 

 

8.1. Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.) 

 

Σν Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.) ηδξχζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ 

λφκνπ 2327 (1995, ΦΔΚ. 156/ Α΄) σο λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, επνπηεπφκελν απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε έδξα ηελ Αζήλα θαη είρε ηελ δπλαηφηεηα λα 

ηδξχεη παξαξηήκαηά ηνπ, θαζψο θαη Κέληξα Δπηκφξθσζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. 

Ο ζθνπφο ηνπ ήηαλ ε κειέηε, έξεπλα, παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ 

ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηε ιατθή επηκφξθσζε θαη θπξίσο ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηελ νξγάλσζε 

πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ηελ παξαγσγή θαη δηάδνζε εθπαηδεπηηθνχ θαη 

επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ, ηελ εθηέιεζε ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

αλαιθαβεηηζκνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

ηελ εθηέιεζε έξγσλ πνπ αλέζεηε ε Γεληθή Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο, ε νπνία είρε ζπζηαζεί 

κε ην άξζξν 27, παξ. 1 εδ. ε΄ ηνπ Νφκνπ 1558 (1985, ΦΔΚ. 137/ Α΄). 
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Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο (Γ.Γ.Λ.Δ.) κεηνλνκάζηεθε ζε «Γεληθή 

Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ» (Γ.Γ.Δ.Δ.)  θαη κέζα ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ήηαλ ν ζρεδηαζκφο, 

ν ζπληνληζκφο θαη ε πινπνίεζε, ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζηνλ απφδεκν ειιεληζκφ, ελεξγεηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε. 

Με ην άξζξν 3, ηνπ λφκνπ 2909 (2001, ΦΔΚ. 90/ Α΄), ην ΗΓΔΚΔ ππήρζε ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Γ.Γ.Δ.Δ.) θαη ζθνπφο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ήηαλ ε ηερλνινγηθή θαη 

επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Γ.Γ.Δ.Δ. θαη ε πινπνίεζε ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ 

ζηε δηα βίνπ κάζεζε. Ζ Γ.Γ.Δ.Δ. κε ην άξζξν 33, ηνπ λφκνπ 3699 (2008, ΦΔΚ. 199/ Α΄), 

κεηνλνκάζηεθε ζε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Γ.Γ.Γ.Β.Μ.) θαη ην Η.Γ.ΔΚ.Δ. κε ην 

άξζξν 3, ηνπ λφκνπ 3879 (2010, ΦΔΚ. 163/ Α΄), θαζίζηαηαη θνξέαο δηνίθεζεο θαη θνξέαο 

ππεξεζηψλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

χκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ ηνπ 

Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο πξνο ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011, κε Αξ. 

Πξση. 29424 (2010) ηα πξνγξάκκαηα πνπ ήηαλ ζε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ην 2010-2011 ήηαλ ηα 

εμήο: 

 

8.1.1. ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (.Γ.Δ.) 

 

Σα .Γ.Δ. κε ην άξζξν 5 ηνπ λφκνπ 2525 (1997, ΦΔΚ. 188/ Α΄) έδσζαλ ηελ δπλαηφηεηα ζε 

άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηψλ, ηα νπνία δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή ελληάρξνλε 

εθπαίδεπζε, λα εγγξάθνληαη θαη λα θνηηνχλ ζε απηά. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ απνθαζίδεηαη ε ίδξπζή ηνπο, ε νπνία γηλφηαλ χζηεξα 

απφ εηζήγεζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.) θαη κεηά απφ 

ζπλεξγαζία κε ηνπο νηθείνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ησλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο.   

Ο ιφγνο ίδξπζήο ηνπο ήηαλ λα πξνζθέξνπλ εηδηθά ηαρχξξπζκα πξνγξάκκαηα δεκνηηθήο θαη 

γπκλαζηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ν απνιπηήξηνο ηίηινο πνπ ρνξεγνχλ είλαη ηζφηηκνο πξνο ην 

απνιπηήξην ηνπ Γεκνηηθνχ ή ηνπ Γπκλαζίνπ. 
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χκθσλα κε ην άξζξν 2, ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 260 (2008, ΦΔΚ. 34/ Β΄), πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, ζαλ ζθνπφο ησλ 

.Γ.Δ. δειψλεηαη ε ζπλνιηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ε πιεξέζηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ γίγλεζζαη θαη ε απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ 

επξχηεξν εξγαζηαθφ ηνκέα. Δπίζεο, ζην ίδην άξζξν γίλεηαη αλαθνξά ησλ θχξησλ ζηφρσλ ησλ .Γ.Δ., 

νη νπνίνη είλαη: 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ, πνπ ε εγγξαθή ηνπο ζηα .Γ.Δ. έγηλε 

φηαλ ήδε είραλ νινθιεξψζεη ην 18
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

 Οη εθπαηδεπφκελνη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα επαλαζπλδεζνχλ κε ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο. 

 Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζχκθπησλ κε ηε λέα επνρή θαη 

ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ, ψζηε λα εληζρχζνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνχο ζηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο έληαμε, αιιά θαη αλέιημε. 

 Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηελ νκαιή θαη ζπλάκα δπλακηθή έληαμή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ή ζηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

Ζ δξάζε ησλ .Γ.Δ. θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ αθνινπζεί ηε ινγηθή ηεο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηνρεχεη λα θαιχςεη θελά ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ φρη κφλν ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ, αιιά θαη εηδηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.  

Σα πξνγξάκκαηα ησλ .Γ.Δ. ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 

(Δ.Κ.Σ.) θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

 

8.1.2. Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Κ.Δ.Δ.) 

 

Σα Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Κ.Δ.Δ.) ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.) «απνηεινχλ κηα ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηά βίνπ κάζεζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ελφο δεκφζηνπ, πνηνηηθνχ 

θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηά βίνπ κάζεζεο ην νπνίν λα θαιχπηεη φιε ηελ έθηαζε ηεο ρψξαο». 

(Η.Γ.ΔΚ.Δ., Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, 2006). 



 
91 

Σα Κ.Δ.Δ. μεθίλεζαλ λα ηδξχνληαη απφ ην 2004, αθνινπζψληαο ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Γ.Γ.Γ.Β.Μ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ ππαγφξεπε ηελ ζπγθξφηεζε δνκψλ, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε 

πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Σελ ιεηηνπξγία ησλ Κ.Δ.Δ. ηελ είρε 

ππφ ηελ επίβιεςή ηνπ ην Η.Γ.ΔΚ.Δ. ην νπνίν ππαγφηαλ ζηε Γ.Γ.Γ.Β.Μ. 

Σα Κ.Δ.Δ. απνηεινχζαλ κηα θαηλνηνκία ζην πεδίν ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη ηεο ηζφηεηαο 

ησλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Ο πξσηαξρηθφο ηνπο ξφινο ήηαλ εθείλνο ηνπ ζπληνληζηή ζε 

επίπεδν λνκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θνξείο αιιά θαη ηε 

ζχλδεζή ηνπο κε ηνλ θεληξηθφ θνξέα πινπνίεζεο. 

Απεπζχλνληαλ ζε άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηψλ απ‟ φιε ηελ Διιάδα, πνπ άλεθαλ είηε 

ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ, είηε ζε επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο θαη είραλ ζαλ ζηφρν ηελ απφθηεζε λέσλ 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ. 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπο ήηαλ ε αλάπηπμε παλειιαδηθνχ ζπζηήκαηνο παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, πξνεξρφκελν απφ ην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ 

θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ ελειίθσλ πνιηηψλ. Σα Κ.Δ.Δ. ινηπφλ, ζηφρεπαλ ζηελ επηθαηξνπνίεζε θαη 

αλαβάζκηζε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ, αιιά ζπλάκα θαη ζηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ γηα ηε 

δεκηνπξγία θαιχηεξσλ πξνυπνζέζεσλ πξνζσπηθήο εμέιημεο θαη ηζφηεηαο επθαηξηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ απαζρφιεζε, ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, πνιηηψλ αλεμαξηήησο ειηθίαο, 

θχινπ, ζξεζθείαο, θαηαγσγήο (Δηζεγεηηθή Έθζεζε 29424/2010: 6) .  

Κχξηνη ζηφρνη ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ησλ Κ.Δ.Δ. γηα ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε απηά (Δηζεγεηηθή Έθζεζε 29424/2010: 7), ήηαλ: 

 Ζ δεκηνπξγία ζεηηθήο ζηάζεο σο πξνο ηε κάζεζε θαη ε ελίζρπζε ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο 

ζηελ εθπαίδεπζε  

 Ζ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο ζηηο γλσζηηθέο απαηηήζεηο ελφο ζπλερψο 

εμειηζζφκελνπ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ ρψξνπ δξάζεο ησλ ελειίθσλ πνιηηψλ 

 Ζ ζχλδεζε ή επαλαζχλδεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ελειίθσλ πνπ γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν δελ νινθιήξσζαλ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

 Ζ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο 

 Ζ ζπκκεηνρή ζηελ «θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο» θαη πξφζβαζε ζηηο λέεο 

εξγαζηαθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο επθαηξίεο 
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 Ζ ελίζρπζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ 

 Ζ δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζην πεδίν ηνπ πνιηηηζκνχ 

 Ζ αλαβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ εθπαίδεπζεο, εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο επάισησλ 

νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ 

 Ζ ππνζηήξημε ησλ θπιαθηζκέλσλ γηα ηελ νκαιή επαλέληαμή ηνπο 

Σν έξγν «Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ» ζηελ αξρηθή ηνπ θάζε ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 

(Δ.Π.Δ.Α.E.Κ.II) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην νπνίν 

απνηειεί έλα απφ ηα 24 Πξνγξάκκαηα ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο γηα ηελ Διιάδα, ηελ 

πεξίνδν 2000-2006. ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 εληαζζφηαλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ζην Πιαίζην ηνπ Δ..Π.Α. (Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο), ην νπνίν 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. Βέβαηα, ε ιεηηνπξγία 

ηνπο δηαθφπεθε ην 2011, φπνπ νινθιεξψζεθε θαη ην έξγν ηνπο (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Δθπαίδεπζε θαη Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε). 

 χκθσλα κε ηνλ Ν. 3879 (2010, ΦΔΚ. 163/ Α΄), ηα  Κ.Δ.Δ. αληηθαζίζηαληαη απφ ηα Κέληξα 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΚΓΒΜ), ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία έρεη μεθηλήζεη ζηαδηαθά ζε φιε ηελ ρψξα. 

πγθεθξηκέλα, νη ππεξεζηαθέο κνλάδεο πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο ησλ Γήκσλ 

ηδξχνπλ ΚΓΒΜ, ζηα νπνία ζα πινπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Γεληθήο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ θαη γεληθφηεξα δξάζεηο εθαξκνγήο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο Γηα βίνπ κάζεζεο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν (Γ.Γ.Γ.Β.Μ., Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, 2013). 

 

8.1.3. Δθπαίδεπζε ησλ Μεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή Γιψζζα, ηελ ειιεληθή Ηζηνξία θαη ηνλ 

ειιεληθφ Πνιηηηζκφ «ΟΓΤΔΑ» (Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Οδπζζέαο) 

 

χκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ην 

Έξγν «Δθπαίδεπζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ηελ ειιεληθή ηζηνξία θαη ηνλ ειιεληθφ 

πνιηηηζκφ - ΟΓΤΔΑ» απεπζχλεηαη ζε Πνιίηεο ηεο Δ.Δ. θαη ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ 

αλεμαξηήησο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ζην πιαίζην δηαζθάιηζεο 

ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο θαη έληαμεο ζηε δηα βίνπ κάζεζε. Σα άηνκα πνπ δχλαηαη λα 

ζπκκεηέρνπλ είλαη απφ ηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ θαη άλσ, ηα νπνία δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα.  
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Δληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. Σν Έξγν αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο σο Γεχηεξεο, ζηνηρείσλ 

ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. ηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε απφθηεζε 

φισλ εθείλσλ ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη (δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θαηαλφεζεο, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα 

ηελ ελεξγφ θνηλσληθή έληαμε ησλ ίδησλ εθπαηδεπνκέλσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

Σν Πξφγξακκα «Οδπζζέαο» δηαξζξψλεηαη ζηα επίπεδα: Α1 (δηάξθεηαο 125 σξψλ), Α2 

(δηάξθεηαο 175 σξψλ), Β1 (δηάξθεηαο 185 σξψλ) θαη Β1 κε έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ (δηάξθεηαο 195 σξψλ ).  Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηπέδνπ Α2, ν εθπαηδεπφκελνο 

έρεη απνθηήζεη φιεο ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ελ ζπλερεία κε επηηπρία 

ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο ηεο Διιελνκάζεηαο ηεο Γ.Γ.Γ.Β.Μ., θαζψο ε βεβαίσζε Πηζηνπνίεζεο, 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε απφ ηνπο Τπεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ηνπ 

θαζεζηψηνο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή Ννκνζεζία.  

Σν Πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ 

Σακείν – Δ.Κ.Σ.) θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

 

8.1.4. ρνιέο Γνλέσλ 

  

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ίδξπζε θαη έζεζε ζε ιεηηνπξγία ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο ρνιέο Γνλέσλ. H 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ππνζηεξηδφηαλ αξρηθά απφ ην Η.Γ.ΔΚ.Δ. ηεο Γ.Γ.Γ.Β.Μ. θαη ζήκεξα 

ππνζηεξίδεηαη απφ ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο. (Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο, ρνιέο Γνλέσλ). 

χκθσλα κε ηελ επίζεκε ζειίδα ηνπ Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. γηα ηηο «ρνιψλ Γνλέσλ», ην ελ ιφγσ 

έξγν εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηίηιν Πξάμεσλ «ρνιέο Γνλέσλ 

ΑΠ7, ΑΠ8 θαη ΑΠ9» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ.Κ.Σ. θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. 
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Οη «ρνιέο Γνλέσλ» κε ην Νφκν 3369 (2005, ΦΔΚ. 171/Α΄) απνηεινχλ πιένλ δεκφζηεο 

δνκέο θαη ζθνπφο ηνπο είλαη ε ζηήξημε θαη ε ελίζρπζε ησλ γνλέσλ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζην ζχλζεην θαη δχζθνιν ξφιν ηνπο, φπσο πξνζηάδνπλ νη ζχγρξνλεο 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Σν έξγν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο γνλείο θαη ζην νηθνγελεηαθφ 

θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ λα εληζρχζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ επθαηξίεο γηα 

πξνβιεκαηηζκφ. Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ρνιψλ Γνλέσλ απεπζχλνληαη ζε γνλείο, 

κειινληηθνχο γνλείο ή ζε νπνηνλδήπνηε ελήιηθα πνιίηε. 

 

8.1.5. ρεδηαζκφο θαη Τινπνίεζε Πξνγξακκάησλ εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ 

Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο απφ Απφζηαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

«ΚΔ.ΓΒΜ.ΑΠ» 

 

Έλα απφ ηα νινθιεξσκέλα έξγα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, είλαη «Ο 

ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηώλ θαη 

ζηειερώλ δηά βίνπ κάζεζεο», ην νπνίν απεπζπλφηαλ ζε εθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαη ζηειέρε ηεο 

Γ.Γ.Γ.Β.Μ. θαη ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ. Σν Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ απνηεινχζε ην 

θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο ππνζηήξηδε ηε ιεηηνπξγία ησλ Γνκψλ θαη ησλ 

Πξνγξακκάησλ κεηά απφ αλάζεζε ηεο Γ.Γ.Γ.Β.Μ. Με απηφ ηνλ ηξφπν κεξηκλνχζε γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο. Σν Έξγν αλέδεημε θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζην πεδίν ηεο 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ.  

πγθεθξηκέλα, ην έξγν ζρεδηάζηεθε γηα ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ δηα δψζεο θαη εμ 

απνζηάζεσο, φπσο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε. αλ βαζηθφ ζθνπφ είρε ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ 

γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ζηειερψλ Γ.Γ.Γ.Β.Μ. θαη ηνπ 

Η.Γ.ΔΚ.Δ. (Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο). 

Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ Έξγνπ ήηαλ λα παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπηέο, αξρηθή θαη 

ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε πςεινχ επηπέδνπ θαη ζπλερηδφκελε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ήηαλ ζε εμέιημε ή ζα μεθηλνχζαλ ζηε ζπλέρεηα, λα πξνσζνχληαη νη λέεο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο πνπ νξίδεη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ, λα γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ αιιά θαη απφ ην ίδην ην Πξφγξακκα ηα εκπφδηα θαη γεληθφηεξα νη δπζθνιίεο 

πνπ ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ απφ ηελ αξρή ηεο δηεμαγσγήο ηνπ θαη κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη λα παξέρεηαη ζε απηνχο επειημία σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

απηφ. Δπίζεο, ζηφρνο ήηαλ λα αλαπηπρζεί αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην κνληέιν ηεο 
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ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη νη δηαδηθαζίεο κάζεζεο λα είλαη εληαίεο γηα φινπο, είηε αλήθνπλ ζηελ 

νκάδα ησλ εθπαηδεπηψλ, ησλ επηκνξθσηψλ, είηε ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ψζηε λα 

νη γλψζεηο απηέο πνπ ζα απνθφκηδαλ λα ήηαλ αληίζηνηρεο απηψλ πνπ απαηηνχληαλ, ψζηε λα 

εληαρζνχλ ζην Δληαίν Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ. 

ρεηηθά κε ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπ Έξγνπ (Δηζεγεηηθή Έθζεζε 29424/2010: 12) 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξνζπάζεηα λα εληζρπζεί ε απαζρνιεζηκφηεηα γηα ηνπο εθπαηδεπηέο θαη λα 

ππάξμεη βειηίσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπο, λα εθαξκνζηνχλ λέεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη λα ππνζηεξηρζνχλ ζχγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο, φπνπ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε 

απηά ζα δηαδξακάηηδε ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο. Ζ αλάπηπμε πνιπκεζηθψλ πιηθψλ θαη νδεγψλ ζα ζπλεηζέθεξαλ πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο δηδαθηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πξνο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

Δπίζεο, ππήξρε δηάζεζε νη δηαδηθαζίεο ηεο εθπαίδεπζεο λα ελνπνηεζνχλ ζηαδηαθά γηα φια ηα κέιε 

πνπ απαξηίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Αθφκε, ζηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο εληάζζνληαλ θαη νη πξνζπάζεηεο λα ελδπλακσζεί ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ζην πιαίζην νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, ζηηο αξρέο, 

ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο, ζπληνληζκνχ, δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

ζηε δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ, ζηε ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ 

εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο Δ.Δ. θαη λα ππάξμεη δηαξθήο ελεκέξσζε ησλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη 

επαγγεικαηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ κε επέιηθην ηξφπν σο πξνο ηελ εμέιημε ησλ ηάζεσλ, 

ησλ κεζφδσλ, ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο. Σέινο, 

γίλεηαη αλαθνξά ζε έλα κεγάιν πιήζνο πξνγξακκάησλ πνπ είραλ ζθνπφ λα πινπνηεζνχλ κέζσ ηεο 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ζα θάιππηαλ έλα εχξνο απφ ζεκαηηθά πεδία, φπσο ελδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε 29424 (2010: 12): 

 νη κεζνδνινγίεο θαη ε δηδαθηηθή ελειίθσλ, 

 ε παξαγσγή πξφηππνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

 ν ζρεδηαζκφο δηδαθηηθψλ ελνηήησλ, 

 ε δηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ελειίθσλ, 

 ε θαηαλφεζε ηεο δηεξγαζίαο θαη ηεο εμέιημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο, 

 ε εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ, 

 ε επεμεξγαζία ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο θαη εηδηθφηεξα δηδαθηηθήο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη εηδηθφηεξα ζηε θηινζνθία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ησλ .Γ.Δ., 
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 ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία: κειέηε εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 

 ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, 

 ε αλάπηπμε κεζνδνινγίαο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο, ζε άηνκα θαη νκάδεο, 

 ε ζπλεξγαζία ζπκβνχινπ θαη εθπαηδεπηή ελειίθσλ, 

 ε θαηαλφεζε ησλ αξρψλ, ησλ ζηφρσλ, ηεο νξγάλσζεο, ηνπ ζπληνληζκνχ, ηεο δηεμαγσγήο θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

χκθσλα κε ηελ Καλνληζηηθή Απφθαζε 6335/2010 ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 

Πξνγξακκάησλ ΔΠ «Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε» πξνο ην Η.Γ.ΔΚ.Δ., ε εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ δηαζθαιίδεη: 

 ην πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ δηά βίνπ κάζεζεο, εμ αηηίαο ηεο 

ζπλερνχο αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, 

 ηε δηαξθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζή ηνπο, 

 ηελ δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηψλ. 

 ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, 

δειαδή ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ πξνθίι ηνπο. 

 ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη αλέιημε ησλ εθπαηδεπηψλ. 

 ηελ ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ ηνπο θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο πάλσ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην ππφ δηακφξθσζε Δληαίν Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ 

Δλειίθσλ. 

Σα Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ θαη ηειερψλ δηά βίνπ κάζεζεο πνπ 

νινθιεξψζεθαλ, δηαξζξψλνληαλ σο εμήο: 

1. ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ, δηάξθεηαο 25 σξψλ 

2. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ, δηάξθεηαο 100 σξψλ 

3. ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, δηάξθεηαο 25 σξψλ 

4. ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ, δηάξθεηαο 

25 σξψλ 

5. ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΚΑΗ ΣΔΛΔΥΧΝ ΓΗΑ ΔΤΑΛΧΣΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ 

ΟΜΑΓΔ, δηάξθεηαο 25 σξψλ 

6. ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΔ, δηάξθεηαο 25 σξψλ 
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7. ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΣΗ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ, δηάξθεηαο 25 σξψλ 

Σελ νκάδα ζηφρν ηνπ ζπγθξηκέλνπ Έξγνπ απνηεινχζαλ νη εθπαηδεπηέο θαη ηα ζηειέρε ηεο 

Γ.Γ.Γ.Β.Μ. θαη ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ., αιιά θαη ζε εθπαηδεπηέο ελειίθσλ γεληθφηεξα, αλ πξνέθππηαλ 

αλάγθεο απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ πεδίνπ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο.  

Ζ Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη ζαλ 

εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε 31.12.2015. 

 

8.1.6. Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο – 

ΖΡΧΝ 2-  

(Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ – Adult Education) 

Σν πξφγξακκα «Ήξσλ-2» ζρεδηάζηεθε απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

(Γ.Γ.Γ.Β.Μ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη απφ ην έηνο 

2008, ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.) αλέιαβε ηελ επζχλε πινπνίεζεο 

ηνπ. Σν Πξφγξακκα είρε εληαρζεί ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε». Ο θνξέαο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ ήηαλ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Διιεληθφ 

δεκφζην. 

Δλ φςεη ησλ ζπλερψλ εμειίμεσλ ζην πεδίν ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο ζπλερηδφκελεο αλάπηπμεο 

θαη δηείζδπζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζχγρξνλν θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, παξάιιεια 

θαη κε ηηο γεληθφηεξεο ηάζεηο ηεο ρξήζεο εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, δεκηνπξγήζεθε έλα λέν 

εξέζηζκα πξνο κηα επαίζζεηε νκάδα πνιηηψλ, ηνπο «ςεθηαθά αλαιθάβεηνπο». πγθεθξηκέλα, 

θαζφηη έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ δελ θαηείρε βαζηθέο δεμηφηεηεο πάλσ ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, θαη ληψζνληαο αδχλακν λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ 

θαη πνιηηηζηηθφ γίγλεζζαη, γελλήζεθε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Δλδεηθηηθά, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηε ρψξα καο ην πνζνζηφ ησλ «ςεθηαθά 

αλαιθάβεησλ» είλαη κεγαιχηεξν απφ εθείλν ησλ εηαίξσλ καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

Σα άηνκα πνπ κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα ήηαλ ελήιηθεο (άλσ ησλ 18 

εηψλ), αξράξηνη ζηελ πιεξνθνξηθή, πνπ επηζπκνχζαλ λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα απνθηήζνπλ βαζηθέο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο. Σν Πξφγξακκα ζηφρεπε ηδηαηηέξσο ζηε ζπκκεηνρή 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ απφ επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο (κεηαλάζηεο, 
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θπιαθηζκέλνη, άηνκα κε αλαπεξία, αζίγγαλνη, φζνη δελ έρνπλ νινθιεξψζεη δσδεθαεηή βαζηθή 

εθπαίδεπζε).  

Ζ δηδαθηέα χιε δελ ήηαλ εληαγκέλε ζε απζηεξά πιαίζηα, κε ζθνπφ λα κπνξνχλ νη 

εθπαηδεπφκελνη λα γλσξίζνπλ εθηφο απφ ηνλ βαζηθφ θνξκφ ηεο πιεξνθνξηθήο (Λεηηνπξγηθφ 

χζηεκα Windows) θαη ηε γλψζε ησλ βαζηθψλ ελνηήησλ (επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά 

θχιια, ρξήζε δηαδηθηχνπ θαη πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ) πνπ είλαη απαξαίηεηα ζε φινπο ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, λα δηδάζθνληαη ζε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε έθηαζε, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπο θαη άιια ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα ηνπο ελδπλακψζνπλ 

θαηά ηε ρξήζε ηνπο. 

Ζ εθπαίδεπζε δηαξθνχζε 50 ψξεο θαη νινθιεξσλφηαλ ζε δηάζηεκα 10 εβδνκάδσλ (5 ψξεο 

αλά εβδνκάδα). Σα καζήκαηα, θαηά θχξην ιφγν γίλνληαλ ζηα εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο ησλ 

ζρνιείσλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη παξέρνληαλ δσξεάλ. Με ην πέξαο ησλ καζεκάησλ, φζνη 

επηηχγραλαλ ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ιακβάλνπλ πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο.  

 

8.2. Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.) 

 

χκθσλα, κε ηελ ππ‟ αξηζ. 127175/Ζ/4.11.2011 (2508 Β΄) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ 

επσλπκία «Ηλζηηηνχην Νενιαίαο» πνπ ηδξχζεθε κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 3369/2005 θαη ην λνκηθφ 

πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ» πνπ 

ηδξχζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 2327/1995, ζπγρσλεχζεθαλ κε απνξξφθεζε ζην λνκηθφ πξφζσπν κε 

ηελ επσλπκία «Δζληθφ Ίδξπκα Νεφηεηαο». Με ηελ απηή θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ην λνκηθφ 

πξφζσπν κε ηελ επσλπκία «Δζληθφ Ίδξπκα Νεφηεηαο» (ΔΗΝ) κεηνλνκάζηεθε ζε «Ίδξπκα Νενιαίαο 

θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο» (Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, 2011). 

Σν Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. (Ν. 4115/2013, ΦΔΚ. 24/ Α΄) απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

πνπ αλήθεη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, δηαζέηεη νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα, έρεη 

θνηλσθειή θαη κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, ιεηηνπξγεί πξνο εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ (Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο).  
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Σν «Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο» είλαη πάξνρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, φπνπ ζθνπφο ηνπ είλαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ, 

πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ γηα:  

 ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 3879  (2010, ΦΔΚ. 163/ Α΄),  

 ηε λέα γεληά, κε έκθαζε ηε ζηήξημε ησλ λέσλ ζηε εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή δηαδξνκή 

θαη θηλεηηθφηεηά ηνπο, ηελ αλάδεημε θαη ηε ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο θαη θηλεηηθφηεηαο,  

 ηε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηε καζεηηθή θαη 

θνηηεηηθή κέξηκλα. (Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο). 

θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ είλαη (Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο): 

 Ζ πινπνίεζε φισλ ησλ δξάζεσλ θαη ησλ έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηα βίνπ κάζεζε θαη 

ηελ ππνζηήξημε ηεο λέαο γεληάο θαη ηεο δηαρείξηζεο ζεκάησλ θνηηεηψλ θαη καζεηψλ θαη 

πξνψζεζε γεληθφηεξα ηεο λεαληθήο θαηλνηνκίαο. 

 Να ελέρεη ζέζε δηαρεηξηζηή ή ηειηθνχ δηθαηνχρνπ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

εζληθνχο πφξνπο ή ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ή Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη.  

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ. 

 Ζ εθκεηάιιεπζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ. 

 Ζ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ, κειεηψλ, ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, εξεπλψλ, ε παξαγσγή 

ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ κε ηελ ζπλεξγαζία άιισλ θνξέσλ πνπ βνεζνχλ ζηελ αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία ηνπ ηφπνπ, ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ νξγάλσζε κεζφδσλ 

αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ κνξθσηηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 Ζ παξνρή ηερλνινγηθήο δηαρεηξηζηηθήο θαη ινγηζηηθήο ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ, 

πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο πνπ 

αλαηίζεληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ή 

θαη ηηο Γεληθέο Γξακκαηείεο ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ θαη ηα νπνία πινπνηεί ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. 

 Ζ πξνκήζεηα απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ. 
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 Ζ αλάζεζε εθπφλεζεο κειεηψλ ζρεηηθέο κε ηελ αλνηθνδφκεζε, ζπληήξεζε θαη γεληθφηεξα 

κε φισλ εθείλσλ ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνθπιάζζνπλ θαη ζπληεινχλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

αθηλήησλ ηνπ. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε θάζε ζρεηηθήο κε ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ ηνπ 

αλαζέηεη ν Τπνπξγφο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ κε απφθαζή 

ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

χλνςε θεθαιαίνπ 

 

πλνςίδνληαο, ζην θεθάιαην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνπζίαζε ηνπ θνξέα ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο γηα ην έηνο 2011, θαζψο θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο είρε αλαιάβεη ην 

Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο εθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηεο Γ.Γ.Γ.Β.Μ. Ζ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαζψο 

ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαλ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα ζαλ εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ζπκκεηείραλ, εθηφο 

ησλ άιισλ, ζην Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο πνπ δηνξγάλσζε ην Η.Γ.ΔΚ.Δ., ην έηνο 2011, κε ηίηιν 

«Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ» ηνπ έξγνπ «Ο ρεδηαζκφο θαη ε Τινπνίεζε Πξνγξακκάησλ 

εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ θαη ηειερψλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο». Σα άηνκα πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο απνηέιεζαλ θαη ηνλ πιεζπζκφ απφ ηνλ 

νπνίν πάξζεθε ην δείγκα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Ζ εμέιημε ηνπ θνξέα Η.Γ.ΔΚ.Δ. ζήκεξα 

είλαη ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

 Αθνινχζσο ζην Δξεπλεηηθφ Μέξνο, ζα αμηνπνηεζεί φιν ην Θεσξεηηθφ Πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο καο, ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ καο. 
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Β. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9
ν
: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ & ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Σν παξφλ θεθάιαην έρεη ζαλ ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ πηνζεηήζεθε, γηα 

ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζρεηηθήο κε ην ζέκα πνπ δηεξεπλάηαη. Αξρηθά, ζα παξνπζηαζηνχλ ν 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο, νη ζηφρνη θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ είρακε ζέζεη εμ αξρήο ηεο 

εξγαζίαο. Αθνινχζσο, ζα εθζέζνπκε ηνπο ιφγνπο πνπ καο νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ πξνζέγγηζεο, ε νπνία ήηαλ ε πνζνηηθή έξεπλα. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

πνζνηηθήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ην εξσηεκαηνιφγην. Δπίζεο, 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο έξεπλαο, φπνπ ζα γίλεη αλαθνξά απνηειεί ε ηαπηφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ε 

δηαδηθαζία επηινγήο απηνχ. Κιείλνληαο, ζα γίλεη ιφγνο γηα ηα δεηήκαηα εγθπξφηεηαο, αμηνπηζηίαο 

ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη γηα ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο.  

 

9.1. θνπφο 

 

Γεληθφο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο είλαη ε απνηχπσζε ησλ 

αιιαγψλ ζηηο ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ πξηλ 

ηξία ρξφληα ην Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ», ηνπ έξγνπ «Ο ρεδηαζκφο θαη ε 

Τινπνίεζε Πξνγξακκάησλ εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ θαη ηειερψλ Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο» ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ελεξγεηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ. Σν Πξφγξακκα 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ζηελ Πάηξα. 

 

9.2. ηφρνη 

 

Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ ππνθίλεζε ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ επέιεμαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφ ην Πξφγξακκα. 

 Σελ απνηχπσζε ηεο "γεληθήο" εληχπσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην Πξφγξακκα θαη θαηά 

πφζν απηφ αληαπνθξίζεθε ζηηο αλάγθεο ηνπο. Δθηελέζηεξα, ζηφρνο ήηαλ λα εμεηαζηεί ε 
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πνηφηεηα ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ θαη ν βαζκφο πνπ νη απνθηεηζείζεηο ηθαλφηεηεο, ηνπο 

βνήζεζαλ ζην "ρηίζηκν" ηνπ ξφινπ ηνπο, σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν είλαη αλ ζεσξνχλ φηη ην Πξφγξακκα απμάλεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο αλέιημε, ιφγσ ηεο επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. 

 Σε δηεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ νη εθπαηδεπηέο ζρεηηθά κε 

ηα θχξηα δεηήκαηα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, φπσο είλαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ελειίθσλ εθπαηδεπφκελσλ, νη πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο καζαίλνπλ απνηειεζκαηηθά 

θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Αθφκε, ηελ απνηχπσζε ησλ γλψζεσλ ηνπο ζρεηηθά κε 

ηελ χπαξμε εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

ηε ρξεζηηθφηεηα απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ηηο 

πξνζαξκφζνπλ ζην ζρεδηαζκφ κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, αιιά θαη λα ηηο εθαξκφζνπλ ζηελ 

πξάμε. 

 Σε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θαη ζηάζεσλ ηνπο, ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε καζεζηαθνχ 

θιίκαηνο, ηελ ηθαλφηεηα ζπληνληζκνχ θαη εκςχρσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο, ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηφρσλ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ «εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ». 

 Σε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ πνπ νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ ηνπο νδήγεζαλ 

κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ζε αλαζηνραζκφ ησλ πξφηεξσλ αληηιήςεψλ ηνπο θαη ζηε 

ηξνπνπνίεζε παγησκέλσλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (ι.ρ. ην ζηεξεφηππν ηνπ «θαινχ 

δαζθάινπ» πνπ έρεη θάζε εθπαηδεπηήο ζην κπαιφ ηνπ) ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ «ζσζηή εηθφλα» ελφο εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Δπηπιένλ, ζηφρνο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ πνπ ην Πξφγξακκα επεξέαζε ην βαζκφ ρξήζεο εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ελεξγνπνηείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο. 

αλ επηκέξνπο ζηφρνο ηεο έξεπλαο απνηειεί. 

 

9.3. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

Ζ έξεπλά καο ζηεξίρζεθε ζηα πέληε αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1ν Πνηνί ήηαλ νη ιφγνη πνπ ηνπο ψζεζαλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο 

Δθπαηδεπηψλ; 

2ν Δλίζρπζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα ζεσξεηηθά δεηήκαηα ηνπ πεδίνπ ηεο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ θαη αλέπηπμαλ ηθαλφηεηέο πνπ ηνπο βνήζεζαλ ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο; 
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3ν Καηά πφζν εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηέο ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κεηά ην πέξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζε πνην βαζκφ 

νθείιεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ ή ζε πξνγελέζηεξα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ 

είραλ παξαθνινπζήζεη; 

4ν Καηά πφζν θαηαθέξλνπλ νη εθπαηδεπηέο λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ θαηά 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Τπάξρνπλ δπζθνιίεο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζηελ πξάμε; 

5ν Μεηαβιήζεθαλ νη ζηάζεηο, νη απφςεηο, ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ην Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ» ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ., 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηφ; 

 

9.4. Ζ Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

χκθσλα κε ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, ζηνηρεία ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαζνξίζηεθε ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο, ην νπνίν 

θαηαηάζζεηαη ζηηο: 

α. Δπηζθνπήζεηο, δηφηη επηδηψθεηαη ε δηαπίζησζε θαηαζηάζεσλ, ζέζεσλ, απφςεσλ, 

δηαζέζεσλ, ζηάζεσλ, εθηηκήζεσλ θ.ν.θ. ηηο επηζθνπήζεηο ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην νπνίν ζα επηιεγεί ην δείγκα ηεο έξεπλαο, γηα ην πψο ζα γίλεη απηή ε επηινγή, 

πνηά ζα είλαη ηα κέζα κε ηα νπνία ζα ζπιιερζνχλ ηα δεδνκέλα θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία απηψλ ησλ 

θαηάιιεισλ κέζσλ. ρεηηθά κε ηελ έξεπλά καο ηψξα, πξφθεηηαη γηα κηα επηζθφπεζε κηθξήο 

θιίκαθαο, κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εξεπλεζνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ νη αληηιήςεηο 

ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ην Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ» ηνπ 

Η.Γ.ΔΚ.Δ. ζε ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο δελ παξεκβαίλεη ν εξεπλεηήο (Bird θ. ζπλ., 1999: 108). Έλα άιιν 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο έξεπλαο, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Kerlinger (1985), ηελ θαηαηάζζεη ζηηο 

εξεπλεηηθέο επηζθνπήζεηο, απνηειεί ε αλαδήηεζε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Σν 

ζπλεζέζηεξν κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν επηιέρζεθε θαη γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο (Γεκεηξφπνπινο, 2004: 139-42).  

β. Πεξηγξαθηθέο κειέηεο, θαζψο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνηππσζνχλ νη αληηιήςεηο θαη νη 

ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ην Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ 

Δλειίθσλ» ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ. σο ηελ εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ (Cohen & Manion, 

2000). Δπηπιένλ, γηα ηηο πεξηγξαθηθέο κειέηεο, νη πην θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο είλαη νη κε 
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πεηξακαηηθέο πξνθαζνξηζκέλνπ ζρεδίνπ (Robson, 2007: 107), ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα αθνινπζήζεθε κε πεηξακαηηθή ζηξαηεγηθή 

αθνχ ν εξεπλεηήο, δειαδή εκείο, δελ πξνζπάζεζε λα κεηαβάιιεη ηελ θαηάζηαζε, ηηο ζπλζήθεο ή ηηο 

εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Καη νξίδεηαη σο ζηξαηεγηθή πξνθαζνξηζκέλνπ πιαηζίνπ, θαζψο νη 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ πιήξσο πξνζδηνξηζκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ, δειαδή πξηλ μεθηλήζεη ε 

θπξίσο ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ (Robson, 2007: 104).  

 

9.5. Σν Γείγκα ηεο έξεπλαο 

 

 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο καο απνηέιεζαλ 95 ππνθείκελα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ» ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Πάηξα ην έηνο 2011. Αο ζεκεησζεί φηη ν παξάγνληαο πνπ δηεπθφιπλε ηελ άκεζε πξφζβαζε ζην 

δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ ην γεγνλφο πσο ε ζπγγξαθέαο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ήηαλ 

έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο. Απφ ηε ιίζηα ινηπφλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ε νπνία πεξηειάκβαλε 168 άηνκα, θαη ζηελ νπνία είραλ πξφζβαζε φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αληιήζεθε ην δείγκα ηεο έξεπλαο. 

 Ζ έξεπλά ζηεξίρζεθε ζηελ απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία, ε νπνία απνηειεί θαη ηε βαζηθή 

δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδν πνπ πηνζεηείηαη ζηηο ζηαηηζηηθέο επεμεξγαζίεο ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο. Με 

ηελ απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία (sample random sampling), ν εξεπλεηήο επηιέγεη άηνκα πνπ ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δείγκα, έρνληαο φια ίζε πηζαλφηεηα λα επηιεγνχλ απφ ηνλ πιεζπζκφ. Ζ 

πξφζεζή καο είλαη ηα άηνκα πνπ ζα επηιερζνχλ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ πιεζπζκνχ κε 

απνηέιεζκα νπνηαδήπνηε ηάζε πξνθχςεη ζα θαηαλεκεζεί εμίζνπ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα 

επηιεγνχλ (Creswell, 2011: 180 & Javeau, 2000: 77-9). Σν δείγκα πνπ επηιέρζεθε απνηειεί εληαίν 

ηπραίν δείγκα, δειαδή απφ έλα εληαίν πιήζνο επηιέγεηαη κε κία εληαία δηαδηθαζία έλα εληαίν δείγκα 

(δεηγκαηνιεςία ελφο ζηαδίνπ) (Γεκεηξφπνπινο, 2004: 50-56). Πξνρσξήζακε ινηπφλ ζηνλ νξηζκφ 

ελφο κνλαδηθνχ αξηζκνχ γηα θάζε ππνθείκελν πνπ πεξηειάκβαλε ε ιίζηα, ρσξίο λα παξαιείςνπκε 

θαλέλαλ αξηζκφ θαηά ηε δηαδηθαζία, θαη ζηε ρξήζε ελφο πίλαθα ηπραίσλ αξηζκψλ γηα λα επηιεγνχλ 

ηα άηνκα πνπ ζα απνηειέζνπλ ην δείγκα (Babbie, 2011: 321-4).  

Ο πξνβιεκαηηζκφο καο επηθεληξψζεθε ζην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ψζηε λα είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφο θαη λα καο εμαζθαιίδεη φηη πεξηιακβάλνληαη ζην δείγκα φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πιήζνπο. Σν κέγεζνο ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αθξίβεηα εθηίκεζεο πνπ ζέινπκε λα πεηχρνπκε θαη ε 

νπνία θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ ζθάικαηνο πνπ κπνξνχκε λα αλερηνχκε ζηελ έξεπλά καο. Απφ ηηο 
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κειέηεο ζηαηηζηηθνιφγσλ αλαθνξηθά κε ηα πνζνζηά ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ην πιήζνο, έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί πίλαθεο πνπ δείρλνπλ ην κέγεζνο ελφο δείγκαηνο κε πηζαλφηεηα ζθάικαηνο 2% ζε 99 

απφ ηα 100 δείγκαηα (Καζζσηάθεο, 1978, φπ. αλαθ. ζην Γεκεηξφπνπινο, 2004: 61-3).  

Απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ πηλάθσλ απηψλ πξνθχπηεη πσο γηα λα θπκαίλεηαη, απφ ην κέγεζνο 

ηνπ δείγκαηνο, ε πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ζην 2%, πξέπεη απφ ηα 200 ζηνηρεία ελφο πιεζπζκνχ, ηα 

110 λα απνηεινχλ ην πιεζπζκηθφ αξηζκφ δείγκαηνο, θαη ε εθαηνζηηαία αλαινγία πνπ πξνθχπηεη λα 

είλαη 55%. ηε δηθήο καο έξεπλα ν πιεζπζκφο είλαη 168 άηνκα, απφ ηα νπνία ηα 95 απνηεινχλ ην 

δείγκα, κε εθαηνζηηαία αλαινγία 56%.  

 

9.6. Δξσηεκαηνιφγην σο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

Σν εξγαιείν πνπ επηιέρζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

έξεπλα είλαη ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. 

Άιισζηε φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο "επηζθφπεζεο", ην εξσηεκαηνιφγην παίξλεη ηδηαίηεξε 

αμία θαη ε ρξήζε ηνπ κεγάιε βαξχηεηα (Γεκεηξφπνπινο, 2004: 88). Σν εξγαιείν απηφ ινηπφλ, 

απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν γξαπηψλ εξσηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφβιεκα θαη απεπζχλνληαη 

κε νκνηφκνξθν ηξφπν ζηα άηνκα πνπ απνηεινχλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο, ψζηε λα ζπιιερζνχλ ηα 

ζηνηρεία πνπ θξίλεη ν εξεπλεηήο απαξαίηεηα (Βάκβνπθαο, 1991).  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ιφγνη πνπ ην εξσηεκαηνιφγην επηιέρζεθε σο εξγαιείν ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ: 

 Δίλαη δπλαηή ε ζπγθέληξσζε πιήζνπο δεδνκέλσλ ζε αξθεηά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε 

ζρέζε κε άιιεο ηερληθέο, εμαηηίαο ηνπ εχξνπο ηνπ ζέκαηνο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ππνθεηκέλσλ.  

 Σα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη δπλαηφλ λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα εμαρζνχλ κε δηάθνξεο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο γεληθεχζηκα 

ζπκπεξάζκαηα ζε επξχηεξα πιεζπζκηαθά ζχλνια (Cohen & Manion, 1997).  

 Ζ αλσλπκία πνπ δηαηεξήζεθε ζηελ επηζηξνθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ίζσο λα ζπλέβαιε ζηελ 

εηιηθξίλεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ (Φξαγθνχιεο, 2003: 91). 

 Μπφξεζαλ λα ζπιιερζνχλ δεδνκέλα απφ καθξηλέο απνζηάζεηο, ρσξίο ηδηαίηεξν θφπν θαη κε 

κεδεληθφ θφζηνο (Γεκεηξφπνπινο, 2004: 216). 
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9.6.1. Αλάπηπμε εξσηεκαηνινγίνπ 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φιε ε πξνζνρή καο επηθεληξψζεθε 

ζην ζπζρεηηζκφ ησλ εξσηήζεσλ πνπ πεξηειάκβαλε κε ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλάο καο.  

Σν πεξηερφκελφ ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηέιεηα επζπγξακκηζκέλν κε ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο ηεο φιεο 

πξνζπάζεηαο, γη‟ απηφ θαη ε δεκηνπξγία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βαζίζηεθε απφιπηα ζηηο επηδηψμεηο 

ηεο έξεπλαο (Γεκεηξφπνπινο, 2004: 207). Αο ζεκεησζεί φκσο πσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είραλ 

δηαηππσζεί ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δελ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

δηφηη ηα πξνζδφθηκα ππφ δηεξεχλεζε δεηήκαηα δφζεθαλ ζηνπο εξσηεζέληεο νκνηφκνξθα, έρνληαο 

δειαδή κηα απιή θαη θαηαλνεηή ξνή, κία λνεηή ζπλέρεηα.  

Σν εξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη κηα ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά γηα λα 

ζεσξεζεί "θαιφ", φπσο λα έρεη θαηαζθεπαζηεί κε γλψκνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνθεηκέλσλ, λα 

είλαη επράξηζην, λα κελ "εθβηάδεη" ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο, λα κελ πεξηέρεη εξσηήζεηο πνπ 

θέξλνπλ ζε δχζθνιε ζέζε, λα πεξηέρεη θαηαλνεηέο θαη ζχληνκεο εξσηήζεηο, ε έθηαζε ησλ 

απαληήζεσλ λα είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλε θ.α. (Γεκεηξφπνπινο, 2004: 207-9 & Oppenheim, 1999: 

128-30).  

Σα είδε ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ θαηά θχξην ιφγν 

θιεηζηέο πξνθσδηθνπνηεκέλεο εξσηήζεηο (πξνθαηαζθεπαζκέλεο) (Cohen & Manion, 1994: 394 & 

Φίιηαο, 2005: 154-9). Ζ επηινγή απηή έγηλε γηαηί είλαη πην αθξηβείο, θαη κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ 

πην εχθνια. Δπίζεο, απηέο νη εξσηήζεηο ζπλνδεχνληαλ απφ ελαιιαθηηθέο πξνθαζνξηζκέλεο 

απαληήζεηο. Σν πιενλέθηεκα απηψλ είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνλ εξσηψκελν λα επηιέμεη 

απηή πνπ ηνλ αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν. ρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ πνπ είραλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζην εξσηεκαηνιφγην, ήηαλ κφλν δχν, ζηηο νπνίεο, γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηνπο 

θαζνξηδφηαλ ην πιαίζην θαη ε έθηαζή ηνπο.  

πγθεθξηκέλα, νη θαηεγνξίεο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: 

 Δξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ (εξση. 29). 

 Δξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ (ην ππνεξση. ηεο εξση. 30) θαη θιεηζηνχ ηχπνπ (ην ππνεξση. ηεο 

εξση. 8, 9 θαη 10) ζαλ θίιηξα, δειαδή ζαλ κέζν λα αηηηνινγεζνχλ ή λα επεμεγεζνχλ νη 

πξνεγνχκελεο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ (Javeau, 2000: 97 & Οppenheim, 1999: 119-

124). 

 Δξσηήζεηο εκη-αλνηρηέο ή εκη-θιεηζηέο «Cafeteria» (Javeau, 2000: 100), φπνπ πξνβιέπνληαη 

φιεο νη πηζαλέο απαληήζεηο, φπσο ζε κηα θιεηζηή εξψηεζε, αιιά αθήλεηαη ην πεξηζψξην ζηνλ 
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εξσηψκελν λα πξνζζέζεη απφ κφλνο ηνπ άιιε απάληεζε, εθηφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ 

(εξση. 4 θαη 7).  

 Κιεηζηέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο θαηαγξάθνπλ ηε ζπκθσλία ή ηελ αζπκθσλία ζε κία πξφηαζε 

(εξση. 1, 2, 8-11, 30, 37). 

 Κιεηζηέο εξσηήζεηο, φπνπ αλαπηχρζεθαλ θιίκαθεο ηχπνπ Likert, νη νπνίεο δε θαηαγξάθνπλ 

ηε γεληθή ζπκθσλία ή αζπκθσλία κε κία πξφηαζε αιιά ην βαζκφ ζπκθσλίαο (εξση. 12, 14, 

16-28, 31-36, ην ππνεξψη. ηεο εξση. 37 θαη εξση. 38). Ο εξσηψκελνο εδψ έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα επηιέμεη κφλν κία εμ απηψλ. Ζ θιίκαθα πνπ επηιέρζεθε είλαη 4βάζκηα, ζηνρεχνληαο ν 

εξσηψκελνο λα επηιέμεη απφ ηε κία ή απφ ηελ άιιε πιεπξά ηεο θιίκαθαο. Έηζη, απνθεχγεηαη 

λα επηιέμεη ηε κεζαία ηηκή φπσο γίλεηαη ζε θιίκαθεο κε πεξηηηφ αξηζκφ ζέζεσλ, γηα λα 

απνθχγεη λα απαληήζεη ζηελ εξψηεζε ή λα πάξεη ζέζε (Εαθεηξφπνπινο, 2005: 71-4). 

 Κιεηζηέο εξσηήζεηο, φπνπ αλαπηχρζεθαλ θιίκαθεο αμηνιφγεζεο, ζηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο 

θαιείηαη λα βαζκνινγήζεη κηα ζεηξά απφ ηνπο ιφγνπο ππνθίλεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην 

Πξφγξακκα, κε ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο, βάδνληαο ηελ 1
ε
 πην ζπνπδαηφηεξε (Εαθεηξφπνπινο, 

2005: 69-71) (εξση. 13). 

 Δλαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ, φπνπ ν εξσηψκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη φπνηα ηνλ 

αληηπξνζσπεχεη θαιχηεξα (εξση. 3, 5-6, 15).  

 

Γηα λα ιεθζνχλ ππφςε καο φια ηα παξαπάλσ θαηά ηε δηακφξθσζή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

έγηλε πξν-έξεπλα ζε ηξεηο θάζεηο: 

Α΄: Έγηλαλ πξν-εξεπλεηηθέο ζπδεηήζεηο κε άηνκα ηα νπνία αλήθαλ ζηελ νκάδα-ζηφρν, νη νπνίεο 

είραλ δηεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα θαη ζηφρεπαλ ζηε πξνζέγγηζε ησλ θαηάιιεισλ εξσηεκάησλ 

πνπ ζα ζηεξηδφηαλ ε έξεπλα. 

Β΄: Δλ ζπλερεία, ζπγθεθξηκελνπνηήζεθαλ ηα εξσηήκαηα πνπ ζα πεξηέρνληαλ ζηελ έξεπλα, ελψ 

παξάιιεια πξαγκαηνπνηήζεθε απνδειηίσζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθήο κε ην ππφ 

δηεξεχλεζε ζέκα, κε ζηφρν ηελ εμεηδίθεπζε ησλ εξσηήζεσλ.  

Γ΄: Σν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ζε ελλέα άηνκα πξνεξρφκελα απφ ην θηιηθφ πεξηβάιινλ, ηα 

νπνία παξάιιεια απνηεινχζαλ θαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα, θαζφηη είραλ εξγαζηεί θαηά 

θαηξνχο ζαλ εθπαηδεπηέο ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ αηφκσλ θαη είραλ 

γλψζε ησλ ζεσξεηηθψλ δεηεκάησλ πνπ πξαγκαηεπφηαλ ε έξεπλα. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βνήζεζε ζηνλ εληνπηζκφ κε θαηαλνεηψλ ή 

δηθνξνχκελσλ εξσηήζεσλ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαληήζεσλ, κε απνηέιεζκα νξηζκέλεο 

πνπ ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ κεηαηξάπεθαλ ζε θιεηζηνχ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ηε 
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δηεπθφιπλζε ηεο κεηέπεηηα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο θαη άιιεο παξέκεηλαλ αλνηρηνχ ηχπνπ 

αιιά πεξηνξίζηεθε ε έθηαζή ηνπο (Babbie, 2011: 406-7).  

Αθνινχζσο, αθνχ κειεηήζεθε ην πιηθφ ηεο πηινηηθήο θάζεο θαη έγηλαλ νη απαξαίηεηεο 

δηνξζψζεηο, ειέρζεθε απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη δφζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ε ηειηθή ηνπ 

κνξθή.  

 

9.6.2. Γνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Ζ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (βι. Παξάηεκα 3, ζει.. 230 ) ζηεξίρζεθε ζε δνθηκαζκέλεο απφ 

ηελ έξεπλα πξαθηηθέο. ηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βξηζθφηαλ ε επηζηνιή πνπ απεπζπλφηαλ ζηα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θαη ζηφρεπε λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα ηνλ ζθνπφ ηεο θαη ηε ζεκαζία 

ζπκκεηνρήο απηψλ ζηελ έξεπλα. Αθφκε, ηνπο ελεκέξσλε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο πνπ ζα 

ηεξνχληαλ θαη ηνπο επραξηζηνχζε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζε απηφλ ηνλ αθαδεκατθφ 

ζηφρν. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη ελφηεηεο πνπ δηακφξθσζαλ ηελ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: 

Α. Πξνθίι εθπαηδεπηψλ (δεκνγξαθηθά ζηνηρεία – εθπαίδεπζε). Δδψ, γίλεηαη δηαρσξηζκφο ζε 

δχν ππνελφηεηεο: Α1. Πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία (π.ρ. ειηθία, θχιν, ζπνπδέο θ.α.) (εξση. 1-6) 

θαη Α2. πνπδέο – Μεηεθπαίδεπζε – Δπηκνξθψζεηο (εξση. 7-11). 

Β. Τπνθίλεζε παξαθνινχζεζεο, φπνπ αλαθέξνληαη νη πηζαλνί ιφγνη ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπαηδεπηψλ ζην Πξφγξακκα (εξση. 12-13). 

Γ. "Γεληθή" εληχπσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην Πξφγξακκα (εξση. 14-16). 

Γ. Γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ. ε απηήλ ηελ ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηα βαζηθά ζέκαηα ηνπ πεδίνπ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (εξση.17-27). 

Δ. Δθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, αλ θαη θαηά πφζν νη εθπαηδεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ 

νξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο (εξση. 28-30).  

Σ. Γηακφξθσζε καζεζηαθνχ θιίκαηνο θαη ςπρνινγηθήο δηάζηαζεο ηεο νκάδαο (εξση. 31-35). 

Ε. Μεηαβνιή ζηάζεσλ/ πεπνηζήζεσλ/ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο. Απνηειεί ζεκαληηθή ελφηεηα ζηελ 

έξεπλα καο, θαζψο πξαγκαηεχεηαη ην βαζκφ πνπ ην Πξφγξακκα επεξέαζε γεληθφηεξα ηηο 

απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηελ εθαξκνγή 

απφ κέξνπο ηνπο ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ (εξση. 36-38).  
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9.6.3. Δπίδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

 Σα εξσηεκαηνιφγηα είραλ δεκηνπξγεζεί κέζσ ηεο ηππνπνηεκέλεο θφξκαο πνπ παξέρεη ην 

Google Drive θαη απνθηά θαλείο πξφζβαζε απφ ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζην gmail. ην πεξηβάιινλ ινηπφλ ηνπ Google Drive θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην Google Forms, εηζάγακε ηηο εξσηήζεηο αθνχ ηηο είρακε ρσξίζεη ζε ελφηεηεο. Οη 

εξσηήζεηο πνπ ήηαλ κε αζηεξίζθν ήηαλ ππνρξεσηηθφ λα απαληεζνχλ απφ φια ηα ππνθείκελα ηνπ 

δείγκαηνο. Μφιηο ηειείσλε ε ιίζηα ησλ εξσηήζεσλ ηνπ θάζε θεθαιαίνπ δεηνχζακε λα επηιεγεί ε 

απνζήθεπζε απηψλ, γηα λα εκθαληζηεί ε επφκελε ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Απηφ δηαζθάιηδε 

πσο ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο δε ζα άθελαλ αλαπάληεηεο εξσηήζεηο, πξνρσξψληαο ζηελ επφκελε 

ζειίδα.  

 Δπίζεο, κεξηθά άιια πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο απηήο είλαη πσο ηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο είραλ εχθνιε πξφζβαζε ζην εξσηεκαηνιφγην παηψληαο ζηνλ ζχλδεζκν   

https://docs.google.com/forms/d/11C_TTo-gFhQH9U2lDDq5xZfQsfERaeXav6GmW7JFlkk/edit  

πνπ είρε απνζηαιεί ζην πξνζσπηθφ ηνπο e-mail. Ακέζσο εκθαληδφηαλ ζε απηνχο ε πξψηε ζειίδα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ε νπνία θαη πεξηειάκβαλε ηελ πεξηγξαθηθή επηζηνιή γηα ην αληηθείκελν ηεο 

έξεπλαο θαη ηε ζρέζε απηήο κε ηα άηνκα πνπ ηνπο είρε απνζηαιεί ην εξσηεκαηνιφγην. Σν θφλην πνπ 

επηιέρζεθε γηα ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ επράξηζην θαη ζπλάκα μεθνχξαζην ζην "κάηη", ζηνηρείν 

πξσηφηππν πνπ πξνδηέζεηε ζεηηθά ηα ππνθείκελα λα ην νινθιεξψζνπλ. Δπίζεο, έλα ζεηηθφ ζηνηρείν 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε κέζσ απηήο ηεο εθαξκνγήο ήηαλ ε αλσλπκία ησλ 

εξσηψκελσλ, ε νπνία δηαηεξνχηαλ θαηά ηελ απνζηνιή ησλ απαληήζεψλ ηνπο. Γειαδή, ηα 

ππνθείκελα πνπ επηζπκνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα, απαληνχζαλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη έπεηηα παηνχζαλ απνζήθεπζε. Έηζη ζπιιέγνληαλ φια ηα ζπκπιεξσκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα ζε έλαλ θάθειν ζην πξνζσπηθφ e-mail ηνπ εξεπλεηή, ρσξίο λα γλσξίδεη ην φλνκα 

ηνπ απνζηνιέα. 

Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία δηήξθεζε 4 κήλεο, απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013 έσο θαη ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2013, θαζψο κεζνιαβνχζε ην θαινθαίξη φπνπ παξαθψιπζε ιίγν ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο 

θαη απνζηνιήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Αξρηθά ζηείιακε ζε 120 άηνκα ηνλ ζχλδεζκν πνπ νδεγνχζε 

ζην εξσηεκαηνιφγην, θαη ζηάζεθαλ ζπκπιεξσκέλα 82 εμ απηψλ, ζε δηάζηεκα δχν κελψλ. Καζφηη δε 

γλσξίδακε πνηα άηνκα ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη πνηα ήηαλ απηά πνπ δελ καο επέζηξεςαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην, ην απνζηείιακε ζε αθφκε 20 άηνκα, δηαθνξεηηθά απφ ηα πξψηα, πνπ είραλ 

πξνθχςεη απφ ηελ απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία. Απφ απηά καο ην επέζηξεςαλ ζπκπιεξσκέλν ηα 13. 

Άξα ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ 95.  

https://docs.google.com/forms/d/11C_TTo-gFhQH9U2lDDq5xZfQsfERaeXav6GmW7JFlkk/edit
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9.7. Δγθπξφηεηα – Αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο 

 

Έρνληαο επηιέμεη ζαλ φξγαλν κέηξεζεο ην εξσηεκαηνιφγην, ε πξνζνρή καο ζηάζεθε ζηελ 

δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηξήζεψλ καο. Πην αλαιπηηθά, νη παξάγνληεο 

πνπ ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ήηαλ (Creswell, 2011: 200-2): 

 Η εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ (content validity). Γειαδή, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα 

εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη νη ηηκέο ηνπο, αληηπξνζσπεχνπλ φια ηα πηζαλά 

εξσηήκαηα πνπ ζέινπκε λα ζέζνπκε ζαλ εξεπλεηέο ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

έξεπλαο. Παξάιιεια, εμεηάζακε ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εξγαιείνπ, 

ηνπο ηνκείο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ην επίπεδν δπζθνιίαο ησλ εξσηεκάησλ.  

 Η εγθπξφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θξηηήξηα (criterion-related validity). Γειαδή, θαηά ηε 

δεκηνπξγία ησλ εξσηεκάησλ δηαπηζηψλεηαη αλ νη ηηκέο πξνβιέπνπλ έλα απνηέιεζκα πνπ 

αλακελφηαλ λα πξνβιέςνπλ. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο θξηηεξίνπ, 

γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη ην εξσηεκαηνιφγην κεηξά φ,ηη είλαη πξννξηζκέλν λα κεηξήζεη 

απφ εκάο ηνπο εξεπλεηέο.  

 Η εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (construct validity). Πξνζπαζήζακε λα 

δηαπηζηψζνπκε θαηά ηε θάζε ηεο πξν-έξεπλαο πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, αλ νη ηηκέο 

απφ ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη ζεκαληηθέο, έρνπλ λφεκα, είλαη ρξήζηκεο θαη 

έρνπλ θάπνην ζθνπφ. Γηα ην ιφγν απηφ, πξαγκαηνπνηήζακε έιεγρν ησλ ηηκψλ, ζε ζρέζε κε 

ηε ζεσξία, αλ δειαδή νη ηηκέο ππνζηεξίδνπλ ηε ζεσξία. Δπίζεο, έγηλε ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε 

νξηζκέλσλ ηηκψλ κε άιιεο κεηαβιεηέο πνπ είλαη παξφκνηεο.  

πλάκα, γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε 

εγθπξφηεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Δίρακε πξνλνήζεη ινηπφλ 

πξαγκαηνπνηψληαο: 

 εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ εξσηήζεσλ. Γειαδή, πεξηιακβάλνληαλ εξσηήζεηο έρνληαο ίδην 

πεξηερφκελν, αιιά κε δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε, ψζηε λα ειεγρζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κηα 

δηαδηθαζία παξάγεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα, θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο (Sudman & 

Bradburn, 2004: 167-8). Παξάδεηγκα απηνχ απνηεινχλ νη εξσηήζεηο: 23 (Υξεζηκνπνηείηαη 

ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;) θαη 28 (Πφζν 

ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ηηο παξαθάησ εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο, επηιέγνληαο ην βαζκφ πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηηο απφςεηο ζαο; - Καηαηγηζκφο 

Ηδεψλ, Δξγαζία ζε Οκάδεο, Παηρλίδη ξφισλ θ.α.).  
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 νκάδεο εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαλ ζην ίδην ζέκα. Παξάδεηγκα απηνχ απνηειεί ε ελφηεηα Γ΄ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ φιεο νη εξσηήζεηο απηήο ηεο ελφηεηαο αλαθέξνληαη ζηηο γλψζεηο 

θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

 αλαπηχρζεθαλ θιίκαθεο δηαζηεκάησλ/ αλαινγηψλ, ηχπνπ Likert (Creswell, 2011: 204-5) (βι. 

ζηελ ελφηεηα «Αλάπηπμε εξσηεκαηνινγίνπ»). 

 

9.8. Μέζνδνο αλάιπζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ – ηξνπνπνηήζεηο 

 

 Ζ κέζνδνο αλάιπζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ SPSS V. 20, ην νπνίν 

απνηειεί ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Αθνχ εηζάγακε ηα δεδνκέλα καο ζην ινγηζκηθφ απηφ 

πξφγξακκα, νξίζακε ηηο κεηαβιεηέο, ηηο ηηκέο θαη πξνρσξήζακε ζε κνλνκεηαβιεηή θαη δηκεηαβιεηή 

αλάιπζε. Οξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ πξν-θσδηθνπνίεζε ησλ εξσηήζεψλ καο έγηλαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξν-έξεπλαο, γηα απνθεπρζνχλ πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο ησλ εξσηήζεσλ θαη εξκελείαο 

ησλ απαληήζεσλ. 

 Σν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζεσξήζεθε ην α ≤ 0,05 θαη ην κέγεζνο ησλ θειηψλ  

≤ 25%. 

Παξφια απηά ζπλαληήζακε ηα αθφινπζα πξνβιήκαηα θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

θαη πξνβήθακε ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο γηα λα πεηχρνπκε ηε ιχζε απηψλ: 

Αο ζεκεησζεί φηη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο εξψηεζεο 13, αθνχ βξέζεθαλ νη 

ζπρλφηεηεο ηεο θάζε κεηαβιεηήο, έπεηηα γηα λα βξεζεί αλ ππάξρεη εμάξηεζε κε θάπνηα άιιε 

κεηαβιεηή θαη γηα λα κελ παξαβηαζηεί ε παξαδνρή ηνπ 25%, πξαγκαηνπνηήζεθε ε κέζνδνο 

ελνπνίεζεο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ. Γειαδή, αξρηθά εθηειέζακε ηελ 

παξακεηξηθή δηαδηθαζία  Υ
 2

 αθνινπζψληαο ηε γλσζηή δηαδξνκή: 

Analyze  Descriptive Statistics  Crosstabs, γηα λα ειέγμνπκε εάλ δχν θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο 

είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. Κάζε έλα ππνεξψηεκα ηεο εξψηεζεο 13 απνηειεί θαη κία κεηαβιεηή 

ζηελ νπνία γίλεηαη έιεγρνο αλεμαξηεζίαο απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο. Καηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, απφ ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ πιεξνθνξεζήθακε φηη ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνιιά θειηά είλαη >25% δειαδή είλαη "ειαηησκαηηθά". Ζ αλακελφκελε 

ζπρλφηεηα ηνπο είλαη θάησ απφ 5. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε γλσζηή παξαδνρή πνπ απαηηεί ην κέγεζνο 

ηνπ θειηνχ λα είλαη > 25%, δελ ηθαλνπνηείηαη, θαη επνκέλσο ην Υ
 2

 είλαη κε εθαξκφζηκν.  

ηελ πεξίπησζε απηή, φπσο ζπλεζίδεηαη απφ πνιινχο Κνηλσληθνχο Δπηζηήκνλεο (Γαθέξλνο, 

2005: 352) πξαγκαηνπνηείηαη κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο κίαο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο, πνπ 
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εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Υ
 2

, δειαδή ζπγρψλεπζε ησλ θαηεγνξηψλ ζε κία. ηε παξαθάησ 

κεηαβιεηή «Λόγνη ζπκ.:1.δελ είρε νηθνλ. Δπηβάξπλζε» ην επίπεδν 1 = „Γελ απαληήζεθε‟ παξακέλεη 

σο έρεη, γηαηί έρεη ζπγθξνπφκελα λνήκαηα κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο θαη επνκέλσο, δε γίλεηαη λα 

απνηειέζεη κία ελνπνηεκέλε θαηεγνξία κε νπνηαδήπνηε άιιε. Δπνκέλσο, ην επίπεδν = 2 „Μηθξήο 

ζπνπδαηφηεηαο‟ θαη ην επίπεδν = 3 „Μέηξηαο ζπνπδαηφηεηαο‟ είλαη αξθεηά ζπλαθείο, δελ έξρνληαη 

ζε έληνλε αληίζεζε κεηαμχ ηνπο, θαη επνκέλσο θαλέλα κεζνδνινγηθφ πξφβιεκα δελ δεκηνπξγεί ε 

ζπγρψλεπζή ηνπο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην επίπεδν = 4 „Μεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο‟ θαη ην επίπεδν 

= 5 „Τςίζηεο ζπνπδαηφηεηαο‟ πνπ απνηεινχλ κία ελνπνηεκέλε θαηεγνξία. Σειηθά, ε θαηεγνξία 1 = 

„Γελ απαληήζεθε‟ παξακέλεη κφλε ηεο, θαη κε ηε δηαδξνκή ηνπ SPSS, Transform  Recode Into 

different Variable, δεκηνπξγνχληαη 2 λέεο θαηεγνξίεο:  

 2 = „Μηθξήο ζπνπδαηφηεηαο‟          2 =   „Μηθξήο ζπνπδαηφηεηαο  

3 = „Μέηξηαο ζπνπδαηφηεηαο‟                      & Μέηξηαο ζπνπδαηφηεηαο‟ 

 

 4 = „Μεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο‟        3 = „Μεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο  

5 = „Τςίζηεο ζπνπδαηφηεηαο‟                    & Τςίζηεο ζπνπδαηφηεηαο‟         

         

Σν ίδην ζα ζπκβεί θαη ζηα ππφινηπα ππνεξσηήκαηα ηεο εξψηεζεο Νν 13.       

   

Έπεηηα, ζηελ εξψηεζε 30, εθφζνλ έπξεπε λα απνκνλσζεί ν πιεζπζκφο πνπ απάληεζαλ 

«ΟΥΗ», αθνινπζήζεθε ε δηαδξνκή Data  Select Cases θαη επηβεβαηψζεθε ε ζπλζήθε If 

Conditionis satisfied:  Τπάξρεη θάπνηα εθπαηδεπηηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε θαηά ην 

παξειζόλ θαη ζαο δπζθόιεςε λα ηελ πξνζαξκόζεηε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ = 2 (όπνπ 2 = «Ναη»). αλ απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ήηαλ ν πιεζπζκφο 

ηνπ ππνεξσηήκαηνο 30.1 λα είλαη 23 ππνθείκελα, ηα νπνία επέιεμαλ κία ή πεξηζζφηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ηνπο είραλ δπζθνιέςεη ζην παξειζφλ. 
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χλνςε θεθαιαίνπ 

 

Δλ θαηαθιείδη, ζην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο πνπ είλαη ε 

απνηχπσζε ησλ αιιαγψλ ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ 

πξηλ ηξία ρξφληα ην Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ» ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ. Αθνινχζσο 

παξαηέζεθαλ νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο θαη ηα πέληε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία βαζίζηεθε ε 

έξεπλα. Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ήηαλ πνζνηηθή θαη ην δείγκα ηεο απνηέιεζαλ 95 ππνθείκελα πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην Πξφγξακκα, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πάηξα απφ ηελ άλνημε ηνπ 2011. Ζ 

έξεπλά ζηεξίρζεθε ζηελ απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία, θαη ζαλ εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, θαζψο ζηφρνο ήηαλ ν ζπζρεηηζκφο ησλ εξσηεκάησλ κε ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

Google Drive. πγθεθξηκέλα, ε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίζηεθε θαηά θχξην ιφγν ζηε ζεηξά 

πνπ είρακε ζέζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλάο καο. Οη εξσηήζεηο ήηαλ θπξίσο  θιεηζηέο 

πξνθσδηθνπνηεκέλεο εξσηήζεηο, γηα λα επηηπγράλεηαη ε αθξίβεηα ησλ απαληήζεσλ, ε γξήγνξε ξνή 

θαη ε εχθνιε επεμεξγαζία απηψλ. Σν εξσηεκαηνιφγην απνδφζεθε ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο κέζσ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ειεθηξνληθνχ ηνπο ινγαξηαζκνχ θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ επηζηξέθνληαλ, 

ζπγθεληξψλνληαλ απηφκαηα ζην πξνζσπηθφ ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ εξεπλεηή, ρσξίο λα θαίλεηαη 

ην φλνκα ηνπ απνζηνιέα. Δπίζεο ζην θεθάιαην απηφ, παξνπζηάζηεθαλ ηα ζηνηρεία εθείλα, ηα νπνία 

δηαζθαιίδνπλ ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ε κέζνδνο αλάιπζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ε νπνία έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ SPSS V. 20. Σέινο, πξηλ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ, γηα ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ, δερηήθακε νξηζκέλεο ζπκβάζεηο, δειαδή 

νξίζηεθε ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο θαη ην κέγεζνο ησλ θειηψλ. 

Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ καο ζην SPSS θαη ηελ επεμεξγαζία απηψλ αθνινπζεί ε 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, φπνπ θαη παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10
ν
: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

10.1. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Σα απνηειέζκαηα 

απηήο ζρεηίδνληαη κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηνλ ζθνπφ ηεο, ηα νπνία έρνπλ ήδε παξαηεζεί 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

Δλ πξψηνηο, ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλεη ηε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε κε 

βάζε ηε ζεηξά πνπ παξαηέζεθαλ νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αθνινχζσο, γηα θάζε εξψηεκα 

γίλεηαη θαη δηκεηαβιεηή αλάιπζε, φπνπ πεξηιακβάλνληαη φζα ζηνηρεία βξέζεθαλ λα παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα θαη ζρεηίδνληαη κε ηα εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο.  

 

10.1.1. Πξνθίι ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (δεκνγξαθηθά ζηνηρεία - εθπαίδεπζε) 

 

ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ πξνθίι ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα απηή. Σα ππνθείκελα πνπ έιαβαλ κέξνο ήηαλ 95 θαη ζα παξαηεζνχλ παξαθάησ ηα 

δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία κε ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα, φπσο απηά πξφεθπςαλ κε ηελ ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ εληνιή Frequencies.  

ηελ εξψηεζε Ν
ν
 1 «Φύιν», 34 ππνθείκελα (35,8%) απάληεζαλ Άλδξαο θαη 61 ππνθείκελα 

(64,2%) απάληεζαλ Γπλαίθα (βι. Γξάθ. 1). Γειαδή, νη πεξηζζφηεξνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα ήηαλ γπλαίθεο. 

ηελ εξψηεζε Ν
ν
 2 «Ηιηθία», 18 ππνθείκελα (18,9%) απάληεζαλ <30, 60 ππνθείκελα 

(63,2%) απάληεζαλ 30-40 θαη 17 ππνθείκελα (17,9%) απάληεζαλ <41-50 (βι. Γξάθ. 2). Γειαδή, νη 

πεξηζζφηεξνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ κεηαμχ ηεο ειηθίαο ησλ 30 θαη 40 εηψλ.
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ηελ εξψηεζε Ν
ν
 3 «Δπάγγεικα», 35 ππνθείκελα (36,8%) απάληεζαλ Γεκ. Τπάιιεινο, 14 

ππνθείκελα (14,7%) απάληεζαλ Ιδ. Τπάιιεινο, 21 ππνθείκελα (22,1%) απάληεζαλ Δι. 

Δπαγγεικαηίαο - Απηναπαζρνινχκελνο θαη 25 ππνθείκελα (26,3%) απάληεζαλ Άλεξγνο (βι. Γξάθ. 3). 

Γειαδή, νη πεξηζζφηεξνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεκνζίσλ 

Τπαιιήισλ. 

 

 

 

Γξάθεκα 1: Φχιν 

 

Γξάθεκα 2: Ζιηθία 

Γξάθεκα 3: Δπάγγεικα 
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ηελ εξψηεζε Ν
ν
 4 «Κύξην Θεκαηηθό Πεδίν πνπ εξγάδεζηε», 25 ππνθείκελα (26,3%) 

απάληεζαλ Πιεξνθνξηθήο, 26 ππνθείκελα (27,4%) απάληεζαλ Φηινινγίαο/ Φηινζνθίαο/ Ιζηνξίαο/ 

Θενινγίαο, 8 ππνθείκελα (8,4%) απάληεζαλ Οηθνλνκίαο/ Γηνίθεζεο, 4 ππνθείκελα (4,2%) 

απάληεζαλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ (Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκεία, Βηνινγία θιπ.), 8 ππνθείκελα (8,4%) 

απάληεζαλ Ξέλσλ Γισζζψλ, 8 ππνθείκελα (8,4%) απάληεζαλ Φπρνινγίαο/ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, 12 

ππνθείκελα (12,6%) απάληεζαλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο/ Νεπηαγσγψλ, 2 ππνθείκελα (2,1%) 

απάληεζαλ Δηθαζηηθψλ/ Σέρλεο/ Μνπζηθήο θαη 2 ππνθείκελα (2,1%) απάληεζαλ Δπαγγέικαηα 

Πεξηβάιινληνο (Μεραληθνί Πεξηβάιινληνο, Γεσπφλνη θ.η.ι.) (βι. Γξάθ. 4). Γειαδή, γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ην θχξην ζεκαηηθφ πεδίν εξγαζίαο ηνπο εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία «Φηινινγία, 

Φηινζνθία, Ηζηνξία, Θενινγία», ελψ αθνινχζσο κε πνιχ κηθξή δηαθνξά απφ ηνπο πξψηνπο 

έξρνληαη φζνη εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο.  

 

 

Γξάθεκα 4: Θεκαηηθφ πεδίν εξγαζίαο 
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ηελ εξψηεζε Ν
ν
 6 «Γξαζηεξηνπνηείζηε ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ», 65 

ππνθείκελα (68,4%) απάληεζαλ πεξηζηαζηαθά (κεξηθή απαζρφιεζε) κφλνλ σο εθπαηδεπηήο, 22 

ππνθείκελα (23,2%) απάληεζαλ πεξηζηαζηαθά (κεξηθή απαζρφιεζε) φρη κφλνλ σο εθπαηδεπηήο, αιιά 

θαη κε επηπξφζζεηα εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα θαη 8 ππνθείκελα (8,4%) απάληεζαλ κε πιήξε 

απαζρφιεζε σο επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ππεχζπλνο νξγάλσζεο θιπ. (βι. Γξάθ. 6). Γειαδή, νη 

πεξηζζφηεξνη εξγάδνληαη ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ πεξηζηαζηαθά, κε κεξηθή 

απαζρφιεζε, κφλνλ σο εθπαηδεπηέο. Καλέλα ππνθείκελν δε ζεκεηψζεθε λα εξγάδεηαη κε πιήξε 

απαζρφιεζε σο εθπαηδεπηήο.  

 

ηελ εξψηεζε Ν
ν
 5 «Έηε 

Δπαγγεικαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ», 37 ππνθείκελα 

(38,9%) απάληεζαλ 0-3, 31 ππνθείκελα 

(32,6%) απάληεζαλ 4-6 θαη 27 ππνθείκελα 

(28,4%) απάληεζαλ >7 (βι. Γξάθ. 5). 

Γειαδή, νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ κφλν έσο 3 

έηε επαγγεικαηηθήο εκπεξίαο. 

 

Γξάθεκα 5: Έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ  

Γξάθεκα 6:  Δίδνο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην πεδίν ηεο 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 
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10.1.2. πνπδέο – Μεηεθπαίδεπζε – Δπηκνξθψζεηο 

 

ηελ εξψηεζε Ν
ν
 7 «Βαζηθέο πνπδέο», 48 ππνθείκελα (50,5%) απάληεζαλ Αλζξσπηζηηθέο 

θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, 17 ππνθείκελα (17,9%) απάληεζαλ Θεηηθέο Δπηζηήκεο, 14 ππνθείκελα 

(14,7%) απάληεζαλ Σερλνινγηθέο Δπηζηήκεο, 8 ππνθείκελα (8,4%) απάληεζαλ Οηθνλνκίαο/ 

Γηνίθεζεο, 2 ππνθείκελα (2,1%) απάληεζαλ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, 4 ππνθείκελα (4,2%) απάληεζαλ 

Φπρνινγίαο θαη 2 ππνθείκελα (2,1%) απάληεζαλ Δηθαζηηθψλ/ Μνπζηθψλ πνπδψλ/ Σέρλεο (βι. 

Γξάθ. 7). Γειαδή, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο νη ζπνπδέο ηνπο εληάζζνληαη ζην πεδίν ησλ 

Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ. 

 

 

ηελ εξψηεζε Ν
ν
 8 «Θέκα-Σίηινο Μεηαπηπρηαθνύ», 35 ππνθείκελα (36,8%) απάληεζαλ 

ρη, 42 ππνθείκελα (44,2%) απάληεζαλ Ναη, κε ζπλαθέο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη 18 

ππνθείκελα (18,9%) απάληεζαλ Ναη, ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή ζπλαθέο (βι. Γξάθ. 8). Γειαδή, 

νη πεξηζζφηεξνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα έρνπλ απνθηήζεη Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα, αιιά 

κε ζπλαθέο κε ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. 

Γξάθεκα 7: Βαζηθέο ζπνπδέο 
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ηελ εξψηεζε Ν
ν
 9 «Θέκα-Σίηινο Γηδαθηνξηθνύ», 86 ππνθείκελα (90,5%) απάληεζαλ ρη 

θαη 9 ππνθείκελα (9,5%) απάληεζαλ Ναη, κε ζπλαθέο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ (βι. Γξάθ. 8). 

Γειαδή, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δελ θαηέρνπλ Γηδαθηνξηθφ 

δίπισκα. Καλέλα ππνθείκελν δε βξέζεθε λα έρεη δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπλαθέο ζηελ Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ.  

 

 

ηελ εξψηεζε Ν
ν
 10 «Δίραηε παξαθνινπζήζεη ζην παξειζόλ άιια Δπηκνξθσηηθά 

Πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ», 14 ππνθείκελα (14,7%) απάληεζαλ ρη θαη 

81 ππνθείκελα (85,3%) απάληεζαλ Ναη (βι. Γξάθ. 10). Γειαδή, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, είραλ παξαθνινπζήζεη θαη άιια Δπηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα 

θαηά ην παξειζφλ ζρεηηθά κε ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. 

ηελ εξψηεζε Ν
ν
 10.1 «Αλ λαη, είζηε πηζηνπνηεκέλνη από ην ΔΚΔΠΙ», 71 ππνθείκελα 

(74,7%) απάληεζαλ ρη θαη 24 ππνθείκελα (25,3%) απάληεζαλ Ναη. Γειαδή, νη πεξηζζφηεξνη πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δελ θαηέρνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΚΔΠΗ. 

ηελ εξψηεζε Ν
ν
 11 «Μεηά ην πέξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ», 

παξαθνινπζήζαηε θάπνηα άιιε Δπηκόξθσζε ζρεηηθή κε ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ», 21 

ππνθείκελα (22,1%) απάληεζαλ ρη θαη 74 ππνθείκελα (77,9%) απάληεζαλ Ναη (βι. Γξάθ. 11). 

Γειαδή, νη πεξηζζφηεξνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα παξαθνινχζεζαλ κεηέπεηηα θαη θάπνηα 

άιιε Δπηκφξθσζε ζρεηηθή κε ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. 

Γξάθεκα 8: Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα Γξάθεκα 9: Γηδαθηνξηθφ δίπισκα 
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10.1.3. Τπνθίλεζε παξαθνινχζεζεο 

 

Σν Β΄ κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη 2 εξσηήζεηο: 

Δξψη. Ν
ν
 12: «Σα πξνεγνύκελα Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο πνπ έρεηε παξαθνινπζήζεη ζαο 

βνήζεζαλ λα βειηηώζεηε ην πεξηερόκελν ηνπ δηδαθηηθνύ ζαο έξγνπ;» 

 

 

 

Ο βαζκφο βειηίσζεο ινηπφλ, ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο πεξηερνκέλνπ, απφ ηελ παξαθνινχζεζε 

πξνγελέζηεξσλ Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο, βξέζεθε λα έρεη εμάξηεζε κε: 

Γξάθεκα 10: Παξαθνινχζεζε 

πξνγελέζηεξσλ Πξνγξακκάησλ ζηελ  Δθπ. 

Δλειίθσλ 

Γξάθεκα 12: Βειηίσζε δηδαθηηθνχ έξγνπ 

απφ ηε ζπκκεηνρή  ζε πξνγελέζηεξα 

Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο βειηίσζαλ 

ηθαλνπνηεηηθά ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο 

έξγνπ απφ ηελ παξαθνινχζεζε πξνγελέζηεξσλ 

Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο, κε ην Μ.Ο. ≈ 3. Αο 

ζεκεησζεί φηη, ν Μέζνο ξνο είλαη 2,97 (φπνπ 2 = 

«Μέηξηα» < Μ.Ο. < 3 = «Ηθαλνπνηεηηθά» 4 = «Πνιχ 

Ηθαλνπνηεηηθά»), δηφηη ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ  

πνζνζηφ ππνθεηκέλσλ πνπ δειψλνπλ φηη βειηηψζεθαλ 

κέηξηα θαη κε κηθξή κφλν δηαθνξά ηα ππφινηπα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο βειηηψζεθαλ πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθά (βι. Γξάθ. 12). 

Γξάθεκα 11: Παξαθνινχζεζε 

κεηαγελέζηεξσλ Πξνγξακκάησλ ζηελ 

Δθπ. Δλειίθσλ 
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 Σελ θαηεγνξία ηνπ Δπάγγεικα ηνπο (p=0,010). Παξαηεξείηαη φηη νη Ηδησηηθνί Τπάιιεινη θαη 

νη Διεχζεξνη Δπαγγεικαηίεο, κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηνπο ππνινίπνπο, ζεσξνχλ φηη ηα 

πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα πνπ παξαθνινχζεζαλ ηνπο βνήζεζαλ ψζηε λα βειηηψζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ, ζπγθεληξψλνληαο παξφκνηα πνζνζηά ζηηο ηηκέο 

ηθαλνπνηεηηθά & πνιχ ηθαλνπνηεηηθά, δει. 17/20. Δλψ θαη ακέζσο κεηά έξρνληαη νη Γεκφζηνη 

Τπάιιεινη κε ρακειφηεξν πνζνζηφ 13/20. Ζ θαηεγνξία ησλ Αλέξγσλ παξφιν πνπ 

ζπγθεληξψλεηαη θαηά πιεηνςεθία δει. 16/20, ζηελ ηηκή ηθαλνπνηεηηθά, ζηελ ηηκή πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθά δελ παξνπζηάδεη θαλέλα πνζνζηφ. 

 Σα Έηε Δπαγγεικαηηθήο ηνπο Γξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

(p=0,050). πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα κε ηε κηθξφηεξε έσο θαη θαζφινπ επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ζεσξνχλ φηη ην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν 

βειηηψζεθε ηθαλνπνηεηηθά, κε πνζνζηφ 6/10, θαη αλάινγν είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ 

ππνθεηκέλσλ κε 4-6 έηε πξνυπεξεζίαο, δει. 7/10. Δλψ, ηα άηνκα κε πνιιά ρξφληα 

εκπεηξίαο >7, επηζεκαίλνπλ ην ζπνπδαίν ξφιν πνπ έπαημαλ ηα πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα 

ζρεηηθά κε ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπο, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο, δει. 9/20, λα 

ζπγθεληξψλνληαη ζηελ ηηκή πνιχ ηθαλνπνηεηηθά θαη  6//20 ζην επίπεδν ηθαλνπνηεηηθά. 

 Σελ θαηνρή Πηζηνπνίεζεο απφ ην ΔΚΔΠΗ (p=0,016). Παξαηεξείηαη φηη φζνη 

παξαθνινχζεζαλ ηελ Δπηκφξθσζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΚΔΠΗ είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ. πγθεθξηκέλα, φζνη είλαη πηζηνπνηεκέλνη 

απφ ην ΔΚΔΠΗ, ζπγθεληξψλνληαη κε ηζάμηα πνζνζηά ζηελ ηηκή ηθαλνπνηεηηθά θαη πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθά, δειαδή 8/20 ζηελ θάζε κηα ηηκή αληίζηνηρα. Απφ ηελ άιιε, φζνη δελ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη απφ ην ΔΚΔΠΗ, δηακνηξάδνληαη θαη ζηηο ηξεηο ηηκέο, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

λα ζπγθεληξψλνληαη ζην επίπεδν ηθαλνπνηεηηθά, κε πνζνζηφ 12/20, ελψ ην ακέζσο 

κηθξφηεξν πνζνζηφ 6/20 ζπγθεληξψλεηαη ζην επίπεδν κέηξηα.  

Ο βαζκφο πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ζεσξνχλ φηη βειηηψζεθε ην πεξηερφκελν ηνπ 

δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ,  παξνπζηάδεη κηα ζρέζε αλάινγε κε ην βαζκφ πνπ νη ίδηνη: 

 Θεσξνχλ φηη νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ απφ ην Πξφγξακκα, ζρεηίδνληαη κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπο σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ (p=0,008) θαη πσο ην Πξφγξακκα 

απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (p=0,000). 

 Γηεξεπλνχλ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη (p=0,040). 

 Γλσξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο (p=0,010). Παξαηεξείηαη φηη φζνη 

γλσξίδνπλ ιίγν ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά νη 

ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη, δειψλνπλ φηη ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ 
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βειηηψζεθε κέηξηα, ζπγθεληξψλνληαο ζε απηήλ ηελ ηηκή ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 10/20. ζνη 

γλσξίδνπλ αξθεηά ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, δειψλνπλ φηη βειηηψζεθαλ νη γλψζεηο ηνπο 

ηθαλνπνηεηηθά, κε πνζνζηφ 14/20 θαη ηέινο, φζνη γλσξίδνπλ πνιχ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, 

δειψλνπλ φηη βειηηψζεθαλ νη γλψζεηο ηνπο επίζεο ηθαλνπνηεηηθά, κε πνζνζηφ 8/20 θαη πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθά, κε πνζνζηφ 7/20, απμάλνληαο απηήλ ηελ ηηκή πνπ ζηηο δχν πξνεγνχκελεο 

θαηεγνξίεο ήηαλ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 38). 

 

ηελ εξψηεζε Νν 13 «Πνηνη ιόγνη ζαο ώζεζαλ λα ζπκκεηάζρεηε ζην Πξόγξακκα;» θάζε 

ππνθείκελν είρε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη 4 απφ ηνπο 8, θαη λα ηνπο θαηαηάμεη θαηά ζεηξά 

ζπνπδαηφηεηαο μεθηλψληαο απφ ηνλ 1
ν
 (θζίλνπζα ηαμηλφκεζε). Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

δηαπηζηψλεηαη φηη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ιφγνπο ζπκκεηνρήο είλαη: 

 ε βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο πνπ πξνζκεηξνχζε ζεηηθά ζην ελδερφκελν κειινληηθήο 

απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (ηνλ επέιεμαλ ηα 83 απφ ηα 95 

ππνθείκελα, δειαδή ην 87,4% ηνπ δείγκαηνο θαη ηνλ θαηέηαμαλ πξψην κε ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηελ 1
ε
 ζέζε) (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 37.1). 

 ε βειηίσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ (ηνλ επέιεμαλ ηα 81 απφ ηα 95 

ππνθείκελα, δειαδή ην 85,3% ηνπ δείγκαηνο θαη ηνλ θαηέηαμαλ θαηά  κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζηελ 2
ε
 θαη 3

ε
 επηινγή) (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 37.2). 

 ε αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ψζηε λα νξγαλψλνπλ πην 

απνηειεζκαηηθά ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν (ηνλ επέιεμαλ ηα 73 απφ ηα 95 ππνθείκελα, 

δειαδή ην 76,8% ηνπ δείγκαηνο θαη ηνλ θαηέηαμαλ κε αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηελ 1
ε
 

επηινγή) (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 37.3). 

Αθνινπζεί θαη ν 4
νο

 ιφγνο, γηα πεξεηαίξσ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε, πνπ ζπκπιεξψλεη 

ηνπο ηέζζεξηο πην ζεκαληηθνχο ιφγνπο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαίδεπζεο 

Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ. Ο 5
νο

 ιφγνο πνπ είλαη πνζνζηηαία ζρεηηθά πην θνληά, είλαη δελ είρε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Οη ππφινηπνη ηξεηο ιφγνη ζπκκεηνρήο, ε βειηίσζε θνηλσληθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ επαθψλ,  έλα κεγάιν κέξνο ζπλαδέιθσλ ζα ην παξαθνινπζνχζε  θαη ε 

επνηθνδνκεηηθή αμηνπνίεζε ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ζπκπιεξψλνπλ ηνπο 8 ιφγνπο ζπκκεηνρήο, αιιά 

κε πνιχ κηθξά έσο ειάρηζηα πνζνζηά πξνο ηελ ζπνπδαηφηεηα (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 37.4-37.8). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 5 πξψηνη, θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο, ιφγνη εκθαλίδνληαη λα 

έρνπλ εμάξηεζε απφ ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο, ελψ νη ηειεπηαίνη 3 δελ βξέζεθε λα 

εμαξηψληαη απφ απηά. Πην ζπγθεθξηκέλα: 
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Ο 1
νο

 θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο ιφγνο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην Πξφγξακκα 

Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ, δειαδή ε βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο απνηειεί ζεηηθφ 

πξνζφλ ζε ελδερφκελε κειινληηθή απαζρφιεζε, παξαηεξείηαη λα έρεη εμάξηεζε κε: 

 Σν Φχιν ησλ ππνθεηκέλσλ (p=0,005). Παξαηεξήζεθε φηη νη γπλαίθεο ζεσξνχλ ην 

ζπγθεθξηκέλν ιφγν ζπκκεηνρήο πεξηζζφηεξν ζπνπδαίν απφ φηη νη άλδξεο. 

Ο 2
νο

 θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο ιφγνο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην Πξφγξακκα 

Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ., δειαδή ε βειηίσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη 

πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ, παξαηεξείηαη λα έρεη εμάξηεζε κε: 

 Σν Φχιν ησλ ππνθεηκέλσλ (p=0,037). Παξαηεξήζεθε φηη νη γπλαίθεο επέιεμαλ ην 

ζπγθεθξηκέλν ιφγν ζπκκεηνρήο ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο άλδξεο. 

 Σελ Ζιηθία ησλ ππνθεηκέλσλ (p=0,007). Παξαηεξήζεθε φηη ηα άηνκα κηθξφηεξεο ειηθίαο, 

ελψ επέιεμαλ ην ζπγθεθξηκέλν ιφγν ζπκκεηνρήο ζε πνζνζηφ 100%, παξφια απηά ζεσξνχλ 

θαηά θχξην ιφγν φηη είλαη κηθξήο ή κέηξηαο ζπνπδαηφηεηαο. Απφ ηα  άηνκα ειηθίαο 30–40 

πνπ επέιεμαλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν ζπκκεηνρήο, ζεσξνχλ 3/10 απηφλ ην ιφγν κηθξήο ή 

κέηξηαο ζπνπδαηφηεηαο θαη 5/10 φηη είλαη κεγάιεο ή πςίζηεο ζπνπδαηφηεηαο. Δλψ, ην 

πνζνζηφ απηφ αλεβαίλεη ζηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο 41-50, φπνπ 7/10 ζεσξνχλ φηη είλαη 

κεγάιεο ή πςίζηεο ζπνπδαηφηεηαο. 

 Σα Έηε Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

(p=0,005). Σα άηνκα κε ηε κηθξφηεξε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

ζεσξνχλ ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ 6/10 ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν ζπκκεηνρήο, κεγάιεο ή 

πςίζηεο ζπνπδαηφηεηαο, φπσο επίζεο θαη ηα άηνκα κε κεγάιε επαγγεικαηηθή εκπεηξία κε 

πνζνζηφ 5/10. Δλψ, ηα άηνκα κε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε 4-6 έηε, ζρεδφλ 6/10 

εληάζζνπλ ηνλ ιφγν απηφλ, ζην επίπεδν κηθξήο ή κέηξηαο ζπνπδαηφηεηαο. 

Ο 3
νο

 θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο ιφγνο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην Πξφγξακκα 

Δθπαίδεπζεο, δειαδή ε αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ψζηε λα 

νξγαλψλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, παξαηεξείηαη λα έρεη εμάξηεζε κε: 

 Σν Φχιν ησλ ππνθεηκέλσλ (p=0,003). Παξαηεξήζεθε φηη νη άλδξεο επέιεμαλ ην 

ζπγθεθξηκέλν ιφγν ζπκκεηνρήο ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηηο γπλαίθεο, θαη αληίζηνηρα ην 

πνζνζηφ ησλ αλδξψλ πνπ εληάζζεη απηφλ ηνλ ιφγν ζπκκεηνρήο ζην επίπεδν κεγάιεο ή 

πςίζηεο ζπνπδαηφηεηαο είλαη αξθεηά πςειφ 13/20, ελψ ησλ γπλαηθψλ είλαη κηθξφηεξν 7/20. 
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Ο 4
νο

 θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο ιφγνο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην Πξφγξακκα, 

δειαδή γηα πεξεηαίξσ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε, παξαηεξείηαη λα έρεη εμάξηεζε κε:  

 Σν Δπάγγεικα ησλ ππνθεηκέλσλ (p=0,031). Παξαηεξήζεθε φηη ην ζπγθεθξηκέλν ιφγν 

ζπκκεηνρήο, έλα κεγάιν κέξνο ησλ Ηδησηηθψλ Τπαιιήισλ, ζρεδφλ 6/10 θαη ησλ Διεχζεξσλ 

Δπαγγεικαηηψλ, ζρεδφλ 5/10, δελ ηνλ επέιεμαλ θαζφινπ, ελψ αληίζεηα νη Γεκφζηνη 

Τπάιιεινη, φρη απιά ηνλ επέιεμαλ, αιιά ζρεδφλ 5/10 ζεσξνχλ φηη είλαη κεγάιεο ή πςίζηεο 

ζπνπδαηφηεηαο.  

 Σελ θαηνρή θαη ην Θέκα – Σίηιν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (p=0,023). Παξαηεξήζεθε 

φηη απηφλ ηνλ ιφγν ζπκκεηνρήο, απφ απηνχο πνπ έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή ζπλαθέο, έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ππνθεηκέλσλ 9/20 δελ ηνλ 

επέιεμε, αθνινπζνχλ κε ιίγν κηθξφηεξν πνζνζηφ 7/20 φζνη έρνπλ κεηαπηπρηαθφ αιιά κε 

ζπλαθέο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, θαη ζρεδφλ 6/20 πνπ δελ έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ θαίλεηαη 

λα κελ ηνλ πξνηηκνχλ. Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη κεγάιεο ή πςίζηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνλ 

ζεσξνχλ κε πνζνζηφ ζρεδφλ 9/20, φζνη έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα κε ζπλαθέο ζηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ελψ φζνη δελ έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ηνλ θαηαηάζζνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηελ θαηεγνξία κηθξήο ή κέηξηαο ζπνπδαηφηεηαο, κε πνζνζηφ 11/20. 

 Σελ θαηνρή Πηζηνπνίεζεο απφ ην ΔΚΔΠΗ (p=0,003). Παξαηεξείηαη φηη 9/20 πνπ δελ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη απφ ην ΔΚΔΠΗ, ζεσξνχλ ηνλ ιφγν απηφλ κηθξήο ή κέηξηαο ζπνπδαηφηεηαο, 

ελψ φζνη είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ ην ΔΚΔΠΗ, ζεσξνχλ ηνλ ιφγν απηφλ κεγάιεο ή πςίζηεο 

ζπνπδαηφηεηαο, κε πνζνζηφ 10/20. 

Ο 5
νο

 θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο ιφγνο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην Πξφγξακκα 

Δθπαίδεπζεο, δειαδή δελ είρε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, παξαηεξείηαη λα έρεη εμάξηεζε κε:  

 Σελ Ζιηθία ησλ ππνθεηκέλσλ (p=0,008). Παξαηεξείηαη φηη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν 

ζπκκεηνρήο δελ ηνλ επέιεμαλ, κε κεγάιε δηαθνξά 13/20, ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη 

φζνη ηνλ επέιεμαλ, δει. 7/20, ζεσξνχλ φηη είλαη κηθξήο ή κέηξηαο ζπνπδαηφηεηαο. Απφ ηελ 

άιιε, ηα άηνκα κηθξήο ειηθίαο <30, ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ φινπο 7/20, φηη 

είλαη κεγάιεο ή πςίζηεο ζπνπδαηφηεηαο θαη ηα άηνκα 30-40, ζπκθσλνχλ κε απηφλ ηνλ ιφγν, 

κφιηο ζε πνζνζηφ 2/20. 

 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα πνζνζηά πνπ ζπγθεληξψλεη ν θάζε ιφγνο ζπκκεηνρήο: 
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ΔΗΡΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (%) 

ΛΟΓΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 1
ε
 2

ε
 3

ε
 4

ε
 Γελ 

επηιέρζεθε 

Ζ βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο κεηξνχζε 

ζεηηθά ζε ελδερφκελν κειι. απαζρφιεζεο 

 

46,3 

 

8,4 

 

13,7 

 

18,7 

 

12,6 

Βειηίσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη 

πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ 

 

12,6 

 

38,9 

 

21,1 

 

12,6 

 

14,7 

Αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ ζηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο 

 

30,5 

 

14,7 

 

18,9 

 

12,6 

 

23,2 

 

Γηα πεξεηαίξσ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε 

 

4,2 

 

25,3 

 

22,1 

 

13,7 

 

34,7 

 

Γελ είρε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

 

4,2 

 

8,4 

 

15,8 

 

27,4 

 

44,2 

Βειηίσζε θνηλσληθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ επαθψλ 

 

- 

 

4,2  

 

2,1  

 

6,3 

 

87,4  

Μεγάιν κέξνο ζπλαδέιθσλ ζα ην 

παξαθνινπζνχζε 

 

- 

 

- 

 

2,1  

 

8,4  

 

89,5  

Δπνηθνδνκεηηθή αμηνπνίεζε ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ 

 

2,1  

 

- 

 

2,1  

 

2,1  

 

93,7  

 

 

 

10.1.4. ‘Γεληθή’ εληχπσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην Πξφγξακκα 

 

Σν Γ΄ κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη 3 εξσηήζεηο: 

 

Δξψη. Ν
ν
 14: «ε πνην βαζκό νη γλώζεηο θαη νη δεμηόηεηεο πνπ απνθηήζαηε 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ξόινπ ζαο σο εθπαηδεπηή/ηξηα;» 

Πίλαθαο 1: Λφγνη ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα θαηά ζεηξά επηινγήο θαη ζπνπδαηφηεηαο 
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Ο βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ, κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, βξέζεθε λα έρεη εμάξηεζε κε: 

 Σελ θαηνρή θαη ην Θέκα – Σίηιν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (p=0,005). Παξαηεξήζεθε 

φηη φζνη έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή ζπλαθέο, ζεσξνχλ φινη 

επί ηνπ ζπλφινπ, φηη νη γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ & ζε πςειφ βαζκφ. Δλψ, ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

Μεηαπηπρηαθφ αιιά φρη ζπλαθέο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζπγθεληξψλνπλ ζηελ ίδηα ηηκή 

πνζνζηφ 15/20 θαη φζνη δελ θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηφ 14/20. 

 Σελ παξαθνινχζεζε θη άιισλ Δπηκνξθσηηθψλ Πξνγξακκάησλ, κεηά ην πέξαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο (p=0,000). Παξαηεξείηαη φηη νη 13/20 πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ άιια 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ζεσξνχλ φηη νη γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο αληαπνθξίλνληαη ζε ρακειφ βαζκφ κε ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ, ελψ γηα απηνχο πνπ παξαθνινχζεζαλ θη άιια επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα, ην πνζνζηφ πνπ δειψλνπλ φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ & ζε πςειφ βαζκφ, αλέξρεηαη ζηνπο18/20. 

 Σα πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη, ηνπο βνήζεζαλ λα 

βειηηψζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ (p=0,008). Γειαδή, φζνη ζεσξνχλ φηη 

βειηηψζεθε κέηξηα ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ, δειψλνπλ φηη νη γλψζεηο πνπ 

απέθηεζαλ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπο ζε ρακειφ βαζκφ, κε πνζνζηφ 10/20 

θαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, κε αλάινγν πνζνζηφ 9/20. Δλψ, απφ φζνπο ζεσξνχλ φηη 

βειηηψζεθε ηθαλνπνηεηηθά ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ, νη 16/20 δειψλνπλ φηη 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο 

ζεσξνχλ φηη νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο 

πνπ απέθηεζαλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπο σο εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ (51,6%). 

Ο Μέζνο ξνο είλαη ≈ 3 (φπνπ 2 = «ε 

ρακειφ», 3 = «Αξθεηά» = Μ.Ο., 4 = «Πνιχ») 

(βι. Γξάθ. 13). 
Γξάθεκα 13: πζρέηηζε απνθιεζεηζψλ γλψζεσλ 

& δεμηνηήησλ κε ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ 
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ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ γλψζεσλ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθφ & ζε πςειφ βαζκφ, θαη φζνη 

ζεσξνχλ φηη βειηηψζεθε ηθαλνπνηεηηθά, ζπγθεληξψλνπλ ζηηο ίδηεο ηηκέο πνζνζηφ 19/20. 

Ο βαζκφο πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ζεσξνχλ φηη νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ 

απέθηεζαλ, ζρεηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπο, παξνπζηάδεη ζρέζε αλάινγε κε ην βαζκφ 

πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο: 

 Γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ (p=0,016). πγθεθξηκέλα, 

φζνη ζεσξνχλ φηη γλσξίδνπλ πνιχ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ, δειψλνπλ 

κε πνζνζηφ 19/20 φηη ππάξρεη απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπζρέηηζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ & ζε πςειφ 

βαζκφ θαη φζνη ζεσξνχλ φηη γλσξίδνπλ αξθεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά, βξίζθνληαη ζηηο 

ίδηεο ηηκέο, κε πνζνζηφ 15/20. Δλψ, παξαηεξείηαη κηα κεηαθίλεζε φζσλ ζεσξνχλ φηη 

γλσξίδνπλ ιίγν απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζπζρέηηζεο ησλ γλψζεσλ πξνο 

ην επίπεδν ρακειφ, κε πνζνζηφ 8/20 (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 39). 

 Γλσξίδνπλ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο (p=0,043) θαη δηεξεπλνχλ ηα εκπφδηα ησλ ελειίθσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ (p=0,050). 

 Θεσξνχλ φηη ην Πξφγξακκα απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

(p=0,000) θαη πσο νη απνθηεζείζεο γλψζεηο, ηνπο νδήγεζαλ ζε αλαζηνραζκφ ησλ 

πξνγελέζηεξσλ αληηιήςεσλ ηνπο θαη ζηελ απφθαζε γηα αιιαγέο (p=0,015). 

 

Δξψη. Ν
ν
 15: «Θεσξείηε όηη απνθηήζαηε πεξηζζόηεξν ζεσξεηηθέο γλώζεηο, πξαθηηθέο, ή 

θαη ηα δύν;»  

 
Γξάθεκα 14: Απφθηεζε ζεσξεηηθψλ ή (θαη) 

πξαθηηθψλ γλψζεσλ 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο 

ζεσξνχλ φηη απέθηεζαλ έλα ζπλδπαζκφ 

ζεσξεηηθψλ & πξαθηηθψλ γλψζεσλ. 

Βέβαηα, ελψ ν κεγαιχηεξνο πιεζπζκφο 

δήισζε φηη απνθηήζεθε έλαο ζπλδπαζκφο 

γλψζεσλ (54,7%), ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ππνθεηκέλσλ πνπ ζεσξνχλ φηη 

απέθηεζαλ πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθέο γλψζεηο 

(33,7%) (βι. Γξάθ. 14).  
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Αο ζεκεησζεί φηη, ν Μέζνο ξνο εδψ είλαη παξαπιαλεηηθφο, θαζψο θπκαίλεηαη  ≈ 2,2 (δει. 1 

= «Θεσξεηηθέο γλψζεηο», 2 = «Πξαθηηθέο γλψζεηο» < Μ.Ο. < «θαη ηα δχν: ζεσξεηηθέο & πξαθηηθέο 

γλψζεηο». Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο Σππηθήο Απφθιηζεο πνπ παξνπζηάδεη κεγάιε ηηκή, άξα θαη 

κεγάιε δηαζπνξά.  

Σν είδνο ινηπφλ, ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ ηα ππνθείκελα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, βξέζεθε εμαξηάηαη απφ: 

 Σηο ζεσξίεο κάζεζεο (p=0,000). Παξαηεξείηαη φηη φζνπο ηνπο βνήζεζαλ ιίγν νη ζεσξίεο 

κάζεζεο λα θαηαιάβνπλ ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθεο, ζεσξνχλ φηη νη γλψζεηο πνπ 

απέθηεζαλ είλαη θαηά θχξην ιφγν ζεσξεηηθέο, κε πνζνζηφ 11/20. ζνπο ηνπο βνήζεζαλ 

αξθεηά, ζεσξνχλ φηη νη γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ είλαη ζεσξεηηθέο & πξαθηηθέο, 

ζπγθεληξψλνληαο ζε απηήλ ηελ ηηκή ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 11/20, αιιά θαη έλαο 

ζεκαληηθφο πιεζπζκφο αηφκσλ, δει. 8/20 ζεσξνχλ φηη απέθηεζαλ κφλν ζεσξεηηθέο θαη 

ηέινο, φζνπο ηνπο βνήζεζαλ πνιχ νη ζεσξίεο κάζεζεο, ζεσξνχλ θαηά ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία, δει. 17/20 φηη απέθηεζαλ ζεσξεηηθέο & πξαθηηθέο. 

 

Δξψη. Ν
ν
 16: «ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη ην Πξόγξακκα απηό ζαο θαζηζηά πην 

αληαγσληζηηθνύο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, σο εθπαηδεπηέο, ππεπζύλνπο νξγάλσζεο θ.ι.π.;» 

 

 

 Σελ Ζιηθία ησλ ππνθεηκέλσλ (p=0,000). Παξαηεξείηαη φηη απφ ηα άηνκα ειηθίαο <30, 

δειψλνπλ θαηά πιεηνςεθία, 13/20, φηη ην Πξφγξακκα απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο 

ζε πςειφ βαζκφ θαη νη 7/20 δειψλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Δπίζεο, ηα άηνκα ειηθίαο 30-

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ζεσξνχλ 

φηη ε παξαθνινχζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Πξνγξάκκαηνο απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην Μέζν ξν πνπ 

είλαη ≈ 3 (δει. 1 = «Καζφινπ», 2 = «ε ρακειφ», 

3 = «ε ηθαλνπνηεηηθφ» ≈ Μ.Ο. < 4 = ε πνιχ 

πςειφ») (βι. Γξάθ. 15).  

Ο βαζκφο πνπ ην Πξφγξακκα απμάλεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο, βξέζεθε λα έρεη 

εμάξηεζε κε:  
Γξάθεκα 15: Δλίζρπζε αληαγσληζηηθφηεηαο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
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40, δηακνηξάδνληαη κε ζεκαληηθά πνζνζηά θαη ζηηο ηξεηο ηηκέο ηνπ βαζκνχ ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο φκσο, δει 9/20, λα απαληνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ. Δλψ, απφ ηα άηνκα ειηθίαο 41-50, νη 11/20 δειψλνπλ φηη ην Πξφγξακκα επεξεάδεη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζε ρακειφ βαζκφ θαη νη 9/20 δειψλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ. 

 Σελ θαηνρή Πηζηνπνίεζεο ηνπ ΔΚΔΠΗ (p=0,017). Γειαδή, απφ φζνπο είλαη πηζηνπνηεκέλνη 

απφ ην ΔΚΔΠΗ, νη 12/20 δειψλνπλ φηη ην Πξφγξακκα ελίζρπζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηά 

ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη νη 7/20 ζε ρακειφ. Δλψ, φζνη δελ είλαη πηζηνπνηεκέλνη, 

δηακνηξάδνληαη θαη ζηηο ηξεηο ηηκέο ηνπ βαζκνχ αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο, 

δει. 8/20 λα δειψλνπλ φηη εληζρχζεθε ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζε πςειφ θαη νη 7/20 λα 

δειψλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

 Σελ θαηεγνξία ηνπ Δπαγγέικαηνο ηνπο (p=0,000). Παξαηεξείηαη φηη νη Άλεξγνη, κε κεγάιε 

δηαθνξά απφ ηνπο ππνινίπνπο ζεσξνχλ φηη ην Πξφγξακκα επεξέαζε ζε πςειφ βαζκφ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, κε πνζνζηφ 16/20. Καη ακέζσο κεηά αθνινπζνχλ νη Ηδησηηθνί 

ππάιιεινη θαη νη Διεχζεξνη Δπαγγεικαηίεο πνπ δειψλνπλ φηη ην Πξφγξακκα ελίζρπζε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθφ & ζε πςειφ βαζκφ, κε ηα πνζνζηά ζηηο ηηκέο απηέο 

ζπλνιηθά λα θπκαίλνληαη κεηαμχ 16-17/20. Ζ θαηεγνξία ησλ Γεκφζησλ Τπαιιήισλ είλαη ε 

κφλε πνπ ζπγθεληξψλεη ηφζν κεγάιν πνζνζηφ ζηελ ηηκή ζε ρακειφ πνπ θηάλεη ζηνπο 11/20 

θαη αθνινπζεί ε ηηκή ζε ηθαλνπνηεηηθφ κε πνζνζηφ 8/20 (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 40). 

 Σελ παξαθνινχζεζε θη άιισλ Δπηκνξθσηηθψλ Πξνγξακκάησλ, κεηά ην πέξαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο (p=0,039). Παξαηεξείηαη φηη απφ απηνχο πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ άιια 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κεηά ην πέξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη 9/20 δειψλνπλ φηη ην 

Πξφγξακκα ελίζρπζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη νη 7/20 ζε 

ρακειφ βαζκφ. Αληίζεηα, απφ απηνχο πνπ παξαθνινχζεζαλ θη άιια επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα, νη 9/20 δειψλνπλ φηη εληζρχζεθε ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ θαη νη 7/20 δειψλνπλ ζε πςειφ βαζκφ. 

 Σν ζπζρεηηζκφ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ απφ ην Πξφγξακκα, κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ ξφινπ ηνπο σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ (p=0,034). Παξαηεξείηαη φηη ηα άηνκα πνπ 

ζεσξνχλ φηη νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ ζρεηίδνληαη ζε ρακειφ βαζκφ κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη, δει. 11/20 δειψλνπλ φηη ην Πξφγξακκα ελίζρπζε 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζε ρακειφ βαζκφ, θαη νη 6/20 ζε ηθαλνπνηεηηθφ. Δλψ, ηα άηνκα 

πνπ ζεσξνχλ φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ κε ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ 

ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, δειψλνπλ φηη εληζρχζεθε ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, κε πνζνζηφ 10/20 θαη κε ηηο άιιεο δπν ηηκέο λα ζπγθεληξψλνπλ ίζα 

πνζνζηά, δει. 5/20 γηα ηελ θαζεκηά. Σέινο, ηα άηνκα πνπ ζεσξνχλ φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε ζε 
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πςειφ βαζκφ, ζπγθεληξψλνληαη θαηά πιεηνςεθία, δει. 12/20, ζην επίπεδν 

αληαγσληζηηθφηεηαο πςειφ, θαη ακέζσο κεηά νη 7/20 ζην επίπεδν ηθαλνπνηεηηθφ (βι. 

Παξάξη. 2, Γξάθ. 41).  

Ο βαζκφο πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ζεσξνχλ φηη ην Πξφγξακκα αχμεζε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, παξνπζηάδεη κηα ζρέζε αλάινγε κε ην βαζκφ πνπ: 

 Σα πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη, ηνπο βνήζεζαλ λα 

βειηηψζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ (p=0,000). 

 Οη απνθηεζείζεο γλψζεηο, ηνπο νδήγεζαλ ζε αλαζηνραζκφ ησλ πξνγελέζηεξσλ αληηιήςεσλ 

ηνπο θαη ζηελ απφθαζε γηα αιιαγέο (p=0,034). 

 

 

10.1.5. Γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ 

 

Σν Γ ΄ κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη 11 εξσηήζεηο: 

Δξψη. Ν
ν
 17: «Γλσξίδεηε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ;» 

 

 

 Σελ θαηεγνξία ηνπ Δπάγγεικα ηνπο (p=0,046). Παξαηεξείηαη φηη νη Ηδησηηθνί Τπάιιεινη 

ζεσξνχλ φηη γλσξίδνπλ πνιχ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ 10/20, ζε ζρέζε κε άιινπ είδνπο θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ. Δλψ, ζην επίπεδν αξθεηά 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο 

ζεσξνχλ σο επί ην πιείζηνλ, φηη γλσξίδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, κε ην Μέζν ξν λα 

είλαη ≈ 3 (φπνπ 3 = «Αξθεηά») (βι. Γξάθ. 16). 

Ζ γλψζε ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο 

γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ 

εθπαηδεπηψλ, βξέζεθε λα έρεη εμάξηεζε κε: 

 
Γξάθεκα 16:  Γλψζε βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Δθπαηδεπηή Δλειίθσλ 
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βξίζθνληαη νη Γεκφζηνη Τπάιιεινη, κε πνζνζηφ  ζρεδφλ 7/20, νη Διεχζεξνη Δπαγγεικαηίεο – 

Απηναπαζρνινχκελνη κε πνζνζηφ 11/20, θαη νη Άλεξγνη, κε πνζνζηφ ζρεδφλ 10/20. 

 Σα Έηε Δπαγγεικαηηθήο ηνπο Γξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

(p=0,000). Παξαηεξείηαη απφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηε κηθξφηεξε έσο θαη θαζφινπ 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, νη πεξηζζφηεξνη γλσξίδνπλ 

ιίγν ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, κε πνζνζηφ 10/20 θαη αξθεηά, κε 

πνζνζηφ 8/20. Δλψ, νη πεξηζζφηεξνη, δει. 12/20, πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 4-6 

εηψλ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ζπγθεληξψλνληαη ζηελ ηηκή αξθεηά. Σέινο, απφ ηα άηνκα 

κε >7 έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, δει. νη 16/20 δειψλνπλ 

φηη γλσξίδνπλ πνιχ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 42). 

 Σελ θαηνρή θαη ην Θέκα – Σίηιν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (p=0,000). Παξαηεξείηαη 

φηη απφ απηνχο πνπ δελ έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζρεδφλ 6/10 γλσξίδνπλ ιίγν ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. Δλψ, φζνη έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα αιιά 

κε ζπλαθέο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ηα γλσξίδνπλ αξθεηά, κε πνζνζηφ 6/10, θαη ην 

επίπεδν γλψζεο αλεβαίλεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, κε πνζνζηφ 7/10, φζσλ θαηέρνπλ 

Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή ζπλαθέο. 

 Σελ θαηνρή Πηζηνπνίεζεο απφ ην ΔΚΔΠΗ (p=0,000). Παξαηεξείηαη φηη νη 7/10 πνπ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη απφ ην ΔΚΔΠΗ, γλσξίδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, ελψ απφ απηνχο πνπ δελ είλαη, νη πεξηζζφηεξνη ζπγθεληξψλνληαη ζην 

επίπεδν γλψζεο αξθεηά, κε πνζνζηφ ζρεδφλ 5/10. 

 Σελ παξαθνινχζεζε θη άιισλ Δπηκνξθσηηθψλ Πξνγξακκάησλ, κεηά ην πέξαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο (p=0,048). Παξαηεξείηαη φηη νη 6/10 πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ άιια 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κεηά ην πέξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, γλσξίδνπλ αξθεηά & πνιχ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, ελψ ην πνζνζηφ αλεβαίλεη ζηνπο 8/10, γηα 

απηνχο πνπ παξαθνινχζεζαλ θη άιια επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. 

 

Δπηπιένλ, δηαπηζηψλεηαη πσο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φηη φηαλ απμάλεηαη ν βαζκφο πνπ νη 

εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο γλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο εθπαηδεπηήο 

ελειίθσλ, απμάλεηαη επίζεο ζεηηθά θη ν βαζκφο ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο απφ ηελ νπνία 

εμαξηάηαη. Απηέο νη κεηαβιεηέο, πνπ εκθαλίδνπλ κηα ζρέζε αλάινγε κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

είλαη νη αθφινπζεο: 

 Σα πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη, ηνπο βνήζεζαλ λα 

βειηηψζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ (p=0,013). 
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 Σν επίπεδν γλψζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ, θάησ απφ ηηο νπνίεο καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά 

νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη (p=0,005), θαη ν βαζκφο επηδίσμεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο (p=0,000). 

 Ο βαζκφο ρξήζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ (p=0,028). 

 Ζ δηακφξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ (p=0,003), θαη επλντθνχ θιίκαηνο γηα ηελ 

αλάπηπμε αιιειεπίδξαζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (p=0,001). 

 Σν επίπεδν γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ (p=0,000). πγθεθξηκέλα, φζνη ζεσξνχλ φηη γλσξίδνπλ ιίγν ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, γλσξίδνπλ ιίγν 

κε πνζνζηφ 5/10 ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. ζνη ζεσξνχλ φηη 

γλσξίδνπλ αξθεηά θαη ηηο ηερληθέο απηέο, γλσξίδνπλ αξθεηά κε πνζνζηφ 5/10 θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά θαη αληηζηνίρσο, φζνη γλσξίδνπλ πνιχ ηηο ηερληθέο, γλσξίδνπλ κε 

πνζνζηφ 6/10 πνιχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 43). 

Απηέο νη κεηαβιεηέο, πνπ εκθαλίδνπλ κηα ζρέζε αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ δπζθνιία δηαζχλδεζεο ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο (p=0,000), θαη ηεο ππέξβαζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη (p=0,000). 

 Ζ δπζθνιία ησλ ππνθεηκέλσλ λα ζπληνλίδνπλ απνηειεζκαηηθά θαη λα εκςπρψλνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή νκάδα (p=0,001). πγθεθξηκέλα, φζνη δε δπζθνιεχνληαη θαζφινπ λα 

ζπληνλίδνπλ απνηειεζκαηηθά θαη λα εκςπρψλνπλ ηελ εθπ. νκάδα, δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ 

5/10 πνιχ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπηψλ, φζνη δπζθνιεχνληαη ιίγν, 

δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ ζρεδφλ 5/10 αξθεηά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ 

ελειίθσλ θαη φζνη δπζθνιεχνληαη αξθεηά, δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ ζρεδφλ 6/10 ιίγν θαη ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 44). 
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Δξψη. Ν
ν
 18: «Γλσξίδεηε ηηο πξνϋπνζέζεηο θάησ από ηηο νπνίεο καζαίλνπλ πην 

απνηειεζκαηηθά;» 

 

 

Ζ γλψζε ηνπο γηα ηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο, βξέζεθε εμαξηάηαη απφ: 

 ηελ Ζιηθία ησλ ππνθεηκέλσλ (p=0,001). Παξαηεξείηαη φηη φζν κεγαιψλεη ε ειηθία ηνπο, 

ηφζν ζεσξνχλ φηη γλσξίδνπλ θαη ζε θαιχηεξν βαζκφ ηηο πξνυπνζέζεηο, θάησ απφ ηηο νπνίεο 

καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη. πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα <30, 

ζεσξνχλ, κε πνζνζηφ 8/20 φηη γλσξίδνπλ ιίγν ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ καζαίλνπλ πην 

απνηειεζκαηηθά νη ελήιηθεο, ηα άηνκα 30-40, κε πνζνζηφ 13/20, ζεσξνχλ φηη γλσξίδνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο απηέο αξθεηά θαη ηα άηνκα 41-50, κε πνζνζηφ 11/20, ζεσξνχλ φηη ηηο 

γλσξίδνπλ πνιχ. 

 Σελ θαηνρή θαη ην Θέκα – Σίηιν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (p=0,001). Παξαηεξείηαη 

φηη απφ απηνχο πνπ έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα κε ζπλαθέο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ππνθεηκέλσλ, δει. 13/20, δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ αξθεηά ηηο 

πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο, ελψ απφ απηνχο πνπ έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα 

ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ππνθεηκέλσλ, δει. 13/20, 

δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ πνιχ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο. 

 Σελ θαηνρή Πηζηνπνίεζεο απφ ην ΔΚΔΠΗ (p=0,007). Παξαηεξείηαη φηη φζνη είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη απφ ην ΔΚΔΠΗ, ζπγθεληξψλνληαη ζηελ θαηεγνξία αξθεηά κε πνζνζηφ 8/20 

θαη ζηελ θαηεγνξία πνιχ κε πνζνζηφ 12/20, ελψ ε ηηκή ιίγν δελ παξνπζηάδεη θαζφινπ 

πνζνζηφ. Απφ ηελ άιιε, φζνη δελ θαηέρνπλ ηελ πηζηνπνίεζε, δηακνηξάδνληαη θαη ζηηο ηξεηο 

Γξάθεκα 17: Γλψζε πξνυπνζέζεσλ 

απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο 

ζεσξνχλ φηη γλσξίδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη. Ο Μέζνο ξνο είλαη ≈ 3,2 

(δει. 3 = «Αξθεηά» < Μ.Ο. < 4 = «Πνιχ»), 

δηφηη αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

ππνθεηκέλσλ δειψλνπλ φηη ηηο γλσξίδνπλ πνιχ 

(βι. Γξάθ. 17). 
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ηηκέο, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα ζπγθεληξψλνληαη ζην επίπεδν αξθεηά κε πνζνζηφ 11/20, 

ελψ ην ακέζσο κηθξφηεξν πνζνζηφ 6/20 ζπγθεληξψλεηαη ζην επίπεδν πνιχ. 

Ο βαζκφο πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ζεσξνχλ φηη γλσξίδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο βξέζεθε λα εμαξηάηαη αλάινγα κε ην βαζκφ 

πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο: 

 Θεσξνχλ πσο ηα πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη, ηνπο 

βνήζεζαλ λα βειηηψζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ (p=0,010). 

 Γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ (p=0,005). 

 Γλσξίδνπλ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο, νη νπνίεο ηνπο βνήζεζαλ λα θαηαιάβνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 

καζαίλνπλ νη ελήιηθεο (p=0,000). Παξαηεξείηαη πσο φζνπο βνήζεζαλ ιίγν νη ζεσξίεο 

κάζεζεο λα θαηαιάβνπλ ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθεο, γλσξίδνπλ ιίγν ηηο 

πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο, ζπγθεληξψλνληαο ζε απηήλ ηελ ηηκή ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ 7/20. ζνπο βνήζεζαλ αξθεηά νη ζεσξίεο κάζεζεο λα θαηαιάβνπλ ηνλ 

ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθεο, γλσξίδνπλ αξθεηά ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο κε πνιχ κεγάιν 

πνζνζηφ 13/20, θαη αληηζηνίρσο, φζνπο βνήζεζαλ πνιχ νη ζεσξίεο κάζεζεο, γλσξίδνπλ πνιχ 

ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 45). 

 πκβάινπλ ζηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο (p=0,000). Παξαηεξείηαη πσο φζνη επηδηψθνπλ ιίγν ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, γλσξίδνπλ ιίγν ηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο, 

ζπγθεληξψλνληαο ζε απηήλ ηελ ηηκή ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 9/20. ζνη επηδηψθνπλ αξθεηά 

ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, γλσξίδνπλ αξθεηά ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο κε πνιχ 

κεγάιν πνζνζηφ 15/20, θαη αληηζηνίρσο, φζνη επηδηψθνπλ πνιχ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, γλσξίδνπλ πνιχ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, κε πνζνζηφ 14/20 (βι. Παξάξη. 2, 

Γξάθ. 46). 

Αληίζηξνθα, ν βαζκφο πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ζεσξνχλ φηη γλσξίδνπλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο, παξνπζηάδεη ζρέζε 

αληηζηξφθσο αλάινγε κε ην βαζκφ πνπ νη ίδηνη δπζθνιεχνληαη λα ζπληνλίδνπλ απνηειεζκαηηθά θαη 

λα εκςπρψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα (p=0,001).  
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Δξψη. Ν
ν
 19: «Πόζν ζεκαληηθό ζεσξείηε όηη είλαη ην εθπαηδεπηηθό "ζπκβόιαην" ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;» 

 

 

Δξψη. Ν
ν
 20: «Γπζθνιεύεζηε ζην λα δηαζπλδέεηε ην πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο 

πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο;» 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο δπζθνιεχνληαη ζε κηθξφ βαζκφ λα δηαζπλδένπλ ην 

πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο, κε ην Μέζν 

ξν λα θπκαίλεηαη ≈ 2 (δει. 1 = «Καζφινπ» < Μ.Ο. < 2 = «Λίγν»,  3 = «Αξθεηά», 4 = «Πνιχ»).  

(βι. Γξάθ. 19). 

 
Γξάθεκα 19: Γπζθνιία δηαζχλδεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο κε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο 

Γξάθεκα 18:  Βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ¨ζπκβνιαίνπ¨ 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ζεσξνχλ 

φηη ην εθπαηδεπηηθφ "ζπκβφιαην" είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αο 

ζεκεησζεί πσο δελ παξαηεξείηαη εμάξηεζε κε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αιιά νχηε θαη 

κε θάπνηα άιιε κεηαβιεηή. Ο Μέζνο ξνο είλαη ≈ 

3,5 (δει. 3 = «Αξθεηά» < Μ.Ο. < 4 = «Πνιχ»), 

δηφηη ππάξρεη έλα αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ δειψλνπλ φηη ηηο γλσξίδνπλ 

αξθεηά, ελψ ειάρηζην είλαη ην πνζνζηφ ζηελ ηηκή 

ιίγν (βι. Γξάθ. 18). 

Αο ζεκεησζεί φηη ν Μ.Ο. είλαη ειάρηζηά 

κηθξφηεξνο απφ ηελ ηηκή 2 θαη ε Σππηθή 

Απφθιηζε ιακβάλεη κεγάιε ηηκή, θαζψο ππάξρεη 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

δειψλνπλ φηη δελ δπζθνιεχνληαη θαζφινπ λα 

ζπληνλίδνπλ απνηειεζκαηηθά θαη λα 

εκςπρψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα θαη ην 

ακέζσο επφκελν ζεκαληηθφ πνζνζηφ είλαη ζηελ 

ηηκή αξθεηά. 
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Ο βαζκφο δπζθνιίαο ινηπφλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, φηαλ 

πξνζπαζνχλ λα δηαζπλδέζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο, βξέζεθε λα έρεη εμάξηεζε κε: 

 Σα Έηε Δπαγγεικαηηθήο ηνπο Γξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

(p=0,000). πγθεθξηκέλα, απφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηε κηθξφηεξε έσο θαη θαζφινπ 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, νη πεξηζζφηεξνη 

δπζθνιεχνληαη αξθεηά & πνιχ, κε πνζνζηφ 10/20 θαη ππάξρεη θαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

αηφκσλ πνπ δπζθνιεχνληαη ιίγν, κε πνζνζηφ 8/20. Δλψ, νη πεξηζζφηεξνη πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ θαηεγνξία 4-6 εηψλ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ζπγθεληξψλνληαη ζηελ ηηκή ιίγν, κε 

πνζνζηφ 11/20, αιιά ππάξρεη θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ αηφκσλ 5/20 πνπ δελ 

δπζθνιεχνληαη θαζφινπ. Αληίζηξνθα, ηα άηνκα κε >7 έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, 

ζπγθεληξψλνληαη θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζηελ ηηκή θαζφινπ κε πνζνζηφ 13/20 θαη ην 

ακέζσο επφκελν πνζνζηφ 7/20 βξίζθεηαη ζηελ ηηκή ιίγν. 

 Σελ θαηνρή Πηζηνπνίεζεο απφ ην ΔΚΔΠΗ (p=0,000). Παξαηεξείηαη φηη φζνη είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη απφ ην ΔΚΔΠΗ, δελ δπζθνιεχνληαη θαζφινπ λα ζπληνλίδνπλ 

απνηειεζκαηηθά θαη λα εκςπρψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα, κε πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη 

ζηνπο 16/20. Δλψ, φζνη δελ θαηέρνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΚΔΠΗ, δηακνηξάδνληαη θαη ζηηο 

ηξεηο ηηκέο ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα δπζθνιεχνληαη ιίγν, κε 

πνζνζηφ 9/20 θαη ην ακέζσο επφκελν πνζνζηφ 7/20 λα κελ δπζθνιεχνληαη θαζφινπ. 

 Γπζθνιεχνληαη λα μεπεξλνχλ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη 

(p=0,004). Παξαηεξείηαη φηη φζνη δπζθνιεχνληαη πνιχ λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη, δειψλνπλ φηη δπζθνιεχνληαη ιίγν λα 

δηαζπλδένπλ ην πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο 

απηψλ, κε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ 12/20. Δλψ, παξαηεξείηαη κηα κεηαθίλεζε ησλ φζσλ 

ζεσξνχλ φηη είλαη αξθεηά δπζρεξήο ε ππέξβαζε απηψλ ησλ εκπνδίσλ θαη ζηηο ηξεηο ηηκέο πνπ 

βαζκνχ δπζθνιίαο, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα δειψλνπλ φηη δπζθνιεχνληαη ιίγν, κε πνζνζηφ 

10/20. Σέινο, φζνη ζεσξνχλ φηη είλαη ιίγν δπζρεξήο ε ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ απηψλ, δελ 

δπζθνιεχνληαη θαζφινπ, κε πνζνζηφ 9/20 θαη δπζθνιεχνληαη ιίγν, κε πνζνζηφ 7/20. 

Ο βαζκφο πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο δπζθνιεχνληαη λα δηαζπλδένπλ ην πεξηερφκελν 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο, παξνπζηάδεη κηα ζρέζε 

αληηζηξφθσο αλάινγε κε ην βαζκφ πνπ νη ίδηνη: 

 Γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ (p=0,000) θαη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (p=0,042). 
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 πκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ (p=0,000). 

 Γηακνξθψλνπλ καζεζηαθφ θιίκα, πνπ επλνεί ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(p=0,000). Παξαηεξείηαη φηη φζνη δηακνξθψλνπλ πνιχ επλντθφ θιίκα, δειψλνπλ κε πνζνζηφ 

10/20 φηη δελ δπζθνιεχνληαη θαζφινπ λα δηαζπλδένπλ ην πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε 

ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο θαη 8/20 φηη δπζθνιεχνληαη ιίγν. ζνη 

δηακνξθψλνπλ επλντθφ καζεζηαθφ θιίκα ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, δπζθνιεχνληαη ιίγν κε 

αξθεηά πςειφ πνζνζηφ 12/20. Δλψ, φζνη δηακνξθψλνπλ ζε κηθξφ βαζκφ καζεζηαθφ θιίκα 

επλντθφ γηα λα αλαπηπρζεί αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη πεξηζζφηεξνη 

δπζθνιεχνληαη αξθεηά, κε πνζνζηφ 11/20 (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 47). 

 

Δξψη. Ν
ν
 21: «αο βνήζεζαλ νη ζεσξίεο κάζεζεο λα θαηαιάβεηε ηνλ ηξόπν πνπ 

καζαίλνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπόκελνη;» 

 

 

 

 Σα Έηε Δπαγγεικαηηθήο ηνπο Γξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

(p=0,008). Παξαηεξείηαη φηη ζε άηνκα κε ηε κηθξφηεξε έσο θαη θαζφινπ επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, αιιά θαη ζε άηνκα κε πνιιά ρξφληα 

εκπεηξίαο >7, νη ζεσξίεο κάζεζεο ηνπο βνήζεζαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, δει. αξθεηά, κε 

πνζνζηφ θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο 6/10. Δλψ, ηα άηνκα κε 4-6 έηε, εμπςψλνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο ζε πνιχ πςειφ επίπεδν, κε πνζνζηφ ζρεδφλ 5/10. 

 Σν είδνο ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ (p=0,000). Παξαηεξείηαη φηη ην είδνο ησλ γλψζεσλ 

πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζρεηίδεηαη κε ην θαηά πφζνλ 

Γξάθεκα 20: πκβνιή ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κάζεζεο ησλ 

ελειίθσλ  

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ζεσξνχλ 

φηη ηνπο βνήζεζαλ αξθεηά νη ζεσξίεο κάζεζεο 

λα θαηαιάβνπλ ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη 

ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη, κε ην Μέζν ξν λα 

είλαη 3 (δει. 3 = «Αξθεηά») (βι. Γξάθ. 20). 

Ζ γλψζε ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηηο 

ζεσξίεο κάζεζεο, πνπ απνηειεί ζεκαληηθή 

βνήζεηα γηα ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη, βξέζεθε λα έρεη εμάξηεζε κε: 
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ζεσξνχλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο πσο ηνπο βνήζεζαλ νη ζεσξίεο κάζεζεο ζην δηδαθηηθφ 

ηνπο έξγν. Δηδηθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα είλαη αμηνζεκείσηα γηα φζνπο ζεσξνχλ φηη 

απνθηήζεθαλ ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο, δειαδή ε ζεσξία απέθηεζε θαη πξαθηηθή 

εθαξκνγή, φπνπ ζην επίπεδν αξθεηά & πνιχ ζπγθεληξψλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (9/10) 

απηψλ πνπ δειψλνπλ φηη ηνπο βνήζεζαλ νη ζεσξίεο απηέο. 

 Σε δπζθνιία πξνζαξκνγήο θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (p=0,003). Παξαηεξείηαη φηη φζνη δελ δπζθνιεχνληαη λα 

πξνζαξκφζνπλ νξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, νη ζεσξίεο κάζεζεο ηνπο βνήζεζαλ αξθεηά & πνιχ, κε πνζνζηφ 8/10, ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη. Δλψ, φζνη 

δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκφζνπλ νξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, νη ζεσξίεο κάζεζεο 

ηνπο βνήζεζαλ ιίγν & αξθεηά, κε πνζνζηφ 10/10. Γειαδή, παξαηεξείηαη κηα κεηαθίλεζε απφ 

ην πνιχ ηεο θαηεγνξίαο πνπ ηνπο βνήζεζαλ νη ζεσξίεο κάζεζεο, πξνο ην ιίγν γηα απηνχο πνπ 

δελ ηνπο βνήζεζαλ ηφζν. 

Ο βαζκφο πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ζεσξνχλ φηη ηνπο βνήζεζαλ νη ζεσξίεο 

κάζεζεο,  εμαξηάηαη αλάινγα κε ην βαζκφ πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο: 

 Θεσξνχλ φηη νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ, αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

ξφινπ ηνπο σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ (p=0,043). 

 Γλσξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη (p=0,000) θαη επίζεο δηεξεπλνχλ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ (p=0,000). 

 Γλσξίδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(p=0,009) θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (p=0,010). 

 Έρνπλ αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ κηαο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο (p=0,006). 

 Οδεγήζεθαλ ζε αλαζηνραζκφ ησλ πξφηεξσλ αληηιήςεψλ ηνπο θαη ζηελ απφθαζε γηα 

αιιαγέο (p=0,019). 
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Δξψη. Ν
ν
 22: «Γλσξίδεηε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ελεξγνπνηνύλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ;» 

 

 

 Σν Φχιν ησλ ππνθεηκέλσλ (p=0,004). Παξαηεξείηαη φηη νη άλδξεο δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ 

πνιχ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε 

ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ ζπγθεληξψλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο ζην επίπεδν αξθεηά. 

 Σελ Ζιηθία ηνπο (p=0,022). Σα άηνκα πνπ ειηθηαθά είλαη κεηαμχ 30-40 εηψλ, παξαηεξείηαη 

φηη γλσξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, θηάλνληαο ζην πνζνζηφ 8/10 

φζσλ δειψλνπλ φηη ηηο γλσξίδνπλ αξθεηά & πνιχ, ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθηαθά κηθξφηεξνπο 

θαη κεγαιχηεξνπο πνπ ζπγθεληξψλνπλ κηθξφηεξα πνζνζηά ζε απηέο ηηο ηηκέο. 

 Σα Έηε Δπαγγεικαηηθήο ηνπο Γξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

(p=0,000). ζν απμάλνληαη ηα Έηε Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ Σνκέα ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, παξαηεξείηαη φηη ηα ππνθείκελα γλσξίδνπλ θαη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηηο ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 48). 

 Σελ θαηνρή θαη ην Θέκα – Σίηιν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (p=0,000). Παξαηεξείηαη 

φηη απφ απηνχο πνπ δελ έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα, γλσξίδνπλ ιίγν ηηο ελεξγεηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, κε πνζνζηφ 11/20. Δλψ, απφ απηνχο πνπ έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ 

δίπισκα κε ζπλαθέο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δει. 11/20, 

δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ αξθεηά ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, θαη απφ απηνχο πνπ έρνπλ 

Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

ππνθεηκέλσλ 12/20 δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ πνιχ απηέο ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο. 

 Ζ θαηνρή Πηζηνπνίεζεο απφ ην ΔΚΔΠΗ (p=0,000). Παξαηεξείηαη φηη φζνη είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη απφ ην ΔΚΔΠΗ, γλσξίδνπλ πνιχ ηηο ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, κε 

Γξάθεκα 21: Γλψζε ησλ ελεξγεηηθψλ 

ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ζεσξνχλ φηη 

γλσξίδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, κε  Μέζν ξν ≈ 

3 (δει. 3 = «Αξθεηά»). (βι. Γξάθ. 21).  

Ζ γλψζε ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηηο 

ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, βξέζεθε λα 

έρεη εμάξηεζε κε: 
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πνζνζηφ 9/10. Δλψ, φζνη δελ θαηέρνπλ ηελ πηζηνπνίεζε, δηακνηξάδνληαη θαη ζηηο ηξεηο ηηκέο, 

κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα ζπγθεληξψλνληαη ζην επίπεδν αξθεηά, κε πνζνζηφ 10/20, ελψ ην 

ακέζσο κηθξφηεξν πνζνζηφ 7/20 ζπγθεληξψλεηαη ζην επίπεδν ιίγν. 

 Σελ παξαθνινχζεζε θη άιισλ Δπηκνξθσηηθψλ Πξνγξακκάησλ, κεηά ην πέξαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο (p=0,000). Παξαηεξείηαη φηη νη 16/20 πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ άιια 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κεηά ην πέξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, γλσξίδνπλ ιίγν & αξθεηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, ελψ γηα απηνχο πνπ παξαθνινχζεζαλ θη άιια 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ην πνζνζηφ πνπ δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ αξθεηά & πνιχ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο αλέξρεηαη ζηνπο 18/20. 

 Σε κεηαβνιή ησλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ, απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

(p=0,000). Παξαηεξείηαη φηη ζε φζνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ρακειφ βαζκφ ε κεηαβνιή ησλ 

ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ηνπο, απφ ηελ εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ, 

δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ πνιχ ηηο ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, κε πνζνζηφ ζρεδφλ 

5/10. Δλψ, ζε φζνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε κεηαβνιή απηή, 

δειψλνπλ 6/10 φηη γλσξίδνπλ επίζεο αξθεηά θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, θαη ζε φζνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πςειφ βαζκφ, δειψλνπλ 6/10 φηη ηηο γλσξίδνπλ πνιχ. 

 Σν ζπζρεηηζκφ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ απφ ην Πξφγξακκα, κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ ξφινπ ηνπο σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ (p=0,000). Σα άηνκα πνπ ζεσξνχλ φηη νη γλψζεηο 

πνπ απέθηεζαλ ζρεηίδνληαη ζε ρακειφ βαζκφ κε ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπο σο εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ, θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ ιίγν ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, κε πνζνζηφ 12/20. Δπίζεο, 

ηα άηνκα πνπ ζεσξνχλ φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ γλψζεσλ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, 

δειψλνπλ ζε πνζνζηφ 11/20 φηη γλσξίδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο αξθεηά, θαη ηα άηνκα 

πνπ ζεσξνχλ φηη ππάξρεη απηή ε ζπζρέηηζε ζε πςειφ βαζκφ, δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ πνιχ 

ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, κε πνζνζηφ 11/20 (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 49). 

Ο βαζκφο πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο γλσξίδνπλ ηηο ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο, εμαξηάηαη αλάινγα κε ην βαζκφ πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο: 

 Γλσξίδνπλ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο (p=0,009). 

 Γηακνξθψλνπλ καζεζηαθφ θιίκα, πνπ επλνεί ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(p=0,001) θαη ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ (p=0,000). 

Απ‟ ηελ άιιε κηα ζρέζε αληηζηξφθσο αλάινγε παξαηεξείηαη κε ηε δπζθνιία ηνπο λα 

ζπληνλίδνπλ απνηειεζκαηηθά θαη λα εκςπρψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα (p=0,003).  
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Δξψη. Ν
ν
 23: «Υξεζηκνπνηείηε ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;» 

 

 

Ο βαζκφο ρξήζεο ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, 

θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, βξέζεθε λα έρεη εμάξηεζε κε: 

 Σελ θαηνρή θαη ην Θέκα – Σίηιν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (p=0,001). Παξαηεξείηαη 

πσο ηα άηνκα κε Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ 

ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, κε πνζνζηφ 11/20, ηα άηνκα πνπ έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ 

δίπισκα, αιιά φρη ζπλαθέο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ζπγθεληξψλνληαη θαηά πιεηνςεθία 

ζηελ ηηκή αξθεηά, κε πνζνζηφ 12/20 θαη ηα άηνκα πνπ δελ θαηέρνπλ θάπνηνλ Μεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ηηκή κε κηθξφηεξν πνζνζηφ, δει 11/20. 

 Σελ θαηνρή Πηζηνπνίεζεο απφ ην ΔΚΔΠΗ (p=0,001). Παξαηεξείηαη φηη φζνη δελ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη απφ ην ΔΚΔΠΗ, ζπγθεληξψλνληαη θαηά πιεηνςεθία ζηελ θαηεγνξία 

«ΑΡΚΔΣΑ», κε πνζνζηφ 6/10 θαη ζηελ θαηεγνξία πνιχ, κε πνζνζηφ 2/10. Απφ ηελ άιιε, 

φζνη είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ ην ΔΚΔΠΗ, 4/10 ζεσξνχλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά ηηο 

ελεξγεηηθέο ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο θαη 6/10 πνιχ. 

 Σε δπζθνιία πξνζαξκνγήο θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (p=0,001). Παξαηεξείηαη φηη φζνη δελ δπζθνιεχνληαη λα 

πξνζαξκφζνπλ νξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά & πνιχ ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, κε 

πνζνζηφ 19/20. Δλψ, φζνη δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκφζνπλ νξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

Γξάθεκα 22: Υξήζε ζπκκεηνρηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο. 

Αο ζεκεησζεί φηη ν Μέζνο ξνο είλαη ≈ 3,2 (δει. 

3 = «Αξθεηά» < Μ.Ο. < 4 = «Πνιχ»), δηφηη 

ππάξρεη έλα αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ δειψλνπλ φηη ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ζπρλά, ελψ πνιχ κηθξφ είλαη 

ην πνζνζηφ ζηελ ηηκή ιίγν (βι. Γξάθ. 22).  
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ηερληθέο, ρξεζηκνπνηνχλ ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο αξθεηά & πνιχ, κε πνζνζηφ 

13/20, αλεβάδνληαο ην πνζνζηφ ηεο ηηκήο ιίγν. 

 Σε κεηαβνιή ησλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ (p=0,000). Παξαηεξείηαη φηη ζε φζνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ρακειφ βαζκφ ε κεηαβνιή ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ηνπο, 

απφ ηελ εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ, δειψλνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο, δηακνηξάδνληαο εμίζνπ ζεκαληηθά πνζνζηά θαη ζηηο ηξεηο ηηκέο. Δλψ, 

ζε φζνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε κεηαβνιή ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

αληηιήςεσλ ηνπο, δειψλνπλ ζρεδφλ 8/10 φηη ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο αξθεηά θαη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, θαη ζε φζνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πςειφ βαζκφ, δειψλνπλ ζρεδφλ 

6/10 φηη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 50). 

Ο βαζκφο πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο,  εμαξηάηαη αλάινγα κε ην βαζκφ πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο γλσξίδνπλ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ (p=0,028) θαη ηηο ζεσξίεο κάζεζεο (p=0,010). Δλψ, κηα 

ζρέζε αληηζηξφθσο αλάινγε παξαηεξείηαη κε ηε δπζθνιία ησλ ππνθεηκέλσλ λα ζπληνλίδνπλ 

απνηειεζκαηηθά θαη λα εκςπρψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα (p=0,002). 

 

Δξψη. Ν
ν
 24: «Μπνξείηε λα ζρεδηάζεηε κηα εθπαηδεπηηθή ελόηεηα;» 

 

 

Σν επίπεδν ηθαλφηεηαο ζρεδηαζκνχ κηαο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο, βξέζεθε λα εμαξηάηαη απφ: 

 Σελ Ζιηθία ησλ ππνθεηκέλσλ (p=0,011). πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα <30, δειψλνπλ φηη είλαη ζε 

ζέζε λα ζρεδηάδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κηαλ εθπαηδεπηηθή ελφηεηα θαη 

Γξάθεκα 23: Ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ 

εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο είλαη ζέζε 

λα ζρεδηάζνπλ κηαλ εθπαηδεπηηθή ελφηεηα ζε 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Απηφ θαίλεηαη θαη 

απφ ην Μέζν ξν πνπ θπκαίλεηαη ≈ 3,2 (δει. 3 = 

«Αξθεηά» < Μ.Ο. < 4 = «Άξηζηα»). Αο ζεκεησζεί 

επίζεο φηη, ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα ζρεδηάδνπλ άξηζηα κηαλ 

εθπαηδεπηηθή ελφηεηα (βι. Γξάθ. 23).  
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ζπγθεληξψλνληαη θαηά πιεηνςεθία ζην επίπεδν αξθεηά, κε πνζνζηφ 11/20 θαη ηα επίπεδα κε 

δπζθνιία θαη άξηζηα ιακβάλνπλ ίδηα πνζνζηά. Δπίζεο, απφ ηα άηνκα ειηθίαο 30-40, νη 11/20 

δειψλνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, δει. αξθεηά, θαη νη 6/20 

άξηζηα. Αληίζηξνθα, απφ ηα άηνκα ειηθίαο 41-50, νη 6/20 δειψλνπλ αξθεηά θαη νη 14/20 

δειψλνπλ άξηζηα, αλεβάδνληαο απηήλ ηελ ηηκή πνπ ζηηο δχν πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο 

ζπγθέληξσλε πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά. 

 Σελ θαηνρή Πηζηνπνίεζεο απφ ην ΔΚΔΠΗ (p=0,001). Παξαηεξείηαη φηη φζνη είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη απφ ην ΔΚΔΠΗ, είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ άξηζηα κηαλ εθπαηδεπηηθή 

ελφηεηα, κε πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζηνπο 13/20 θαη αξθεηά, κε πνζνζηφ 7/20. Δλψ, φζνη δελ 

θαηέρνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΚΔΠΗ, δηακνηξάδνληαη θαη ζηηο ηξεηο ηηκέο ηνπ βαζκνχ 

δπζθνιίαο, αιιά κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 12/20 λα δειψλνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, δειαδή αξθεηά, κηαλ εθπαηδεπηηθή ελφηεηα θαη κε ην ακέζσο 

κηθξφηεξν πνζνζηφ 5/20 λα βξίζθεηαη ζηελ ηηκή άξηζηα. 

 Σελ παξαθνινχζεζε θη άιισλ Δπηκνξθσηηθψλ Πξνγξακκάησλ, κεηά ην πέξαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο (p=0,023). Παξαηεξείηαη φηη απφ απηνχο πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ άιια 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, νη 15/20 είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ αξθεηά & άξηζηα κηαλ 

εθπαηδεπηηθή ελφηεηα, ελψ ην πνζνζηφ ζε απηέο ηηο ηηκέο αλεβαίλεη γη‟ απηνχο πνπ 

παξαθνινχζεζαλ θη άιια επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, θαζψο νη 18/20 είλαη ζε ζέζε λα 

ζρεδηάδνπλ αξθεηά & άξηζηα κηαλ εθπαηδεπηηθή ελφηεηα. 

 Σε δπζθνιία πξνζαξκνγήο θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (p=0,000). Παξαηεξείηαη φηη ζρεδφλ φινη φζνη δελ 

δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκφζνπλ νξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζρεδηάδνπλ αξθεηά & άξηζηα κηαλ εθπαηδεπηηθή ελφηεηα. 

Δλψ, φζνη δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκφζνπλ νξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, βξίζθνληαη 

ζηηο ίδηεο ηηκέο, κε πνζνζηφ 12/20 αιιά ππάξρεη θαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο αηφκσλ, δει. 

8/20, πνπ ζρεδηάδνπλ κηαλ εθπαηδεπηηθή ελφηεηα κε δπζθνιία. 

Δπίζεο, δηαπηζηψλεηαη κηα ζρέζε αλάινγε ηνπ βαζκνχ ηθαλφηεηαο ζρεδηαζκνχ κηαο 

εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο, κε ην βαζκφ πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο: 

 Γλσξίδνπλ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο (p=0,006).  

 Γηεξεπλνχλ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη (p=0,000). Απφ 

απηνχο πνπ δηεξεπλνχλ ζε κέηξην βαζκφ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη, νη πεξηζζφηεξνη, δει.10/20, δειψλνπλ φηη κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ κε 

δπζθνιία κηαλ εθπαηδεπηηθή ελφηεηα. Δλψ, απφ απηνχο πνπ δηεξεπλνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 
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βαζκφ ηα εκπφδηα απηά, νη 14/20 δειψλνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ αξθεηά κηαλ 

εθπαηδεπηηθή ελφηεηα θαη απφ απηνχο πνπ δηεξεπλνχλ πιήξσο ηα εκπφδηα απηά, νη 15/20 

ζρεδηάδνπλ άξηζηα κηαλ εθπαηδεπηηθή ελφηεηα (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 51). 

 

Eξψη. Ν
o
 25: «Αμηνινγείηε ζπρλά ην εθπαηδεπηηθό ζαο έξγν;» 

 

Ζ ζπρλφηεηα ινηπφλ, πνπ νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, 

βξέζεθε λα έρεη κηα ζρέζε αλάινγε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο (p=0,003).  

 

Δξψη. Ν
ν
 26: «Γηεξεπλάηε ηα εκπόδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθνη εθπαηδεπόκελνη;» 

 

Γξάθεκα 24: Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

Γξάθεκα 25: Γηεξεχλεζε εκπνδίσλ 

ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο 

δηεξεπλνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα 

εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη. Αο ζεκεησζεί φηη, ν Μέζνο 

ξνο είλαη ≈ 3,1 (δει. 3 = «Αξθεηά» < Μ.Ο. < 4 

= «Πνιχ»), δηφηη ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ δειψλνπλ φηη ηηο 

γλσξίδνπλ πνιχ, ελψ πνιχ κηθξφ είλαη ην 

πνζνζηφ ζηελ ηηκή κέηξηα (βι. Γξάθ. 25). 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο 

αμηνινγνχλ αξθεηά πξνο πνιχ ζπρλά ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. Αο ζεκεησζεί φηη, ν 

Μέζνο ξνο είλαη ≈ 3,2 (δει. 3 = «Αξθεηά» < 

Μ.Ο. < 4 = «Πνιχ»), δηφηη ππάξρεη έλα αξθεηά 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

δειψλνπλ φηη ην αμηνινγνχλ πνιχ ζπρλά, ελψ 

πνιχ κηθξφ είλαη ην πνζνζηφ ζηελ ηηκή ιίγν  (βι. 

Γξάθ. 24). 
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Ο βαζκφο πνπ νη εθπαηδεπηέο δηεξεπλνχλ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη, βξέζεθε λα εμαξηάηαη αλάινγα κε ην βαζκφ πνπ νη ίδηνη: 

 Θεσξνχλ πσο ηα πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη, ηνπο 

βνήζεζαλ λα βειηηψζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ (p=0,040). 

Παξαηεξείηαη φηη ζε φζνπο βειηηψζεθε ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ κέηξηα 

απφ ηα πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα, νη 9/20 έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηεξεπλνχλ 

ηθαλνπνηεηηθά ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη. ε φζνπο 

βειηηψζεθε ηθαλνπνηεηηθά, ζπγθεληξψλνληαη νη 11/20 ζηελ ίδηα ηηκή θαη ηέινο, ζε φζνπο 

βειηηψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ, ζπγθεληξψλνληαη 

θαηά πιεηνςεθία δει. 16/20 ζηελ ηηκή απηή (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 52).  

 Θεσξνχλ πσο νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ απφ ην Πξφγξακκα, ζρεηίδνληαη 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπο σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ (p=0,050). 

 Γλσξίδνπλ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο (p=0,000) θαη έρνπλ αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ 

κηαο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο (p=0,000).  

 πκβάινπλ ζηελ ελδπλάκσζε φζσλ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (p=0,000). 

 Μεηαβιήζεθαλ νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ηνπο σο πξνο ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ 

ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ, απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο (p=0,025). 

Καη ζρεηηθά κε: 

 Σε δπζθνιία πξνζαξκνγήο νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (p=0,042). Παξαηεξείηαη φηη φζνη δελ δπζθνιεχνληαη λα 

πξνζαξκφζνπλ εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, έρνπλ αλαπηχμεη ηθαλνπνηεηηθά & πιήξσο ηελ ηθαλφηεηα λα δηεξεπλνχλ ηα 

εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη, κε πνζνζηφ 9/10. Δλψ, φζνη 

δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκφζνπλ νξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, δηεξεπλνχλ ηα εκπφδηα 

απηά κέηξηα & ηθαλνπνηεηηθά, κε πνζνζηφ 8/10. Γειαδή, παξαηεξείηαη κηα κεηαθίλεζε απφ 

ηελ ηηκή πιήξσο ηεο θαηεγνξίαο πνπ δηεξεπλνχλ ηα εκπφδηα, πξνο ην κέηξηα. 

 

 

Δξψη. Ν
ν
 27: «Δίλαη δπζρεξήο ε ππέξβαζε απηώλ ησλ εκπνδίσλ;» 

 Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο δειψλνπλ φηη είλαη ιίγν δπζρεξήο ε ππέξβαζε ησλ 

εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη. Αο ζεκεησζεί φηη, ν Μέζνο ξνο είλαη 

≈ 2,7 (δει. 2 = «Λίγν» < Μ.Ο. < 3 = «Αξθεηά», 4 = «Πνιχ»). 
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Ο βαζκφο δπζθνιίαο ηεο ππέξβαζεο απηψλ ησλ εκπνδίσλ, βξέζεθε λα έρεη εμάξηεζε κε: 

 Σελ θαηνρή Πηζηνπνίεζεο απφ ην ΔΚΔΠΗ (p=0,030). Παξαηεξείηαη φηη φζνη είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη απφ ην ΔΚΔΠΗ, δπζθνιεχνληαη ιίγν λα μεπεξλνχλ ηα εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη, κε πνζνζηφ 14/20. Δλψ, φζνη δελ θαηέρνπλ ηελ 

πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΚΔΠΗ, δηακνηξάδνληαη θαη ζηηο ηξεηο ηηκέο ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο, κε 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο φκσο λα δειψλνπλ φηη δπζθνιεχνληαη ιίγν κε πνζνζηφ 9/20. 

 Σα Έηε Δπαγγεικαηηθήο ηνπο Γξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

(p=0,000). Απφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηε κηθξφηεξε έσο θαη θαζφινπ επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, νη πεξηζζφηεξνη δπζθνιεχνληαη πνιχ λα μεπεξλνχλ 

ηα εκπφδηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, κε πνζνζηφ 9/20 θαη νη ππφινηπνη κνηξάδνληαη ηζάξηζκα 

ζηηο ηηκέο αξθεηά θαη ιίγν. Δλψ, νη πεξηζζφηεξνη κε 4-6 έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, 

ζπγθεληξψλνληαη ζηελ ηηκή ιίγν κε πνζνζηφ 10/20 θαη ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

αηφκσλ, δει. 8/20, πνπ δπζθνιεχνληαη αξθεηά. Σέινο, ηα άηνκα κε >7 έηε, ζπγθεληξψλνληαη 

θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζηελ ηηκή ιίγν, κε πνζνζηφ 18/20 (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 53). 

 Θέκα – Σίηιν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (p=0,000). Παξαηεξείηαη πσο φζνη έρνπλ 

Μεηαπηπρηαθφ ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, νη 14/20 δπζθνιεχνληαη ιίγν λα μεπεξλνχλ ηα 

εκπφδηα απηά, θαη νη 6/20 αξθεηά. Δπίζεο, φζνη  έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ αιιά φρη ζπλαθέο ζηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζπγθεληξψλνληαη κε ην ίδην πνζνζηφ ζηελ ηηκή ιίγν, κε ηε κφλε 

δηαθνξά φηη δηακνηξάδνληαη νη ππφινηπνη θαη ζηηο άιιεο δχν ηηκέο ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο. 

Δλψ, απφ απηνχο πνπ δελ θαηέρνπλ θάπνην Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, νη 9/20 

δπζθνιεχνληαη πνιχ θαη νη 8/20 αξθεηά. 

Γξάθεκα 26: Γπζθνιία ππέξβαζεο εκπνδίσλ 

Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο Σππηθήο 

Απφθιηζεο πνπ παξνπζηάδεη κεγάιε ηηκή, εθφζνλ 

θαη ζηα ηξία επίπεδα δπζθνιίαο ζπγθεληξψλεηαη 

ζεκαληηθφο αξηζκφο ππνθεηκέλσλ, άξα θαη ε 

δηαζπνξά ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

απάληεζε είλαη κεγάιε. πγθεθξηκέλα, ην 

ακέζσο επφκελν κεγάιν πνζνζηφ είλαη ζηελ ηηκή 

«Αξθεηά» θαη αθνινπζεί ε ηηκή «Πνιχ» πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ παξφκνην πνζνζηφ (βι. Γξάθ. 

26). 
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 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ (p=0,000). Παξαηεξείηαη φηη φζν 

πεξηζζφηεξν ηα ππνθείκελα γλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, ηφζν 

κεηψλεηαη θαη ν βαζκφο δπζθνιίαο ηεο ππέξβαζεο ησλ εκπνδίσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Ο βαζκφο πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο δπζθνιεχνληαη λα μεπεξλνχλ ηα εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη, παξνπζηάδεη κηα ζρέζε αλάινγε κε ην βαζκφ πνπ νη 

εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο: 

 Γπζθνιεχνληαη θαηά ηε δηαζχλδεζε ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο (p=0,004) θαη ζην λα 

ζπληνλίδνπλ απνηειεζκαηηθά θαη λα εκςπρψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα (p=0,031). 

 

 

10.1.6. Δθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ 

 

Σν Δ΄ κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη 3 εξσηήζεηο: 

Ζ εξψηεζε Ν
ν
 28: «εκεηώζηε πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηηο παξαθάησ εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, επηιέγνληαο ην βαζκό πνπ ηαηξηάδεη θαιύηεξα ζηηο 

απόςεηο ζαο», πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ 8 ππνεξσηήκαηα: 

 

  

 

Ο βαζκφο ρξήζεο ινηπφλ, ηεο ηερληθήο «Δκπινπηηζκέλε Δηζήγεζε» απφ ηνπο εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ, βξέζεθε λα έρεη εμάξηεζε κε: 

Γξάθεκα 27.1: πρλφηεηα ρξήζεο 

Δκπινπηηζκέλεο Δηζήγεζεο 

Δξψη. Ν
ν
 28.1 «Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε 

ηελ Δκπινπηηζκέλε Δηζήγεζε;»   

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ 

αξθεηά πξνο πνιχ ζπρλά ηελ εθπαηδεπηηθή ηερληθή 

ηεο Δκπινπηηζκέλεο Δηζήγεζεο. Αο ζεκεησζεί φηη, ν 

Μέζνο ξνο είλαη ≈ 3,1 (δει. 3 = «Αξθεηά» < Μ.Ο. < 4 

= «Πνιχ»), δηφηη ππάξρεη έλα αξθεηά ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ δειψλνπλ φηη ηε 

ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ζπρλά, ελψ πην κηθξφ είλαη ην 

πνζνζηφ ζηελ ηηκή ιίγν (βι. Γξάθ. 27.1). 
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 Σελ θαηνρή θαη ην Θέκα – Σίηιν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (p=0,028). Παξαηεξείηαη 

φηη απφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή ζπλαθέο, 

νη 6/10 ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά ζπρλά ηελ Δκπινπηηζκέλε Δηζήγεζε, θαη νη 2/10 πνιχ ζπρλά. 

Δλψ, απφ ηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα κε ζπλαθέο ζηελ Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ, νη 3/10 ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά ζπρλά ηελ ηερληθή απηή, θαη νη 5/10 πνιχ ζπρλά. 

 Σε δπζθνιία πξνζαξκνγήο νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (p=0,037). Παξαηεξείηαη φηη απφ απηνχο πνπ 

δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκφδνπλ εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο, νη 19/20 ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά & πνιχ ζπρλά ηελ Δκπινπηηζκέλε 

Δηζήγεζε. Δλψ, φζνη δελ δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκφδνπλ εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, 

ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά & πνιχ ζπρλά ηελ Δκπινπηηζκέλε Δηζήγεζε, κε ιίγν πην ρακειφ 

πνζνζηφ, δει. 15/20. Παξαηεξείηαη ινηπφλ, κηα κεηαθίλεζε απφ ηελ ηηκή αξθεηά ηεο 

θαηεγνξίαο πνπ δελ δπζθνιεχνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή απηή, πξνο ην ιίγν. 

 

 

 

 

Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο Σππηθήο Απφθιηζεο πνπ παξνπζηάδεη κεγάιε ηηκή, εθφζνλ ε 

δηαζπνξά ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ ζπγθεθξηκέλε απάληεζε είλαη κεγάιε. πγθεθξηκέλα, ελψ ν 

κεγαιχηεξνο πιεζπζκφο δήισζε φηη ρξεζηκνπνηεί αξθεηά ζπρλά ηελ Πξνζνκνίσζε, ππάξρεη έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ππνθεηκέλσλ πνπ ζεσξνχλ φηη ηελ ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ θαη έλα εμίζνπ 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ πνπ ζεσξνχλ φηη ηε ρξεζηκνπνηνχλ ιίγν (βι. Γξάθ. 28.2). 

Ο βαζκφο ρξήζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο «Πξνζνκνίσζε», βξέζεθε λα έρεη εμάξηεζε 

κε: 

Δξψη. Ν
ν
 28.2: «Πόζν ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηε ηελ Πξνζνκνίσζε;»       

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηερληθή ηεο Πξνζνκνίσζεο. Αο 

ζεκεησζεί φηη, ν Μέζνο ξνο εδψ είλαη 

παξαπιαλεηηθφο, θαζψο θπκαίλεηαη  ≈ 2,9 (δει. 2 = 

«Λίγν» < Μ.Ο. < 3 = «Αξθεηά») (βι. Γξάθ. 27.2).  

 

Γξάθεκα 27.2: πρλφηεηα ρξήζεο 

Πξνζνκνίσζεο 
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 Σε δπζθνιία πξνζαξκνγήο νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (p=0,002). Παξαηεξείηαη φηη απφ ηα άηνκα πνπ δελ 

δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκφζνπλ εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη 6/20 ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Πξνζνκνίσζε ιίγν, νη 7/20 αξθεηά ζπρλά 

θαη νη 7/20 πνιχ ζπρλά, δηακνηξάδνληαο έηζη εμίζνπ ζεκαληηθά πνζνζηά θαη ζηηο ηξεηο ηηκέο. 

Δλψ, απφ ηα άηνκα πνπ δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκφζνπλ εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, παξφιν 

πνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ θαηεγνξία απηή βξίζθεηαη ζηελ ηηκή αξθεηά, είλαη 

αμηνζεκείσην φηη ππάξρεη έλα πνζνζηφ, δει. 4/20 πνπ δειψλνπλ φηη δε ρξεζηκνπνηνχλ 

θαζφινπ ηελ Πξνζνκνίσζε θαη ζρεδφλ νη 4/20 δειψλνπλ φηη ηε ρξεζηκνπνηνχλ ιίγν. 

 

 

 

πγθεθξηκέλα, ε ηηκή ιίγν θαη αξθεηά ζπγθεληξψλεη ίζν πνζνζηφ, θαη ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ππνθεηκέλσλ πνπ ζεσξνχλ φηη ηελ ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ, ελψ πνιχ κηθξφηεξν είλαη ην 

πνζνζηφ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ απαληνχλ ιίγν (βι. Γξάθ. 28.3). Ο βαζκφο ρξήζεο ινηπφλ, ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο «Δπίδεημε», απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, βξέζεθε λα έρεη εμάξηεζε κε:  

 Σηο ζεσξίεο κάζεζεο (p=0,025). Παξαηεξείηαη φηη φζνπο ηνπο βνήζεζαλ ιίγν νη ζεσξίεο 

κάζεζεο λα θαηαιάβνπλ ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθεο, δε ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ ή 

ρξεζηκνπνηνχλ ιίγν ηελ Δπίδεημε, κε πνζνζηφ 6/10. ζνπο ηνπο βνήζεζαλ αξθεηά νη ζεσξίεο 

κάζεζεο, ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά & πνιχ ζπρλά ηελ ηερληθή ηεο Δπίδεημεο, ζπγθεληξψλνληαο 

ζε απηέο ηηο ηηκέο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 6/10, θαη αληηζηνίρσο, φζνπο ηνπο βνήζεζαλ πνιχ 

νη ζεσξίεο κάζεζεο, ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά & πνιχ ζπρλά ηελ Δπίδεημε, κε πνζνζηφ 7/10. 

Δξψη. Ν
ν
 28.3: «Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε 

ηελ Δπίδεημε;» 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ 

ζε ζρεδφλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

ηερληθή ηεο Δπίδεημεο. Αο ζεκεησζεί φηη, ν Μέζνο 

ξνο εδψ θπκαίλεηαη  ≈ 2,7 (δει. 2 = «Λίγν» < Μ.Ο. 

< 3 = «Αξθεηά»). Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο Σππηθήο 

Απφθιηζεο πνπ παξνπζηάδεη κεγάιε ηηκή, εθφζνλ ε 

δηαζπνξά ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

απάληεζε είλαη κεγάιε (βι. Γξάθ. 27.3). 
Γξάθεκα 27.3: πρλφηεηα ρξήζεο Δπίδεημεο 
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 Σν επίπεδν γλψζεο ησλ ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ (p=0,051). Παξαηεξείηαη φηη 

απφ απηνχο πνπ γλσξίδνπλ ιίγν ηηο ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, δηακνηξάδνληαη θαη 

ζηηο ηέζζεξηο ηηκέο, αιιά αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ αηφκσλ, 

δει. 5/20 πνπ δε ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ ηελ εθπαηδεπηηθή ηερληθήο ηεο Δπίδεημεο. Δλψ, απφ 

απηνχο πνπ γλσξίδνπλ αξθεηά ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, κφλν νη 2/20 δε ρξεζηκνπνηνχλ 

θαζφινπ ηελ Δπίδεημε θαη απφ απηνχο πνπ δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ πνιχ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο, ε ηηκή θαζφινπ ζπγθεληξψλεη κεδεληθφ πνζνζηφ. 

 Σε δπζθνιία ππέξβαζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη 

(p=0,044). Παξαηεξείηαη φηη φζνη δπζθνιεχνληαη πνιχ ζηελ ππέξβαζε απηψλ ησλ εκπνδίσλ, 

δε ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ ηελ ηερληθή ηεο Δπίδεημεο, απμάλνληαο ην πνζνζηφ απηήο ηεο 

ηηκήο ζηνπο 5/20, πνπ ζηηο δχν πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο ήηαλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα. 

 Σε δπζθνιία πξνζαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ (p=0,005). Παξαηεξείηαη φηη φζνη δελ δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκφδνπλ 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά & πνιχ 

ζπρλά, κε πνζνζηφ 12/20, ηελ ηερληθή ηεο Δπίδεημεο. Δλψ, φζνη δπζθνιεχνληαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ & ιίγν ηελ Δπίδεημε, κε 

πνζνζηφ 11/20. Γειαδή, παξαηεξείηαη κηα κεηαθίλεζε απφ ην θαζφινπ & ιίγν ηεο 

θαηεγνξίαο πνπ δπζθνιεχνληαη, πξνο ην αξθεηά & πνιχ γηα απηνχο πνπ δελ δπζθνιεχνληαη. 

 

 

 

 

Γξάθεκα 27.4: πρλφηεηα ρξήζεο 

Μειέηεο Πεξίπησζεο 

Δξψη. Ν
ν
 28.4: «Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε 

ηελ Μειέηε Πεξίπησζεο;» 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ 

ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

ηερληθή ηεο Μειέηεο Πεξίπησζεο. Αο ζεκεησζεί 

φηη, ν Μέζνο ξνο εδψ είλαη ιίγν παξαπιαλεηηθφο, 

δειαδή θπκαίλεηαη  ≈ 3 (δει. 1 = «Καζφινπ», 2 = 

«Λίγν», 3 = «Αξθεηά» < Μ.Ο. < 4 = «Πνιχ»). Απηφ 

ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο Σππηθήο Απφθιηζεο πνπ 

παξνπζηάδεη κεγάιε ηηκή, εθφζνλ ε δηαζπνξά ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ ζπγθεθξηκέλε απάληεζε είλαη 

κεγάιε (βι. Γξάθ. 27.4). 
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πγθεθξηκέλα, ην ακέζσο επφκελν κεγάιν πνζνζηφ ζπγθεληξψλεηαη ζηελ ηηκή αξθεηά, θαη 

ππάξρεη έλα επίζεο ζεκαληηθφ πνζνζηφ ππνθεηκέλσλ πνπ ζεσξνχλ φηη ηελ ρξεζηκνπνηνχλ ιίγν, ελψ 

ειάρηζην είλαη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ απαληνχλ θαζφινπ. Ο βαζκφο ρξήζεο ινηπφλ, ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο «Μειέηε Πεξίπησζεο», βξέζεθε λα έρεη εμάξηεζε κε: 

 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ (p=0,047). Παξαηεξείηαη φηη φζνη 

γλσξίδνπλ πνιχ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, δειψλνπλ φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο πνιχ ζπρλά, κε πνζνζηφ 6/10 ηελ ηερληθή ηεο Μειέηεο Πεξίπησζεο, 

θαη κε ην ακέζσο κηθξφηεξν πνζνζηφ 2/10 λα βξίζθεηαη ζηελ ηηκή αξθεηά. Δλψ, φζνη 

ζεσξνχλ φηη γλσξίδνπλ αξθεηά ή ιίγν ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, 

δηακνηξάδνληαη θπξίσο ζηηο ηηκέο πνιχ, αξθεηά θαη ιίγν κε ζρεηηθά ηζάμηα πνζνζηά. 

 Σν εάλ ζεσξνχλ φηη ε εθπαηδεπηηθή ηερληθήο ηεο Δπίδεημεο έρεη ζπλήζσο ζεηηθά 

απνηειέζκαηα (p=0,018). Παξαηεξείηαη φηη φζνη ζεσξνχλ φηη ε εθπαηδεπηηθή ηερληθή ηεο 

Μειέηεο Πεξίπησζεο δελ έρεη ζπλήζσο ζεηηθά απνηειέζκαηα, δηακνηξάδνληαη ζε φια ηα 

επίπεδα ρξήζεο ηεο ηερληθήο απηήο, κε ην επίπεδν θαζφινπ & ιίγν λα παξνπζηάδεη πνζνζηφ 

7/20. Δλψ, φζνη ζεσξνχλ φηη ε Μειέηε Πεξίπησζεο έρεη ζπλήζσο ζεηηθά απνηειέζκαηα, 

ζπγθεληξψλνληαη θαηά πιεηνςεθία, δει. 19/20, ζην επίπεδν ρξήζεο ηεο ηερληθήο απηήο 

αξθεηά & πνιχ. Δπεμεγεκαηηθά, φπνηνο εκπηζηεχεηαη φηη ε ηερληθή ηεο Μειέηεο Πεξίπησζεο 

ζα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, επηιέγεη λα ηε ρξεζηκνπνηεί θαη πην ζπρλά. 

 

 

 

 

Ο βαζκφο ρξήζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο «Καηαηγηζκφο Ηδεψλ», απφ ηνπο εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ, θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, βξέζεθε λα έρεη κηα ζρέζε αλάινγε κε: 

Γξάθεκα 27.5: πρλφηεηα ρξήζεο 

Καηαηγηζκνχ Ηδεψλ 

Δξψη. Ν
ν
 28.5: «Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε 

ηνλ Καηαηγηζκό Ιδεώλ;» 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηερληθή ηνπ Καηαηγηζκνχ Ηδεψλ. Αο 

ζεκεησζεί φηη, ν Μέζνο ξνο εδψ είλαη 

παξαπιαλεηηθφο, δειαδή θπκαίλεηαη  ≈ 3,2 (δει. 2 = 

«Λίγν», 3 = «Αξθεηά» < Μ.Ο. < 4 = «Πνιχ»). Απηφ 

ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο Σππηθήο Απφθιηζεο πνπ 

παξνπζηάδεη κεγάιε ηηκή, εθφζνλ ε δηαζπνξά ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ ζπγθεθξηκέλε απάληεζε είλαη 

κεγάιε (βι. Γξάθ. 27.5). 
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 Σηο ζεσξίεο κάζεζεο (p=0,013) θαη κε ηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ 

(p=0,001).  

 

 

 

Ο βαζκφο ρξήζεο ινηπφλ, ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο «Δξγαζία ζε Οκάδεο» απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, βξέζεθε λα έρεη εμάξηεζε κε: 

 Σν Φχιν ησλ ππνθεηκέλσλ (p=0,002). Παξαηεξείηαη φηη νη άλδξεο δειψλνπλ φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά & πνιχ ζπρλά ηελ εθπαηδεπηηθή ηερληθή ηεο Δξγαζίαο ζε Οκάδεο, κε 

πνζνζηφ 6/10. Δλψ, νη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Δξγαζία ζε Οκάδεο πνιχ πην ζπρλά απφ 

ηνπο άλδξεο, αλεβάδνληαο ηηο ηηκέο αξθεηά & πνιχ ζην πνζνζηφ 9/10. 

 Σελ θαηνρή Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (p=0,000). Παξαηεξείηαη πσο φια ηα άηνκα κε 

Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά & πνιχ ζπρλά 

ηελ ηερληθή Δξγαζία ζε Οκάδεο, θαζψο επίζεο θαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ κε 

ζπλαθέο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζπγθεληξψλνληαη θαηά πιεηνςεθία ζηηο ηηκέο αξθεηά & 

πνιχ, κε πνζνζηφ 9/10. Δλψ, ηα άηνκα πνπ δελ θαηέρνπλ θάπνηνλ Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν, 

βξίζθνληαη ζηηο ίδηεο ηηκέο κε αξθεηά κηθξφηεξν πνζνζηφ, ζρεδφλ 6/10.  

 Σν εάλ ζεσξνχλ φηη ε εθπαηδεπηηθή ηερληθήο ηεο Δξγαζίαο ζε Οκάδεο έρεη ζπλήζσο ζεηηθά 

απνηειέζκαηα (p=0,000). Παξαηεξείηαη φηη φζνη ζεσξνχλ φηη ε Δξγαζία ζε Οκάδεο, δελ έρεη 

ζπλήζσο ζεηηθά απνηειέζκαηα, δηακνηξάδνληαη ζε φια ηα επίπεδα ρξήζεο ηεο ηερληθήο απηήο 

κε παξφκνην πνζνζηφ. Δλψ, φζνη ζεσξνχλ φηη ε Δξγαζία ζε Οκάδεο έρεη ζπλήζσο ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, ζπγθεληξψλνληαη θαηά πιεηνςεθία, δει. 19/20, ζην επίπεδν ρξήζεο ηεο 

ηερληθήο απηήο πνιχ. Αο ζεκεησζεί ινηπφλ, φηη φπνηνο εκπηζηεχεηαη φηη ε ηερληθή απηή ζα 

θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, επηιέγεη λα ηε ρξεζηκνπνηεί θαη πην ζπρλά. 

Γξάθεκα 27.6: πρλφηεηα ρξήζεο 

Δξγαζίαο ζε Οκάδεο 

Δξψη. Ν
ν
 28.6: «Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε 

ηελ Δξγαζία ζε Οκάδεο;» 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ 

θαηά κεγάιε πιεηνςεθία, ζε πνιχ πςειφ βαζκφ, ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηερληθή ηεο Δξγαζίαο ζε Οκάδεο. Αο 

ζεκεησζεί φηη, ν Μέζνο ξνο είλαη ≈ 3,4 (δει. 3 = 

«Αξθεηά» < Μ.Ο. < 4 = «Πνιχ»). Απηφ ζπκβαίλεη 

ιφγσ ηεο Σππηθήο Απφθιηζεο πνπ παξνπζηάδεη κεγάιε 

ηηκή, εθφζνλ ε δηαζπνξά ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε απάληεζε είλαη κεγάιε (βι. Γξάθ. 27.6). 
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Ο βαζκφο ρξήζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο «Δξγαζία ζε Οκάδεο», απφ ηνπο εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ, βξέζεθε λα έρεη κηα ζρέζε αλάινγε κε ην βαζκφ πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο: 

 Γλσξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη (p=0,002), ηηο ζεσξίεο κάζεζεο (p=0,000) θαη κε ηε ρξήζε ελεξγεηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ (p=0,000). 

 

 

 

Ο βαζκφο ρξήζεο ηνπ Παηρληδηνχ Ρφισλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, βξέζεθε λα έρεη 

εμάξηεζε κε: 

 Σηο ζεσξίεο κάζεζεο ελήιηθεο (p=0,042). Παξαηεξείηαη φηη φζνπο ηνπο βνήζεζαλ ιίγν νη 

ζεσξίεο κάζεζεο λα θαηαιάβνπλ ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθεο, ρξεζηκνπνηνχλ ιίγν 

ηελ ηερληθή ηνπ Παηρληδηνχ Ρφισλ, κε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 9/20 γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 

ζνπο ηνπο βνήζεζαλ αξθεηά νη ζεσξίεο κάζεζεο, ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά & πνιχ ζπρλά ην 

Παηρλίδη Ρφισλ, ζπγθεληξψλνληαο ζε απηέο ηηο ηηκέο πνζνζηφ 11/20, θαη αλαιφγσο, φζνπο 

ηνπο βνήζεζαλ πνιχ νη ζεσξίεο κάζεζεο, ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο αξθεηά & πνιχ ζπρλά ηελ 

ηερληθή απηή, κε ιίγν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 12/20, κε ηε δηαθνξά φκσο ηεο κεηαθίλεζεο ελφο 

κεγάινπ πνζνζηνχ ππνθεηκέλσλ απφ ην αξθεηά πξνο ην πνιχ. 

 Σε δπζθνιία πξνζαξκνγήο θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Παξαηεξείηαη φηη φζνη δελ δπζθνιεχνληαη λα 

πξνζαξκφζνπλ εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά & πνιχ ζπρλά, κε πνζνζηφ 12/20, ηελ ηερληθή ηνπ Παηρληδηνχ Ρφισλ. 

Δλψ, φζνη δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκφζνπλ νξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, θαηά 

Γξάθεκα 27.7: πρλφηεηα ρξήζεο 

Παηρληδηνχ Ρφισλ 

Δξψη. Ν
ν
 28.7: «Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε 

ην Παηρλίδη Ρόισλ;» 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε κηθξφ βαζκφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

ηερληθή ηνπ Παηρληδηνχ Ρφισλ. Αο ζεκεησζεί φηη, ν 

Μέζνο ξνο είλαη ≈ 2,6 (δει. 1 = «Καζφινπ», 2 = 

«Λίγν» < Μ.Ο. < 3 = «Αξθεηά» 4 = «Πνιχ»). Δδψ ν 

Μ.Ο. καο δείρλεη ηελ θπξηαξρνχζα ηάζε, παξφιν πνπ 

ε Σππηθή Απφθιηζε παξνπζηάδεη κεγάιε ηηκή, αθνχ 

ε δηαζπνξά ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

απάληεζε είλαη κεγάιε (βι. Γξάθ. 27.7). 
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ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ & ιίγν ην Παηρλίδη Ρφισλ, κε πνζνζηφ 

15/20. Γειαδή, παξαηεξείηαη κηα κεηαθίλεζε απφ ην θαζφινπ & ιίγν ηεο θαηεγνξίαο πνπ 

δπζθνιεχνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, πξνο ην «αξθεηά & πνιχ γηα 

απηνχο πνπ δελ δπζθνιεχνληαη. 

 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα πνζνζηά ζπρλφηεηαο ρξήζεο πνπ ζπγθεληξψλεη ε θάζε 

εθπαηδεπηηθή ηερληθή: 

 

ΔΗΡΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ 

Δθπαηδεπηηθέο Σερληθέο 

- πρλφηεηα Υξήζεο 

«ΠΟΛΤ» 

(%) 

«ΑΡΚΔΣΑ» 

(%) 

ΤΝΟΛΟ 

(%) 

1
ε
 Δξγαζία ζε Οκάδεο  60,0 21,1 81,1 

2
ε
  Δκπινπηηζκέλε 

Δηζήγεζε  

32,6 48,4 81,0 

3
ε
  Καηαηγηζκφο Ηδεψλ  45,3 28,4 73,7 

4
ε
  Μειέηε Πεξίπησζεο 38,9 32,6 71,5 

5
ε
  Πξνζνκνίσζε 30,5 36,8 67,3 

6
ε
  Δπίδεημε 24,2 32,6 56,8 

7
ε
  Παηρλίδη Ρφισλ 22,1 30,5 52,6 

 

 

Δξψη. Ν
ν
 29: «Πνηα εθπαηδεπηηθή ηερληθή έρεηε θαηά θύξην ιόγν πξνζαξκόζεη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη έρεη θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα;» 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ζεκεηψλνπλ εθείλεο ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ έρνπλ 

πξνζαξκφζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο έρνπλ θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Οη 

θπξηφηεξεο εμ απηψλ, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά επηινγήο ηνπο είλαη: ε Δξγαζία ζε Οκάδεο πνπ ηελ 

επέιεμαλ νη 7/20, ε Μειέηε Πεξίπησζεο πνπ ηελ επέιεμαλ νη 5/20 θαη ν Καηαηγηζκφο Ηδεψλ πνπ 

ηνλ επέιεμαλ νη 3/20. Αθνινπζνχλ ε Πξνζνκνίσζε, ε Δπίδεημε, ην Παηρλίδη Ρφισλ θαη ε 

Δκπινπηηζκέλε Δηζήγεζε κε παξφκνηα κεηαμχ ηνπο πνζνζηά ζρεδφλ 2/10. Δλψ, ηελ Πξνβνιή 

Βίληεν ηελ επέιεμαλ ειάρηζηνη. 

Αλαιπηηθά ηα πνζνζηά πνπ ζπγθέληξσζε ε θάζε ηερληθή, παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

Πίλαθαο 2: Υξήζε ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ζεηξά επηινγήο θαη ζπρλφηεηαο 
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ΔΗΡΑ 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ 

κε Θεηηθά Απνηειέζκαηα 

ΔΗΡΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ (%) 

1
ε
 Δξγαζία ζε Οκάδεο  33,7 

2
ε
  Μειέηε Πεξίπησζεο  24,2 

3
ε
  Καηαηγηζκφο Ηδεψλ  15,8 

4
ε
  Πξνζνκνίσζε 10,5 

5
ε
  Δπίδεημε 9,5 

6
ε
  Παηρλίδη Ρφισλ 9,5 

7
ε
  Δκπινπηηζκέλε Δηζήγεζε 8,4 

8
ε
  Πξνβνιή Βίληεν 3,2 

9
ε
  ιεο 2,1 

10
ε
  Κακηά 2,1 

  

 

Δξψηεζε Ν
ν
 30: «Τπάξρεη θάπνηα εθπαηδεπηηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε θαηά ην 

παξειζόλ θαη ζαο δπζθόιεςε λα ηελ πξνζαξκόζεηε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ» 

 

 

Παξά ην κηθξφ αξηζκφ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ απάληεζαλ ζεηηθά, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ πνηεο 

είλαη απηέο νη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θαηά ην παξειζφλ νη εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ θαη νξηζκέλεο απφ απηέο ηνπο δπζθφιεςαλ λα ηηο πξνζαξκφζνπλ ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο 

δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο. Ζ ζεηξά πνπ παξαηίζεληαη ζρεηίδεηαη κε ηε ζπρλφηεηα πνπ 

Πίλαθαο 3: Δλεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα θαηά ζεηξά επηινγήο 

θαη 

 Γξάθεκα 28: Γπζθνιία πξνζαξκνγήο εθπ. 

ηερληθψλ κε ηηο αλάγθεο & δπλαηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο. 

δειψλνπλ κε κεγάιε πιεηνςεθία φηη θαηά 

ηνλ παξειζφλ δελ έρνπλ δπζθνιεπηεί λα 

πξνζαξκφζνπλ θάπνηα εθπαηδεπηηθή ηερληθή 

ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ 

ην Μέζν ξν πνπ θπκαίλεηαη ≈ 1,2 (φπνπ. 1 = 

«ρη» < Μ.Ο. <  2 = «Ναη») (βι. Γξάθ. 28). 
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επέιεμαλ ηελ θαζεκία εμ απηψλ: ην Παηρλίδη Ρφισλ, ηελ Δπίδεημε, ηελ Πξνζνκνίσζε, ηε Μειέηε 

Πεξίπησζεο, ηελ Δξγαζία ζε Οκάδεο.  

Αλαιπηηθά ηα πνζνζηά πνπ ζπγθέληξσζε ε θάζε ηερληθή, παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

ΔΗΡΑ 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ 

ΣΔΥΝΗΚΔ κε Αξλεηηθά 

Απνηειέζκαηα 

ΔΗΡΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ 

(%) 

1
ε
 Παηρλίδη Ρφισλ  34,8 

2
ε
  Δπίδεημε 26,1 

3
ε
  Πξνζνκνίσζε 21,7 

4
ε
  Μειέηε Πεξίπησζεο 13,0 

5
ε
  Δξγαζία ζε Οκάδεο 13,0 

 

 

10.1.7. Γηακφξθσζε καζεζηαθνχ θιίκαηνο θαη ςπρνινγηθήο δηάζηαζεο ηεο νκάδαο 

  

Δξψη. Ν
ν
 31: «Δπηδηώθεηε ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηε δηακόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο;» 

 

 

Ο βαζκφο ινηπφλ, πνπ επηδηψθνπλ νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, βξέζεθε λα έρεη εμαξηάηαη απφ: 

Πίλαθαο 4: Δλεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

θαηά ζεηξά επηινγήο 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο. επηδηψθνπλ 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Αο 

ζεκεησζεί φηη, ν Μέζνο ξνο είλαη ≈ 3,2 (δει. 3 = 

«Αξθεηά» < Μ.Ο. < 4 = «Πνιχ»), δηφηη ππάξρεη έλα 

αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

δειψλνπλ φηη ηηο γλσξίδνπλ πνιχ, ελψ πνιχ κηθξφ 

είλαη ην πνζνζηφ ζηελ ηηκή ιίγν (βι. Γξάθ. 29). 

Γξάθεκα 29: Δπηδίσμε ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ εθπ. ζηφρσλ  
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 Σελ θαηνρή Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (p=0,042). Παξαηεξείηαη φηη φζνη έρνπλ 

Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, είλαη απηνί πνπ επηδηψθνπλ πεξηζζφηεξν ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.  

θαη εμαξηάηαη αλάινγα κε ην βαζκφ πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο: 

 Γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ (p=0,000) θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο (p=0,000). 

 Αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν (p=0,003). Παξαηεξείηαη φηη ηα άηνκα πνπ 

αμηνινγνχλ ιίγν ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, δειψλνπλ φηη επηδηψθνπλ ιίγν, κε πνζνζηφ 

10/20 θαη αξθεηά κε πνζνζηφ 10/20 ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δλψ, ζηα άηνκα πνπ 

αμηνινγνχλ ζπρλά ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, ππάξρεη κία κεηαθίλεζε πξνο ην επίπεδν 

αξθεηά κε πνζνζηφ 9/20 πξνο ην επίπεδν πνιχ κε πνζνζηφ 8/20. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηα 

άηνκα πνπ αμηνινγνχλ πνιχ ζπρλά ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, αθνχ ζρεδφλ 9/20 επηδηψθνπλ 

αξθεηά θαη 10/20 πνιχ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 54). 

 

 

Δξψη. Ν
ν
 32: «Γηακνξθώλεηε καζεζηαθό θιίκα πνπ λα επλνεί ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;» 

 

 

Ο βαζκφο ινηπφλ, δηακφξθσζεο καζεζηαθνχ θιίκαηνο πνπ λα επλνεί ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, βξέζεθε λα έρεη εμάξηεζε κε: 

 Σελ θαηεγνξία ηνπ Δπάγγεικα ηνπο (p=0,042). Παξαηεξείηαη φηη νη Ηδησηηθνί Τπάιιεινη, κε 

κεγάιε δηαθνξά απφ ηνπο ππνινίπνπο, δηακνξθψλνπλ επλντθφ καζεζηαθφ θιίκα γηα ηελ 

Γξάθεκα 30: Γηακφξθσζε καζεζηαθνχ θιίκαηνο 

επλντθνχ γηα ηελ αλάπηπμε αιιειεπίδξαζεο 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο. 

δηακνξθψλνπλ αξθεηά έσο πνιχ ηθαλνπνηεηηθά 

καζεζηαθφ θιίκα πνπ επλνεί ηελ αιιειεπίδξαζε 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Αο ζεκεησζεί φηη ν Μέζνο ξνο είλαη 

≈ 3 (φπνπ 3 = «Αξθεηά» θαη 4 = «Πνιχ»), γηαηί ε 

Σππηθή Απφθιηζε είλαη κεγάιε, θαζψο ππάξρεη 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ αηφκσλ πνπ επηιέγνπλ ηελ 

ηηκή ιίγν θαη αξθεηά (βι. Γξάθ. 30). 
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αλάπηπμε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζπγθεληξψλνληαο ζηελ ηηκή πνιχ ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ, 14/20. Αθνινπζνχλ νη Διεχζεξνη Δπαγγεικαηίεο, κε πνζνζηφ 9/20 θαη 

ακέζσο κεηά νη Γεκφζηνη Τπάιιεινη κε πνζνζηφ 7/20. Ζ θαηεγνξία ησλ Αλέξγσλ έξρεηαη 

ηειεπηαία ζηελ ηηκή απηή, αγγίδνληαο κφιηο ην πνζνζηφ ησλ 3/20. 

 Σα Έηε Δπαγγεικαηηθήο ηνπο Γξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

(p=0,000). Παξαηεξείηαη πσο ηα άηνκα κε ηε κηθξφηεξε έσο θαη θαζφινπ επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, δηακνξθψλνπλ ζε κηθξφ βαζκφ καζεζηαθφ 

θιίκα πνπ επλνεί απηήλ ηελ αιιειεπίδξαζε, κε πνζνζηφ αξθεηά πςειφ 13/20. Δλψ, ηα 

άηνκα κε 4-6 έηε, δηακνξθψλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζεηηθφ καζεζηαθφ θιίκα κε 

πνζνζηφ 10/20 θαη ηέινο ηα άηνκα κε >7 ρξφληα εκπεηξίαο, εμπςψλνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

δηακφξθσζεο ελφο ζεηηθνχ καζεζηαθνχ θιίκαηνο ζην επίπεδν πνιχ, κε πνζνζηφ 12/20. 

 Σελ θαηνρή θαη ην Θέκα – Σίηιν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (p=0,012). Παξαηεξείηαη 

φηη φζνη έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή ζπλαθέο, είλαη απηνί 

πνπ επηδηψθνπλ πεξηζζφηεξν ηε δηακφξθσζε επλντθνχ καζεζηαθνχ θιίκαηνο. 

 Σελ θαηνρή Πηζηνπνίεζεο απφ ην ΔΚΔΠΗ (p=0,000). Παξαηεξείηαη φηη φζνη είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη απφ ην ΔΚΔΠΗ, ζπγθεληξψλνληαη θαηά κεγάιε πιεηνςεθία, δει. 14/20, 

ζηελ ηηκή πνιχ θαη ζηελ ηηκή αξθεηά κε πνζνζηφ 5/20, ελψ ε ηηκή ιίγν παξνπζηάδεη ειάρηζην 

πνζνζηφ. Απφ ηελ άιιε, φζνη δελ είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ ην ΔΚΔΠΗ, δηακνηξάδνληαη θαη 

ζηηο ηξεηο ηηκέο, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα ζπγθεληξψλνληαη ζην επίπεδν ιίγν κε πνζνζηφ 

8/20, ελψ ην ακέζσο κηθξφηεξν πνζνζηφ 7/20 ζπγθεληξψλεηαη ζην επίπεδν αξθεηά. 

Ο βαζκφο πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ζεσξνχλ φηη δηακνξθψλνπλ καζεζηαθφ θιίκα 

επλντθφ γηα ηελ αλάπηπμε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, βξέζεθε λα  εμαξηάηαη 

αλάινγα κε ην βαζκφ πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο: 

 Θεσξνχλ πσο ηα πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη, ηνπο 

βνήζεζαλ λα βειηηψζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ (p=0,026). 

 Γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ (p=0,001). 

 Γλσξίδνπλ ηηο ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο. Παξαηεξείηαη φηη απφ απηνχο πνπ 

δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ ιίγν ηηο ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, νη 5/10 δειψλνπλ φηη 

δηακνξθψλνπλ καζεζηαθφ θιίκα πνπ επλνεί ιίγν ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Δλψ, απφ απηνχο πνπ δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ αξθεηά ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, 

δηακνηξάδνληαη θαη ζηηο ηξεηο ηηκέο, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα ζπγθεληξψλνληαη ζην επίπεδν 

αξθεηά κε πνζνζηφ 4/10 θαη απφ απηνχο πνπ δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ πνιχ ηηο εθπαηδεπηηθέο 
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ηερληθέο, νη 6/10 δειψλνπλ φηη δηακνξθψλνπλ καζεζηαθφ θιίκα πνιχ επλντθφ γηα ηελ χπαξμε 

αιιειεπίδξαζεο (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 55). 

 πκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ (p=0,000). Παξαηεξείηαη πσο 

απφ απηνχο πνπ ζπκβάινπλ ιίγν ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, φινη δει. 

νη 10/10 δειψλνπλ φηη δηακνξθψλνπλ καζεζηαθφ θιίκα πνπ επλνεί ιίγν ηελ αιιειεπίδξαζε 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Απφ απηνχο πνπ ζπκβάινπλ αξθεηά ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο 

ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, νη 7/10 δειψλνπλ φηη δηακνξθψλνπλ καζεζηαθφ θιίκα πνπ επλνεί 

αξθεηά ηελ αιιειεπίδξαζε απηή, θαη αληηζηνίρσο, θαη απφ απηνχο πνπ ζπκβάινπλ πνιχ ζηε 

δηακφξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, νη 8/10 δειψλνπλ φηη δηακνξθψλνπλ καζεζηαθφ 

θιίκα πνιχ επλντθφ γηα ηελ χπαξμε αιιειεπίδξαζεο (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 56). 

Απ‟ ηελ άιιε κηα ζρέζε αληηζηξφθσο αλάινγε παξαηεξείηαη κε: 

 Σε δπζθνιία ησλ ππνθεηκέλσλ λα ζπληνλίδνπλ απνηειεζκαηηθά θαη λα εκςπρψλνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή νκάδα (p=0,000) θαη λα δηαζπλδένπλ ην πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο (p=0,000). 

 

 

Δξψη. Ν
ν
 33: «Γπζθνιεύεζηε ζην λα ζπληνλίδεηε απνηειεζκαηηθά θαη λα εκςπρώλεηε ηελ 

εθπαηδεπηηθή νκάδα;» 

 

 

Ο βαζκφο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, φηαλ πξνζπαζνχλ λα 

ζπληνλίζνπλ θαη λα εκςπρψζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα, βξέζεθε λα έρεη εμάξηεζε κε: 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο. θαηά 

θχξην ιφγν δελ δπζθνιεχνληαη θαζφινπ λα 

ζπληνλίδνπλ απνηειεζκαηηθά θαη λα 

εκςπρψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθά νκάδα, αιιά 

ππάξρεη θαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

ππνθεηκέλσλ πνπ δπζθνιεχνληαη  ιίγν. Απηφ 

θαίλεηαη θαη απφ ην Μέζν ξν πνπ θπκαίλεηαη ≈ 

1,8 (δει. 1 = «Καζφινπ» < Μ.Ο. < 2 = «Λίγν»,  3 

= «Αξθεηά»)  (βι. Γξάθ. 31). 

 
Γξάθεκα 31: Γπζθνιία ζπληνληζκνχ & 

εκςχρσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο 
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 Σελ Ζιηθία ησλ ππνθεηκέλσλ (p=0,040). πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα <30, δειψλνπλ φηη 

δπζθνιεχνληαη ιίγν ζηνλ ζπληνληζκφ θαη ζηελ εκςχρσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο, κε 

πνζνζηφ 12/20 θαη ην ακέζσο επφκελν πνζνζηφ 5/10 είλαη ζην επίπεδν αξθεηά. Δλψ, απφ ηα 

άηνκα ειηθίαο 30-40, νη 10/20 δειψλνπλ φηη δε δπζθνιεχνληαη θαζφινπ, ελψ νη ππφινηπνη 

βξίζθνληαη ζηηο ηηκέο ιίγν & αξθεηά, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο βέβαηα λα βξίζθνληαη ζηελ ηηκή 

ιίγν. Αλαιφγσο, απφ ηα άηνκα ειηθίαο 41-50, νη 11/20, δειψλνπλ φηη δε δπζθνιεχνληαη 

θαζφινπ, ελψ νη ππφινηπνη βξίζθνληαη ζηηο ηηκέο ιίγν & αξθεηά. 

 Σα Έηε Δπαγγεικαηηθήο ηνπο Γξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

(p=0,000). πγθεθξηκέλα, απφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηε κηθξφηεξε έσο θαη θαζφινπ 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη πεξηζζφηεξνη δπζθνιεχνληαη αξθεηά ζηνλ ζπληνληζκφ θαη 

εκςχρσζε ηεο νκάδαο, κε πνζνζηφ 8/20, θαη ππάξρεη θαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο αηφκσλ 

πνπ δπζθνιεχνληαη ιίγν, κε πνζνζηφ 7/20. Δλψ, νη πεξηζζφηεξνη πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

θαηεγνξία 4-6 εηψλ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ζπγθεληξψλνληαη ζηελ ηηκή ιίγν, κε πνζνζηφ 

10/20, αιιά ππάξρεη θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ αηφκσλ 8/20 πνπ δελ δπζθνιεχνληαη 

θαζφινπ. Δλψ, ηα άηνκα κε >7 έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ζπγθεληξψλνληαη θαηά 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζηελ ηηκή θαζφινπ, κε πνζνζηφ 14/20 (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 57). 

 Θέκα – Σίηιν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (p=0,014). Παξαηεξείηαη πσο φια ηα άηνκα 

κε Μεηαπηπρηαθφ ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, δε δπζθνιεχνληαη θαζφινπ, κε πνζνζηφ 

16/20. Δπίζεο θαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ αιιά φρη ζπλαθέο ζηελ Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ ζπγθεληξψλνληαη νη πεξηζζφηεξνη ζηελ ηηκή θαζφινπ, κε πνζνζηφ 9/20 θαη νη 8/20 

βξίζθεηαη ζηελ ηηκή ιίγν. Δλψ, ηα άηνκα πνπ δελ θαηέρνπλ θάπνηνλ Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

δηακνηξάδνληαη θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα δπζθνιεχνληαη ιίγν, κε 

πνζνζηφ 8/20, αθήλνληαο ηηο άιιεο δχν ηηκέο θαζφινπ θαη αξθεηά λα ζπγθεληξψλνπλ 

αθξηβψο ίζν πνζνζηφ 6/20 αληίζηνηρα γηα ηελ θάζε κία. 

 Σελ θαηνρή Πηζηνπνίεζεο απφ ην ΔΚΔΠΗ (p=0,000). Παξαηεξείηαη φηη φζνη έρνπλ ηελ 

πηζηνπνίεζε ηνπ  ΔΚΔΠΗ, δελ δπζθνιεχνληαη θαζφινπ λα ζπληνλίδνπλ απνηειεζκαηηθά θαη 

λα εκςπρψλνπλ ηελ νκάδα, κε πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζηνπο 16/20. Απφ ηελ άιιε, φζνη δελ 

θαηέρνπλ ηελ πηζηνπνίεζε, δηακνηξάδνληαη θαη ζηηο ηξεηο ηηκέο ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο, κε  

ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα δπζθνιεχνληαη ιίγν & αξθεηά, ζε πνζνζηφ 14/20. 

Ο βαζκφο πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ζεσξνχλ φηη δπζθνιεχνληαη λα ζπληνλίδνπλ 

θαη λα εκςπρψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα, παξνπζηάδεη κηα ζρέζε αληηζηξφθσο αλάινγε κε ην 

βαζκφ πνπ νη ίδηνη: 
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 Γλσξίδνπλ ηηο ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο (p=0,003). Παξαηεξείηαη φηη φζνη ζεσξνχλ 

φηη γλσξίδνπλ πνιχ ηηο ελεξγεηηθέο ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο, δειψλνπλ κε πνζνζηφ 14/20 φηη 

δελ δπζθνιεχνληαη θαζφινπ λα ζπληνλίδνπλ θαη λα εκςπρψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα. 

ζνη ζεσξνχλ φηη γλσξίδνπλ αξθεηά ηηο εθπαηδεπηηθέο απηέο ηερληθέο, δπζθνιεχνληαη ιίγν, 

κε πνζνζηφ 10/20 θαη δελ δπζθνιεχνληαη θαζφινπ κε πνζνζηφ 7/20. Δλψ, παξαηεξείηαη κηα 

κεηαθίλεζε ησλ φζσλ ζεσξνχλ φηη γλσξίδνπλ ιίγν ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, θαη ζηηο ηξεηο 

ηηκέο ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα βξίζθνληαη ζηελ ηηκή ιίγν θαη ν 

ακέζσο κηθξφηεξνο αξηζκφο αηφκσλ λα βξίζθεηαη ζηελ ηηκή αξθεηά, ζπγθεληξψλνληαο θαη νη 

δχν ηηκέο καδί πνζνζηφ 15/20 (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 58). 

 πκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ (p=0,000). ζνη ζπκβάινπλ 

πνιχ ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, δειψλνπλ κε πςειφ πνζνζηφ 15/20 

φηη δελ δπζθνιεχνληαη θαζφινπ λα ζπληνλίδνπλ θαη λα εκςπρψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα. 

ζνη ζπκβάινπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, 

δπζθνιεχνληαη ιίγν, κε κεγάιν πνζνζηφ 14/20. Δλψ, φζνη ζπκβάινπλ ζε κηθξφ βαζκφ, νη 

πεξηζζφηεξνη, δει. 13/20, ζπγθεληξψλνληαη ζηελ ηηκή αξθεηά  (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 59). 

 Γλσξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο (p=0,001) θαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ (p=0,001). 

 Υξεζηκνπνηνχλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (p=0,002). 

 Γπζθνιεχνληαη λα μεπεξλνχλ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη (p=0,031). 

 Γηακνξθψλνπλ επλντθφ καζεζηαθφ θιίκα, γηα ηελ αλάπηπμε αιιειεπίδξαζεο (p=0,000). 

 

Eξψη. Ν
o
 34: «πκβάιεηε ζηε δηακόξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ;» 

 
Γξάθεκα 32: Γηακφξθσζε θιίκαηνο 

ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο. 

ζπκβάινπλ ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ 

ζεβαζκνχ. Αο ζεκεησζεί φηη ν Μέζνο ξνο είλαη  

≈ 3,2 (δει. 3 = «Αξθεηά» <  Μ.Ο. < 4 = 

«Πνιχ»), γηαηί ε Σππηθή Απφθιηζε είλαη κεγάιε, 

θαζψο ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ αηφκσλ πνπ 

επηιέγνπλ ηελ ηηκή αξθεηά θαη έλα κηθξφηεξν 

πνζνζηφ ηελ ηηκή ιίγν (βι. Γξάθ. 32). 
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Ζ ζπκβνιή ινηπφλ, ησλ εθπαηδεπηψλ ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, 

βξέζεθε λα έρεη εμάξηεζε κε: 

 Σα Έηε Δπαγγεικαηηθήο ηνπο Γξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

(p=0,000). Παξαηεξείηαη πσο ηα άηνκα κε ηε κηθξφηεξε έσο θαη θαζφινπ επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ζπκβάινπλ ιίγν ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο 

ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, κε πνζνζηφ 5/10. Δλψ, ηα άηνκα κε 4-6 έηε, ζπκβάινπλ αξθεηά ζηε 

δηακφξθσζε επλντθνχ θιίκαηνο, κε πνζνζηφ 5/10 θαη ηέινο, ηα άηνκα κε πνιιά ρξφληα 

εκπεηξίαο >7, εμπςψλνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηακφξθσζεο ελφο ζεηηθνχ καζεζηαθνχ 

θιίκαηνο, ζην επίπεδν πνιχ, κε πνζνζηφ 6/10. 

 Σελ θαηνρή Πηζηνπνίεζεο απφ ην ΔΚΔΠΗ (p=0,001). Παξαηεξείηαη φηη φζνη είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη απφ ην ΔΚΔΠΗ, ζπγθεληξψλνληαη θαηά κεγάιε πιεηνςεθία ζηελ θαηεγνξία 

πνιχ, κε πνζνζηφ 14/20 θαη ζηελ θαηεγνξία αξθεηά, κε πνζνζηφ 5/20, ελψ ε θαηεγνξία ιίγν 

παξνπζηάδεη ειάρηζην πνζνζηφ. Απφ ηελ άιιε, φζνη δελ είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ ην 

ΔΚΔΠΗ, δηακνηξάδνληαη θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα 

ζπγθεληξψλνληαη ζην επίπεδν αξθεηά κε πνζνζηφ 8/20. 

Ο βαζκφο πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο 

ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ,  εμαξηάηαη αλάινγα κε ην βαζκφ πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο: 

 Γλσξίδνπλ ηηο ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο (p=0,000). 

 Γηακνξθψλνπλ καζεζηαθφ θιίκα, πνπ επλνεί ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (p=0,000). 

 Γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ (p=0,003). Γειαδή, φζνη 

γλσξίδνπλ ιίγν ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, ζπκβάινπλ ιίγν ζηε 

δηακφξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, κε πνζνζηφ 10/20. ζνη γλσξίδνπλ αξθεηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά, δειψλνπλ φηη δηακνξθψλνπλ θιίκα ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ αξθεηά θαη 

πνιχ κε πνζνζηφ 8/20 θαη ζηηο δχν ηηκέο αληίζηνηρα. Αληηζηνίρσο, φζνη γλσξίδνπλ πνιχ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά, ζπκβάινπλ πνιχ ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, κε 

πνζνζηφ 10/20 (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 60). 

Απ‟ ηελ άιιε κηα ζρέζε αληηζηξφθσο αλάινγε παξαηεξείηαη κε: 

 Σε δπζθνιία δηαζχλδεζεο ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο ηνπο (p=0,000) θαη ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη εκςχρσζεο ηεο νκάδαο 

(p=0,000). 
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Δξψη. Ν
ν
 35: «πκβάιεηε ζηελ ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ απεηινύληαη από 

θνηλσληθό απνθιεηζκό;» 

 

 

Ο βαζκφο ελδπλάκσζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

απφ ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, βξέζεθε λα έρεη εμάξηεζε κε: 

 Σελ θαηνρή Πηζηνπνίεζεο απφ ην ΔΚΔΠΗ (p=0,007). Παξαηεξείηαη φηη φζνη είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη απφ ην ΔΚΔΠΗ, ζπκβάινπλ πνιχ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, κε πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζηνπο 13/20 θαη 

αξθεηά κε πνζνζηφ 5/20. Αληίζηξνθα, φζνη δελ θαηέρνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΚΔΠΗ, νη 

πεξηζζφηεξνη, δει. 12/20 ζπκβάινπλ αξθεηά, θαη 6/20 ζπκβάινπλ πνιχ. 

 Σελ παξαθνινχζεζε θη άιισλ Δπηκνξθσηηθψλ Πξνγξακκάησλ, κεηά ην πέξαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο (p=0,035). Παξαηεξείηαη φηη απφ απηνχο πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ άιια 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κεηά ην πέξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη 14/20 ζπκβάινπλ αξθεηά 

& πνιχ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ελψ ην πνζνζηφ ζε απηέο ηηο ηηκέο αλεβαίλεη 

γη‟ απηνχο πνπ παξαθνινχζεζαλ θη άιια επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ζηνπο 18/20.  

 Σν βαζκφ δηεξεχλεζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη 

(p=0,000). πγθεθξηκέλα, απφ απηνχο πνπ δηεξεπλνχλ ζε κέηξην βαζκφ ηα εκπφδηα απηά, νη 

14/20 δειψλνπλ φηη ζπκβάινπλ ιίγν ζηελ ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ 

απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Δλψ, απφ απηνχο πνπ ζεσξνχλ φηη δηεξεπλνχλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα εκπφδηα απηά, νη 16/20 δειψλνπλ φηη ζπκβάινπλ αξθεηά ζηελ 

ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη απφ απηνχο πνπ δηεξεπλνχλ πιήξσο ηα εκπφδηα απηά, 

νη 17/20 δειψλνπλ φηη ζπκβάινπλ πνιχ (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 61). 

Γξάθεκα 33: Δλδπλάκσζε εθπαηδεπνκέλσλ πνπ 

απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ  

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ζπκβάινπλ 

αξθεηά ζηελ ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Απηφ 

θαίλεηαη θαη απφ ην Μέζν ξν πνπ θπκαίλεηαη ≈ 3,2 

(δει. 1 = «Καζφινπ», 2 = «Λίγν»,  3 = «Αξθεηά» < 

Μ.Ο. < 4 = «Πνιχ»). Αο ζεκεησζεί επίζεο φηη, 

ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ππνθεηκέλσλ 

πνπ ζπκβάινπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ελδπλάκσζε 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ  (βι. Γξάθ. 33). 
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 Σν βαζκφ πνπ άιιαμε ε άπνςε πνπ είραλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο γηα ην «ζηεξεφηππν ηνπ 

θαινχ δαζθάινπ» (p=0,037). Παξαηεξείηαη φηη ζε φζνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πνιχ πςειφ 

βαζκφ ε κεηαβνιή ηεο άπνςεο ζρεηηθά κε ην «ζηεξεφηππν ηνπ θαινχ δαζθάινπ», δειψλνπλ 

φηη ζπκβάινπλ πνιχ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ, κε πνζνζηφ 9/20 θαη φηη ζπκβάινπλ αξθεηά κε πνζνζηφ 8/20. Δλψ, ζε φζνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε κεηαβνιή ηεο άπνςεο απηήο, δειψλνπλ κε 

κεγάιν πνζνζηφ ζρεδφλ 13/20, φηη ζπκβάινπλ επίζεο αξθεηά ζηελ ελδπλάκσζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Άμην εξκελείαο είλαη ην απνηέιεζκα πνπ βγαίλεη γηα φζνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ρακειφ βαζκφ ε κεηαβνιή ηεο άπνςεο απηήο, θαζψο έλα κεγάιν 

πνζνζηφ, δει. 11/20, απάληεζαλ φηη ζπκβάινπλ πνιχ θαη 7/20 απάληεζαλ αξθεηά. 

 

 

10.1.8. Μεηαβνιή ζηάζεσλ /  πεπνηζήζεσλ / ηξφπνπ δηδαζθαιίαο 

 

Δξψη. Ν
ν
 36: «ε πνην βαζκό νη γλώζεηο πνπ απνθηήζαηε νδήγεζαλ ζε αλαζηνραζκό ησλ 

πξνγελέζηεξσλ αληηιήςεσλ θαη ελδερνκέλσο ζηελ απόθαζε γηα αιιαγέο;» 

 

 

 

Ο βαζκφο πνπ νη απνθηεζείζεο γλψζεηο απφ ην Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο, νδήγεζαλ ηα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζε αλαζηνραζκφ θαη αιιαγέο, βξέζεθε λα έρεη εμάξηεζε κε:  

 Σελ παξαθνινχζεζε θη άιισλ Δπηκνξθσηηθψλ Πξνγξακκάησλ, κεηά ην πέξαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο (p=0,007). Παξαηεξείηαη φηη απφ απηνχο πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ έπεηηα 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο 

επεξεάζηεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απφ ηηο 

γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ απφ ην πξφγξακκα θαη 

νδεγήζεθαλ ζε αλαζηνραζκφ ησλ πξφηεξσλ 

αληηιήςεσλ ηνπο θαη ζηελ απφθαζε γηα 

αιιαγέο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην Μέζν ξν πνπ 

θπκαίλεηαη ≈ 3,1 (δει. 1 = «Καζφινπ», 2 = «ε 

ρακειφ», 3 = «ε ηθαλνπνηεηηθφ» < Μ.Ο. < 4 = ε 

πνιχ πςειφ») (βι. Γξάθ. 34). 

 Γξάθεκα 34: Βαζκφο πνπ νη απνθηεζείζεο 

γλψζεηο νδήγεζαλ ζε αλαζηνραζκφ & αιιαγέο 
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άιια επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, νη 11/20 νδεγήζεθαλ ζε αλαζηνραζκφ θαη ζε αιιαγέο 

ησλ πξνγελέζηεξσλ αληηιήςεψλ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη νη 7/20 νδεγήζεθαλ ζε 

ρακειφ βαζκφ. Αληίζηξνθα, απφ απηνχο πνπ παξαθνινχζεζαλ θη άιια επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα, νη 11/20 νδεγήζεθαλ ζε αλαζηνραζκφ θαη ζε αιιαγέο ησλ πξνγελέζηεξσλ 

αληηιήςεψλ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη νη 7/20 νδεγήζεθαλ ζε πνιχ πςειφ βαζκφ. 

 Σν ζπζρεηηζκφ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ απφ ην Πξφγξακκα, κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ ξφινπ ηνπο σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ (p=0,015). Παξαηεξείηαη φηη ηα άηνκα πνπ 

ζεσξνχλ φηη νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ ζρεηίδνληαη ζε ρακειφ βαζκφ κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπο, δειψλνπλ φηη νη απνθηεζείζεο γλψζεηο, ηνπο νδήγεζαλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζε αλαζηνραζκφ ησλ πξφηεξσλ αληηιήςεψλ ηνπο θαη ζηελ απφθαζε γηα 

αιιαγέο, κε πνζνζηφ 11/20, θαη ζε ρακειφ, κε πνζνζηφ 5/20. Δλψ, ηα άηνκα πνπ ζεσξνχλ 

φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ κε ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ηνπο νδήγεζαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, κε 

πνζνζηφ 13/20 θαη ζε πνιχ πςειφ, κε πνζνζηφ 5/20, θαη γηα ηα άηνκα πνπ ζεσξνχλ φηη 

ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ κε ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή 

ελειίθσλ ζε πςειφ βαζκφ, ηα πνζνζηά ησλ ηηκψλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ θαη ζε πνιχ πςειφ 

ζρεδφλ αληηζηξέθνληαη, δειαδή παίξλνπλ ηα πνζνζηά 8/20 θαη 11/20 αληίζηνηρα (βι. 

Παξάξη. 2, Γξάθ. 62).  

 Σν θαηά πφζνλ ην Πξφγξακκα απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο (p=0,034). Παξαηεξείηαη φηη ηα άηνκα πνπ ζεσξνχλ φηη ην Πξφγξακκα 

απηφ απμάλεη ζε ρακειφ βαζκφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο, δειψλνπλ φηη νη απνθηεζείζεο 

γλψζεηο, ηνπο νδήγεζαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ & ζε πνιχ πςειφ βαζκφ ζε αλαζηνραζκφ θαη ζηελ 

απφθαζε γηα αιιαγέο, κε πνζνζηφ 14/20, θαη ζε ρακειφ, κε πνζνζηφ 6/20. Δλψ, ηα άηνκα 

πνπ ζεσξνχλ φηη ην Πξφγξακκα απμάλεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ θαη ζε πςειφ βαζκφ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, ζπγθεληξψλνληαη θαηά πιεηνςεθία ζηηο ηηκέο ζε ηθαλνπνηεηηθφ & 

ζε πνιχ πςειφ βαζκφ, κε ηα πνζνζηά ηνπο λα θπκαίλνληαη πεξίπνπ 18-19 /20.  

 Σηο ζεσξίεο κάζεζεο, νη νπνίεο ηνπο βνήζεζαλ λα θαηαιάβνπλ ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη 

ελήιηθεο (p=0,019). Παξαηεξείηαη πσο φηαλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο ηηο ζεσξίεο κάζεζεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη, ηφηε παξαηεξείηαη ε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ θιίκαηνο γηα αλαζηνραζκφ 

ησλ πξφηεξσλ αληηιήςεσλ ηνπο, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απφθαζε ηνπο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ αιιαγέο ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν.  
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Δξψη. Ν
ν
 37: «Η άπνςε πνπ είραηε ζην κπαιό ζαο γηα ην ζηεξεόηππν ηνπ θαινύ 

δαζθάινπ» πξηλ ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ίδηα κε ηελ άπνςή ζαο ζήκεξα;» 

 

 

 

 

 Σελ θαηνρή Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (p=0,010). Παξαηεξείηαη φηη φζνη έρνπλ 

Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή ζπλαθέο, νη πεξηζζφηεξνη δειψλνπλ 

φηη ε άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ην «ζηεξεφηππν ηνπ θαινχ δαζθάινπ» άιιαμε ζε ρακειφ 

βαζκφ, κε πνζνζηφ 11/20 θαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ & πςειφ βαζκφ, κε πνζνζηφ 9/20. Απφ ηελ 

άιιε, φζνη έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα, αιιά κε ζπλαθέο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, νη 

πεξηζζφηεξνη δειψλνπλ φηη ε άπνςή ηνπο απηή κεηαβιήζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ & ζε πςειφ» 

βαζκφ, κε πνζνζηφ 15/20. Δπίζεο, φζνη δελ θαηέρνπλ θάπνηνλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, 

απμάλνπλ ην πνζνζηφ ησλ ηηκψλ απηψλ ζπλνιηθά, ζηνπο 18/20. 

 Σα Έηε Δπαγγεικαηηθήο ηνπο Γξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

(p=0,004). πγθεθξηκέλα, απφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηε κηθξφηεξε έσο θαη θαζφινπ 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, νη πεξηζζφηεξνη δειψλνπλ 

φηη ε άπνςή ηνπο άιιαμε ζε πνιχ πςειφ βαζκφ, κε πνζνζηφ 10/20 θαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ, κε 

πνζνζηφ 8/20. Δλψ, νη πεξηζζφηεξνη πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηεγνξία 4-6 εηψλ 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, δηακνηξάδνληαη θαη ζηηο ηξεηο ηηκέο κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα 

ζπγθεληξψλνληαη ζηελ ηηκή ζε ηθαλνπνηεηηθφ, κε πνζνζηφ 9/20. Σέινο, ηα άηνκα κε >7 έηε 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, νη πεξηζζφηεξνη δειψλνπλ φηη ε άπνςή ηνπο άιιαμε ζε ρακειφ 

βαζκφ, κε πνζνζηφ 9/20 θαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ, κε πνζνζηφ 8/20. 

 Σελ θαηνρή Πηζηνπνίεζεο απφ ην ΔΚΔΠΗ (p=0,000). Παξαηεξείηαη φηη φζνη είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη απφ ην ΔΚΔΠΗ, νη πεξηζζφηεξνη δειψλνπλ φηη ε άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ην 

Ζ άπνςε πνπ είραλ νη εθπαηδεπζέληεο 

εθπαηδεπηέο ζρεηηθά κε ην «ζηεξεφηππν ηνπ 

θαινχ δαζθάινπ» άιιαμε ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην Μέζν ξν πνπ 

θπκαίλεηαη ≈ 3 (δει. 1 = «Καζφινπ», 2 = «ε 

ρακειφ», 3 = «ε ηθαλνπνηεηηθφ»  ≈ Μ.Ο. < 4 = 

ε πνιχ πςειφ») (βι. Γξάθ. 35). 

 

Ο βαζκφο πνπ κεηαβιήζεθε ε άπνςε ησλ 

εθπαηδεπηψλ ζρεηηθά κε ην «ζηεξεφηππν ηνπ 

θαινχ δαζθάινπ» βξέζεθε λα έρεη εμάξηεζε κε: Γξάθεκα 35: Βαζκφο κεηαβνιήο ηεο άπνςεο 

γηα ην ζηεξεφηππν „ηνπ θαινχ δαζθάινπ‟ 
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«ζηεξεφηππν ηνπ θαινχ δαζθάινπ» άιιαμε ζε ρακειφ βαζκφ, κε πνζνζηφ 12/20 θαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ, κε πνζνζηφ 6/20. Απφ ηελ άιιε, φζνη δελ θαηέρνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 

ΔΚΔΠΗ, νη πεξηζζφηεξνη, δει. 9/20 δειψλνπλ φηη ε άπνςή ηνπο κεηαβιήζεθε ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη 8/20 ζε πνιχ πςειφ (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 63). 

 

 

Δξψη. Ν
ν
 38: «Η παξαθνινύζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ 

Δλειίθσλ επεξέαζε ηε ζηάζε θαη ηηο αληηιήςεηο ζαο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ελεξγεηηθώλ 

ζπκκεηνρηθώλ ηερληθώλ;» 

 

 

 

Ο βαζκφο πνπ ην Πξφγξακκα επεξέαζε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ σο 

πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ελεξγεηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ, βξέζεθε λα έρεη εμάξηεζε κε:  

 Σν Φχιν ησλ ππνθεηκέλσλ (p=0,050). Οη άλδξεο δειψλνπλ φηη νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο 

ηνπο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ κεηά ηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο επεξεάζηεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ & ζε πνιχ πςειφ βαζκφ, κε πνζνζηφ 

11/20. Δλψ, νη γπλαίθεο δειψλνπλ φηη κεηαβιήζεθαλ νη απφςεηο ηνπο αθφκε πεξηζζφηεξν, 

αλεβάδνληαο ηηο ηηκέο απηέο ζε πνζνζηφ 15/10.  

 Σελ θαηνρή θαη ην Θέκα – Σίηιν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (p=0,002). Παξαηεξείηαη 

φηη φζνη έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, νη πεξηζζφηεξνη κε 

πνζνζηφ 12/20, δειψλνπλ φηη ην Πξφγξακκα επεξέαζε ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο 

σο πξνο ηελ εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ ζε ρακειφ βαζκφ. Δπίζεο, φζνη 

Οη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπζέλησλ εθπαηδεπηψλ επεξεάζηεθαλ 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ 

ηερληθψλ. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην Μέζν ξν 

πνπ θπκαίλεηαη ≈ 2,9 (δει. 1 = «Καζφινπ», 2 = 

«ε ρακειφ» < Μ.Ο. < 3 = «ε ηθαλνπνηεηηθφ» 

4 = ε πνιχ πςειφ»)  (βι. Γξάθ. 36). 

 Γξάθεκα 36: Βαζκφο αιιαγήο ζηάζεσλ & 

αληηιήςεσλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ 
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δελ θαηέρνπλ θάπνηνλ Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν, ζπγθεληξψλνληαη κε ζρεδφλ ίδηα πνζνζηά, δει. 

9/20 ζηελ ηηκή ζε ρακειφ θαη 8/20 ζηελ ηηκή ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Απφ ηελ άιιε, φζνη 

έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα, αιιά κε ζπλαθέο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, νη 

πεξηζζφηεξνη δειψλνπλ φηη νη απφςεηο ηνπο απηέο κεηαβιήζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ & ζε 

πςειφ βαζκφ, κε πνιχ πςειφ πνζνζηφ 17/20 (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 64). 

 Σελ θαηνρή Πηζηνπνίεζεο απφ ην ΔΚΔΠΗ (p=0,005). Παξαηεξείηαη φηη φζνη είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη απφ ην ΔΚΔΠΗ, νη πεξηζζφηεξνη δειψλνπλ φηη ην Πξφγξακκα επεξέαζε ηηο 

απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ 

ζε ρακειφ βαζκφ, κε πνζνζηφ 12/20, θαη νη ηηκέο ζε ηθαλνπνηεηηθφ & ζε πνιχ πςειφ βαζκφ, 

ζπγθεληξψλνπλ ζπλνιηθά πνζνζηφ 8/20. Απφ ηελ άιιε, φζνη δελ θαηέρνπλ ηελ πηζηνπνίεζε 

ηνπ ΔΚΔΠΗ, νη πεξηζζφηεξνη, δει. 15/20 δειψλνπλ φηη νη απφςεηο ηνπο κεηαβιήζεθαλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ & ζε πνιχ πςειφ βαζκφ (βι. Παξάξη. 2, Γξάθ. 65). 

Δπίζεο, δηαπηζηψλεηαη κηα ζρέζε αλάινγε ηνπ βαζκνχ κεηαβνιήο ησλ ζηάζεσλ θαη 

αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηψλ, κε ην βαζκφ πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο: 

 Γλσξίδνπλ ηηο ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο (p=0,000) θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (p=0,000). 

 Γηεξεπλνχλ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη (p=0,025) θαη 

ζπκβάινπλ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ (p=0,020). 
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χλνςε θεθαιαίνπ 

 

πλνςίδνληαο, ην θεθάιαην απηφ πξαγκαηεχεηαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα νπνία 

είλαη πνιχηηκα γηα ηνλ εξεπλεηή, θαζψο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ είρε 

ζέζεη εμ αξρήο ηεο εξγαζίαο. Γηα λα εμαρζνχλ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, έγηλε κνλνκεηαβιεηή 

θαη δηκεηαβιεηή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα βξεζνχλ νη ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ θαη νη 

ηπρφλ ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. ρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πίλαθεο θαη γξαθήκαηα, γηα ηελ εχθνιε εξκελεία απηψλ απφ ηε κεξηά ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Ζ δνκή ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, ζηεξίρζεθε ζηε δνκή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά), ηηο ζπνπδέο – επηκνξθψζεηο απηψλ, ηνπο ιφγνπο ζπκκεηνρήο θαη ηε 

"γεληθή" εληχπσζε ηνπο γηα ην Πξφγξακκα, ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ, ηελ 

εθαξκνγή ησλ ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, ηε δηακφξθσζε ηνπ καζεζηαθνχ θιίκαηνο, ηε 

ςπρνινγηθή δηάζηαζε ηεο νκάδαο θαη ηε κεηαβνιή ησλ ζηάζεσλ, ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ηνπ ηξφπνπ 

δηδαζθαιίαο ηνπο. 

Δθφζνλ νινθιεξψζεθε ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ην επφκελν ζηάδην 

πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ 

απνηειεζκάησλ απηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλά καο, κε άιιεο έξεπλεο ή απφςεηο ζεκαληηθψλ 

κειεηεηψλ ηνπ πεδίνπ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11
ν 
: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΥΟΛΗΑΜΟ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

 

11.1. Παξνπζίαζε ζπκπεξαζκάησλ αλά εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

 

Σν θεθάιαην απηφ απνηειεί κία πξνζπάζεηα εμαγσγήο θαη θαηαγξαθήο ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

ηεο έξεπλαο. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά βαζίδνληαη ζηα πέληε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αλαιχζεθαλ 

θαη παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο. Σνηνπηνηξφπσο, θαη ε εμαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο ζα γίλεη αλά εξεπλεηηθφ εξψηεκα. 

 

11.1.1. Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 1
ν 

 

 «Οη ιόγνη πνπ ώζεζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξαθνινύζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ» 

Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαηέηαμαλ θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο 

ηνπο ιφγνπο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Πξφγξακκα απηφ σο εμήο:  

 Απφθηεζε ηεο βεβαίσζε ζπκκεηνρήο, πνπ πηζηνπνηνχζε ηελ παξαθνινχζεζε απφ κέξνπο 

ηνπο (νη γπλαίθεο θαίλεηαη πσο ζεσξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ιφγν ζπκκεηνρήο πην ζπνπδαίν 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο). 

 Δλίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο, πνπ απνηειεί ηνλ 

βαζηθφ ζθνπφ ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, 

αλαδεηθλχεηαη φηη πεξηζζφηεξν νη γπλαίθεο απφ ηνπο άλδξεο, δειψλνπλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

ιφγνο απνηέιεζε θίλεηξν γη‟ απηέο, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα. Δπίζεο, ξφιν 

έπαημε θαη ε ειηθία ησλ ππνθεηκέλσλ, θαζψο ηα άηνκα ειηθίαο πάλσ απφ 41 εηψλ, ζεσξνχλ 

ηνλ ιφγν απηφλ κεγάιεο ή πςίζηεο ζπνπδαηφηεηαο.  

 Αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ψζηε λα νξγαλψλνπλ πην 

απνηειεζκαηηθά ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. (Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο). Απηφο ν ιφγνο 

ζπκκεηνρήο, απνηέιεζε ζεκαληηθφ θίλεηξν πεξηζζφηεξν γηα ηνπο άλδξεο. 

 Πεξεηαίξσ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε. 
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Σνλ ιφγν απηφλ ηνλ επέιεμαλ κε δηαθνξά νη Γεκφζηνη Τπάιιεινη απφ ηηο ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ, επίζεο, φζνη θαηείραλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα αιιά κε ζπλαθέο 

κε ηελ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ αιιά θαη ηα άηνκα πνπ θαηείραλ ηελ Πηζηνπνίεζε ηνπ 

ΔΚΔΠΗ.  

 Δπεηδή δελ είρε θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  

Σα άηνκα πνπ επέιεμαλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν σο πνιχ ζεκαληηθφ ήηαλ ηα άηνκα 

κηθξφηεξεο ειηθίαο, ελψ ηα άηνκα ειηθίαο πάλσ απφ 41, θαηά κεγάιε πιεηνςεθία, δελ ηνλ 

επέιεμαλ θαζφινπ.  

 Σέινο, νη επηινγέο ε βειηίσζε θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ επαθψλ, επεηδή έλα 

κεγάιν κέξνο ζπλαδέιθσλ ζα ην παξαθνινπζνχζε θαη ε επνηθνδνκεηηθή αμηνπνίεζε 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ παξέκεηλαλ ζε ρακειά επίπεδα επηινγήο απφ ηε κεξηά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  

 

 

 11.1.2. Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 2
ν 

 

α) «Η ελίζρπζε ησλ γλώζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ηα ζεσξεηηθά δεηήκαηα ηνπ πεδίνπ 

ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ» 

πκπεξαίλεηαη φηη, νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ζε γεληθέο γξακκέο, ελίζρπζαλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζηα ζεσξεηηθά δεηήκαηα ηνπ πεδίνπ ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην επίπεδν γλψζεσλ ησλ βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ δεηεκάησλ 

ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο εθπαηδεπηή ελειίθσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ 

απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο, ησλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πνπ εληζρχνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θ.α., παξακέλνπλ σο έλα βαζκφ κεηέσξα γηα ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Δληάζζεηαη ζην πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ θαζελφο ην 

επίπεδν απφθηεζεο, αλαβάζκηζεο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ γλψζεσλ ηνπ πάλσ ζηνπο βαζηθνχο φξνπο 

θαη επηηαγέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

Αθνινχζσο, γίλεηαη ιφγνο ησλ δηαπηζηψζεσλ πνπ ζπλέβαιαλ ψζηε λα παξαρζεί ην 

παξαπάλσ ζπκπέξαζκα. Οη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ινηπφλ,  ζεσξνχλ φηη: 

 Γλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 
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Σν επίπεδν ηεο γλψζεο απηψλ ησλ θξηηεξίσλ ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, δείρλεη λα 

επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Έλαο απφ απηνχο είλαη ε θαηεγνξία ηνπ επαγγέικαηνο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, φπνπ ζεκεηψλεηαη φηη νη Ηδησηηθνί Τπάιιεινη γλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

ζε θαιχηεξν επίπεδν απφ άιινπ είδνπο επαγγέικαηα. Δπίζεο, ηα Έηε Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, φπνπ παξαηεξείηαη φηη φζν απμάλνληαη 

ηα έηε πξνυπεξεζίαο, νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ γλσξίδνπλ θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη, ψζηε λα δηακνξθψλνπλ ηελ «εηθφλα» ελφο 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Δπηπξφζζεηα, έλαο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ κε Μεηαπηπρηαθφ Σίηιν ζηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή κε ηελ θαηνρή ηεο Πηζηνπνίεζεο ηνπ ΔΚΔΠΗ, είλαη μεθάζαξν φηη γλσξίδεη 

ηνλ ξφιν πνπ πξέπεη δηαδξακαηίδεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ 

ηνπο ππφινηπνπο, πνπ δελ έρνπλ ιάβεη ηέηνηνπ είδνπο εμεηδηθεχζεηο.  

 Γλσξίδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο καζαίλνπλ πην 

απνηειεζκαηηθά νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη.  

Δθηελέζηεξα, ν βαζκφο γλψζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ απφ ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπηψλ 

ελειίθσλ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψλεηαη φηη φζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε ειηθία ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, ηφζν ζεσξνχλ φηη γλσξίδνπλ θαη ζε θαιχηεξν βαζκφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο, θάησ απφ ηηο νπνίεο καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη. 

Δπίζεο, φζνη θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ή είραλ ζπκκεηάζρεη ζε 

άιια Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο 

έξγνπ, ή  είλαη πηζηνπνηεκέλνη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ απφ ην ΔΚΔΠΗ, δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζε ζρέζε 

κε ηνπο ππφινηπνπο πνπ δελ εληάζζνληαη ζε απηέο ηηο νκάδεο.  

 Σν εθπαηδεπηηθφ ζπκβφιαην θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Έλα απφ ηα πξαθηηθά δεηήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ ρξεηάδεηαη φκσο ηηο 

ζεσξεηηθέο γλψζεηο ηνπ εθπαηδεπηήο ελειίθσλ γηα λα νδεγήζεη ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ζηελ νκαιή 

θαη αβίαζηε απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη ζηελ δεκηνπξγηθή ζπλεξγαηηθή κάζεζε απνηειεί ην 

«εθπαηδεπηηθφ ζπκβφιαην», πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ θαίλεηαη λα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.  

 νη ζεσξίεο κάζεζεο, απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ δεηεκάησλ 

ηνπ πεδίνπ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, θαζψο ε επαξθήο γλψζε ησλ βαζηθψλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαζεκηάο απφ απηέο απνηειεί ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ ηξφπνπ πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη.  

Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ην επίπεδν γλψζεο 

ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ δείρλεη λα εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα κε 4-6 έηε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, εμπςψλνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο ζε πνιχ πςειφ 

επίπεδν. Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πνπ ζεσξνχλ φηη ε ζπκβνιή ησλ 

ζεσξηψλ κάζεζεο ζηνλ ηξφπν πνπ θαηαιαβαίλνπλ νη ελήιηθεο ήηαλ πνιχηηκε, δειψλνπλ φηη 

απέθηεζαλ ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο απφ ην Πξφγξακκα, δειαδή ε ζεσξία απέθηεζε θαη 

πξαθηηθή εθαξκνγή, νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ αληαπνθξίλνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ζηνλ ξφιν πνπ έρνπλ αλαιάβεη, γλσξίδνπλ πνιχ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ καζαίλνπλ πην 

απνηειεζκαηηθά νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη, γλσξίδνπλ πνιχ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη δελ 

δπζθνιεχνληαη λα ηηο πξνζαξκφζνπλ ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο, 

κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ άξηηα κηα εθπαηδεπηηθή ελφηεηα, δηεξεπλνχλ πνιχ ηα καζεζηαθά εκπφδηα 

θαη νη απνθηεζείζεο γλψζεηο ηνπο νδήγεζαλ ζε αλαζηνραζκφ ησλ πξνγελέζηεξσλ αληηιήςεσλ ηνπο 

θαη ζηελ απφθαζε γηα αιιαγέο ζε πςειφ βαζκφ. 

 Γλσξίδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζπκπεξαίλεηαη φηη απηνί πνπ γλσξίδνπλ ζε πςειφηεξν 

βαζκφ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, είλαη νη άλδξεο θαη είλαη άηνκα πνπ: ειηθηαθά βξίζθνληαη κεηαμχ 

30-40 εηψλ, έρνπλ πνιιά έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, έρνπλ 

Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή ζπλαθέο, είλαη πηζηνπνηεκέλνη σο 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ απφ ην ΔΚΔΠΗ θαη παξαθνινχζεζαλ θη άιια επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

κεηά ην πέξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο απηνχ.  

Δπίζεο,  αλαθνξηθά κε ηηο ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη έλαο 

εθπαηδεπηήο ελειίθσλ, παξαηεξείηαη κηα ζρέζε αλάινγε κε ηηο γλψζεηο ηνπ πάλσ ζηα ζεσξεηηθά 

δεηήκαηα ηνπ πεδίνπ. Γειαδή, φηαλ νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ γλσξίδνπλ πνιχ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηφηε αληηιακβάλνληαη βαζχηεξα θαη 

ην ζπζρεηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπο θαη γλσξίδνπλ 

θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ, ηηο ζεσξίεο κάζεζεο, ηε 

ζεκαζία ηεο δηακφξθσζεο επλντθνχ καζεζηαθνχ θιίκαηνο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο αιιειεπίδξαζεο 
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κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηε ζεκαζία ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ 

ζεβαζκνχ.  

β) «Η αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πνπ ηνπο βνήζεζαλ ζηελ  πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο» 

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπζέληεο 

εθπαηδεπηέο αλέπηπμαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη, ψζηε λα 

εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε, ηα ζεσξεηηθά δεηήκαηα ηνπ πεδίνπ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ηα 

νπνία θάζε εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα ηα γλσξίδεη, λα ηα ελζηεξλίδεηαη θαη θπζηθά λα ηα εθαξκφδεη 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ.  

Αθνινχζσο, γίλεηαη ιφγνο ησλ δηαπηζηψζεσλ πνπ ζπλέβαιαλ ψζηε λα παξαρζεί ην 

παξαπάλσ ζπκπέξαζκα: 

 Δπηδηψθνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηε 

δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, δηαπηζηψλεηαη φηη νη εθπαηδεπηέο πνπ επηδηψθνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο, θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ 

ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή ζπλαθέο. Δπίζεο, δείρλνπλ λα έρνπλ πιήξε ζπλείδεζε ηνπ ξφινπ θαη 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, λα γλσξίδνπλ εηο βάζνο ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ 

καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη θαη λα αμηνινγνχλ πνιχ ζπρλά ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. 

 πκβάινπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηακφξθσζε καζεζηαθνχ θιίκαηνο επλντθνχ γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηε δηακφξθσζε 

θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ν βαζκφο δηακφξθσζεο επλντθνχ 

καζεζηαθνχ θιίκαηνο, εμαξηάηαη απφ νξηζκέλνπο παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα πνπ 

εμπςψλνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηακφξθσζεο ελφο ζεηηθνχ καζεζηαθνχ θιίκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, θαηά θχξην ιφγν πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηεγνξά ησλ 

Ηδησηηθψλ Τπαιιήισλ θαη αθνινπζνχλ νη Διεχζεξνη Δπαγγεικαηίεο – Απηναπαζρνινχκελνη, ή 

έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή ζπλαθέο θαη αθνινπζνχλ φζνη έρνπλ 

θάπνηνλ Μεηαπηπρηαθφ Σίηιν ζε νπνηνδήπνηε άιινλ ηνκέα, ή ηα πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα 

Καηάξηηζεο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ηνπο βνήζεζαλ λα βειηηψζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ 

δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Δπίζεο, ηα άηνκα πνπ ζπκβάινπλ πνιχ ζηε 
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δηακφξθσζε επλντθνχ θιίκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ έρνπλ πνιιά έηε επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ή είλαη πηζηνπνηεκέλνη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ απφ 

ην ΔΚΔΠΗ. 

 Αμηνινγνχλ ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν θαη δηεξεπλνχλ 

επίζεο ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη.  

Γηαπηζηψλεηαη, φηη ν βαζκφο πνπ δηεξεπλνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ηα 

εκπφδηα απηά, αλαπηχζζεη κηα ζρέζε αλάινγε κε άιινπο παξάγνληεο. Πην αλαιπηηθά ινηπφλ, φηαλ 

νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ δηεξεπλνχλ πιήξσο ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη, ηφηε απηή ε ηθαλφηεηα ηνπο έρεη εληζρπζεί πνιχ θαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε 

πξνεγνχκελσλ Πξνγξακκάησλ Δπηκφξθσζεο.  

 Σν είδνο ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ 

γλψζεσλ, ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο, θαζψο νη λέεο γλψζεηο, γηα λα έρνπλ αμία, ζα πξέπεη λα 

απνθηνχλ θαη πξαθηηθή εθαξκνγή.  

πσο επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ έξεπλα ηεο Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ (2012: 112) νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο βιέπνπλ ζεηηθά ηα ζηνηρεία εθείλα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, πνπ ην 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα άιια, φπσο είλαη ε κηθηή κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαη νη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο 

γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ιφγνο ζην 3
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα.  

 

 

11.1.3. Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 3
ν 

 

α) «Ο βαζκόο πνπ νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ εθαξκόδνλ ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Πξνγξάκκαηνο»  

Γεληθφηεξα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, πξνθχπηεη φηη νη 

εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο, ζε γεληθέο γξακκέο, εθαξκφδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  
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 πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψλεηαη φηη πνιινί απφ ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ηηο 

ηερληθέο απηέο, θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή ζπλαθέο, είηε είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ απφ ην ΔΚΔΠΗ. Δπίζεο, γλσξίδνπλ πιήξσο ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ, γλσξίδνπλ ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο, δελ δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκφδνπλ εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζηηο 

αλάγθεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, δε δπζθνιεχνληαη λα ζπληνλίδνπλ θαη λα 

εκςπρψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα θαη νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ηνπο σο πξνο ηελ εθαξκνγή 

ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ κεηαβιήζεθαλ ζε πςειφ βαζκφ.  

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο 

θαηέηαμαλ κε ηελ αθφινπζε ζεηξά πξνηίκεζεο ηηο ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 «Δξγαζία ζε Οκάδεο», φπνπ θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία φζνη ηελ επέιεμαλ, ηελ 

ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ζπρλά. ζνλ αθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, ηελ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν νη άληξεο, θαη ηελ επηιέγνπλ φινη 

φζνη έρνπλ κε Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή ζπλαθέο, θαη αξθεηνί 

απφ απηνχο πνπ έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζε άιιν αληηθείκελν. Δίλαη μεθάζαξν φηη ηελ 

ηερληθή «Δξγαζία ζε Οκάδεο» ηελ επηιέγνπλ ζε κεγάιν βαζκφ, ηα άηνκα πνπ γλσξίδνπλ ζε 

πςειφ βαζκφ ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά νη 

ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη, πνπ γλσξίδνπλ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο, πνπ ζεσξνχλ φηη ε 

εθπαηδεπηηθή ηερληθή ηεο «Δξγαζίαο ζε Οκάδεο» θέξλεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, αιιά θαη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γεληθφηεξα ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο.  

 «Δκπινπηηζκέλε Δηζήγεζε», φπνπ νη πεξηζζφηεξνη πνπ ηελ επέιεμαλ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ 

αξθεηά ζπρλά.  

 «Καηαηγηζκφο Ηδεψλ», φπνπ θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαη εηδηθφηεξα απφ εθείλνπο πνπ ζε γεληθέο γξακκέο δε δηζηάδνπλ λα 

πξνζαξκφζνπλ δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 «Μειέηε Πεξίπησζεο» θαη «Πξνζνκνίσζε». Ζ «Μειέηε Πεξίπησζεο» ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε γεληθέο γξακκέο ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ. Ζ 

ηερληθή απηή ινηπφλ, επηιέγεηαη απφ ηα άηνκα πνπ γλσξίδνπλ επαξθψο ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ θαη θπζηθά απφ εθείλα πνπ ηε 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζην παξειζφλ θαη ηνπο έθεξε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σελ «Πξνζνκνίσζε», 

νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πνπ ηελ επηιέγνπλ, ηελ ρξεζηκνπνηνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. 

Βέβαηα, φζνη δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκφζνπλ νξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζηελ 
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εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηελ επηιέγνπλ ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ απφ άιιεο ηερληθέο, είηε 

θαη θαζφινπ. 

 Ζ «Δπίδεημε» θαη ην «Παηρλίδη Ρφισλ», ηηο νπνίεο ηα άηνκα πνπ ηηο επηιέγνπλ ηηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο, ηηο ηερληθέο ηηο δχν απηέο ηερληθέο, ηηο ρξεζηκνπνηνχλ φζνη γλσξίδνπλ αξθεηά ηηο 

ζεσξίεο κάζεζεο, θαη φζνη δε δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκφδνπλ εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Γειαδή, γηα απηνχο πνπ δπζθνιεχνληαη, απηέο νη ηερληθέο 

επηιέγεηαη ιίγν ή θαζφινπ. Δπίζεο, ηελ «Δπίδεημε» δελ ηελ επηιέγνπλ θαζφινπ ή ηελ 

επηιέγνπλ ιίγν, θαη φζνη δπζθνιεχνληαη λα μεπεξλνχλ ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη θαη φζνη έρνπλ ειιηπείο γλψζεηο πάλσ ζηε ζεσξία θαη ζηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ησλ ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ.  

 

ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ απνθέξνπλ 

ζπλήζσο ζεηηθά απνηειέζκαηα, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε είλαη θαηά ζεηξά 

θαηάηαμεο: ε Δξγαζία ζε Οκάδεο, ε Μειέηε Πεξίπησζεο θαη ν Καηαηγηζκφο Ηδεψλ. Αθνινπζνχλ ε 

Πξνζνκνίσζε, ε Δπίδεημε, ην Παηρλίδη Ρφισλ θαη ε Δκπινπηηζκέλε Δηζήγεζε. Δλψ, ηελ Πξνβνιή 

Βίληεν ηελ επέιεμαλ ειάρηζηνη. 

 

 

 β) «Καηά πόζνλ ε εθαξκνγή ελεξγεηηθώλ ηερληθώλ από ηνπο εθπαηδεπηέο, κεηά ην πέξαο ηεο 

παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νθείιεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηό ή ζε πξνγελέζηεξα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη» 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο: 

 Βειηίσζαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε πξνγελέζηεξσλ Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο. 

Ο βαζκφο βειηίσζεο ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ, δείρλεη λα επεξεάδεηαη απφ ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. Γειαδή, νη Ηδησηηθνί Τπάιιεινη θαη νη Διεχζεξνη 

Δπαγγεικαηίεο - Απηναπαζρνινχκελνη, κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηνπο ππνινίπνπο, ζεσξνχλ φηη ηα 

πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηνπο βνήζεζαλ, ψζηε λα βειηηψζνπλ 

ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα άηνκα κε πνιιά ρξφληα 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ πνπ επηζεκαίλνπλ ην 
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ζπνπδαίν ξφιν πνπ έπαημαλ ηα πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ζρεηηθά κε 

ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπο θαη ηέινο φζνη έρνπλ απνθηήζεη ηελ Πηζηνπνίεζε ηνπ 

ΔΚΔΠΗ είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ απφ ην Πξφγξακκα 

Καηάξηηζεο πξηλ ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο.  

Δπηπξφζζεηα, απφ ηελ έξεπλα καο δηαπηζηψλεηαη, πσο ηα άηνκα πνπ βειηίσζαλ ζε πςειφ 

επίπεδν ηηο γλψζεηο ηνπο απφ πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο, αλαγλσξίδνπλ θαη ην πςειφ 

επίπεδν γλψζεσλ πνπ ηνπο πξνζέθεξε ην ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο, γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ επάμηα ζηνλ ξφιν ηνπο ζαλ εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαγσληζηνχλ κε άιινπο εθπαηδεπηέο, κε ζηφρν ηελ αλάιεςε κηαο ζέζεο επζχλεο ζην πεδίν ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ.  

 Γειψλνπλ φηη νη γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα αληαπνθξίλνληαη 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπο σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ.  

Απνηέιεζκα απηνχ, απνηειεί ε ζσζηή ρξήζε απφ ηε κεξηά ηνπο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ πνπ γλψξηζαλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, απφ ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ 

ηνπο παξαζρέζεθε, αιιά θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, πνπ 

εθάξκνζαλ νη δηθνί ηνπο εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζε απηνχο.  

Πην αλαιπηηθά, ν βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, βξέζεθε λα εμαξηάηαη απφ ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνπ 

ζεσξνχλ φηη νη γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ απφ απηφ ην Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, θαηέρνπλ 

Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ είηε ζε άιιν πεδίν, έρνπλ παξαθνινπζήζεη θη 

άιια Δπηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα, κεηά ην πέξαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, ή είραλ ήδε παξαθνινπζήζεη 

άιια Πξνγξάκκαηα πνπ ζηφρν είραλ λα βειηηψζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ. 

Δπίζεο, αλέβεθε θαη ην επαγγεικαηηθφ ηνπο “status” θαη απμήζεθε ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, 

δεδνκέλνπ φηη ην Πξφγξακκα ηνπο ηξνθνδφηεζε κε ρξήζηκεο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο ηνπ 

πεδίνπ. 
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11.1.4. Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 4
ν 

 

«Ο βαζκόο πνπ θαηαθέξλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνύλ θαηά 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε ύπαξμε ή κε δπζθνιηώλ πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ ελεξγεηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ ζηελ πξάμε» 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ζπκπεξαίλεηαη πσο νη  εθπαηδεπηέο, ζε 

γεληθέο γξακκέο, είλαη ζε ζέζε λα μεπεξλνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

ζπλαληνχλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη θαηαθέξλνπλ λα εθαξκφδνπλ νξηζκέλεο απφ 

ηηο ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο απνηειεζκαηηθά, παξφιν πνπ δειψλνπλ φηη είλαη ιίγν 

δπζρεξήο ε ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη.  

Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα, αξθεί λα κειεηήζεη θαλείο φιεο ηηο 

ζπληζηψζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο ελφηεηεο 10.1.5., 10.1.6. θαη 10.1.7. πγθεθξηκέλα, ν βαζκφο 

δπζθνιίαο ηεο ππέξβαζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη, ζρεηίδεηαη κε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπο. Γειαδή, φζν απμάλνληαη ηα έηε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ, ηφζν ηα ππνθείκελα δπζθνιεχνληαη θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ, λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη. 

Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη ηα άηνκα κε Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα θαη ηα άηνκα 

πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηελ Πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΚΔΠΗ, δπζθνιεχνληαη ιίγν θαηά ηε δηαδηθαζία 

ππέξβαζεο απηψλ ησλ εκπνδίσλ.  

Απφ ηελ εηο βάζνο αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, δηαπηζηψλεηαη επίζεο φηη νη 

εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο:  

 Καηά θχξην ιφγν δελ δπζθνιεχνληαη θαζφινπ λα ζπληνλίδνπλ απνηειεζκαηηθά θαη λα 

εκςπρψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθά νκάδα, αιιά ππάξρεη θαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

ππνθεηκέλσλ πνπ δπζθνιεχνληαη ιίγν θαη αξθεηά.  

Ο βαζκφο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη θαηά ηελ ππέξβαζε απηψλ ησλ εκπνδίσλ, 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Γειαδή, φζν κεγαιψλεη ε 

ειηθία ηνπο θαη ηα έηε επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ, ηφζν θαίλεηαη λα δπζθνιεχνληαη θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ λα ζπληνλίδνπλ 

απνηειεζκαηηθά θαη λα εκςπρψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα. Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη ηα άηνκα κε 

Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή ζπλαθέο θαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ απνθηήζεη 

ηελ Πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΚΔΠΗ, δε δπζθνιεχνληαη θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θαζφινπ λα 
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ζπληνλίδνπλ θαη λα εκςπρψλνπλ ηελ νκάδα. Δλψ ηα άηνκα κε Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζε άιινλ 

ηνκέα δπζθνιεχνληαη ιίγν.  

 Γπζθνιεχνληαη ζε κηθξφ βαζκφ λα δηαζπλδένπλ ην πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο.  

Ο βαζκφο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, φηαλ πξνζπαζνχλ λα 

δηαζπλδέζνπλ ηηο θαηλνχξηεο γλψζεηο κε ηηο πξνυπάξρνπζεο, θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα 

δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Γειαδή, ηα άηνκα πνπ έρνπλ πνιιά έηε δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ην ΔΚΔΠΗ, θαίλεηαη λα δπζθνιεχνληαη θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ λα δηαζπλδένπλ ην πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο. 

 Γε δπζθνιεχνληαη, ζε γεληθέο γξακκέο, λα ζρεδηάζνπλ κηα εθπαηδεπηηθή ελφηεηα.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, δηαπηζηψλεηαη εμάξηεζε απφ ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ. Γειαδή, παξαηεξείηαη φηη είηε ηα άηνκα 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο, είηε ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ Πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΚΔΠΗ, είηε απηά πνπ 

παξαθνινχζεζαλ θη άιιεο επηκνξθψζεηο κεηά ην πέξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κπνξνχλ κε κεγαιχηεξε 

επθνιία λα ζρεδηάζνπλ άξηζηα κηα εθπαηδεπηηθή ελφηεηα.  

 Γε δπζθνιεχνληαη λα εληζρχζνπλ ηα άηνκα πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν βαζκφο ελδπλάκσζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ απεηινχληαη απφ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηψλ, θαζψο δηαπηζηψλεηαη φηη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ Πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΚΔΠΗ θαη απηά 

πνπ παξαθνινχζεζαλ θη άιιεο επηκνξθψζεηο κεηά ην πέξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζπκβάινπλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζηελ ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ. Δπίζεο, φηαλ νη εθπαηδεπηέο δηεξεπλνχλ θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη, ηφηε ηα άηνκα πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ δείρλνπλ λα ελδπλακψλνληαη.  

 Γελ έρνπλ δπζθνιεπηεί λα πξνζαξκφζνπλ θάπνηα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζηηο 

αλάγθεο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο.  

Βέβαηα, νη ππφινηπνη πνπ δπζθνιεχηεθαλ λα εθαξκφζνπλ κεξηθέο απφ απηέο αλαθέξνπλ 

θαηά ζεηξά ζπρλφηεηαο επηινγήο ηηο παξαθάησ: Σν Παηρλίδη Ρφισλ, ηελ Δπίδεημε, ηελ 

Πξνζνκνίσζε, ηε Μειέηε Πεξίπησζεο, ηελ Δξγαζία ζε Οκάδεο. 
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11.1.5. Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 5
ν 

 

«Ο βαζκόο κεηαβνιήο ησλ ζηάζεσλ, ησλ απόςεσλ, ηνπ ηξόπνπ δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηώλ 

από ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ» ηνπ 

Ι.Γ.ΔΚ.Δ.» 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπζέλησλ εθπαηδεπηψλ: 

 Μεηαβιήζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, δεδνκέλνπ φηη νη θαηλνχξηεο γλψζεηο πνπ 

απέθηεζαλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε, ηνπο νδήγεζαλ ζε αλαζηνραζκφ ησλ πξφηεξσλ 

αληηιήςεψλ ηνπο θαη ζηελ απφθαζε γηα αιιαγέο.  

Δθηελέζηεξα, δηαπηζηψλεηαη φηη ν βαζκφο απηψλ ησλ κεηαβνιψλ δηακνξθψλεηαη απφ κηα 

ζεηξά επηκέξνπο απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Γειαδή, ηα άηνκα πνπ νη 

απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ηνπο κεηαβιήζεθαλ ζε πςειφ βαζκφ, ζεσξνχλ φηη νη γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπο θαη φηη νη ζεσξίεο κάζεζεο ηνπο βνήζεζαλ λα 

πηνζεηήζνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, γη‟ απηφ πνιινί ζπλέρηζαλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο πάλσ ζηηο 

αξρέο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ζπκκεηέρνληαο θαη ζε άιια επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. 

πλεπψο, φζν αλεβαίλεη ε εθηίκεζή ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηφζν δεκηνπξγείηαη 

έλα εχθνξν έδαθνο γηα αλαζηνραζκφ θαη αιιαγέο. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηέο πνπ νδεγήζεθαλ ζε 

αλαζηνραζκφ ησλ πξφηεξσλ αληηιήςεψλ ηνπο, πηζηεχνπλ φηη ε παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

αχμεζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 Μεηαβιήζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζρεηηθά κε ην «ζηεξεφηππν ηνπ θαινχ δαζθάινπ».  

Ο βαζκφο κεηαβνιήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο άπνςεο δείρλεη λα επεξεάδεηαη απφ ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ, θαζψο δηαπηζηψλεηαη φηη φζν ιηγφηεξα είλαη ηα Έηε 

Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ησλ ππνθεηκέλσλ, ε 

άπνςε πνπ είραλ ζην κπαιφ ηνπο γηα ην «ζηεξεφηππν ηνπ θαινχ δαζθάινπ», κεηαβάιιεηαη θαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ. Δπίζεο, κεγαιχηεξε κεηαβνιή ησλ απφςεψλ ηνπο πθίζηαληαη ηα άηνκα πνπ δελ 

θαηέρνπλ θάπνην Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ή πνπ δελ έρνπλ απνθηήζεη ηελ Πηζηνπνίεζε ηνπ 

ΔΚΔΠΗ.  

 Μεηαβιήζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ 

ηερληθψλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί επίθεληξν φιεο ηεο έξεπλαο. 
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Απηή ε κεηαβνιή δείρλεη λα ζρεηίδεηαη κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηψλ, θαζψο απφ απηνχο πνπ επεξεάζηεθαλ ζε πςειφηεξν βαζκφ νη πεξηζζφηεξεο είλαη 

γπλαίθεο θαη ηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ αιιά κε ζπλαθέο ζηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη εθείλα πνπ δελ έρνπλ απνθηήζεη ηελ Πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΚΔΠΗ.  

 Απφ ηελ έξεπλα ζπκπεξαίλεηαη επίζεο, φηη φηαλ νη εθπαηδεπηέο δηεξεπλνχλ θαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη θαη ζπκβάινπλ ζηελ 

ελδπλάκσζε εθείλσλ πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ην Πξφγξακκα έρεη επεξεάζεη 

θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ 

ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ.  

 Νηψζνπλ πην αληαγσληζηηθνί ζηελ αγνξά εξγαζίαο, σο εθπαηδεπηέο, ππεχζπλνη εθπαίδεπζεο, 

ππεχζπλνη νξγάλσζεο θιπ. κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 Ο βαζκφο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο δείρλεη λα επεξεάδεηαη απφ ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ. πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψλεηαη φηη φζν κηθξφηεξε είλαη ε ειηθία 

ησλ ππνθεηκέλσλ, ηφζν ζεσξνχλ φηη ην Πξφγξακκα ελίζρπζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, νη άλεξγνη κε κεγάιε 

δηαθνξά απφ ηνπο ππνινίπνπο πηζηεχνπλ φηη ην Πξφγξακκα ηνπο εθνδίαζε κε ηηο θαηάιιειεο 

γλψζεηο θαη ηνπο ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ηνπο θαζηζηά πην αληαγσληζηηθνχο γηα λα 

θαηέβνπλ ζηελ «αξέλα» ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Αθνινπζνχλ νη Ηδησηηθνί Τπάιιεινη θαη νη Διεχζεξνη 

Δπαγγεικαηίεο – Απηναπαζρνινχκελνη. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηέο πνπ δελ έρνπλ απνθηήζεη ηελ 

Πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΚΔΠΗ, εληζρχνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ άπνςε απηή ζε ζρέζε κε φζνπο 

έρνπλ ηελ πηζηνπνίεζε. 

Δπηπξφζζεηα, δεδνκέλνπ φηη ην Πξφγξακκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ, αληηζηνίρσο ζπκπεξαίλεηαη πσο νη γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ θαη ε βεβαίσζε 

παξαθνινχζεζήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δείρλνπλ λα πξνζκεηξνχλ ζεηηθά ζην ελδερφκελν κειινληηθήο 

απαζρφιεζεο ηνπο, ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. 
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χλνςε ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο 

 

Κιείλνληαο ην θεθάιαην ηεο παξνπζίαζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, αμίδεη λα ππνγξακκίζνπκε ηα πην βαζηθά ζεκεία πνπ εληνπίζακε. Οη βαζηθφηεξνη ιφγνη 

πνπ ψζεζαλ ηνπο εθπαηδεπηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα ήηαλ ε απφθηεζε ηεο βεβαίσζεο 

ζπκκεηνρήο, ε ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη ε αλάπηπμε λέσλ 

δεμηνηήησλ ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ψζηε λα επηηπγράλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ.  

Αθνινχζσο, πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ελίζρπζαλ 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζηα ζεσξεηηθά δεηήκαηα ηνπ πεδίνπ ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη αλέπηπμαλ ηθαλφηεηεο πνπ ηνπο βνήζεζαλ ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή 

απηψλ, είλαη ζε ζέζε λα μεπεξλνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη θαηαθέξλνπλ λα εθαξκφδνπλ νξηζκέλεο απφ ηηο ελεξγεηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο απνηειεζκαηηθά, παξφιν πνπ δειψλνπλ φηη είλαη ιίγν δπζρεξήο ε ππέξβαζε 

ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα πνπ 

αλέπηπμαλ λα εθαξκφδνπλ ζσζηά θαη κε αξθεηά κεγάιε ζπρλφηεηα ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο, φπσο είλαη ε Δξγαζία ζε Οκάδεο πνπ ηελ επέιεμαλ νη πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ, θαζψο έρεη 

θέξεη ζπρλά ζεηηθά εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα ε εθαξκνγή απηήο. Έλα ζεκείν πνπ είρε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ήηαλ ν βαζκφο πνπ ην Πξφγξακκα επεξέαζε ηηο αληηιήςεηο 

θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο πνπ 

είραλ παξαθνινπζήζεη. Δλψ απνδείρζεθε πσο ην Πξφγξακκα ηνπο επεξέαζε ζε γεληθέο γξακκέο ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ζε ζρέζε κε άιια επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, θαη ηνπο νδήγεζε ζε 

αλαζηνραζκφ ησλ πξφηεξσλ αληηιήςεψλ ηνπο θαη ζηελ απφθαζε γηα αιιαγέο, ππήξμε έλα 

ζεκαληηθφ πιήζνο ππνθεηκέλσλ πνπ δελ επεξεάζηεθαλ ηφζν, γηαηί είηε είραλ Μεηαπηπρηαθφ 

δίπισκα ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή ζπλαθέο είηε γηαηί είραλ παξαθνινπζήζεη ην Πξφγξακκα γηα 

ηελ Πηζηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπ ΔΚΔΠΗ θαη είραλ δηεηζδχζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηηο 

αξρέο, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ πεδίνπ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ.  

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελφηεηαο πνπ αθνξνχζε ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

ηεο έξεπλαο, αθνινπζεί κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ζπκπεξαζκάησλ απηψλ κε άιιεο έξεπλεο ή 

κειέηεο πνπ πξαγκαηεχνληαη αλάινγα δεηήκαηα. 
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11.2. πλεθηίκεζε θαη ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο/ 

κειέηεο 

 

Σν παξφλ θεθάιαην επηρεηξεί λα ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο, κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο/ κειέηεο απφ ηελ ειιεληθή θαη ηελ επξχηεξε 

δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηείηαη θαη ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ κέζσ βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο.  

 

11.2.1. ρνιηαζκφο ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο 

 

Καηαξράο, έρνληαο ηαμηλνκήζεη ηνπο ιφγνπο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπζέλησλ εθπαηδεπηψλ 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ δηάθνξεο 

εξκελείεο πνπ νδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηέο ζε απηήλ ηελ ηαμηλφκεζε.  

αλ πην ζεκαληηθφο ιφγνο αλαδείρζεθε ε βεβαίσζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα ιάκβαλαλ κεηά 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ζ απφθηεζε ηεο βεβαίσζεο απηήο, ζα απνηεινχζε γηα 

ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, αιιά θαη γηα ηνπο ελ δπλάκεη εθπαηδεπηέο, έλα ζεηηθφ πξνζφλ γηα ηελ 

απαζρφιεζή ηνπο ζην ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ γεληθφηεξα.  

Δίλαη γεγνλφο, φηη φηαλ ν ίδηνο ν θνξέαο δηνξγαλψλεη ηέηνηνπ είδνπο επηκνξθψζεηο πνπ θαηά 

θχξην ιφγν απεπζχλνληαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ απαζρνιήζεθαλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ, 

ή πνπ ελδέρεηαη λα απαζρνιεζνχλ ζην κέιινλ αλάινγα κε ηε ζεηξά θαηάηαμήο ηνπο ζηνλ πίλαθα 

κνξηνδφηεζεο ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο ζρεηηθήο κε ην δηδαθηηθφ ηνπο αληηθείκελν, είλαη επφκελν 

λα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν πξνο ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ ζα ην παξαθνινπζήζνπλ. Δπίζεο, 

απνηειεί θαη κία εμαζθάιηζε γη‟ απηνχο, φηη δειαδή ζα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξα κφξηα ζην πεδίν 

πνπ αθνξά «επηκνξθψζεηο: ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ». Παξάδεηγκα απηνχ, απνηειεί κία απφ ηηο 

πην πξφζθαηεο πξνθεξχμεηο ηνπ Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ., ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάιεςε ζέζεσλ 

ππεπζχλσλ εθπαίδεπζεο, αλάπηπμεο θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ππεπζχλσλ νξγάλσζεο ησλ 

Κέληξσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο ησλ δήκσλ ηεο ρψξαο. ηνλ πίλαθα κνξηνδφηεζεο ινηπφλ, ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο αλαθέξνληαη ν κέγηζηνο αξηζκφο κνξίσλ πνπ κπνξεί λα ιάβεη θαλείο 

απφ επηκνξθψζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, 2014: 4, 

6).  
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ε αληίζεζε ινηπφλ, κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Π. Βαζάια (2010: 191), απφ ηα 

νπνία πξνθχπηεη φηη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ δελ παξείρε θαζφινπ παξαθίλεζε γηα ζπνπδέο αιιά 

θαη γεληθφηεξα πσο ζηελ Διιάδα δελ έρεη πεξάζεη αθφκα ε αληίιεςε ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, σο «νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη», σο ρψξνπ πνπ πξνσζεί ηελ κάζεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε απηφ, έξρεηαη ην Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα είρε ζαλ ζηφρν λα εληζρχζεη ηηο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ εξγάδνληαη 

ή ζα εξγάδνληαλ ζε απηφ, ηφζν γηα ηε δηθή ηνπο βειηίσζε, φζν θαη γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θνξέα. 

αλ δεχηεξνο ιφγνο ζπκκεηνρήο αλαδείρζεθε ε ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο. χκθσλα, κε ηελ ζεσξεηηθφ Patricia K. Cross (1981: 55), ε νπνία 

αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε ηα θίλεηξα κάζεζεο, ζπκπεξαίλεηαη φηη απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, 

ν πην βαζηθφο είλαη ν βαζκφο θνίηεζεο ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε 

ίδηα, «ε κάζεζε είλαη εζηζηηθή, φζν πεξηζζφηεξε εθπαίδεπζε έρνπλ νη άλζξσπνη, ηφζν πεξηζζφηεξε 

επηζπκνχλ». Ο A. Rogers (1999: 126-127) αλαθέξεη φηη ζεκαληηθνί κειεηεηέο ηεο θχζεο ηεο 

κάζεζεο, φπσο ν Carl Rogers (1974) θαη ν Abraham Maslow (1968) ζεσξνχλ φηη ν εκπιεθφκελνο 

θαηά ηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο ηθαλνπνηεί κηα ζεηξά απφ εζσηεξηθέο εκπεηξίεο θαη νξκέο θαη δελ 

ζπκκεηέρεη ζε απηήλ απφ θάπνηα αληίδξαζε απφ εμσηεξηθά εξεζίζκαηα ή γηα ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο λέαο γλψζεο. Ο ίδηνο επίζεο επηζεκαίλεη φηη νη εγγελείο παξάγνληεο κάζεζεο είλαη 

ηζρπξφηεξνη  θαη δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εμσγελείο. Δπίζεο, νη D. Noye θαη J. Piveteau 

(2002, φπ. αλαθ. ζην Κφθθνο, 2008: 44) αλαθέξνπλ γη‟ απηφ ην ζέκα: «Σν πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ 

πεγάδεη απφ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζην άηνκν θαη ζην δεδνκέλν αληηθείκελν κάζεζεο_ ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ είλαη απνηέιεζκα ησλ εκπεηξηψλ ηνπ, θαη ε εμνηθείσζή ηνπ κε κηα δξαζηεξηφηεηα 

ηείλεη λα ηνπ ηελ θάλεη αγαπεηή…».  

Απφ άιιε ζθνπηά, ν Boshier (1989, φπ. αλαθ. ζην Rogers, 1999: 126) αλαιχεη ηνπο ιφγνπο 

πνπ ζπληειείηαη ε κάζεζε θαη αλαθέξεη ηελ χπαξμε απηήο, φηαλ ππάξρεη ππνθίλεζε, ε νπνία 

εμαξηάηαη απφ εγγελείο/ εζσηεξηθνχο παξάγνληεο, δειαδή απφ ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ ην ίδην ην 

άηνκν, είηε απφ εμσγελείο, δειαδή απφ δηάθνξα εμσηεξηθά ελαχζκαηα ή πηέζεηο. Αλαθνξηθά κε ηα 

εμσηεξηθά θίλεηξα, ε Π. Βαζάια (2010: 190-1) επηζεκαίλεη ζηελ έξεπλά ηεο φηη ζηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο εθθξάδνληαη κέζα απφ ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ηα λέα βηβιία, ηηο θαηλνηφκεο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θ.ά. Απηά απαηηνχλ εθπαηδεπηέο κε ζχγρξνλε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, παηδαγσγηθή 

θαηάξηηζε, θαη αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 
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ζηελ εθπαίδεπζε. Νηψζνληαο νη εθπαηδεπηηθνί ηελ απαμίσζε θαη ηελ έιιεηςε εκβάζπλζεο ησλ 

γλψζεσλ ηνπο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη, 

απνθάζηζαλ λα ζπλερίδνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζπκκεηέρνληαο ζε Πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο. 

Αθνινπζεί ν ηξίηνο ιφγνο ζπκκεηνρήο πνπ ήηαλ ε αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ ζηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο, ψζηε λα νξγαλψλνπλ πην απνηειεζκαηηθά ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. Αο 

ζεκεησζεί φηη νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα λα 

σθειεζνχλ ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, γηα λα αλαβαζκίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο πνπ έρνπλ αλαιάβεη (Cross, 1981: 89). Παξαηεξείηαη, ινηπφλ κηα 

ζχγθιηζε ησλ θηλήηξσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη 

ζρεδηαζηεί θαη πινπνηεζεί ην Πξφγξακκα. Άιισζηε ην πεξηερφκελν ελφο Πξνγξάκκαηνο 

Δθπαίδεπζεο, ν ζθνπφο θαη νη εηδηθνί εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη πξνζδηνξίδνληαη θαη ζπγθξνηνχληαη κε 

βάζε ηελ δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ θαη ηηο 

γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ήδε έρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε 

απηψλ (Βεξγίδεο & Καξαιήο, 1999: 40-1, 47).  

αλ ηέηαξηνο θαηά ζεηξά επηινγήο ιφγνο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην Πξφγξακκα, 

ήηαλ ε πεξεηαίξσ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε. Ζ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ απηνχ καο νδήγεζε ζε 

κεξηθέο αλαδεηήζεηο πάλσ ζηε θχζε ηεο κάζεζεο. ηηο ζχγρξνλεο αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο 

παξαηεξείηαη κηα έληνλε θηλεηηθφηεηα ζε θνηλσληθφ, επαγγεικαηηθφ, πξνζσπηθφ, νηθνλνκηθφ 

επίπεδν, πνπ νδεγεί ζηαδηαθά φια ηα επαγγέικαηα ζηελ αχμεζε ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο. 

Απηή ε αχμεζε είλαη απφξξνηα ηεο ζηαδηαθήο ζπζζψξεπζεο ησλ γλψζεσλ θαη ηεο αλαγθαίαο 

εμεηδίθεπζεο ησλ εξγαζηαθψλ ξφισλ. Σα λέα επαγγέικαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ ζπλερψο 

εμειηζζφκελε ηερλνινγηθή αλάπηπμε, νη αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ αθνινπζνχλ ηεο επηηαγέο ηεο λέαο 

επνρήο, ε εμηδαλίθεπζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ξφισλ, ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο, ησλ ηδαληθψλ θαη 

ηεο ςπρνζχλζεζεο ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ κέιε κηαο αλεπηπγκέλεο ή αλαπηπζζφκελεο 

θνηλσλίαο, πξνζηάδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηνλ αδηάθνπν θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, ηελ αλάζεζε 

εξγαζηαθψλ ξφισλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο. Έηζη 

ινηπφλ, απφ ηε κηα κεξηά ν A. Rogers (φπ. αλαθ. ζην Κφθθνο, 2008: 45) επηζεκαίλεη φηη ν 

εθπαηδεπφκελνο ζέινληαο λα ελαξκνληζηεί κε ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ πιαίζην θαη 

αλαδεηψληαο κεγαιχηεξε απηνλνκία, ζέηεη ζηφρνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ γηα 

απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη καζεζηαθψλ δεμηνηήησλ ζην αληηθείκελν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Ζ 

αληίδξαζή ηνπ ζηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα δελ είλαη παζεηηθή, έρεη ζπλείδεζε ησλ θηλήηξσλ ηνπ γηα 

κάζεζε, δξα ζαλ ππνθείκελν. Ζ καζεζηαθή θαηάζηαζε δεκηνπξγείηαη απφ ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο 
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θαη δελ είλαη κηα εζσηεξηθεπκέλε αληαλάθιαζε ησλ επηδξάζεσλ πνπ αζθνχληαη πάλσ ηνπ απφ ηνλ 

εμσηεξηθφ θφζκν. 

  Απφ ηελ άιιε, ε ηάζε γηα πεξεηαίξσ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί 

δηαθνξεηηθά. Απηή ε έληνλε «ξεπζηφηεηα» επεξεάδεη θαη ηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ 

Διιάδα, θαη αθνξά είηε ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα απηφ, είηε ηα άηνκα πνπ έρνπλ άιιε 

απαζρφιεζε ζαλ θχξηα, αιιά θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο λα αλαιάβνπλ κία ζέζε επζχλεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, θαζψο ζπλερίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

πεξεηαίξσ επηζηεκνληθή ηνπο εμεηδίθεπζε, παξφιν πνπ θαηέρνπλ ήδε Παλεπηζηεκηαθνχο ηίηινπο 

ζπνπδψλ. Οη απφςεηο απηέο ζπγθιίλνπλ κε ηα απνηειέζκαηα κίαο έξεπλαο ηνπ Hajo Dröll (1999, φπ. 

αλαθ. ζην Βξπληψηε, 2002), ε νπνία απνηεινχζε ηελ κειέηε πεξίπησζεο 283 ηδξπκάησλ 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ηεο Φξαλθθνχξηεο, ηα νπνία πξνζέθεξαλ δηάθνξσλ εηδψλ 

επηκνξθψζεσλ ζαλ «εκπφξεπκα» (Dröll, 1999: 57). Δπηζεκάλεη εδψ ν ίδηνο, φηη νη επηκνξθνχκελνη 

θαηαβάινπλ δηαξθψο δίδαθηξα, έζησ θαη κε ζπκβνιηθά πνζά γηα λα απνθηήζνπλ πεξαηηέξσ γλψζεηο 

ή λα αλαβαζκίζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο πάλσ ζην αληηθείκελν πνπ θαηά θχξην ιφγν απνηειεί ηελ 

δεπηεξεχνπζα επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Μηα αλάινγε θαηάζηαζε δηαδξακαηίδεηαη θαη 

ζηελ Διιάδα κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ επί παληφο επηζηεηνχ, 

πξνεξρφκελεο είηε απφ δεκφζηνπο, είηε απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη ηελ πξσηνθαλήο εκπινθή 

απνθνίησλ ηεο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε.  

πλερίδνληαο ηελ παξάζεζε ησλ ιφγσλ πνπ ψζεζαλ ηνπο εθπαηδεπηέο ζηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο, έλαο εθηφο ησλ άιισλ ήηαλ φηη δελ είρε θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Γηα 

ηελ αθξίβεηα ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη πσο ην γεγνλφο φηη ήηαλ δσξεάλ ε ζπκκεηνρή ζην 

Πξφγξακκα, δελ ηνπο απέηξεςε απφ ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη αθφκε θη αλ 

θάπνηνο είρε ακθηβνιίεο γηα ην θαηά πφζν ην Πξφγξακκα ζα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

δηδαθηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη αλ ην πξντφλ ηεο γλψζεο πνπ ζα παξαρζεί ζα είλαη αλάινγν ησλ 

πξνζδνθηψλ ηνπ, δελ είρε παξά λα παξαθνινπζήζεη ηελ πξψηε εθπαηδεπηηθή ζπλάληεζε δηα δψζεο 

θαη λα «πινεγεζεί» κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ζηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ 

είραλ αλαξηεζεί. Άιισζηε ν ζθνπφο κηαο εθπαηδεπηηθήο ζπλάληεζεο δελ είλαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά καζήκαηα, αιιά ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε 

(The Open University, 1992,  Peters, 1998 θ.ά. φπ. αλαθ. ζην Κφθθνο, 2008: 78) ζηε δηάξθεηα ηεο 

δίλνληαη πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, γίλεηαη 

δηάινγνο, πξνεηνηκαζία γηα ηα ζηάδηα κειέηεο θαη ηεο ζπγγξαθήο ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ, 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θ.α.  
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Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ελψ αλακελφηαλ ε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ επαθψλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ λα ζπγθεληξψζεη κεγαιχηεξα πνζνζηά ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα ζπκκεηνρήο ηνπ 

Boshier, ηειηθά απνηειεί έλα ρακειφ θίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Ο Θ. Καξαιήο (2013: 34), 

αλαθέξεη ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ θηλήηξσλ ηεο κάζεζεο φηη ν Boshier δεκηνχξγεζε ηελ Κιίκαθα 

Δθπαηδεπηηθήο πκκεηνρήο EPS (Educational Participation Scale), κε ζηφρν λα εζηηάζεη φρη κφλνλ 

ζηνπο ηχπνπο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη ζηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπο. Έπεηηα απφ ηελ αλαζεψξεζε ηεο θιίκαθαο EPS απφ έξεπλεο ηνπ ηδίνπ θαη 

άιισλ κειεηεηψλ, ζηελ 2
ε
 ζέζε ζπλαληάηαη ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ επαθψλ, δείρλνληαο ηε 

κεγάιε επηξξνή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλήηξνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

11.2.2. ρνιηαζκφο ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ησλ ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ 

 

ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ, έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο απφςεηο. χκθσλα κε ην άξζξν ησλ Jennifer L. Faust &  

Donald R. Paulson (1998), ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζεκειηψδεο έλλνηα απνηειεί ε Δλεξγεηηθή 

Μάζεζε ή φπσο νλνκάδεηαη “Active Learning”, ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλνπλ νη καζεηέο ζηελ ηάμε, εθηφο απφ ην λα αθνχλε παζεηηθά ηελ δηάιεμε 

ελφο εθπαηδεπηή. Ο φξνο «ζπλεξγαηηθή κάζεζε» ή “Cooperative Learning” θαιχπηεη ην ππνζχλνιν 

ησλ ελεξγεηηθψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο ζε νκάδεο ησλ 

ηξηψλ ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ, ή ζε δεπγάξηα, φπνπ εξγάδνληαη ζπλήζσο ζε αξθεηά ζχλζεηεο 

εξγαζίεο, δηάθνξα εξεπλεηηθά projects θαη παξνπζηάζεηο.  

ηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ ήηαλ λα εκπιέμεη ηνπο  εθπαηδεπηέο ζε 

ηέηνηνπ είδνπο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ζην κέιινλ λα εθαξκφζνπλ 

εθείλεο ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, πνπ ηαηξηάδνπλ ζην πξνθίι ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο. Βέβαηα, αο ζεκεησζεί φηη νη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ δηαιέγεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν θάζε εθπαηδεπηήο είλαη απφξξνηα φρη κφλν ησλ γλψζεσλ πνπ έρεη γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθαξκνγήο ηεο θάζε κηαο εμ απηψλ, αιιά θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ίδηνπ, δειαδή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ “style”, γηα ην νπνίν γίλεηαη ιφγνο ζην 

άξζξν ηνπ Jerry Lapides (2006: 191-205). Ο ίδηνο αλαθέξεη φηη παξαδνζηαθά γηλφηαλ πξνζπάζεηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ην ζηπι ηνπ εθπαηδεπηή, δειαδή αλ είλαη απζηεξφ θαη άθακπην ή ελζαξξπληηθφ, αλ 

ζα εγείηαη ν ίδηνο ησλ ζπδεηήζεσλ ή αλ ζα εηζάγεη ην ζέκα θαη ζα πξνσζεί ηε ζπδήηεζε. Απηφ πνπ 

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε απηφ ην άξζξν είλαη φηη ην ζηπι ηνπ εθπαηδεπηή, κπνξεί λα κεηαθξαζηεί  
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σο «έλα κέζν, κε ην νπνίν κηα πξνζσπηθφηεηα θηλεί άιιεο» (Lucas, 1962, φπ. αλαθ. ζην Lapides, 

2006: 191). 

ηελ παξνχζα έξεπλα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ αιιά θαη γηα ην πνηεο ηερληθέο επηιέγνπλ νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ πην ζπρλά, αλεμαξηήησο ησλ ιφγσλ πνπ ηνπο σζνχλ πξνο ηελ επηινγή απηψλ.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, δηαπηζηψλεηαη φηη νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο ηερληθέο απηέο. χγθιηζε απνηειεζκάησλ 

παξαηεξείηαη κε απηά πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα έξεπλαο ηεο Κ. Ραθαιιίδνπ (ΔΑΠ, 2007: 78). 

Ζ ίδηα ζπκπεξαίλεη φηη νη εθπαηδεπηέο θαηάθεξαλ λα εθαξκφζνπλ ελεξγεηηθέο ηερληθέο ζε πςειά 

πνζνζηά θαη επηπιένλ φηη ηα άηνκα πνπ δηέζεηαλ επηκφξθσζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, είλαη ζε 

ζέζε λα δηαζπλδένπλ επηηπρψο ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη. Δπίζεο, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ έξεπλα ηνπ . Αλησλίνπ (2009: 117-8) δηαπηζηψλεηαη πσο νη εθπαηδεπηέο πνπ δελ 

έρνπλ παηδαγσγηθή επηκφξθσζε ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπρλά ηελ ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ, 

ελψ φζνη δελ έρνπλ παηδαγσγηθή επηκφξθσζε ή έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην εζληθφ πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ ηνπ ΔΚΔΠΗ, ρξεζηκνπνηνχλ πην απαηηεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, 

φπσο παηρλίδη ξφισλ, κειέηε πεξίπησζεο, θαηαηγηζκφ ηδεψλ, νκάδεο εξγαζίαο θιπ.    

Ζ πξψηε ζε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηερληθή αλαδείρζεθε ε «Δξγαζία ζε Οκάδεο». Σν ίδην 

ζπλέβε θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Γ. Οξθαλνχ (2009: 95), φπνπ ην δείγκα ήηαλ εθπαηδεπηηθνί 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε Πξνγξάκκαηα Σνπηθήο Ηζηνξίαο. Δπίζεο, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα καο, παξνπζηάδνπλ ζεκεία ζχγθιηζεο κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Κ. Υξφλε (2013: 68-74), θαζψο θαη ε ίδηα δηαπηζηψλεη φηη νη 

εθπαηδεπηέο πνπ πηζηεχνπλ φηη ε ηερληθή απηή ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο, ζηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ θαη ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ, ηε ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν. Αο 

ζεκεησζεί φηη ηελ έξεπλά ηεο γίλεηαη εθηελή αλαθνξά γηα ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηψλ 

απέλαληη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο «Δξγαζία ζε Οκάδεο». Γειαδή, νη εθπαηδεπηέο 

αλαιακβάλνπλ κηα ζεηξά απφ αξκνδηφηεηεο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο, φπσο 

είλαη νη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε νκαδηθψλ αζθήζεσλ ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, ν 

θαζνξηζκφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ γηα ηελ εθπφλεζή ηνπο, ν νξηζκφο εθπξνζψπνπ ζηελ νκάδα, ε 

παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ γηα ηελ παξνπζίαζε, ζχλζεζε θαη εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ελαιιαζζφκελσλ θαη αλνκνηνγελψλ νκάδσλ. Δπίζεο, 

επηζεκαίλεη φηη φζε πεξηζζφηεξε εκπεηξία έρεη ν εθπαηδεπηήο,  ηφζν πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ηερληθή απηή. Γεχηεξν ζεκείν ζχγθιηζεο ησλ δχν εξεπλψλ απνηειεί ε βαξχηεηα πνπ έρεη ε 
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επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηή ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηεο 

ηερληθήο, πνπ φκσο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Κ. Υξφλε, δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ 

εθπαηδεπηή ζηελ δηακφξθσζε ησλ νκάδσλ. Καη ελψ νη παξαπάλσ έξεπλεο θαλεξψλνπλ ηε κεγάιε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ζε ζρέζε κε άιιεο, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ηεο Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ (2012: 111-113), θαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηέο πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ην Πξφγξακκα ηνπ ΔΚΔΠΗ δελ εθαξκφδνπλ ζπρλά ηελ ελεξγεηηθή ηερληθή 

«νκάδεο εξγαζίαο», θαζψο αληηκεησπίδνπλ πνιιά εκπφδηα θαηά ηελ εθαξκνγή απηήο. 

Αθνινπζεί κε παξφκνηα πνζνζηά, ε «Δκπινπηηζκέλε Δηζήγεζε», γηα ηελ νπνία γίλεηαη 

ιφγνο ζην άξζξν ησλ J. L. Faust & D. R. Paulson (1998: 21). ην άξζξν απηφ, ε εηζήγεζε 

παξνπζηάδεηαη ζαλ «δηάιεμε», ε νπνία φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, 

απνηειεί κηα βηψζηκε ελαιιαθηηθή ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο. 

Ζ ηερληθή ηνπ «Παηρληδηνχ Ρφισλ» δελ επηιέγεηαη πνιχ ζπρλά θαζψο νη απαηηήζεηο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο είλαη κεγάιεο θαη ε πξνεηνηκαζία θαη ε εθαξκνγή ηεο απαηηεί ρξφλν. 

Αλαθνξά ζε απηήλ ηελ ηερληθή γίλεηαη ζην άξζξν ησλ J. L. Faust & D. R. Paulson (1998: 15-6), 

φπνπ παξνπζηάδνπλ σο παξάδεηγκα ηεο ηερληθήο απηήο ηελ «Γίθε ηνπ σθξάηε». Έηζη, 

ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο πεγέο (π.ρ. δηαιφγνπο ηνπ Πιάησλα, ηηο Νεθέιεο ηνπ Αξηζηνθάλε θιπ.) 

θάζε νκάδα κπνξεί λα παξνπζηάζεη ηνπο ραξαθηήξεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο δηαιφγνπο, λα 

θαηαζθεπάζεη ηελ ππφζεζε, λα δεκηνπξγήζεη εξσηήζεηο γηα ηελ εμέηαζε φισλ ησλ παξαπάλσ.  

 

11.2.3. ρνιηαζκφο ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ/ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηψλ 

 

ηε δηαπίζησζε πνπ καο νδεγνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη φηη γηα λα θαηαθέξεη 

έλαο εθπαηδεπηήο λα αλαπηχμεη θαη λα αλαβαζκίζεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ ψζηε λα 

αληαπνθξηζεί πιήξσο ζην ξφιν ηνπ, ζα πξέπεη λα έρεη θηάζεη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ γλσζηηθφ 

ππφβαζξν ζρεηηθά κε ην δηδαθηηθφ ηνπ αληηθείκελν θαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο κάζεζεο ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Μηα πνιχηηκε ζπλεηζθνξά πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε απνηεινχλ 

γεληθφηεξα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη έλαο εθπαηδεπηήο ζηε 

δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηνπ ζην ρψξν απηφ. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ηεο Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ (2012:110), φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη νη εθπαηδεπζέληεο 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ έρνπλ φια ηα εθφδηα, ηππηθά θαη νπζηαζηηθά, ψζηε λα κπνξνχλ λα αζθνχλ πην 

απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά ην έξγν ηνπο σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ. 
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Αλαθνξηθά ηψξα, κε ηελ ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηή ζηελ εκςχρσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

νκάδαο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο είλαη ζε 

ζέζε λα ζπληνλίδνπλ απνηειεζκαηηθά θαη λα εκςπρψλνπλ ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο. 

Ο βαζκφο ινηπφλ, πνπ ηα πξνζφληα ελφο εθπαηδεπηή ηνλ νδεγνχλ λα πηνζεηεί πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν ηνλ ξφιν ηνπ εκςπρσηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ φηαλ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο θαη κε άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ ζέζεη αλάινγα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα.  

Μειεηψληαο ινηπφλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Κ. Ραθαιιίδνπ (ΔΑΠ, 2007: 69-70), 

ζρεηηθά κε ην βαζκφ πνπ ηα πξνζφληα ελφο εθπαηδεπηή ελειίθσλ επεξέαζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ 

πξνζέγγηζε σο πξνο ηε κέζνδν ηεο εκςχρσζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη νη εθπαηδεπηέο πνπ πηνζέηεζαλ ην 

ξφιν ηνπ εκςπρσηή δηαζέηνπλ νπζηαζηηθά πξνζφληα θαη πξνζεγγίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

αλζξσπηζηηθή εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή. Οη ίδηνη πηζηεχνπλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε κέζνδνο ηεο 

εκςχρσζεο, εθαξκφδνπλ ελεξγεηηθέο ηερληθέο θαη δηαζπλδένπλ επηηπρψο ηηο ηερληθέο κε ηνπο 

ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο απηέο επηιέγνληαη. Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα, ε Κ. 

Ραθαιιίδνπ νδεγήζεθε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηηο ζεσξεηηθέο 

επηζηήκεο έλησζαλ κεγαιχηεξε ψζεζε ψζηε λα γίλνπλ εκςπρσηέο. Έπεηηα, έξρνληαη απηνί πνπ είραλ 

γλψζεηο παηδαγσγηθέο θαη αθνινπζνχλ θαη απηνί πνπ είραλ επηκνξθσζεί ζηελ Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ, ζηνηρείν πνπ ζπγθιίλεη θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθήο καο έξεπλαο. Δθείλν ην 

ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν εξεπλψλ είλαη ν βαζκφο πνπ ε δηδαθηηθή 

εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηψλ πξνζζέηεη ζηνηρεία εκςπρσηή ζην ξφιν ηνπο, θαζψο ε ίδηα (Κ. 

Ραθαιιίδνπ, ΔΑΠ, 2007: 80) ζπκπεξαίλεη φηη ε δηδαθηηθή εκπεηξία παίδεη κηθξφ ξφιν, ελψ ζηελ 

ελφηεηα 10.1.7 ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη φηη φζν απμάλνληαη ηα έηε επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ηφζν νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ κπαίλνπλ 

πνην εχθνιν ζηνλ ξφιν ηνπ εκςπρσηή.  

Δπηπξφζζεηα, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε πσο νη εθπαηδεπζέληεο 

εθπαηδεπηέο δε δπζθνιεχνληαη ζε γεληθέο γξακκέο λα ζρεδηάζνπλ κηαλ εθπαηδεπηηθή ελφηεηα 

θαη δηεξεπλνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα εκπφδηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο. 

Αλάινγα απνηειέζκαηα έθεξε θαη ε έξεπλα ηεο Α. Μπεγέηεο (2008: 60 & 95-101), ε νπνία 

επηθεληξψζεθε ζην Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ην Κ.Δ.Δ.ΔΝ.ΑΠ. ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2007 κέρξη θαη ην Μάην ηνπ 

2008. Σν Πξφγξακκα απηφ είρε ζρεδηαζηεί θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεξηβάιινλ κάζεζεο, ην νπνίν 

ππνζηήξηδε ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη γεληθά ηηο αξρέο κάζεζεο ελειίθσλ. 

χκθσλα κε ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ είρε ζέζεη εμ αξρήο θαη νη νπνίεο επηβεβαηψζεθαλ κεηά 
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ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφ πνζνζηφ επίδνζεο ζηε 

ζρεδίαζε ελφηεηαο, έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ πξφνδν θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο σο πξνο ηε ρξήζε 

ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ, ελψ εθείλνη πνπ δελ ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο αδπλακίεο ηνπο, παξνπζηάδνπλ 

ρακειή επίδνζε ζηε ζρεδίαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο, αιιά θαη ζηε ρξήζε ησλ ελεξγεηηθψλ 

ηερληθψλ.  

Αθφκε, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο αλέπηπμαλ εθείλεο ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ αηφκσλ πνπ είηε πξνέξρνληαη απφ επάισηεο 

θνηλσληθά νκάδεο θαη δπζθνιεχνληαη λα εληαρζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα θαη θνηλφηεηα 

θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Ηδηαίηεξε εληχπσζε εδψ πξνμέλεζε ε άπνςε ησλ 

εθπαηδεπηψλ γηα ην «ζηεξεφηππν ηνπ θαινχ δαζθάινπ». Δλψ γηα ηα άηνκα πνπ κεηαβιήζεθε ζε 

πςειφ βαζκφ ε άπνςε ηνπο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα, δηαπηζηψλεηαη φηη ζπκβάινπλ πνιχ ζηελ 

ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ηζρχεη ην αληίζεην γηα ηα άηνκα εθείλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ρακειφ βαζκφ ε κεηαβνιή ηεο άπνςεο απηήο. Απηφ ελδερνκέλσο ζα 

κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί εθφζνλ ηα άηνκα απηά ζπλέβαιαλ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη πξηλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εθπαίδεπζεο  ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. Άξα θαη ε άπνςε ηνπο γηα ην ζηεξεφηππν 

ηνπ θαινχ δαζθάινπ είρε κεηαβιεζεί πνιχ πην πξηλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε απηνχ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, είηε θαη πην κεηά απφ επφκελν Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο, πξάγκα ην νπνίν 

απνδείρζεθε ζηελ ελφηεηα 10.1.7. ηεο εξγαζίαο, απφ ηελ εμάξηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο 

κε: α) ηελ θαηνρή ηεο Πηζηνπνίεζεο απφ ην ΔΚΔΠΗ, β) ηελ παξαθνινχζεζε θη άιισλ 

Δπηκνξθσηηθψλ Πξνγξακκάησλ κεηά ην πέξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, είηε γηα ην ιφγν φηη πνηέ δελ 

είραλ εθιάβεη ιάζνο ην ηη ζεκαίλεη λα είζαη «θαιφο δάζθαινο».  

Κιείλνληαο απηήλ ηελ ελφηεηα, γηα λα απνθηεζεί κηα ζθαηξηθή άπνςε, ζρεηηθά κε ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ αλέπηπμαλ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο, είλαη ζεκαληηθφ 

λα γίλεη αλαθνξά θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπο, νη νπνίεο ηνπο απνηξέπνπλ απφ ηε ρξήζε νξηζκέλσλ 

ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ. Αθνινχζσο, γίλεηαη αλαθνξά ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο 

θάζε εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο πνπ βξέζεθε απφ ηελ έξεπλα καο, λα δπζθνιεχεη ηνπο εθπαηδεπηέο: 

1. Σν Παηρλίδη Ρφισλ: Σα κεηνλεθηήκαηα ζε έλα παηρλίδη ξφισλ πνπ ζπλαληνχλ εθπαηδεπηήο 

θαη εθπαηδεπφκελνη, θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ έθβαζε ηεο ηερληθήο 

απηήο, είλαη ην γεγνλφο φηη ε επηηπρία ηνπ παηρληδηνχ εμαξηάηαη απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηα παηρλίδη. Καη νη λέεο 

ζηάζεηο πνπ πηνζεηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ παηρληδηνχ κπνξεί λα είλαη 
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πξνζσξηλέο. Δπίζεο, ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαιά ηηο αξρέο επηθνηλσλίαο θαη 

ηηο αξρέο δπλακηθήο ηεο νκάδαο (Κφθθνο & Ληνλαξάθεο, 1998: 202). 

2. Σελ Δπίδεημε: Μεξηθά απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλε ηερληθήο πνπ απνζαξξχλεη 

ηνπο εθπαηδεπηέο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο, είλαη ην γεγνλφο φηη δελ πξνσζείηαη ε επηθνηλσλία 

θαη ε πξσηνβνπιία (ε κάζεζε γίλεηαη κε βάζε ηηο πξάμεηο ηνπ δηδάζθνληνο). Ο εθπαηδεπηήο 

ζα πξέπεη λα έρεη εθηφο απφ ηελ απαξαίηεηε δηάζεζε, αιιά θαη φινλ ηνλ αλαγθαίν ρψξν θαη 

ρξφλν γηα λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εμαζθεζνχλ. πλάκα, ν 

εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη, δειαδή πιηθά, βνεζήκαηα, πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ζπζθεπέο, 

εξγαιεία θαη ππνθαηάζηαηά ηνπο (έληππα, ζιάηληο, βηληενηαηλίεο),  είλαη  ζπρλά δαπαλεξφο ή 

δχζθνια κεηαθηλνχκελνο (Κφθθνο, 2005/Β: 51). 

3. Σελ Πξνζνκνίσζε: Ζ ηερληθή απηή είλαη έλα είδνο παημίκαηνο ξφισλ, κε ηε δηαθνξά φκσο 

φηη νη εθπαηδεπφκελνη δελ εηζέξρνληαη ζε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε, νχηε ππνδχνληαη ξφινπο. 

Απνηειεί κηα φζν ην δπλαηφλ πην ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε κηαο θαηάζηαζεο. Σα ζηάδηα θαη 

νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο απηήο είλαη ίδηεο κε ηνπ Παημίκαηνο Ρφισλ (Κφθθνο θ. ζπλ. 1999/Γ: 

39). 

4. Σε Μειέηε Πεξίπησζεο: Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο απαηηείηαη 

ν θαζεγεηήο λα έρεη πινχζηα εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, θαζψο ν ξφινο ηνπ είλαη πνιπδηάζηαηνο 

θαη απαηηεηηθφο  (Λεπζεξηψηνπ, 2010). πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα θάλεη ζχλζεζε ησλ πην 

βαζηθψλ ζεκείσλ πνπ πξνηείλνπλ νη νκάδεο, λα βξίζθεη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα 

πξνζζέζεη ηηο δηνξζψζεηο θαη ηηο ζπκπιεξψζεηο ηνπ, λα αμηνινγεί ηηο απνθιίλνπζεο απφςεηο, 

λα αμηνπνηεί ηηο δηαθνξέο, λα θάλεη ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηα φζν ήδε έκαζαλ θαη ζε φζα ζα 

κάζνπλ ζηε ζπλέρεηα. Δίλαη απαξαίηεηε ε ζαθήο θαη αθξηβήο θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ ή 

θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη, δηαθνξεηηθά  αλαθξηβή ή δηθνξνχκελα ζηνηρεία θαη κε 

θαηαλνεηή πεξίπησζε, είλαη πηζαλφλ λα απνηειέζνπλ ηελ αηηία λα ράζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο (Κφθθνο, 2005/Β: 64).   

5. Σελ Δξγαζία ζε Οκάδεο: Δπηιέγνληαο απηή ηελ ηερληθή, ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα 

εκπηζηεχεηαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, λα επηηξέπεη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, 

λα κελ αλππνκνλεί λα πξνρσξήζεη πην γξήγνξα θαη λα κελ πξνζπαζεί λα ζπληνλίδεη ηα 

πάληα. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ν εθπαηδεπηήο λα γλσξίδεη θαη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

εθαξκφδεη φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ (Κφθθνο, 

2005/Β: 56). χκθσλα κε ηελ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ (2012: 111), «νη πην έκπεηξνη 

εθπαηδεπηέο δπζθνιεχνληαλ λα ηελ εθαξκφζνπλ απφ ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, ηε ζπλήζεηα 

ησλ ρξφλσλ, ην άγρνο ηεο πηζαλήο απνηπρίαο, ηελ θνχξαζε, γεγνλφο πνπ ηνπο δεκηνπξγνχζε 

άξλεζε, φζν θαη αλ πίζηεπαλ φηη ην επηζπκνχζαλ». 
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11.2.4. ρνιηαζκφο ηεο αιιαγήο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηψλ 

 

Σν  Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ. νδήγεζε ηνπο 

εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ζε αλαζηνραζκφ ησλ πξφηεξσλ αληηιήςεψλ ηνπο θαη επίζεο 

ζπλέβαιε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ ηνπο. Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα 

απνηειεί ζεκείν ζχγθιηζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ (2012:110). Ζ ίδηα 

ζπκπεξαίλεη φηη νη γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ νη εθπαηδεπηέο απφ ην Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο ηνπ 

ΔΚΔΠΗ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπο θαη ηνπο νδήγεζαλ ζε αλαζηνραζκφ ησλ 

φζσλ πίζηεπαλ ζε κηθξφ βαζκφ κελ, αιιά ζεκαληηθφ δε, θαζψο αλαθέξεηαη ζηηο δπζθνιίεο ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ απφςεψλ ηνπο. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί ε πεπνίζεζε ηνπ 

Mezirow (1989b: 198, φπ. αλαθ. ζην Ληληδέξεο, 2007: 114) πάλσ ζην ζέκα: «ε κεηαζρεκαηίδνπζα 

κάζεζε δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί κηα δέζκε ηερληθψλ γηα ρξήζε απφ ηνπο εθπαηδεπηέο πξνο ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο, αιιά ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηέο λα ελδηαθέξνληαη γηα ην ζχλνιν ηεο καζεζηαθήο 

δηεξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξηηηθήο ζηνραζηηθφηεηαο». Απνηειεί κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα 

άπνςε ζηηο κέξεο καο, θαζψο ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ελεξγεηψλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

επηθεληξψλεηαη ζηελ επαγγεικαηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε θαηάξηηζε, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ 

απφθηεζε θαη πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη πξνζφλησλ, ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, βάζεη 

πξνζδνθψκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (Ληληδέξεο, 2007: 113-4). 

Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο επεξεάζηεθαλ ζεηηθά σο πξνο ηε ρξήζε 

εθπαηδεπηηθψλ ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ, απφ ηε παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Καη ελψ 

ζηελ έξεπλα καο, νη γπλαίθεο εκθαλίδνληαη πξφζπκεο γηα λα αιιάμνπλ ηε κέρξη ηψξα ζηάζε ηνπο, 

απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ (2012: 110) πξνθχπηεη φηη νη άληξεο ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηηο γπλαίθεο, δειψλνπλ ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ πσο ε παξαθνινχζεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΚΔΠΗ, ηνπο νδήγεζε ζε αλαζηνραζκφ θαη ζηελ απφθαζε γηα αιιαγέο. 

Δπίζεο, απφ ηελ ίδηα έξεπλα πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηέο, αλ θαη επηθξνηνχζαλ ηε ζπνπδαηφηεηα 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηεξγαζηψλ, νη πεξηζζφηεξνη δελ ηηο εθάξκνδαλ ζηε δηδαθηηθή ηνπο πξάμε 

(Παπαθσλζηαληίλνπ, 2012: 112). 

Απηή ε κεηαβνιή ησλ ζηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΚΔΠΗ πνπ αλαθέξεη ε Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηθή καο έξεπλα. Λφγνο γίλεηαη γηα ηελ 

κεγάιε ζπλεηζθνξά ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ. ζην ζέκα ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ησλ 

ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, ζηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ κε 
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ζπλαθέο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη ζε εθείλα πνπ δελ έρνπλ απνθηήζεη ηελ Πηζηνπνίεζε ηνπ 

ΔΚΔΠΗ.  

Δίλαη πξνθαλέο, φηη έλα Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 

παξέρεη φιεο εθείλεο ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηερληθέο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. Άξα, θαη ε άπνςή ηνπο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ελεξγεηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ ηνπο ήηαλ μεθάζαξε θαη πξηλ ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηκφξθσζεο. Δλψ γηα φζνπο είραλ Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ πέξαλ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ε ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ πνπ παξείρε ην Πξφγξακκα 

Δθπαίδεπζεο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη 

ήηαλ νπζηαζηηθή θαη ελζαξξπληηθή γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε απφ κέξνπο ηνπο λέσλ ηερληθψλ θαη 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Αλαιφγσο, ηα άηνκα πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ην ΔΚΔΠΗ, γλσξίδνπλ 

ήδε ηηο έλλνηεο θαη ηνπο φξνπο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη εθαξκφδνπλ ελεξγεηηθέο 

ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, νπφηε ήδε είραλ αηζζαλζεί ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ρξήζεο απηψλ. Άξα, θαη νη απφςεηο ηνπο γηα ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο δελ ήηαλ 

δηαζηξεβισκέλεο, αιιά ήηαλ ζπλπθαζκέλεο κε φ,ηη ππαγνξεχνπλ νη αξρέο, νη έλλνηεο, νη ζεσξίεο θαη 

νη ηερληθέο ζηελ «Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ».  

Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηελ κεηαβνιή ησλ ζηάζεσλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη γηα φζνπο ηηο γλσξίδνπλ θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζε 

ρακειφ βαζκφ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

είλαη επφκελν φηη ην Πξφγξακκα δελ θαηάθεξε λα ηνπο επεξεάζεη θαη ζε κεγάιν βαζκφ σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα φζνπο ηψξα δειψλνπλ φηη ηηο 

γλσξίδνπλ θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά, δείρλνπλ θαη λα έρνπλ επεξεαζηεί επίζεο ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απφ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηκφξθσζεο. Σν αμηνζεκείσην παξαηεξείηαη γηα φζνπο γλσξίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, θαζψο ελψ ζα πεξίκελε θαλείο φηη ην Πξφγξακκα ηνπο επεξέαζε επίζεο ζε 

πςειφ βαζκφ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο καο δείρλνπλ φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ππνθεηκέλσλ επεξεάζηεθε ζε ρακειφ βαζκφ απφ 

ην Πξφγξακκα. 

Απηφ ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί εθφζνλ ηα άηνκα απηά γλψξηδαλ ήδε ηηο 

ελεξγεηηθέο ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο θαη ηηο είραλ πξνζαξκφζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

πξηλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο. Άξα θαη νη απφςεηο ηνπο σο πξνο 

ηελ εθαξκνγή ηνπο, είραλ κεηαβιεζεί πνιχ πην πξηλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε απηνχ ηνπ 
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Πξνγξάκκαηνο, πξάγκα ην νπνίν απνδείρζεθε ζηελ ελφηεηα 10.1.8. ηεο εξγαζίαο, απφ ηελ εμάξηεζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο κε: α) ηελ θαηνρή Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζηελ Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ β) ηελ θαηνρή Πηζηνπνίεζεο απφ ην ΔΚΔΠΗ, είηε γηα ην ιφγν φηη πνηέ δελ είραλ 

δηαζηξεβισκέλε άπνςε γηα ην πνηνο είλαη ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη, είηε γηαηί παξφιν πνπ νη ίδηνη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ, ην ζπγθεθξηκέλν 

Πξφγξακκα ήηαλ ειιηπέο θαη δελ ηνπο παξείρε ηηο γλψζεηο γηα λα ηηο εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθά ή 

δελ ηνπο ψζεζε αξθεηά γηαηί δελ αλέδεημε ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε αλαθνξάο ηεο ζεηηθήο 

άπνςεο ησλ εθπαηδεπζέλησλ εθπαηδεπηψλ ζρεηηθά κε ηε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

σο πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν ζέκα απηφ 

δηαπξαγκαηεχεηαη ε κειέηε ησλ S. Savaa & R. Lupoub (Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 

2009: 2227–2232). πγθεθξηκέλα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε επαγγεικαηνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ ζηελ Δπξψπε θαη ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ πξνζφλησλ 

ηνπ. Καζψο, έρεη δηνγθσζεί ην ζέκα ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ επαγγεικάησλ, έρεη απμεζεί ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε φιε ηελ Δπξψπε, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ζα πξέπεη 

λα δερηεί απηέο ηηο επηηαγέο θαη λα αλαβαζκίζεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ. Οη θηλεηήξηεο δπλάκεηο πνπ ζα 

ππνζηεξίμνπλ απηφ ην θαηλνχξην ηνπίν είλαη ην πξνζσπηθφ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ν 

επαγγεικαηηζκφο πνπ ζα επηδείμεη, δήηεκα ην νπνίν βξίζθεηαη ςειά ζηελ αηδέληα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, αλαθέξεη ην άξζξν, έρνπλ απνθηήζεη ηθαλφηεηεο 

πάλσ ζηνλ επάγγεικά ηνπο, απφ ηελ εκπεηξία πνπ έρνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο κε άιινπο ελήιηθεο, 

απφ δηάθνξεο εθπαηδεχζεηο, απφ εζεινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο θιπ. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ε 

επηθχξσζε ηεο πξνεγνχκελεο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζπκβάιεη ζηε ζπγθξηζηκφηεηα 

θαη ζηε δηαθάλεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε θαη ε 

πξφνδνο ζηελ θαξηέξα. 

Γηεξεπλψληαο ηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο επεξεάδεηαη ν βαζκφο ελίζρπζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπζέλησλ εθπαηδεπηψλ ζηαζήθακε ζε εθείλνλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

παξαθνινχζεζε πξνεγνχκελσλ Πξνγξακκάησλ Δπηκφξθσζεο. Ο ιφγνο πνπ καο ηξάβεμε ην 

ελδηαθέξνλ ήηαλ πσο ελψ αλακελφηαλ νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πνπ δειψλνπλ φηη βειηηψζεθε ην 

πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ απφ πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα Δπηκφξθσζεο πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθά, λα ζεσξνχλ φηη ην Πξφγξακκα ελίζρπζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζε πςειφ 

επίπεδν, ηα απνηέιεζκα ήηαλ δηαθνξεηηθά. Γειαδή, ηα άηνκα πνπ ζεσξνχλ φηη ηα πξνγελέζηεξα 

Πξνγξάκκαηα Δπηκφξθσζεο ηνπο βνήζεζαλ λα βειηηψζνπλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθά ην πεξηερφκελν ηνπ 

δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ, επίζεο ζεσξνχλ φηη απηά ηα Πξνγξάκκαηα ήηαλ θαζνξηζηηθά γηα ηελ 
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ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ πεξηζζφηεξν ίζσο 

θαη απφ ην Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο ηνπ Η.Γ.ΔΚ.Δ. Σν απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ 

ηελ εμάξηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο πνπ αθνξά ην επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ 

θαηνρή ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ΔΚΔΠΗ (βι. ελφηεηα 10.1.4.).    

 

 

χλνςε ηεο ζπγθξηηηθήο κειέηεο 

 Δλ θαηαθιείδη, ζην παξφλ ππνθεθάιαην επηρεηξήζεθε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ. Δλδεηθηηθά, ην 

ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε ζηα θίλεηξα ησλ ελειίθσλ αηφκσλ λα εηζέξρνληαη ζε πεξηβάιινλ 

εθπαίδεπζεο, ζην βαζκφ πνπ ην εθάζηνηε πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηνπο 

επεξέαζε ζεηηθά ζηελ ρξήζε ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, ζην βαζκφ πνπ αλαβάζκηζαλ ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο θαη αλέπηπμαλ ηθαλφηεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ εκςχρσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο νκάδαο, ην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ, ηελ ελίζρπζε ηεο έληαμεο ησλ 

αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο ζηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα, αιιά θαη ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Παξφια απηά ζρνιηάζηεθαλ θαη νη αδπλακίεο ησλ εθπαηδεπζέλησλ 

εθπαηδεπηψλ, νη νπνίεο ηνπο απνηξέπνπλ απφ ηε ρξήζε νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ. 

Κιείλνληαο ην ππνθεθάιαην απηφ, παξνπζηαζηήθαλ νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην βαζκφ 

πνπ νη εθπαηδεπζέληεο εθπαηδεπηέο ππεηζέξρνληαη ζε δηαδηθαζίεο εζσηεξηθψλ αιιαγψλ, 

αλαζηνραζκνχ θαη ελ ζπλερεία ζε αιιαγέο ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ. 

 Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο, νξηζκέλεο ζθέςεηο 

καο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πινπνίεζε απηήο, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκεο ζπκβνπιέο 

ή πξνηάζεηο γηα επφκελεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ ή γηα ην ζρεδηαζκφ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Απηέο νη πξνηάζεηο καο 

παξαηίζεληαη αθνινχζσο. 
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ΠΡΟΣΑΔΗ 
 

Ζ έξεπλα καο, ελψ ζαλ ζθνπφ είρε ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ» σο πξνο ηελ εθαξκνγή 

ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, ζηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο πεξηιακβαλφηαλ εθηφο ησλ 

άιισλ, ε “ζθηαγξάθεζε” ηνπ πξνθίι πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ θαη ηηο γλψζεηο 

ηνπ πάλσ ζηα βαζηθά δεηήκαηα ηνπ πεδίνπ. Βέβαηα, επεηδή νη ζεσξεηηθέο γλψζεηο δελ έρνπλ νπζία 

αλ δελ κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ πξαθηηθέο θαη ηερληθέο ζηελ δηάξθεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, ε έξεπλα εζηίαζε ζην ζπγθεξαζκφ ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη 

πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ. ια απηέο ηηο πηπρέο πξνζπαζήζακε λα ηηο 

εξεπλήζνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία, παξφια απηά ππάξρνπλ ζεκεία ηα νπνία ρξεηάδνληαη 

πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε, θαη ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ην έλαπζκα γηα κηα επφκελε 

εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα. Γηα λα είκαζηε αθξηβείο, ζα παξαζέζνπκε νξηζκέλεο ζθέςεηο καο πάλσ ζην 

δήηεκα, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεπηνχλ θαη σο πξνηάζεηο: 

 Καηά πφζνλ ην είδνο ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ επεξεάδεη ηελ 

εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 Ο βαζκφο πνπ ε πεξεηαίξσ θαηάξηηζε/ εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

εληζρχεη ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηνπο επεξεάδεη ζεηηθά σο πξνο ηε ρξήζε ελεξγεηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη αλ απηή 

επεξεάδεηαη απφ:  

 Σν αλ ε εξγαζία ηνπο ζαλ εθπαηδεπηέο ελειίθσλ είλαη ε βαζηθή ή ε δεπηεξεχνπζα θαη 

πνηνί είλαη ε ιφγνη πνπ δελ επέιεμαλ ή δελ θαηάθεξαλ λα απνηειεί ηελ θχξηα εξγαζία 

ηνπο. 

 Σν είδνο ηεο εξγαζίαο ηνπο σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ. Αλ γηα παξάδεηγκα εξγάδνληαη κε 

ζπκβάζεηο έξγνπ ζε Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ γηα ιίγεο κφλν ψξεο ή κε 

πεξηζζφηεξεο, αλ εξγάδνληαη ζαλ κφληκν πξνζσπηθφ ι.ρ. ζε ηδησηηθά θέληξα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θ.α.  

 Ο βαζκφο πνπ νη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ηηο νπνίεο δηαιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν θάζε 

εθπαηδεπηήο είλαη απφξξνηα φρη κφλν ησλ γλψζεσλ πνπ έρεη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

εθαξκνγήο ηεο θαζεκίαο εμ απηψλ, αιιά θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

ίδηνπ, δειαδή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ “style” (βι. ελφηεηα 11.2.2.). 
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 Σν θαηά πφζνλ παξφκνηεο επηκνξθσηηθέο παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη ζε άιιεο νκάδεο εθπαηδεπηψλ, αθνχ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

απεπζπλφηαλ ζε εθπαηδεπηέο πςειψλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ.  

 Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ πξάμε ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν νη εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ, φηαλ εθπαηδεχνπλ γηα παξάδεηγκα άηνκα εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ κε ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζνβαξά εκπφδηα κάζεζεο 

Δπίζεο, δεδνκέλεο ηεο έληνλεο θηλεηηθφηεηαο ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν θαη ηεο απμεκέλεο 

δήηεζεο αηφκσλ κε εμεηδηθεπκέλα πξνζφληα γηα ηελ θάιπςε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, δεκηνπξγείηαη 

ε αλάγθε αλάπηπμεο ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Οη άλζξσπνη πνπ ζα 

κεηαδψζνπλ λέεο γλψζεηο θαη ζα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο, λα 

βειηηψζνπλ δεμηφηεηεο θαη λα εθαξκφζνπλ λέεο πξαθηηθέο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν, είλαη νη 

εθπαηδεπηέο πνπ ζα ηνπο πξνζθέξνπλ πνηνηηθή εθπαίδεπζε. Απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ινηπφλ, ε 

αλάπηπμε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηελ Διιάδα, κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή εμέιημε 

θαη βειηίσζε εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ. 

Θα ήηαλ ρξήζηκν κε ηελ παξνχζα εξγαζία λα ζπκβάινπκε κε ζεηηθφ ηξφπν ζηηο κειέηεο 

επίζεκσλ θνξέσλ, νη νπνίνη εθηφο ησλ άιισλ αζρνινχληαη κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηψλ 

πνπ εξγάδνληαη ζε Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζε φιε ηελ ρψξα, γη‟ απηφ πξνηείλνπκε 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ λα δίλεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ψζηε 

νη εθπαηδεπηέο λα εμνηθεησζνχλ κε απηέο θαη λα πεηζηνχλ γηα ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα 

θέξεη ε ρξήζε ηνπο.  

Κη απ‟ ηελ άιιε, νη θνξείο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

ησλ ελειίθσλ αηφκσλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ θάλεη έλαλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ χιε πνπ θαινχληαη νη εθπαηδεπηέο λα θαιχςνπλ, θαζψο απηφο ν πεξηνξηζκέλνο 

ρξφλνο πνιιέο θνξέο ηνπο εκπνδίδεη λα δνθηκάδνπλ λέεο ηερληθέο, θνβνχκελνη κελ ράζνπλ ρξφλν 

θαη κείλνπλ πίζσ ζηελ χιε. Έηζη, ελψ πνιινί απφ απηνχο είραλ ζπκκεηάζρεη ζε πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαη είραλ γλσξίζεη ηηο ελεξγεηηθέο ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο, 

απνθεχγνπλ λα ηηο εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε. 

 Κιείλνληαο, αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο δηθηχνπ 

ελεκέξσζεο γηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, ζέζεηο εξγαζίαο θαη δηαζχλδεζεο 

ησλ εθπαηδεπηψλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ, ηελ έθθξαζε δηάθνξσλ 

πξνβιεκαηηζκψλ, ηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ. 
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καζεζηαθνχ θιίκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε 

αιιειεπίδξαζεο κε ην επίπεδν γλψζεο ησλ ελεξγ. 

ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ 
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Γξάθεκα 60 

πζρέηηζε ηνπ βαζκνχ δηακφξθσζεο θιίκαηνο 

ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κε ην επίπεδν γλψζεο ησλ 

βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ 

Γξάθεκα 58 

πζρέηηζε ηνπ βαζκνχ ηθαλφηεηαο ζην  

ζπληνληζκφ & εκςχρσζε ηεο εθπ. νκάδαο κε ην 

επίπεδν γλψζεο ησλ ελεξγ. ζπκκ. ηερληθψλ 

 Γξάθεκα 59 

πζρέηηζε ηνπ βαζκνχ ηθαλφηεηαο ζην  

ζπληνληζκφ & εκςχρσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

νκάδαο κε ηα βαζκφ δηακφξθσζεο θιίκαηνο 

ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ 

Γξάθεκα 61 

πζρέηηζε ηνπ βαζκνχ ελδπλάκσζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ κε ην βαζκφ δηεξεχλεζεο ησλ 

εκπνδίσλ πνπ ζπλαληνχλ 
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Γξάθεκα 62 

πζρέηηζε ηνπ βαζκνχ πνπ νη απνθηεζείζεο 

γλψζεηο νδήγεζαλ ζε αλαζηνραζκφ & αιιαγέο κε 

ην επίπεδν ζπζρέηηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ ξφινπ ηνπο 

Γξάθεκα 63 

πζρέηηζε ηνπ βαζκνχ κεηαβνιήο ηεο άπνςεο 

ζρεηηθά κε ην ζηεξεφηππν ηνπ „θαινχ δαζθάινπ‟ 

κε ηελ θαηνρή ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ΔΚΔΠΗ 

Γξάθεκα 64 

πζρέηηζε ηνπ βαζκνχ επηπέδνπ κεηαβνιήο ησλ 

ζηάζεσλ & αληηιήςεσλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή 

ελεξγ. ζπκκ. ηερληθψλ κε ηελ θαηνρή 

Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο 

Γξάθεκα 65 

πζρέηηζε ηνπ βαζκνχ κεηαβνιήο ησλ ζηάζεσλ & 

αληηιήςεσλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ελεξγ. ζπκκ. 

ηερληθψλ κε ηελ θαηνρή ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ 

ΔΚΔΠΗ 
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 erotimatologiomarkellas - Google Forms 
 
 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 
 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 
 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ απνηειεί εξγαιείν ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Τιηθφ: Σππηθή, Άηππε θαη Απφ 

Απφζηαζε Δθπαίδεπζε» απφ ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. Ζ έξεπλα αθνξά ζηηο αιιαγέο ζηηο 

ζηάζεηο θαη ζηηο αληηιήςεηο εθπαηδεπηψλ, σο πξνο ηελ εθαξκνγή ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ» 

απφ ην Η. .ΔΚ.Δ.  
Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ είλαη απφιπηα εκπηζηεπηηθφ θαη ηα απνηειέζκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

κφλν γηα αθαδεκατθνχο ζθνπνχο. Ο εθηηκψκελνο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 

ηα 10 ιεπηά. αο επραξηζηψ ζεξκά εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκβνιή ζαο ζε απηφλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζηφρν. Δίκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. 
 

Οη εξσηήζεηο κε αζηεξίζθν απαληψληαη ππνρξεσηηθά, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην 

εξσηεκαηνιφγην δε ζα ζαο επηηξέςεη ηελ ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζή ηνπ. 
 

Με εθηίκεζε, Μαξθέιια 

Μαξίλα Μπάληηνπ ηει.: 

6948380924  
e-mail:  markellabantiou@hotmail.com 

 
* Required 

 
 

 

Α. ΠΡΟΦΗΛ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ (ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ – 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ) 
 
 

 

Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία 
 
 
 

1. Φχιν *  
 

Check all that apply.  
 

 'Αλδξαο 

 Γπλαίθα 

 
2. Ζιηθία *  

 
Check all that apply.  

 

 < 30 
 

 30 - 40 
 

 41 - 50 

 > 50 
 
 
 
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

rom the document or the summary of an interesting point. You can position 

the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change 

the formatting of the pull quote text box.] 
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3. Σν Δπάγγεικά ζαο είλαη: *  

 
Check all that apply.  

 

 Γεκφζηνο Τπάιιεινο 
 

 Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 
 

 Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο- Απηναπαζρνινχκελνο 

 Άλεξγνο 

 
4. Κχξην ζεκαηηθφ πεδίν ζην νπνίν εξγάδεζηε: *  

 
Check all that apply.  

 

 Πιεξνθνξηθή 
 

 Φηινινγίαο, Φηινζνθίαο, Ηζηνξίαο, Θενινγίαο 
 

 Οηθνλνκίαο Γηνίθεζεο 
 

 Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ (Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκεία, Βηνινγία θ.ι.π.) 
 

 Ξέλεο Γιψζζεο 
 

 Φπρνινγίαο, Κνηλσληθήο εξγαζίαο 
 

 Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Νεπηαγσγψλ 
 

 Κνηλσληνινγίαο, Ννκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ  

 Δπηζηεκψλ Τγείαο θαη Φπζηθήο Αγσγήο 
 

 Δηθαζηηθψλ, Σέρλεο, Μνπζηθήο  

 Δπαγγέικαηα Πεξηβάιινληνο (Μεραληθνί Πεξηβάιινληνο, Γεσπφλνη θηι.) 
 

 Other: 
 
 

5. Έηε Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηνπνίεζεο ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ: *  
 

Check all that apply.  
 

 0 – 3 
 

 4 – 6 

 > 7 

 
6. Γξαζηεξηνπνηείζηε ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ *  

 
Check all that apply.  

 

 πεξηζηαζηαθά (κεξηθή απαζρφιεζε) κφλν σο εθπαηδεπηήο 
 

 πεξηζηαζηαθά (κεξηθή απαζρφιεζε) φρη κφλν σο εθπαηδεπηήο αιιά θαη κε επηπξφζζεηα  

      θαηά πεξίπησζε εθπ. θαζήθνληα  

 κε πιήξε απαζρφιεζε σο επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ππεχζπλνο νξγάλσζεο εθπαίδεπζεο 

θ.ι.π. 

 κε πιήξε απαζρφιεζε σο εθπαηδεπηήο 
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Α.2 ΠΟΤΓΔ – ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΖ – ΔΠΗΜΟΡΦΧΔΗ 
 
            7. Βαζηθέο πνπδέο: *  

 
Check all that apply.  

 

 Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο 
 

 Θεηηθέο Δπηζηήκεο 
 

 Σερλνινγηθέο Δπηζηήκεο 
 

 Δπηζηήκεο Τγείαο, Φπζηθήο Αγσγήο 
 

 Οηθνλνκίαο – Γηνίθεζεο 
 

 Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 
 

 Φπρνινγίαο 
 

 Ννκηθέο Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο, Δπξσπατθέο πνπδέο 
 

 Δηθαζηηθψλ πνπδψλ, Σέρλεο – Μνπζηθψλ πνπδψλ 
 

 Other: 
 
 
 

8. Μεηαπηπρηαθφ *  
 

Mark only one oval.  
 

 Ναη 

 Όρη 

 

 
8.1.  Αλ Ναη αθνξά:  

 
Mark only one oval.  

 

 ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή 

ζπλαθέο  

 κε ζπλαθέο 

 
   9.    Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα *  

 
Mark only one oval.  

 

 Ναη 

 Όρη 

 
     9.1 Αλ Ναη αθνξά:   

Mark only one oval.  
 

 ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή 

ζπλαθέο 

 κε ζπλαθέο 
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10. Δίραηε παξαθνινπζήζεη ζην παξειζφλ άιια Δπηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ; *   
Check all that apply.  

 

 

 Ναη 

 Όρη 

 
 

         10.1 Αλ Ναη: Δίζηε Πηζηνπνηεκέλνο/ε απφ ην ΔΚΔΠΗ; *  
 

Check all that apply.  
 

 Ναη 

 Όρη 

 
11. Μεηά ην πέξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ, παξαθνινπζήζαηε θάπνηα 

άιιε Δπηκφξθσζε ζρεηηθή κε ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ; *   
Check all that apply.  

 

 Ναη 

 Όρη 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 
 
 

 

Β. ΤΠΟΚΗΝΖΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 
 
 
 

12. Σα πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο πνπ έρεηε παξαθνινπζήζεη ζαο βνήζεζαλ 

λα βειηηψζεηε ην πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ ζαο έξγνπ; *   
Mark only one oval.  

 

 Πνιχ Ηθαλνπνηεηηθά  

 Ηθαλνπνηεηηθά 
 

 Μέηξηα  

 Με ηθαλνπνηεηηθά 
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13. Πνηνη ιφγνη ζαο ψζεζαλ λα ζπκκεηάζρεηε ζην Πξφγξακκα; (Αξηζκείζηε ηνπο 4 

ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο, θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο μεθηλψληαο απφ ηνλ 1 θαη θαηαιήγνληαο 

ζηνλ 4) *   
1ε επηινγή  

 
Mark only one oval.  

 
 

ην Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ δελ είρε θακία νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε  

ε βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνζκεηξνχζε ζεηηθά ζην 

ελδερφκελν κειινληηθήο απαζρφιεζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 
 

 γηα λα βειηηψζσ ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη πξνζσπηθέο κνπ ηθαλφηεηεο  

 γηα πεξαηηέξσ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε 
 

    γηα λα αλαπηχμσ λέεο δεμηφηεηεο ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ψζηε λα     

νξγαλψλσ απνηειεζκαηηθφηεξα ην εθπαηδεπηηθφ κνπ έξγν  

 γηα λα βειηηψζσ ηηο θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο κνπ επαθέο 
 

 γηαηί έλα κεγάιν κέξνο απφ ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηέο πνπ γλψξηδα ζα ην     

παξαθνινπζνχζε  

 γηα λα αμηνπνηήζσ επνηθνδνκεηηθά ηνλ ειεχζεξφ κνπ ρξφλν 
 

 

 
 

2ε επηινγή  
 

Mark only one oval.  
 
 

ην Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ δελ είρε θακία νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε  

  ε βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνζκεηξνχζε ζεηηθά ζην 

ελδερφκελν κειινληηθήο απαζρφιεζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 
 

 γηα λα βειηηψζσ ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη πξνζσπηθέο κνπ ηθαλφηεηεο  

 γηα πεξαηηέξσ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε 
 

    γηα λα αλαπηχμσ λέεο δεμηφηεηεο ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ψζηε λα     

νξγαλψλσ απνηειεζκαηηθφηεξα ην εθπαηδεπηηθφ κνπ έξγν  

 γηα λα βειηηψζσ ηηο θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο κνπ επαθέο 
 

 γηαηί έλα κεγάιν κέξνο απφ ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηέο πνπ γλψξηδα ζα ην     

παξαθνινπζνχζε  

 γηα λα αμηνπνηήζσ επνηθνδνκεηηθά ηνλ ειεχζεξφ κνπ ρξφλν 
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3ε επηινγή  

 
Mark only one oval.  
 

 
ην Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ δελ είρε θακία νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε  

ε βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνζκεηξνχζε ζεηηθά ζην 

ελδερφκελν κειινληηθήο απαζρφιεζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 
 

 γηα λα βειηηψζσ ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη πξνζσπηθέο κνπ ηθαλφηεηεο  

 γηα πεξαηηέξσ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε 
 

    γηα λα αλαπηχμσ λέεο δεμηφηεηεο ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ψζηε λα     

νξγαλψλσ απνηειεζκαηηθφηεξα ην εθπαηδεπηηθφ κνπ έξγν  

 γηα λα βειηηψζσ ηηο θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο κνπ επαθέο 
 

 γηαηί έλα κεγάιν κέξνο απφ ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηέο πνπ γλψξηδα ζα ην     

παξαθνινπζνχζε  

 γηα λα αμηνπνηήζσ επνηθνδνκεηηθά ηνλ ειεχζεξφ κνπ ρξφλν 
 

 
 

4ε επηινγή  
 

Mark only one oval.  

 
 

 ην Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ δελ είρε θακία νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε  

 ε βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνζκεηξνχζε ζεηηθά ζην 

ελδερφκελν 
κειινληηθήο απαζρφιεζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ  

 γηα λα βειηηψζσ ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη πξνζσπηθέο κνπ ηθαλφηεηεο  

 γηα πεξαηηέξσ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε 
 

 γηα λα αλαπηχμσ λέεο δεμηφηεηεο ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ψζηε λα 

νξγαλψλσ απνηειεζκαηηθφηεξα ην εθπαηδεπηηθφ κνπ έξγν  

 γηα λα βειηηψζσ ηηο θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο κνπ επαθέο 
 

 γηαηί έλα κεγάιν κέξνο απφ ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηέο πνπ γλψξηδα ζα ην 

παξαθνινπζνχζε  

 γηα λα αμηνπνηήζσ επνηθνδνκεηηθά ηνλ ειεχζεξφ κνπ ρξφλν 
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Γ. ‘ΓΔΝΗΚΖ’ ΔΝΣΤΠΧΖ ΣΧΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

14. ε πνην βαζκφ νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζαηε αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

ξφινπ ζαο σο εθπαηδεπηήο/ηξηαο; *   
Mark only one oval.  

 

 ζε πςειφ  

 ζε ηθαλνπνηεηηθφ 
 

 ζε ρακειφ 

 θαζφινπ 

 
15. Θεσξείηε φηη απνθηήζαηε πεξηζζφηεξν: *  

 
Mark only one oval.  

 

 ζεσξεηηθέο γλψζεηο 
 

 πξαθηηθέο γλψζεηο 

 θαη ηα δχν 

 
16. ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ην Πξφγξακκα απηφ ζαο θαζηζηά πην αληαγσληζηηθφ/ή ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο σο εθπαηδεπηή/ηξηα, ππεχζπλν/ε νξγάλσζεο θ.ι.π.; *   
Mark only one oval.  

 

 ζε πςειφ  

 ζε ηθαλνπνηεηηθφ 
 

 ζε ρακειφ 

 θαζφινπ 

 

Γ. ΓΝΧΔΗ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΑΠΟΚΣΖΘΖΚΑΝ  
 

17. Γλσξίδεηε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ; *  
 

Mark only one oval.  
 

 Πνιχ  

 Αξθεηά 
 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

18. Γλσξίδεηε ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά; *  
 

Mark only one oval.  
 

 Πνιχ  

 Αξθεηά 
 

 Λίγν 

 Καζφινπ 
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19. Πφζν ζεκαληηθφ ζεσξείηε νηη είλαη ην εθπαηδεπηηθφ «ζπκβφιαην» ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδηθαζία; *   

Mark only one oval.  
 

 Πνιχ  

 Αξθεηά 
 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

 
20. Γπζθνιεχεζηε ζην λα δηαζπλδέεηε ην πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο; *   
Mark only one oval.  

 

 Πνιχ  

 Αξθεηά  

 Λίγν 

 Καζφινπ 

 
21. αο βνήζεζαλ νη ζεσξίεο κάζεζεο λα θαηαιάβεηε ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη; *   
Mark only one oval.  

 

 Πνιχ  

 Αξθεηά  

 Λίγν 

 Καζφινπ 

 

22. Γλσξίδεηε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ; *   
Mark only one oval.  

 

 Πνιχ  

 Αξθεηά 
 

 Λίγν  

 Καζφινπ 

 
23. Υξεζηκνπνηείηε ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; *   

Mark only one oval.  
 

 Πνιχ  

 Αξθεηά 
 

 Λίγν  

 Καζφινπ 
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24. Μπνξείηε λα ζρεδηάζεηε κηα εθπαηδεπηηθή ελφηεηα; *  

 
Mark only one oval.  

 

 Άξηζηα  

 Αξθεηά 
 

 Με δπζθνιία 

 Καζφινπ 

 

 

 
25. Αμηνινγείηε ζπρλά ην εθπαηδεπηηθφ ζαο έξγν; *  

 
Mark only one oval.  

 

 Πνιχ ζπρλά  

 Αξθεηά ζπρλά 
 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

 

 

 
26. Γηεξεπλάηε ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη; *  

 
Mark only one oval.  

 

 Πιήξσο  

 Ηθαλνπνηεηηθά 
 

 Μέηξηα 

 Καζφινπ

 

 

 
 

27. Δίλαη δπζρεξήο ε ππέξβαζε απηψλ ησλ εκπνδίσλ; *  
 

Mark only one oval.  
 

 Πνιχ  

 Αξθεηά 
 

 Λίγν  

 Καζφινπ 
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Δ. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ 

 
28. Παξαθαιψ ζεκεηψζηε πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηηο παξαθάησ εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, επηιέγνληαο ην βαζκφ πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηηο απφςεηο 

ζαο. (1 Πνιχ, 2 Αξθεηά, 3 Λίγν, 4 Καζφινπ)   
 
28.1 Δκπινπηηζκέλε εηζήγεζε * 

 
Mark only one oval.  

 

 Πνιχ  

 Αξθεηά 
 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

 

     28.2 Πξνζνκνίσζε * 
 

Mark only one oval. 
 

 Πνιχ  

 Αξθεηά 
 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

 

       28.3 Δπίδεημε *  
Mark only one oval. 

 

 Πνιχ  

 Αξθεηά 
 

 Λίγν 

 Καζφινπ

 
     28.4 Μειέηε Πεξίπησζεο * 

 
Mark only one oval. 

 

 Πνιχ  

 Αξθεηά 
 

 Λίγν  

 Καζφινπ 

 
     28.5 Καηαηγηζκφο Ηδεψλ * 

Mark only one oval. 
 

 Πνιχ  

 Αξθεηά 
 

 Λίγν  

 Καζφινπ 
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     28.6 Δξγαζία ζε Οκάδεο * 

Mark only one oval. 
 

 Πνιχ  

 Αξθεηά 
 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

 
 

     28.7 Παηρλίδη Ρφισλ *  
Mark only one oval. 

 

 Πνιχ  

 Αξθεηά 
 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

 
29. Πνηα εθπαηδεπηηθή ηερληθή έρεηε θαηά θχξην ιφγν πξνζαξκφζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη έρεη θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα; (Αλαθέξεηε ηελ επηγξακκαηηθά) *  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30. Τπάξρεη θάπνηα εθπαηδεπηηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε θαηά ην παξειζφλ θαη ζαο δπζθφιεςε λα 

ηελ πξνζαξκφζεηε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζαο; *   
Mark only one oval.  

 

 Ναη  

 Όρη 

 

 
      30.1. Αλ Ναη αλαθέξεηε ηελ επηγξακκαηηθά θαη αηηηνινγήζηε ζπλνπηηθά 
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Σ. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΜΑΘΖΗΑΚΟΤ ΚΛΗΜΑΣΟ ΚΑΗ 

ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΖ ΟΜΑΓΑ 
31. Δπηδηψθεηε ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο; *   

Mark only one oval.  
 

 Πνιχ  

 Αξθεηά  

 Λίγν 

 Καζφινπ 

 
32. Γηακνξθψλεηε καζεζηαθφ θιίκα πνπ λα επλνεί ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία; *   
Mark only one oval.  

 

 Πνιχ  

 Αξθεηά 
 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

 
33. Γπζθνιεχεζηε ζην λα ζπληνλίδεηε απνηειεζκαηηθά θαη λα εκςπρψλεηε ηελ 

εθπαηδεπηηθή νκάδα; *   
Mark only one oval.  

 

 Πνιχ  

 Αξθεηά 
 

 Λίγν 

 Καζφινπ 

 
 

34. πκβάιεηε ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ; *  
 

Mark only one oval.  
 

 Πνιχ  

 Αξθεηά 
 

 Λίγν  

 Καζφινπ 

 

35. πκβάιεηε ζηελ ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ; *   
Mark only one oval.  

 

 Πνιχ  

 Αξθεηά 
 

 Λίγν  

 Καζφινπ 
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Ε. ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΑΔΧΝ/ ΠΔΠΟΗΘΖΔΧΝ/ ΣΡΟΠΟΤ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 
36. ε πνην βαζκφ νη γλψζεηο πνπ απνθηήζαηε νδήγεζαλ ζε αλαζηνραζκφ ησλ 

πξνγελέζηεξσλ αληηιήςεσλ θαη ελδερνκέλσο ζηελ απφθαζε γηα αιιαγέο; *   
Mark only one oval.  

 

 ε πνιχ πςειφ  

 ε ηθαλνπνηεηηθφ  

 ε ρακειφ 

 Καζφινπ 

 
37. Ζ άπνςε πνπ είραηε ζην κπαιφ ζαο γηα ην ζηεξεφηππν ηνπ «θαινχ δαζθάινπ» πξηλ ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ίδηα κε ηελ άπνςε ζαο ζήκεξα; *   
Mark only one oval.  

 

 Ναη 

 Όρη 

 
 37.1. Αλ έρεη αιιάμεη απηφ ην ζηεξεφηππν, ζε πνην βαζκφ άιιαμε;  

 
Mark only one oval.  

 

 ε πνιχ πςειφ  

 ε ηθαλνπνηεηηθφ 
 

 ε ρακειφ 

 Καζφινπ 
 
 

38. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ επεξέαζε ηε ζηάζε θαη ηηο 

αληηιήςεηο ζαο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ελεξγεηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ; ε πνην βαζκφ; *   
Mark only one oval.  

 

 ε πνιχ πςειφ  

 ε ηθαλνπνηεηηθφ 
 

 ε ρακειφ 

 Καζφινπ 
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