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Πρόλογος 

Για έναν πολιτισμό της μάθησης 

 
Ζούμε σε μία εποχή, όπως δήλωσε ο Oscar Wilde, στην οποία οτιδήποτε περιττό αποτελεί 

αναγκαιότητα και οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να μάθουν την τιμή των πάντων αδιαφορώντας 

επιδεικτικά για την αξία τους. Σε αυτή την εποχή, λοιπόν, καλείται να λειτουργήσει θεσμικά 

και εκπαιδευτικά η Διά Βίου Μάθηση αντιμέτωπη  

με την τρέχουσα κοινωνική και οικονομική δυσπραγία και κρίση της χώρας μας αλλά και της 

Ευρώπης. Ο πειρασμός είναι μεγάλος να εμμείνουμε σε έναν αναστοχασμό γύρω από το 

μέγεθος της κρίσης και τις οδυνηρές συνέπειες αυτής για την παιδεία και την εκπαίδευση. 

Στρεφόμαστε, λοιπόν, στο περιορισμένο πλαίσιο ενός Προλόγου σε έναν αναστοχασμό γύρω 

από την έννοια και την αποστολή της διά βίου μάθησης στο πλαίσιο της αποκρυσταλλωμένης 

εικόνας του δυτικού μετα-μοντέρνου κόσμου και διατυπώνουμε την πρότασή μας για την 

ανάγκη διαμόρφωσης ενός πολιτισμού της μάθησης, την οποία επιβεβαιώνουν, άλλοτε με τις 

επισημάνσεις τους και άλλοτε με τα ευρήματα των ερευνών τους, τα κείμενα που 

ακολουθούν στον παρόντα τόμο.  

Η διά βίου μάθηση άλλοτε φέρει την όψη της προσωπικής ολοκλήρωσης και άλλοτε την 

όψη της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατικής κατανόησης και πράξης. Ωστόσο, οι 

σημαντικές και ραγδαίες αλλαγές και μετατοπίσεις νοήματος, ενδιαφέροντος και 

προτεραιοτήτων στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική στην Ευρώπη και πολλών χωρών 

στον υπόλοιπο κόσμο, για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη διά βίου μάθηση καθιστούν την 

τελευταία – τόσο ως εννοιολογικό πεδίο όσο και ως θεσμικό πλαίσιο- σχηματισμό και προϊόν 

του ανθρώπινου κεφαλαίου και επένδυση σε όρους οικονομικής εξέλιξης. Αυτές οι αλλαγές 

και οι μετατοπίσεις δεν είναι ορατές μόνο στο επίπεδο της πολιτικής αλλά πρωτίστως στο 

επίπεδο των μαθησιακών ευκαιριών που προσφέρονται στους ενήλικες, είτε μέσα από έναν 

επαναπροσδιορισμό του τι μετρά ως χρήσιμη και νόμιμη μάθηση είτε μέσα από τη δραστική 

μείωση της επιχορήγησης εκείνων των μορφών μάθησης που δεν κρίνονται σημαντικές με 

βάση τα κριτήρια της τρέχουσας αγοράς και οικονομίας. Η αγορά και η οικονομία έχουν 

μετατρέψει αυτή την πανάρχαια έως και ιδιοσυστατική για το ανθρώπινο γένος υπόθεση της 

διά βίου μάθησης σε μία οικονομία της μάθησης. Δεν πρέπει αφελώς να εκλάβουμε αυτή την 

αλλαγή ως μία απλή συρρίκνωση του περιεχομένου. Μάλλον πρόκειται για έναν πλήρη 

επαναπροσδιορισμό της διά βίου μάθησης σε όρους που αντιτίθενται στην πολύπλοκη φύση 

και τις δυνατότητες των ανθρώπινων όντων.  

Σήμερα η διά βίου μάθηση αποτελεί την κυρίαρχη συνθήκη της εκπαίδευσης καθώς 

έρχεται αντιμέτωπη με τα χαρακτηριστικά της εικόνας του μεταμοντέρνου κόσμου: 

επιτάχυνση στους ρυθμούς αύξησης της γνώσης, ραγδαία εξάπλωση των νέων τεχνολογικών 

μέσων, ανακατατάξεις και ανατροπές στο επαγγελματικό πεδίο, αβεβαιότητα και αδυναμία 

ανταπόκρισης στις νέες προκλήσεις, ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση, εκπαίδευση και 

εξειδίκευση, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και ανάγκη για τη μετρήσιμη καταγραφή και 

πιστοποίηση των νεοαποκτηθέντων δεξιοτήτων και προσόντων, έμφαση σε έναν τύπο 

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, η οποία συστήνει την «κοινωνία της γνώσης» μέσα από 

νέες επικοινωνιακές λογικές, συχνά σε συνθήκες ανελέητης υφεσιακής κρίσης και 

αμείλικτου ανταγωνισμού. Στο φως όλων αυτών των εξελίξεων η διά βίου μάθηση αποτελεί 

απαραίτητο συστατικό σε κάθε ατζέντα κοινωνικής αλλαγής και σε κάθε σχεδιασμό και 

νομοθέτημα εκπαιδευτικής πολιτικής. Πώς αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, την έκκληση για έναν 

πολιτισμό της μάθησης σε αυτές τις σύγχρονες συνθήκες υποχώρησης ή απόσυρσης των 

γνωσιολογικών και πρακτικών δυνατοτήτων των ανθρώπινων όντων?  

Σήμερα οι επιστήμες έχουν προσυπογράψει τη σχετικότητα και την πολυπλοκότητα της 

γνώσης. Ο εναγκαλισμός απολυτοκρατικών μεγάλων αφηγήσεων, οι οποίες υπηρετούν την 

κάθε είδους επιστημονική αυθεντία, την πολιτική μυωπία και το στείρο ιδεολογικό 

δογματισμό ανήκει, ή τουλάχιστον πρέπει να ανήκει, στο παρελθόν. Η παιδεία, η 

εκπαίδευση, η εκπαιδευτική έρευνα και η εκπαιδευτική πολιτική τελούν, ή τουλάχιστον 
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οφείλουν να τελούν, σε έναν ορίζοντα νέων συνθηκών της γνώσης και της μάθησης και νέων 

γνωσιολογικών και αξιολογικών κριτηρίων που θα τις διέπουν. Μάλιστα, το προβάδισμα της 

μάθησης έναντι της γνώσης κλονίζει κάθε είδους προνομιακή ασυλία από το σφάλμα και τη 

σφαλερότητα των ανθρώπων που εξακολουθούν να ορέγονται της αλήθειας. Στις νέες 

συνθήκες, όμως, η γνώση δεν είναι ποτέ, ή τουλάχιστον δεν θα πρέπει να είναι, το 

αποτέλεσμα της ιδιόλεκτης έρευνας, της υπερβατικής αποκάλυψης, της ιδεολογικής 

εσχατολογίας ή της ωμής επιβολής της ισχύος. Σήμερα πιστεύουμε ότι η γνώση είναι 

αποκλειστικά και κατεξοχήν το αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας, η οποία περιγράφει 

και εξηγεί τη σκέψη και την πρακτική οργανισμών του ανθρώπινου τύπου είτε σε ατομικά 

ενεργήματα είτε σε κοινές μορφές ζωής.  

Σήμερα τελούμε, λοιπόν, σε έναν αναπόδραστο ορίζοντα μάθησης και οφείλουμε να 

μετατρέψουμε εμπράκτως και σε απόλυτη συνέπεια με τα επιστημονικά και διανοητικά 

επιτεύγματα του ανθρώπινου νου τον ορίζοντα αυτόν σε έναν πολιτισμό μάθησης. Η 

οποιαδήποτε διανοητική ή εκπαιδευτική αυταρέσκεια ότι αυτό έχει ήδη επιτευχθεί διαμέσου 

των παιδευτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μας προδίδει, δυστυχώς, τις 

αγκυλώσεις και τις σκληρύνσεις της πρόσληψης εκ μέρους μας του νεωτερικού 

διαφωτιστικού προτάγματος για την εκπαίδευση, την άρνησή μας να αντικαταστήσουμε την 

εργαλειακή λογική και τις αγοραίες μεταμορφώσεις της με μία ορθολογικότητα της 

ακεραιότητας, της σκόπευσης και της ανταπόκρισης στις μεγάλες διακυβεύσεις της εποχής 

μας, την άρνησή μας να μετουσιώσουμε τη γνώση στις νέες συνθήκες ενός μετα-νεωτερικού 

μαθησιακού διαφωτισμού. Οι συνέπειες της ενδοτικότητάς μας στην οποιαδήποτε, κατά άλλα 

δελεαστική, αυταρέσκεια δεν μπορούν να είναι άλλες από: την ομοιογενοποίηση και τον 

πνευματικό μαρασμό, τη δογματικότητα της ποσοτικοποίησης των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, τη διαχείριση των μαθησιακών περιβαλλόντων με κριτήρια που 

υπερβαίνουν τις παιδευτικές ανάγκες όσων εμπλέκονται σε αυτά, τη χειραγώγηση της 

αποκλίνουσας και δημιουργικής σκέψης και της φαντασίας, την εξάντληση της 

βιωματικότητας και της εμπειρικότητας της μάθησης σε μεμονωμένους σχεδιασμούς, την 

αδικαιολόγητα αλαζονική και αήθη αντίληψη που διέπει τη συμπεριφορά μας απέναντι στην 

ετερότητα (φύση, άλλοι οργανισμοί, άλλοι άνθρωποι διαφορετικοί από εμάς), την πλήρη 

αδιαφορία για τα ελλείμματα της πολιτικής εκπαίδευσης, που είναι αναγκαία για την τόνωση 

της δημοκρατίας και την ενδυνάμωση των σύγχρονων μαθητών-πολιτών. 

Με άλλα λόγια, στις νέες συνθήκες του μετα-νεωτερικού μαθησιακού διαφωτισμού, η 

μάθηση δεν αποτελεί μία απλή παράμετρο, ή διάσταση, του ορίζοντα στον οποίο 

εκτυλίσσεται η εκ-παιδευτική μας σκέψη και δράση. Απεναντίας, η μάθηση αποτελεί το 

μοναδικό, ανθρωπολογικά καθολικό, πλαίσιο, στο οποίο καλούμαστε να εγγράψουμε, με 

πνεύμα επιστημολογικής ταπεινοφροσύνης και αξιολογικού πλουραλισμού, κάθε θεωρητικό, 

πρακτικό και θεσμικό σχεδιασμό μας για την παιδεία και την εκπαίδευση του σύγχρονου 

ανθρώπου.  

Τα κείμενα που ακολουθούν προκύπτουν από το 1
ο
 Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 

Διά Βίου Μάθησης που διοργανώθηκε, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία», και έλαβε χώρα στις 27 και 28 Ιουνίου 2015 στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συν-διοργανωτές του Συνεδρίου ήταν το Τμήμα Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά 

Βίου Μάθησης (που βοήθησε σημαντικά στην οικονομική κάλυψη των αναγκών του 

Συνεδρίου), ο Δήμος Δράμας και το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου.  

Το Συνέδριο ανέδειξε (α) την ακράδαντη πίστη μας ότι η διά βίου μάθηση αποτελεί ένα 

αναπόσπαστο σημαντικό συστατικό κομμάτι της σύγχρονης εκπαίδευσης και (β) την 

επιτακτική ανάγκη να στραφεί η επιστημονική θεωρία, η έρευνα αλλά και η κοινωνική 

πρακτική και η εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική στις προκλήσεις με τις οποίες 

επιφορτίζει η σύγχρονη κοινωνία τη διά βίου μάθηση, τόσο ως διεργασία αλλά και ως 

θεσμική πραγματικότητα, στο μέτωπο της αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης και της εργασίας. 
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Το Συνέδριο συνέβαλε (α) στην ανάδειξη της αναγκαιότητας και της σημασίας της διά βίου 

μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων και των θεσμών που τις στηρίζουν στο μέτωπο της 

αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης και της εργασίας στη σύγχρονη Ελλάδα της κρίσης, (β) στη 

διάχυση του έργου της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη 

ελληνική κοινωνία στις συνθήκες της κρίσης (π.χ. δημιουργία δυνατοτήτων κοινωνικής 

κινητικότητας, εύρεσης εργασίας, ψυχολογικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης κτλ) 

και γ) στη συνολική καταγραφή και αποτίμηση του σχεδιασμού του προσφερόμενου έργου 

(μορφωτικών προγραμμάτων σπουδών ενηλίκων, μεθοδολογίας, υποδομών κ.τ.λ.) μέσω της 

ανταλλαγής εμπειριών στελεχών των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης από διάφορα σημεία της 

χώρας. 

Είμαστε ευγνώμονες σε όλες και όλους που παρακολούθησαν με ενδιαφέρον και 

ενεργητικότητα τις διεργασίες του Συνεδρίου. Οι σύνεδροι ήταν οι περισσότεροι 

εμπλεκόμενοι φορείς Διά Βίου Μάθησης της χώρας καθώς και ακαδημαϊκοί, μεταπτυχιακοί 

φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μάχιμοι ερευνητές σε θέματα διά βίου μάθησης και 

εκπαίδευσης ενηλίκων και παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους για τις σύγχρονες τάσεις και τα 

σύγχρονα προβλήματα της διά βίου μάθησης, αναδεικνύοντας τη συμβολή της στη σύγχρονη 

κοινωνία, ιδιαιτέρως στις σύγχρονες συνθήκες της δυσχερούς υφεσιακής κρίσης και 

ανεργίας. Είμαστε ευγνώμονες σε όλες και όλους ανεξαιρέτως που μοιράστηκαν μαζί μας τις 

γνώσεις και τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Υπήρξαν συνεδρίες, 

εργαστήρια και στρογγυλά τραπέζια με: α) την παρουσίαση και την ανάδειξη των σύγχρονων 

τάσεων της διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων σε μία πλειάδα θεματικών και β) 

την κατάθεση εμπειριών, δράσεων, πρακτικών και προοπτικών από τα στελέχη των Κέντρων 

Διά Βίου Μάθησης των διαφόρων δήμων της χώρας, σχετικά με την αποτελεσματικότητα και 

τις δυσκολίες του έργου τους. Οι θεματικές ενότητες, με κάποιες αλλαγές που προέκυψαν 

κατά τη φάση επιμέλειας και σύνταξης των Πρακτικών, συγκροτούν τις βασικές ενότητες 

του παρόντος τόμου. 

Ιδιαίτερη μνεία και ευχαριστίες απευθύνουμε σε όλες και όλους τις/τους συναδέλφους 

μας, μέλη ΔΕΠ της Κατεύθυνσης της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που στήριξαν σε 

όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της προετοιμασίας και της διεξαγωγής του Συνεδρίου καθώς 

και στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης των υποβληθέντων κειμένων. Επιπλέον, θερμές 

ευχαριστίες απευθύνουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή του Τμήματος Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που βοήθησαν με την παρουσία 

τους και την ενεργητικότητά τους στην επιτυχή διοργάνωση του Συνεδρίου. Ιδιαίτερες 

ευχαριστίες, ωστόσο, απευθύνουμε στους Ντίνα Αντωνίου, Νατάσα Κεφαλά, Βέφα 

Παπαδήμα και Βασίλη Νεοφώτιστο που βοήθησαν πρόθυμα σε διάφορα στάδια αυτού του 

εγχειρήματος.  

Τέλος, για άλλη μία φορά θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε όλες και 

όλους τις/τους συγγραφείς που συμμετέχουν στον παρόντα τόμο των Πρακτικών και 

ανταποκρίθηκαν στις οδηγίες μας.  

 

 

Βασιλική Καραβάκου 

Θεσσαλονίκη 

Αύγουστος 2018  
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ 

 

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Yποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

ΑΣΠΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΥΛΗ, Παιδαγωγός, ΜΑ, Med, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑναπληρωτήςΚαθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ, Εκπαιδευτικός 

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, Επιστημονικός και Εργαστηριακός Συνεργάτης Tμήματος 

Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας 

ΒΑΧΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Μεταδιδάκτωρ - Ερευνητής Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ, 

Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, Απόφοιτη Tμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων 

Πληροφόρησης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας  

ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Εκπαιδευτικός Ενηλίκων MA, Δ.Υ. - Παιδαγωγός Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης Ν.Π.Δ.Δ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων (Ε.Σ.Ε.) ΚΕΘΕΑ 

ΕΞΟΔΟΣ, Λάρισας – Γιάννουλης 

ΓΚΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Φιλόλογος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Τμήμα Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης, Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  

ΓΚΙΩΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ,Σύμβουλος Ολικής Ποιότητας, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια και 

Διδάσκουσα στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά 

Βίου Μάθησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Πρόεδρος ΕΟΠΠΕΠ, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων (Ε.Σ.Ε.) ΚΕΘΕΑ 

ΕΞΟΔΟΣ, Λάρισας – Γιάννουλης 

ΖΑΡΙΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Οικονομολόγος ΜΒΑ, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

ΖΙΓΡΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Κοινωνική Λειτουργός Δήμου Σερρών, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 

Επιστημών και Τεχνών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, Δρ. Μουσικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος 

Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, τ. Εκπαιδεύτρια Αισθητικής Αγωγής, Σ.Δ.Ε. 

Αχαρνών 

ΚΑΚΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Dipl. Eng., M.Sc., Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 

Μέλος ΚΠΕ 

ΚΑΜΠΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Καθηγήτρια Πληροφορικής, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, 

Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας 



 12 

ΚΑΡΑΒΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης, 

Διευθύντρια Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης, Τμήμα 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 

Επιστημών και Τεχνών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων (Ε.Σ.Ε.) ΚΕΘΕΑ 

ΕΞΟΔΟΣ, Λάρισας – Γιάννουλης 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, MSc στη Διδακτική, Υποψήφια Διδάκτωρ ΔΠΘ, Μέλος του 

Κέντρου Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Έδεσσας και Γιαννιτσών 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ ΑΗΔΟΝΑ, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας ΣΔΕ Αλεξανδρούπολης, 

Κοινωνιολόγος  

ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Οικονομολόγος, Master στις Επιστήμες Αγωγής, 

Μεταπτυχιακός Φοιτητής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  

ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οικονομολόγος ΜΒΑ, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ, Διευθυντής 1
ου

 Σχολείου Δήμου Τρικκαίων 

ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Διοικητικός Επιστήμων, Εμπειρογνώμονας Δημόσιας 

Διοίκησης 

ΚΕΔΡΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

KΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

ΚΟΤΡΙΚΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Τμήμα Σπουδών 

Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, 

Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,  

ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

ΚΟΥΡΤΟΥΜΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Αρχειονόμος - Iστορικός, Γενικά Αρχεία Κράτους, 

Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας 

ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ,Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας, 

Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ. 

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΟΥ ΠΙΕΡΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης της 

Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς, Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου 

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δρ. Παιδαγωγικής και Ερευνήτρια Κοινωνικών Επιστημών 

ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΝΙΚΗ,Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 

ΜΑΚΕΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Διδάσκων και Ακαδημαϊκός υπεύθυνος των τμημάτων Ιστορίας 

της τέχνης του πολιτιστικού φορέα Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 

ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 

ΜΑΝΑΒΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Υποψήφια Διδάκτωρ Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Φιλοσοφική 

Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, M.Εd., Εκπαιδευτικός 3
ο
 Δ.Σ. Καστοριά 

ΜΕΓΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Σύμβουλος Ψυχολόγος ΣΔΕ Φυλακών Διαβατών, (3
ο
 ΣΔΕ 

Θεσσαλονίκης). Υπ. Διδάκτορας Α.Π.Θ. 

ΜΠΟΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Διοικητικός Επιστήμων, Εμπειρογνώμονας Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
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ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ, Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής Πληροφορικής, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ, Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

τηςΓενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς 

ΟΥΑΣΙΤΣΑ ΙΛΟΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Στέλεχος της Τεχνικής Ομάδας υποστήριξης των e-

ΚΔΒΜ του έργου “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου 

Αιγαίου” 

ΠΑΚΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, Θεολόγος, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος 

Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής 

Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

ΠΑΥΛΗ-ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ, Στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας 

Γενιάς, Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ,Διδάκτορας Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου, Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού 

Νέων Μυτιλήνης 

ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ ΘΩΜΑΪΣ, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (PhD, MSc, MBA, ΒΑ), Στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, 

Διδάσκων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  

ΣΙΔΕΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, M.Sc. στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, M.Sc. 

στη Διά Βίου Μάθηση, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του YouthΝetHel 

ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Μέλος ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

ΣΚΟΡΔΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

ΣΟΥΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Φιλόλογος ΜEd, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Ανάπτυξης και 

Διασφάλισης Ποιότητας , Κέντρου Δια βίου Μάθησης Δήμου Καλαβρύτων 

ΣΤΑΜΟΒΛΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής Μεθοδολογίας Έρευνας και 

Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΦΗ, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια ενηλίκων 

ΤΡΙΠΟΛΙΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, Κοινωνιολόγος – Συγγραφέας, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

ΤΣΑΡΠΑ ΙΩΑΝΝΑ, Υποψήφια Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δήμος Καλαμαριάς 

ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,Μέλος ΕΔΙΠ, Διδάσκων στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 

Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

ΤΣΟΤΣΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Διευθύντρια του ΣΔΕ Αλεξανδρούπολης, Οικονομολόγος. 

ΦΑΛΑΓΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Σύμβουλος Ψυχολόγος ΣΔΕ Αλεξανδρούπολης, Ψυχολόγος 

ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
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ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, Καθηγητής Σύμβουλος 

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

ΧΑΔΟΥΛΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων (Ε.Σ.Ε.) ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, 

Λάρισα – Γιάννουλη 

ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Φιλόλογος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Τμήμα 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

ΧΑΤΖΙΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

ΧΛΑΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

ΧΝΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Λέκτορας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Δάσκαλος ειδικής αγωγής, ΤE 10
ο
 ΔΣ Νίκαιας, 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Νηπιαγωγός, 9
ο
 Νηπιαγωγείο Καματερού 
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ENOTHTA A 
 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: 

ΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ  

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 

 

Ειρήνη Θεοδοσοπούλου  

 

 

 

Περίληψη 

 

Ο αναστοχασμός ως αναλυτικό και ερμηνευτικό εργαλείο στην εθνογραφία της μουσικής 

χρησιμοποιείται από τον σχεδιασμό της έρευνας, τη συνομιλία του εθνογράφου – 

εθνομουσικολόγου με τους μουσικούς ή μη μουσικούς – φορείς μιας «παράδοσης» ως τη συγγραφή 

ενός εθνογραφικού «κειμένου». Συνομιλώντας με τον διαφορετικό «άλλον», στην πραγματικότητα 

θέτουμε ερωτήματα στον ίδιο μας τον εαυτό, αντλώντας ερεθίσματα από τις σχέσεις των βιωμάτων 

μας με παλαιότερες εμπειρίες και εν τέλει βιώνοντας εκ νέου τις παλαιότερες εμπειρίες μας με νέα 

οπτική. Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται δύο παραδείγματα: το παράδειγμα που 

προκύπτει από τη χρήση και αναφορά εθνογραφικών μελετών περίπτωσης στο πλαίσιο της εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από πολιτισμολόγους και 

δεύτερον, σε επίπεδο χρήσης του εθνογραφικού αναστοχασμού σε επίπεδο project που 

διενεργήθηκε από το Σ.Δ.Ε. Αχαρνών κατά το έτος 2012-2013 με θέμα «Αφηγήσεις για τη μουσική 

και τον χορό: Αφηγήσεις ζωής».  

Στόχος του παρόντος κειμένου είναι να αναδείξει μέσα από δύο «εθνογραφικά» παραδείγματα, 

τη δυνατότητα χρήσης της μουσικής και της εθνογραφικής έρευνας ως εργαλείων στη 

μετασχηματίζουσα μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ο κριτικός στοχασμός και η αναθεώρηση 

εμπειριών και τρόπων σκέψης και δράσης χρησιμοποιούνται στη μετασχηματίζουσα μάθηση με 

στόχο την απόκτηση νέας γνώσης και την υπέρβαση δυσχερειών, την αλλαγή στάσεων και 

συμπεριφορών και τον αυτοπροσδιορισμό μας ως ενηλίκων. Η τέχνη χρησιμοποιείται ήδη ως 

αναλυτικό εργαλείο με τη μορφή εικαστικών έργων. Σκοπός του άρθρου αυτού είναι η έναρξη ενός 

γόνιμου προβληματισμού και διαλόγου για τη χρήση της εθνογραφικής έρευνας και του 

αναστοχασμού μέσω της μουσικής αυτή τη φορά, ως εργαλείων στη μετασχηματίζουσα μάθηση 

στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

Λέξεις – κλειδιά: αναστοχασμός, εθνογραφική έρευνα, μουσική, μετασχηματίζουσα μάθηση, 

εκπαίδευση ενηλίκων. 

 

 

Στην εθνογραφία της μουσικής, εθνομουσικολόγοι και ανθρωπολόγοι συχνά χρησιμοποιούμε στην 

έρευνα μας τον «αναστοχασμό» (Nettl, 2002). Ο «αναστοχασμός» (Kavouras, 1994; Κάβουρας, 

2002; Geertz, 1973; Γκέφου – Μαδιανού, 1998; Γκέφου – Μαδιανού 1999) ως αναλυτικό και 

ερμηνευτικό εργαλείο χρησιμοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια μιας επιτόπιας έρευνας με στόχο τη 

μελέτη π.χ. της μουσικής παράδοσης μιας γεωπολιτισμικής περιοχής (Χτούρης, 1999) όσο και κατά 

τη διάρκεια της ερμηνείας των ερευνητικών δεδομένων. Χρησιμοποιείται, ωστόσο, κυρίως κατά τη 

διάρκεια της συγγραφής ενός «εθνογραφικού κειμένου». Εκεί ο ερευνητής – εθνογράφος καλείται 

να έρθει σε εσωτερικό «διάλογο» με τις ήδη υφιστάμενες εμπειρίες του ως ενήλικα και να 

χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του εξωτερικού «διαλόγου» που είχε με τους συνομιλητές – 

συνγλεντιστές του κατά τη διάρκεια της έρευνας κάνοντας παράλληλα ημική και ητική ανάλυση 

(Clifford – Marcus, 1986; Geertz, 1973; Marvin, 1968; Γκέφου – Μαδιανού, 1999). Η οπτική του 
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εθνογράφου είναι και οπτική του «άλλου» αλλά αποτελεί αναμφισβήτητα αποτέλεσμα των 

βιωμάτων του ίδιου του εθνογράφου, βιωμάτων που απέκτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

Αυτή η διαλογοποίηση και η «πολυφωνία» (Bakhtin, 1980) του εαυτού με τον «άλλον» αποτελεί 

και σημείο εκκίνησης διεργασιών αυτογνωσίας και αυτοπροσδιορισμού.  

Η εκπαίδευση ενηλίκων και η δια βίου εκπαίδευση (Βεργίδης & Κόκκος, 2010; Καραβάκου, 

2011) βασίζονται κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος στην αναενθύμηση και χρήση των βιωμάτων και 

των εμπειριών μας (Καραβάκου, 2013a; Καραβάκου, 2013b; Κόκκος, 2005; Rogers, 1999). Η 

μουσική μπορεί να αποτελέσει αφετηρία «αναστοχασμού» στην εκπαίδευση ενηλίκων και να 

χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία της μάθησης και της αναζήτησης της γνώσης στην εκπαίδευση 

ενηλίκων σε διάφορα επίπεδα. Ο σύμβουλος καθηγητής είναι εκεί για να ενθαρρύνει και να 

καθοδηγήσει τους ενήλικες στη διαδικασία της μάθησης και της έναρξης της ερευνητικής 

διαδικασίας από πλευράς τους.  

Στο πλαίσιο της εισήγησης αυτής παρουσιάζονται στοιχεία που προέκυψαν από την υπηρέτηση 

μου ως εκπαιδεύτριας ενηλίκων σε διττό επίπεδο: σε επίπεδο συμβούλου καθηγητή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκεί όπου το αναλυτικό εργαλείο του αναστοχασμού τίθεται σε πολλαπλή 

ανάγνωση και ερμηνεία τόσο ημικά όσο και ητικά σε επίπεδο πολιτισμολόγων, και δεύτερον, σε 

επίπεδο συμβούλου καθηγητή στον θεσμό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Βεργίδης, 2004) 

όπου αναπτύσσονται θέματα ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και ζητήματα που σχετίζονται 

με τη συμβολή του θεσμού των projects στη μάθηση μέσω της έρευνας που διεξήγαγαν οι ίδιοι οι 

εκπαιδευόμενοι σε θέματα με άξονα τη μουσική και τον χορό. Ειδικότερα, πραγματεύομαι το 

παράδειγμα που προκύπτει από τη χρήση και αναφορά εθνογραφικών μελετών στο πλαίσιο της εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998) 

από πολιτισμολόγους, εκεί όπου η χρήση τέτοιων εργαλείων όπως ο αναστοχασμός γίνεται σ’ έναν 

μεγάλο βαθμό ενσυνείδητα και δεύτερον, σε επίπεδο χρήσης της αυτοαναφορικότητας και του 

αναστοχασμού σε επίπεδο project που διενεργήθηκε από το Σ.Δ.Ε. Αχαρνών κατά το έτος 2012-

2013 με θέμα «Αφηγήσεις για τη μουσική και τον χορό: Αφηγήσεις ζωής».  

Τίθενται ερωτήματα που αφορούν τη σημασία της εθνογραφικής έρευνας (Barz, 1997; 

Bohlman, 1991; Cooley, 1997; Clifford & Marcus, 1986; Nettl, 2002; Γκέφου – Μαδιανού, 1999) 

και της συμμετοχικής παρατήρησης ως εργαλείων μάθησης και αναζήτησης της γνώσης μέσω των 

βιωμάτων μας ως ενηλίκων, εξετάζεται ο ρόλος της μουσικής ως αφετηρίας αναστοχασμού στην 

εκπαίδευση ενηλίκων και διερευνάται κατά πόσο διαδικασίες που άπτονται μιας εθνογραφικής 

έρευνας συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση μας, στον αυτοπροσδιορισμό μας και στην αποδοχή 

της διαφορετικότητας μας καθώς και στην υπέρβαση ενδεχόμενων δυσχερειών που 

αντιμετωπίζουμε όλοι μας σ’ ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι 

μέσω των πολλαπλών ταυτοτήτων (Γκέφου – Μαδιανού, 1998, Λέκκας, 2003, Fillipou, F., 

Goulimaris, D., Serbezis, V., Genti, M. & Davoras, D. 2010;) που διαχειριζόμαστε σε ατομικό και 

ομαδικό επίπεδο.  

Η μετασχηματίζουσα μάθηση (Κόκκος, 2005; Kokkos & Alhadeff-Jones, 2011; Kokkos, 2011; 

Mezirow, 1991; Taylor, 2000) βασίζεται στον ορθολογικό διάλογο και στα σημαίνοντα για τη ζωή 

των εκπαιδευόμενων γεγονότα. Ο κριτικός στοχασμός και η αναθεώρηση εμπειριών και τρόπων 

σκέψης και δράσης χρησιμοποιείται εκεί με στόχο την απόκτηση νέας γνώσης και την υπέρβαση 

δυσχερειών, την αλλαγή στάσεων (Κόκκος, 2001) και συμπεριφορών και τον αυτοπροσδιορισμό 

μας ως ενηλίκων. Η χρήση των εικαστικών τεχνών και η διαλογοποίηση τους στη 

μετασχηματίζουσα μάθηση είναι πλέον πραγματικότητα (Kokkos, 2011; Kokkos, 2012a; Kokkos, 

2012b; Kokkos & Alhadeff-Jones, 2011). Η γνώση, η ενεργητική ακρόαση και η συμμετοχική 

παρατήρηση στην εθνογραφία της μουσικής σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός εθνογραφικού 

«κειμένου» μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά στη μετασχηματίζουσα μάθηση και στις διεργασίες 

της.  

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι η έναρξη ενός γόνιμου προβληματισμού και διαλόγου για τη 

χρήση της εθνογραφικής έρευνας και του αναστοχασμού, μέσω της μουσικής αυτή τη φορά, ως 

εργαλείων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι δύο ομάδες που μελετήθηκαν, πολύ διαφορετικές μεταξύ 

τους ως προς τους στόχους και τη δομή τους, είχαν μεταξύ άλλων κοινές συνιστώσες τους την 



 18 

πλούσια εμπειρία ζωής και την ανάγκη τους για μάθηση και έρευνα. Είναι αρκετά σημαντικό να 

δούμε λοιπόν πώς ορισμένα πολιτισμικά ιδανικά μουσικοχορευτικών συνιστωσών λαμβάνονται 

υπό το πρίσμα μιας εκπαίδευσης, προσαρμοσμένης στα νέα δεδομένα (Karavakou, 2008).  

Στο πλαίσιο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998) στο 

πλαίσιο προπτυχιακών σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και ειδικότερα στη 

Θεματική Ενότητα Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και Χορού οι πολιτισμολόγοι – 

φοιτητές συχνά χρησιμοποιούν παραδείγματα από την εθνογραφία της Ελλάδας προκειμένου να 

κατανοήσουν πολιτισμικά φαινόμενα και να διαλογοποιήσουν τον εαυτό τους μέσα από το πρίσμα 

διαφορετικών ταυτοτήτων, πολιτισμικών πρακτικών και μουσικών επιτελέσεων. Οι συζητήσεις που 

προκύπτουν μεταξύ των μελών της ομάδας αποτελούν εν δυνάμει θέματα επιστημονικών 

ανακοινώσεων σε συνέδρια, μιας και εκεί ξετυλίγονται διαφορετικά βιώματα και εμπειρίες, 

ενδεδυμένα όμως με την επιστημονική ματιά τους ως πολιτισμολόγων (Goulimaris, Filipou, 

Theodorakis & Genti, 2010). Ο εθνογραφικός αναστοχασμός, η δημιουργία εθνογραφικών 

«σημειώσεων», η εισαγωγή τους στη διαδικασία της έρευνας, η ανατροφοδότηση της ομάδας με 

νέα γνώση από όλα τα μέλη τόσο κατά τη διάρκεια συζητήσεων στις ομαδικές συμβουλευτικές 

συζητήσεις όσο και στο πλαίσιο γραφής εθνογραφικών «κειμένων» με άξονα εργασίες που 

ενδείκνυνται για θεωρητικό προβληματισμό, είναι στάδια όπου αναλύονται και συνθέτονται νέες 

πολλαπλές ταυτότητες και νέες βιωματικές καταστάσεις αναστοχασμού και εσωτερικοποίησης των 

εμπειριών του «άλλου» (Babetsos & Goulimaris, 2014). Έτσι, με αφετηρία τον εθνογραφικό λόγο 

και τον αναστοχασμό περί μουσικής και χορού αλλά και μέσω ενεργητικών ακροάσεων διαφόρων 

μουσικών παραδειγμάτων ή βίντεο σχετικών με τον χορό (Goulimaris, Mavridis, Genti & Rokka, 

2014), η ομάδα (εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτής) αλλάζει στάσεις και πεποιθήσεις και αποκτά νέα 

γνώση μέσω του κριτικού στοχασμού και των εμπειριών της αφήγησης ζωής του «άλλου». Η 

αναενθύμηση βιωμάτων και η ταξινόμηση τους υπό νέο πρίσμα και οπτική βοηθάει στο να 

ξεφύγουμε από ενδεχόμενες παλιότερες στερεοτυπικές σχέσεις και τάσεις, να αποδεχτούμε τις 

παλιότερες τραυματικές ενδεχομένως εμπειρίες μας και να πορευτούμε με τη νέα γνώση στην 

αναζήτηση της Αλήθειας.  

Στο πλαίσιο της υπηρέτησης μου ως εκπαιδεύτριας αισθητικής αγωγής στο Σ.Δ.Ε. Αχαρνών 

κατά το έτος 2012-2013, αναλάβαμε μαζί με την καθηγήτρια Δ.Α. το project με θέμα «Αφηγήσεις 

για τη μουσική και τον χορό: Αφηγήσεις ζωής». Τα μέλη της δωδεκαμελούς ομάδας 

εκπαιδευομένων είχαν αρκετά διαφορετικό προφίλ μεταξύ τους. Η αξιοποίηση όμως των εμπειριών 

(Καραβάκου, 2013b) και της διαφορετικότητας μας είναι αυτή που μπορεί να μας προχωρήσει στην 

απόκτηση νέας γνώσης. Κάθε εκπαιδευόμενος ανέλαβε στο πλαίσιο του εξάμηνου πρότζεκτ ένα 

θέμα εθνογραφικής φύσεως με θέμα τη μουσική ή τον χορό. Για παράδειγμα, ένας από τους 

εκπαιδευόμενους ανέλαβε να πάρει συνέντευξη από τον υπεύθυνο «πρεσαδόρο» στις μήτρες 

δίσκων στο εργαστάσιο της Columbia και την παρουσίαση του σχετικού εθνογραφικού υλικού. 

Άλλοι εκπαιδευόμενοι ανέλαβαν να κάνουν έρευνα πεδίου σε νυχτερινά μαγαζιά, παίρνοντας 

συνέντευξη από γνωστούς θαμώνες ή οργανοπαίχτες. Τέλος, άλλοι εκπαιδευόμενοι ασχολήθηκαν 

με βιβλιογραφική – δισκογραφική έρευνα με στόχο να παρουσιάσουν την παράδοση μιας 

συγκεκριμένης γεωπολιτισμικής περιοχής ή μιας εθνογλωσσοθρησκευτικής – εθνοτικής ομάδας. Η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε τόσο εσωτερικά στο πλαίσιο της ομάδας όσο 

και «επίσημα», στον εξωτερικό προαύλειο χώρο του Σ.Δ.Ε. Αχαρνών κατά την τελευταία ημέρα 

του σχολικού έτους, όπου υπήρχαν και επίσημοι προσκεκλημένοι από διάφορους φορείς της 

τοπικής κοινωνίας του Μενιδίου.  

Ένα από τα στάδια συγκρότησης μιας ομάδας εκπαιδευόμενων αποτελεί και το στάδιο της 

σύγκρουσης (conflict). Δευτεροετής εκπαιδευόμενη Σ.Δ.Ε., 60 περίπου ετών, με ιδιαίτερα υψηλές 

επιδόσεις σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, «Αρβανίτισσα» όπως δήλωνε με καμάρι αλλά και μέσω 

έντονων συζητήσεων με τους συνεκπαιδευόμενους της κατά το τέλος του project θέλησε να 

παρουσιάσει στην επίσημη μόνο νπαρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας της, πολλούς 

διάσημους εκπροσώπους της πολιτικής, θρησκευτικής, οικονομικής ζωής του τόπου, ως Αρβανίτες. 

Δημιουργήθηκε σύγκρουση με τους άλλους εκπαιδευόμενους και με όλη την ομάδα λέγοντας της 

ότι δεν μπορεί όλοι αυτοί να είναι Αρβανίτες και ότι δεν είναι καθόλου κακό να είναι κανείς 
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Πόντιος, Αρβανίτης, Κρητικός, Ηπειρώτης, Σαρακατσάνος. Η εκπαιδευόμενη επέμενε ότι θα 

παρουσιάσει όλα αυτά τα ονόματα στην επίσημη παρουσίαση. Τα ταυτοτικά σύμβολα εκεί ήταν 

ιδιαίτερα ισχυρά, ήταν σύμβολα «εξουσίας» και η ενδυνάμωση στοιχείων αποδοχής της ατομικής 

ταυτότητας ως Αρβανίτισσας περνούσε μέσα από τη διαδικασία αποδοχής των «άλλων» ισχυρών 

εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας, ως Αρβανιτών.  

Και στις δύο περιπτώσεις όπου η μουσική και ο εθνογραφικός αναστοχασμός τίθενται στην 

υπηρεσία της μετασχηματίζουσας μάθησης, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα ακόλουθα στάδια: 

Συγκεκριμένο ερέθισμα, αυτοαναφορικότητα, αναενθύμηση παλαιότερων εμπειριών και βιωμάτων, 

εισαγωγή νέου στοιχείου υποκειμενικότητας, αμφισβήτηση, κριτικός στοχασμός, αφήγηση 

«άλλου», λόγος και «διάλογος» (εξωτερικός και εσωτερικός ή αντίστροφα), επανεκτίμηση και 

αυτοαξιολόγηση εμπειριών, αποδοχή του διαφορετικού τρόπου σκέψης ή δράσης, 

επαναδιαπραγμάτευση ταυτοτήτων, αυτογνωσία, παραγωγή νέας γνώσης.  

Μιλάμε επομένως για τη σημασία α) της «εθνογραφικής έρευνας» και του αυτοπροσδιορισμού 

μας μέσω του ετεροπροσδιορισμού, β) της συμμετοχικής παρατήρησης και αυτογνωσίας μέσω της 

παρατήρησης του «άλλου» - σημασία τραυματικής εμπειρίας, γ) του προσδιορισμού των σταδίων 

του αναστοχασμού στην εκπαίδευση ενηλίκων, δ) του βιώματος και της εμπειρίας στην απόκτηση 

της νέας γνώσης μέσω και της μουσικής και της αφήγησης ιστοριών ζωής και ε) της μουσικής με 

την έννοια των πολιτισμικών πρακτικών και ως πολιτισμικού προϊόντος στις διαδικασίες του 

αναστοχασμού. Τίθενται ερωτήματα που αφορούν τη σημασία της εθνογραφικής έρευνας και της 

συμμετοχικής παρατήρησης ως εργαλείων μάθησης και αναζήτησης της γνώσης μέσω των 

βιωμάτων μας ως ενηλίκων, εξετάζεται ο ρόλος της μουσικής ως αφετηρίας αναστοχασμού στην 

εκπαίδευση ενηλίκων και διερευνάται κατά πόσο διεργασίες που άπτονται μιας εθνογραφικής 

έρευνας ακόμη και μέσω των συγκρούσεων μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση μας 

ως ενηλίκων, στον αυτοπροσδιορισμό μας και στην αποδοχή της διαφορετικότητας μας καθώς και 

στην υπέρβαση ενδεχόμενων δυσχερειών που αντιμετωπίζουμε όλοι μας σ’ ένα μεταβαλλόμενο 

κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι.  

Σ’ ένα πρώτο επίπεδο, ενδεχομένως το άρθρο αυτό να αποτελέσει έναυσμα θεωρητικού 

προβληματισμού και έρευνας για την υιοθέτηση της μουσικής και της εθνογραφίας της ως 

εργαλείων μάθησης μέσω του αναστοχασμού στην εκπαίδευση ενηλίκων. Σε πρακτικό επίπεδο, οι 

εκπαιδευτές ενηλίκων στο εγγύς μέλλον ενδέχεται να χρησιμοποιούν ως εργαλεία 

μετασχηματίζουσας μάθησης όχι μόνον τις εικαστικές τέχνες αλλά και τη μουσική, τον 

εθνογραφικό διάλογο και αναστοχασμό και την αναενθύμηση βιωμάτων και εμπειριών που 

σχετίζονται με πολιτισμικά «προϊόντα» και ταυτότητες αλλά και με αφηγήσεις ζωής, ακόμη και 

μέσα από συγκρουσιακές καταστάσεις και διεργασίες.  
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Περίληψη 

 

Η τοπική γνώση και παράδοση μπορεί να συμβάλει στη διαχείρηση του οικοσυστήματος και τη 

βιώσιμη διαχείρηση των πόρων. Η αξιοποίηση της τοπικής γνώσης αποτελεί και σήμερα βασική 

προϋπόθεση αειφορικής ανάπτυξης. Η ολιστική προσέγγιση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση 

μελετά τη φύση, τον πολιτισμό, την ιστορία και δίνει έμφαση στα τοπικά ζητήματα, ενώ κάθε 

τοπική κοινότητα καλείται να προσδιορίσει την αειφορία μέσα από τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες 

της και αναπτύξει μεθόδους επίτευξης της. H Δια Βίου Μάθηση στηρίζει την τοπική κοινωνία σε 

αυτή της την προσπάθεια καθώς προάγει την κριτική σκέψη, αποβλέπει σε ελεύθερους πολίτες που 

κατανοούν το τοπικό περιβάλλον, τις ιδιαιτερότητες του και ανακαλύπτουν τις δυναμικές του 

προκειμένου να προσδιορίσουν την αειφορία. Στην προκειμένη περίπτωση μέσα από την τοπική 

γνώση η Δια Βίου Μάθηση συνδράμμει την τοπική κοινωνία να γνωρίσει καλύτερα το εαυτό -της 

καθώς η τοπική γνώση δεν αποτελεί ξεχωριστό της κομμάτι, απαραίτητη προϋπόθεση για να 

προσδιορίσει, δρομολογήσει την αειφορία, να επιμεληθεί τη διαχείρηση της και τέλος να προκύψει 

ενισχυμένη ως προς την ευπάθεια.  

Λέξεις-Κλειδιά: αειφορία, δια βίου μάθηση, τοπική γνώση, ευπάθεια 

 

 

Όταν μιλούμε για Δια Βίου Εκπαίδευση εννούμε την εκπαίδευση που λαμβάνει χώρα σε όλα τα 

περιβάλλοντα τυπικά, μη τυπικά και άτυπα τόσο θεσμοποιημένα όσο και μη θεσμοποιημένα 

(E.L.L.E). Με τον όρο Δια Βίου Εκπαίδευση εννούμε τις διαδκτικές, οργανωτικές δομές και 

στρατηγικές οι οποίες επιτρέπουν ή βοηθούν να λάβει χώρα η μάθηση από την νηπιακή ηλικία ως 

την γεροντική (Δημητριάδου Θ. 2008). Σύμφωνα με τον ορισμό του PhillipCoombs το κύριο 

στοιχείο της Δια Βίου Εκπαίδευσης είναι ότι χαρακτηρίζεται από ευκαμψία ως προς το χρόνο, το 

χώρο, το περιεχόμενο, τις τεχνικές διαδασκαλίας κ.ά. 

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία της Δια Βίου Εκπάιδευσης αναφέρει ότι η Δια Βίου Εκπαίδευση 

είναι ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω μιας συνεχούς υποστηρικτικής διαδικασίας, η 

οποία δραστηριοποιεί και δίνει δύναμη στα άτομα να αποκτούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις αξίες 

και την κατανόηση που θα χρειάζεται κατά την διάρκεια της ζωής τους, αλλά και να τις 

χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν με αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και απόλαυση σε όλους τους 

ρόλους, τις περιστάσεις και τα περιβάλλοντα (Longworth N. 1999). 

Η Δια βίου Μάθηση στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης επικεντρώνεται στις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις που υφίστανται οι κοινωνίες, στις αιτίες και στις συνέπειες, καθώς και 

στους πιθανούς τρόπους περιορισμού τους και γενικότερα σε θέματα που αφορούν στη φύση και 

την προστασία της, ενώ από την άλλη η Εκπαίδευση για την Αειφορική Ανάπτυξη εστιάζει στη 

χρήση φυσικών πόρων και στη σημασία της ανανέωσης και βιωσιμότητας τους (UNESCO 2005).  

Η βιωσιμότητα υπονοεί ότι οι φυσικοί πόροι υφίστανται εκμετάλλευση με ρυθμό μικρότερο 

από αυτόν με τον οποίον ανανεώνονται, διαφορετικά λαμβάνει χώρα περιβαλλοντική υποβάθμιση. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9
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Η Αειφορία είναι μια διευρυμένη έννοια, που περιλαμβάνει, εκτός από το φυσικό περιβάλλον και 

τα θεμελιώδη ζητήματα της φτώχειας, της υγείας, της εξασφάλισης τροφής, της δημοκρατίας, των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης. Οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις θεωρούνται 

συνέπεια της μη αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων και τονίζεται ότι το «υγιές» περιβάλλον 

συνιστά απαραίτητα προϋποθεση για μια σταθερή, υγιή οικονομία μακροπρόθεσμα. Θεωρητικά, το 

μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης είναι η ανικανότητα του γήινου 

οικοσυστήματος να υποστηρίξει την ανθρώπινη ζωή. 

Σήμερα, η καταστροφή που προκαλεί ο άνθρωπος είναι παγκόσμια και γίνεται με ρυθμούς που 

δεν έχουν προηγούμενο. Οι μεταφορές, η βιομηχανία και η κατανάλωση ενέργειας αποτελούν 

πηγές ρύπανσης. Η ενίσχυση των υποδομών και της αστικοποίησης όχι μόνο διαταράσσει, αλλά και 

καταστρέφει τα οικοσυστήματα. Η χρήση των φυσικών πόρων, η οποία συνεχώς αυξάνεται, απειλεί 

να τους εξαντλήσει ενώ παράλληλα η απώλεια της βιοποικιλότητας με την καταστροφή των 

τροπικών δασών, η υπεραλίευση των θαλασσών και οι κλιματικές αλλαγές, επιβαρύνουν τα 

περιβαλλοντικά συστήματα όπως το νερό, το έδαφος και τον αέρα, σε βαθμό που δεν μπορεί να 

συνεχίσει. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που ακολουθείται 

παγκόσμια δεν είναι βιώσιμο (UNESCO 2005). 

Η ανάγκη της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ζητούμενο για αειφόρες 

κοινωνίες. Οι πολιτισμοί των ανθρώπινων κοινωνιών απετέλεσαν λύσεις σε προβλήματα 

επιβίωσης, προσαρμογές του ανθρώπινου είδους σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και στις 

εξελικτικές αλλαγές τους (UNICEF 1993). Για το λόγο αυτό η αξιοποίηση της τοπικής γνώσης 

αποτελεί και σήμερα βασική προϋπόθεση αειφορικής ανάπτυξης (Παπαβασιλείου Β., Καΐλα Μ).  

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση μελετά τη φύση, τον 

πολιτισμό, την ιστορία και δίνει έμφαση στα τοπικά ζητήματα (Reyes-Garcia-2005). 

Διασφαλίζοντας την τοπική γνώση και παράδοση συνδράμουμε στην βιώσιμη ανάπτυξη των 

κοινοτήτων και του περιβάλλοντος (Huckle, J. 2004) καθώς η τοπική γνώση είναι το 

καταστάλαγμα των εμπειριών της τοπικής παραδοσιακής κοινότητας η οποία επεβίωσε και 

προσαρμόστηκε στις ιδιαιτερότητες του τοπικού περιβάλλοντος- οικοσυστήματος σεβόμενη αυτό 

(UNICEF 1993) και μπορεί να συμβάλει στη διαχείρηση του οικοσυστήματος και τη βιώσιμη 

διαχείρηση των πόρων. Χωρίς να αρνηθούμε τη προσφορά της επιστημονικής προόδου στα θέματα 

περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών, η τοπική γνώση θα αξιοποιηθεί από κοινού. Η τοπική 

κοινωνία καλείται να εντοπίσει τις ανάγκες και να επιληφθεί των ιδιαιτεροτήτων της προκειμένου 

να προσδιορίσει την αειφορία και να αναπτύξει μεθόδους επίτευξης της όπως π.χ. η τοπική 

βιοποικιλότητα, τα τοπικά προϊόντα, οικοτεχνία, τοπικές μορφές παραγωγής ενέργειας και η 

σχετική γηγενής γνώση.  

H Δια Βίου Μάθηση υποστηρίζει την τοπική κοινωνία σε αυτή της την προσπάθεια καθώς 

προάγει την κριτική σκέψη, αποβλέπει σε ελεύθερους και ολοκληρωμένους πολίτες που γνωρίζουν 

καλύτερα τους εαυτούς τους και στη συνέχεια κατανοούν το τοπικό περιβάλλον, τις ιδιαιτερότητες 

του, ανακαλύπτουν τις δυναμικές του προκειμένου να προσδιορίσουν την αειφορία της τοπικής 

κοινωνίας. Στην προκειμένη περίπτωση μέσα από την τοπική γνώση η Δια Βίου Μάθηση 

συνδράμμει την τοπική κοινωνία να γνωρίσει καλύτερα το εαυτό της καθώς η τοπική γνώση δεν 

αποτελεί ξεχωριστό της κομμάτι, απαραίτητη προϋπόθεση για να προσδιορίσει, δρομολογήσει την 

αειφορία και τέλος να επιμεληθεί τη διαχείρηση της.  

Η Ε.Ε. σήμερα στοχεύει στη διαχείριση και στη σύνδεση οικολογικών, τοπιακών και 

πολιτιστικών αξιών των περιφερειών: Τονίζεται ότι η σωστή λειτουργία των οικολογικών 

συστημάτων και η προστασία και βελτίωση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, είναι 

σημαντικές προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μεγάλη αξία των 

ευρωπαϊκών αστικών και αγροτικών τοπίων θα πρέπει να προστατευθεί και να αναπτυχθεί με 

ποιοτικούς όρους. Περιοχές πλούσιες σε φυσικά και πολιτιστικά τοπία μπορεί ναχρειαστούν 

ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να κάνουν καλύτερη χρήση αυτών των πόρων. Η τοπική, περιφερειακή 

και διαπεριφερειακή διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς είναι καθοριστικής 

σημασίας. Μέσω της τοπικής προσέγγισης υποστηρίζεται η προστασία, η αποκατάσταση και η 

αξιοποίηση της. Είναι επίσης καθοριστικής σημασίας, η βελτίωση της περιφερειακής και τοπικής 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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ταυτότητας, μέσα από την ενίσχυση της συνειδητοποίησης και της ευθύνης των τοπικών και 

περιφερειακών κοινοτήτων προς το περιβάλλον, τα τοπία, το πολιτισμό και τις άλλες μοναδικές 

αξίες τους (Εδαφική Ατζέντα). 

Η πολιτιστική κληρονομιά είναι κοινωνικό αγαθό στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι πολίτες 

καθώς διατηρεί την ιστορική του ταυτότητα και εξασφαλίζει την ιστορική συνέχεια. Η εκπαίδευση 

για την αειφόρο ανάπτυξη μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και τη βελτίωση του περιβάλλοντος του 

σύγχρονου ανθρώπου (Karr, J. R. et al, 1996). 

H Δια βίου Μάθηση για την αειφόρο ανάπτυξη χρησιμοποιεί την τοπική γνώση γύρω από τη 

χλωρίδα και την πανίδα, καθώς και τις αειφόρες γεωργικές πρακτικές. Επίσης καλλιεργεί την 

υποστήριξη πρακτικών και παραδόσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην αειφορία. Παράλληλα 

αναγνωρίζει και εργάζεται με τις διαφορετικές πολιτιστικές προσεγγίσεις της φύσης, της κοινωνίας 

και του κόσμου, τις οποίες ούτε αγνοεί ούτε θέλει να καταστρέψει, εσκεμμένα ή όχι, στο όνομα της 

ανάπτυξης. Τέλος χρησιμοποιεί τοπικά μοντέλα επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα τη χρήση και 

ανάπτυξη των τοπικών γλωσσών, ως φορείς αλληλεπίδρασης και πολιτιστικής ταυτότητας 

(UNESCO 2005). 

Η εξειδίκευση και η ποικιλομορφία που χαρακτήριζαν την παραγωγή στις υπαίθριες περιοχές 

εξαλείφθηκαν-π.χ. ένα μικρό ποσοστό από τους σπόρους που διέθεταν οι περιοχές αυτές και ήταν 

προσαρμοσμένοι στο τοπικό περιβάλλον πριν 100 χρόνια έχει διατηρηθεί σήμερα. Η χρήση του 

εντατικού μοντέλου παραγωγής που επιβλήθηκε στους παραγωγούς σηματοδότησε την 

απομάκρυνση από την τοπική γνώση και τα χαρακτηριστικά των περιοχών και μια αποσύνδεση 

μεταξύ καλλιεργητικών πρακτικών κα της τοπικότητας (Μorris C., Young C. 2000). Τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται στροφή προς τα τοπικά–παραδοσιακά (Κίζος Θ. κ.ά. 2003)- ιδιότυπα προϊόντα 

τα οποία θεωρούνται ανώτερης ποιότητας (Cardello A. 1995) που αξιοποιούν την τοπική γνώση και 

παράδοση με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να αναπτύσσουν σχέσεις πολιτισμικές, ιδεολογικές ή 

συμβολικές. Ας σημειωθεί μπορούν να ενισχύσουν και περιοχές λιγότερο ευννοημένες (Vander 

Ploeg J. Detal, 2000]. Τα φυτά ως γιατρικά, καλλυντικά και όχι μόνο αποτελούν κομμάτι της 

τοπικής γνώσης. 

Η βιώσιμη καλλιέργεια λαχανικών, οσπρίων, σιταριού, και φρούτων που μπορούν να 

ευδοκιμήσουν εύκολα σε διάφορες περιοχές και μικρής κλίμακας χωράφια ακολουθώντας και τις 

παραδοσιακές πρακτικές κάνουν περιορισμένη χρήση σε νερό, ενέργεια, εξοπλισμό και προκαλούν 

αμελητέα έως καθόλου εδαφολογική υποβάθμιση και ρύπανση των υδάτων. H τοπική γνώση 

συνδράμει τη βιολογική γεωργία (Παπαβασιλείου Β. κ.ά. 2010). Προέκταση της πρακτικής των 

βιώσιμων καλλιεργιών είναι και το παράδειγμα των αστικών λαχανόκηπων και το κίνημα 

EcoVores. Η διατήρηση επιπλέον παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων που είναι προσαρμοσμένες 

στις χαρακτηριστικές συνθήκες κάθε περιοχής υψηλότερης διατροφικής αξίας, συμβάλει στην 

τροφική αυτάρκεια των τοπικών κοινωνιών.  

Τα ενδεικτικά παραδείγματα που προαναφέρθηκαν συμβάλλουν στην τοπική τροφική 

αυτάρκεια, αλλά η τοπική γνώση σε συνδυασμό με την επιστημονική γνώση μπορεί να αξιοποιηθεί 

προκειμένου να επιτευχθεί και αυτάρκεια στην ενέργεια όπως και σε άλλους τομείς της 

καθημερινής ζωής. Τα αγαθά των διεργασιών αυτών θα ικανοποιούν αρχικά τις ανάγκες της 

τοπικής κοινωνίας και στη συνέχεια θα διοχετεύονται έξω από αυτή.  

Γενικά η παράδοση- τοπική γνώση λειτουργούν υποστηρικτικά τόσο σε επίπεδο τοπικής 

κοινωνίας όσο και σε επίπεδο νοικοκυριού προκειμένου να επιτευχθεί η μερική αυτάρκεια με 

αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Τα νοικοκυριά των προηγούμενων αιώνων απέβλεπαν στην 

αυτάρκεια του οίκου και όλο αυτό το απόσταγμα εμπειρίας και γνώσης που μεταδόθηκε στα 

παραδοσιακά νοικοκυριά και στα πλαίσια της οικοτεχνίας- χαρακτηρίζεται από την αυτάρκεια σε 

τροφή, ένδυση, ενέργεια, στέγαση και την αρμονική τους σχέση με το οικοσύστημα και την 

αειφορική διαχείριση.  

Η Ε.Ε δίνεται έμφαση στην διασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των περιφερειών 

με βάση τις ισχυρές τοπικές οικονομίες: Αποτελεσματικά εργαλεία μπορούν να είναι: βελτίωση των 

τοπικών οικονομιών μέσω της ανάπτυξης των τοπικών προϊόντων, οικοτεχνίας και αγορών, το 
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επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της τοπικά προσανατολισμένης παροχής κατάρτισης, η 

μερικήαυτάρκεια και η δημιουργία συνεκτικών και ισχυρών τοπικών κοινοτήτων. Η 

διαφοροποίηση τηςτοπικής οικονομίας μπορεί να μειώσει την ευπάθεια (Εδαφική Συνοχή). 

Προσανατολισμένοι στην μερική αυτάρκεια της τοπικής κοινωνίας και των νοικοκυριών είτε 

είναι αυτή τροφική, είτε είναι ενεργειακή κ.τ.λ. θα πρέπει να αποχωριστούμε καταναλωτικές 

πρακτικές, να στραφούμε και στην τοπική γνώση και να απαιτήσουμε μια άλλη οργάνωση τους και 

πρακτικές. Τα άτομα που ασχολούνται με το περιβάλλον θα πρέπει να επωμιστούν ένα σημαντικό 

κομμάτι αυτής της οργάνωσης και του σχεδιασμού (Huckle, J. 2004). 

Σε αυτό το διαμορφωμένο πλαίσιο η Δια βίου Μάθηση είναι ανάγκη να αξιοποιηθεί από την 

τοπική κοινωνία (Jarvis P. 2012) για την ολοκλήρωση των πολιτών και ενεργοποίηση της 

συμμετοχικότητας αναπτύσσοντας και «από κάτω-προς άνω» δομές οργάνωσης και στη συνέχεια 

να αξιοποιήσει την τοπική γνώση σε όλες της τις μορφές για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον η 

Δια βίου Μάθηση - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μαζί με την κοινωνία μπορούν αμοιβαία να 

συμβάλουν στη διαμόρφωση συμπεριφορών προσανατολισμένων στην αειφορία μετατοπίζοντας το 

επίκεντρο της από τη φύση στην κοινωνία και εστιάζοντας στα προβλήματα και τις ανάγκες της 

π.χ. ανεργία, έλλειψη αγαθών,κ.ά., για μια αειφορική διαχείρηση του τοπικού περιβάλλοντος. Η 

Δία Βίου Μάθηση συνδράμει την τοπική κοινωνία για να προσδιορίσει, δρομολογήσει την 

αειφορία, να επιμεληθεί τη διαχείρηση της στοχεύοντας στην ενημέρωση, στην ευαισθητοποίηση, 

στην αλλαγή αξιών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην διαμόρφωση κατάλληλης συμπεριφοράς 

βασισμένα στην τοπική γνώση και προσανατολισμένων στην τοπική και κατά προέκταση εθνική 

μερική αυτάρκεια ώστε να προκύψει η τοπική κοινωνία ενισχυμένη ως προς την ευπάθεια. 
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Περίληψη 

 

Στο συγκεκριμένο άρθρο επιχειρούμε να συνδέσουμε την διδακτική μεθοδολογία της αξιοποίησης 

της τέχνης για την ανάπτυξη κριτικού στοχασμού με τις βασικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της 

μετασχηματιστικής εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία αναπτύχθηκε από τον καθηγητή 

Αλέξη Κόκκο σε μια προσπάθεια να διευκολυνθεί το έργο των εκπαιδευτών ενηλίκων που 

ενστερνίζονται τη θεωρία και εφαρμόζουν πρακτικές μετασχηματιστικής εκπαίδευσης. Στο άρθρο 

αποσαφηνίζεται η έννοια του κριτικού στοχασμού και εξετάζεται η μεθοδολογία της αξιοποίησης 

της τέχνης σε συνάρτηση με την εκπαιδευτική προσέγγιση του Paulo Freire, τη θεωρία του Jack 

Mezirow και τις απόψεις του Robert Kegan. Το συμπέρασμα είναι ότι η συγκεκριμένη διδακτική 

στρατηγική μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο και των τριών προαναφερόμενων θεωρητικών 

προσεγγίσεων και να οδηγήσει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των ενήλικων.  

Λέξεις κλειδιά: κριτικός στοχασμός, μετασχηματιστική εκπαίδευση, μετασχηματίζουσα μάθηση, 

τέχνη 

 

 

Εισαγωγή
1
 

 

Η κοινότητα των εκπαιδευτών ενηλίκων αποδέχεται όλο και περισσότερο τη θεωρία της 

μετασχηματίζουσας μάθησης, έτσι όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Jack Mezirow και 

εμπλουτίστηκε από τους συνεργάτες και συνεχιστές του έργου του. Η αποδοχή αυτή οφείλεται 

κατά την άποψή μου στο ότι η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης αφενός περιγράφει με 

κατανοητό τρόπο τους λόγους που οδηγούν τους ενήλικες να συμμετάσχουν σε μια μαθησιακή 

διεργασία, αφετέρου αναδεικνύει τον τρόπο που η μάθηση πραγματώνεται στην ενήλικη φάση της 

ζωής του ανθρώπου.  

Η θεωρητική προσέγγιση της μετασχηματίζουσας μάθησης γίνεται ακόμη πιο ελκυστική, 

επειδή αναφορικά με την πραγμάτωση της μάθησης θέτει ως κεντρικά στοιχεία δύο πολύ 

δημοφιλείς έννοιες του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων: τον ορθολογικό διάλογο και τον κριτικό 

στοχασμό. Και τα δύο αυτά στοιχεία που εισήγαγε στη θεωρία του ο Mezirow, μπορούν να 

οδηγήσουν σε διδακτικούς σχεδιασμούς και μεθοδολογικές εφαρμογές που συνδέονται με όλα 

εκείνα τα χαρακτηριστικά που το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων έχει θέσει ως θεμέλια της 

ιδιαιτερότητας του. Ωστόσο, τόσο η ενίσχυση της διεργασίας του κριτικού στοχασμού όσο και η 

υποστήριξη ορθολογικών διαλογικών διαδικασιών δεν αποτελούν απλά ζητήματα. Στους κύκλους 

των εκπαιδευτών ενηλίκων και ιδιαίτερα στα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών 

ενηλίκων διατυπώνονται πολύ συχνά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι 

εκπαιδευτές να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να αναπτυχθεί ορθολογικός 

διάλογος και τελικά να υποστηριχθεί ο κριτικός στοχασμός των εκπαιδευομένων.  

                                                      
1Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Μαριέλλα Κορακάκη-Σαμαρά για τις εύστοχες φιλολογικές παρατηρήσεις της οι οποίες 

συνέβαλαν ουσιαστικά στην αρτιότερη παρουσίαση των σκέψεών μου.  
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Στο πλαίσιο της αναζήτησης μεθοδολογικών εργαλείων τα οποία θα μπορούσαν να 

διευκολύνουν το έργο όσων εκπαιδευτών ενηλίκων ενστερνίζονται τους στόχους της θεωρίας της 

μετασχηματίζουσας μάθησης, αναπτύχθηκε μια αρκετά απαιτητική εκπαιδευτική μεθοδολογία που 

αξιοποιεί την αισθητική εμπειρία και ειδικότερα χρησιμοποιεί διάφορες μορφές τέχνης, 

προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητα κριτικού στοχασμού των ενηλίκων εκπαιδευόμενων μέσα 

από συνθήκες διαλόγου με όλα τα χαρακτηριστικά της διαλογικής διεργασίας που αναφέρονται στη 

θεωρία (βλ. Kokkos, 2010, Κόκκος, 2011, Kokkos, 2013).  

Μολονότι, η συγκεκριμένη μεθοδολογία αρχίζει να υιοθετείται όλο και περισσότερο από 

πολλούς εκπαιδευτές ενηλίκων, έχουν γεννηθεί μια σειρά από εύλογα ερωτήματα:  

 είναι η μεθοδολογία αυτή κατάλληλη για εφαρμογή στο πλαίσιο όλων των θεωρητικών 

προσεγγίσεων που σχετίζονται με τη μετασχηματίζουσα μάθηση;  

 ποια είναι τα στοιχεία της μεθοδολογίας που την αναδεικνύουν τελικά ως μια επαρκή 

«μετασχηματιστική» εκπαιδευτική στρατηγική;  

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να απαντήσει στα προαναφερόμενα ερωτήματα 

παρουσιάζοντας την συγκεκριμένη μεθοδολογία στο πλαίσιο τριών θεωρητικών εκδοχών της 

μετασχηματιστικής εκπαίδευσης: της προσέγγισης του Paulo Freire, που πρώτος μίλησε για κριτική 

σκέψη, ενδυνάμωση και μετασχηματισμό (Freire, 1996 Freire & Shor, 2011), της κλασσικής 

προσέγγισης του Jack Mezirow (1991) και της δομο-αναπτυξιακής προσέγγισης του Robert Kegan 

(1994). Επίσης στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα επιχειρηθεί να διευκρινιστούν οι στόχοι της 

συγκεκριμένης μεθοδολογίας αλλά και να παρουσιαστούν τα στοιχεία εκείνα που την αναδεικνύουν 

ως μια προσέγγιση ικανή να μετασχηματίσει το πλαίσιο αναφοράς των ενηλίκων εκπαιδευόμενων.  

 

Ο μετασχηματισμός ως αποτέλεσμα μιας μαθησιακής διεργασίας  

 

Ο μετασχηματισμός των ενηλίκων που συμμετέχουν σε μαθησιακές διεργασίες είναι ένα 

προσδοκώμενο αποτέλεσμα που εντοπίζεται συχνά στους στόχους εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Ωστόσο, στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων η έννοια του μετασχηματισμού γίνεται αντιληπτή με 

διαφορετικές νοηματοδοτήσεις που εξαρτώνται κυρίως από τον σκοπό μιας εκπαιδευτικής 

παρέμβασης αλλά και από την εκπαιδευτική φιλοσοφία των συντελεστών ενός προγράμματος. Οι 

νοηματοδοτήσεις αυτές συνδέονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα μιας εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας. Δηλαδή, με αυτά που σχεδιάζουμε να αλλάξουν ή ακόμη περισσότερο με εκείνα 

που προσδοκούμε να μετασχηματιστούν μετά από μια διεργασία μάθησης. Οι προσδοκίες αυτές 

καθορίζουν πολλές από τις ενέργειες ενός εκπαιδευτή ενηλίκων. Ένα ζήτημα που κατά την άποψή 

μου, συνδέεται με τις προσδοκίες αυτές είναι το κατά πόσο στον αναμενόμενο ή σχεδιαζόμενο 

μετασχηματισμό, ο πρωτεύων στόχος είναι το άτομο ή το κοινωνικό σύνολο. Αν και θεωρώ ότι η 

κατασκευή τέτοιων δυϊσμών δεν εξυπηρετεί τη μελέτη του φαινομένου της μάθησης κυρίως επειδή 

τα μαθησιακά αποτελέσματα αποτιμώνται μακροπρόθεσμα, η έλλειψη συστηματικών διαχρονικών 

ερευνών αποτίμησης της επενέργειας της μάθησης με οδηγεί στο να χρησιμοποιήσω για τις ανάγκες 

της διερεύνησής μου αυτό το τεχνητό δίπολο (άτομο – κοινωνία) παραδεχόμενος ωστόσο, ότι ο 

ατομικός μετασχηματισμός είναι μια αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη κοινωνικού 

μετασχηματισμού (βλ. Jarvis, 2007∙ 2009). Τι εννοώ όμως με τις έννοιες ατομικός και κοινωνικός 

μετασχηματισμός;  

Είναι μάλλον εύκολο να παραδεχτεί κανείς ότι υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 

όπου η επιθυμητή αλλαγή, τουλάχιστον σε επίπεδο σχεδιασμού, είναι πρώτα ατομική και 

δευτερευόντως συλλογική. Για να γίνει περισσότερο κατανοητός ο προηγούμενος ισχυρισμός θα 

χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Ας σκεφτούμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων οι οποίοι 

έχουν διαγνωσθεί ως διαβητικοί και επιβάλλεται να μάθουν να ζουν με έναν νέο τρόπο. Σε ένα 

τέτοιο πρόγραμμα, το άμεσο και πρωτεύον ζήτημα, τόσο των σχεδιαστών αλλά και των 

εκπαιδευτών, είναι να διευκολυνθεί ο εκπαιδευόμενος να αλλάξει στάση ζωής (ατομικός 

μετασχηματισμός), ενώ δευτερευόντως υπάρχει και ο στόχος της κοινωνικής ή συλλογικής αλλαγής 

που σχετίζεται ίσως με την έμμεση ευαισθητοποίηση του κοινωνικού κύκλου του εκπαιδευόμενου 

διαβητικού αναφορικά με το ζήτημα της φυσικής άσκησης και της επιλογής μιας περισσότερο 
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υγιεινής διατροφικής συμπεριφοράς. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων που ο πρωτεύων στόχος των σχεδιαστών είναι ο κοινωνικός μετασχηματισμός. Ένα 

τέτοιο παράδειγμα είναι τα προγράμματα καταπολέμησης του αναλφαβητισμού όπου, ενώ 

προφανώς ενυπάρχει ζήτημα ατομικής αλλαγής, ο βασικός στόχος είναι η εξάλειψη των 

κοινωνικών ανισοτήτων και ο συνακόλουθος εκδημοκρατισμός της κοινωνίας.  

Έχω την αίσθηση ότι οι παραπάνω διευκρινήσεις, μας διευκολύνουν στο να εξετάσουμε την 

εκπαιδευτική μεθοδολογία της αξιοποίησης της τέχνης στο πλαίσιο των πιο δημοφιλών 

προσεγγίσεων του μετασχηματισμού στην εκπαίδευση ενηλίκων που αναφέραμε παραπάνω. Στο 

σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω άλλη μια σημείωση που αφορά αυτή την εργασία και σχετίζεται με 

την ανάπτυξη και τις προσεγγίσεις της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης. Είναι 

αναγνωρισμένο αλλά και βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο ότι η θεωρία που διατύπωσε ο Mezirow, 

στηρίχθηκε πολύ πάνω στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του PauloFreire, ο οποίος εισήγαγε την 

έννοια του μετασχηματισμού ως στόχου στην εκπαίδευση ενηλίκων (Jarvis, 2004, Kitchenham, 

2008, Illeris, 2014). Όμως, η προσέγγιση του Freire παρά το ότι λειτούργησε ως «υποδομή» για την 

ανάπτυξη της θεωρητικής άποψης του Mezirow, διατηρεί την φιλοσοφική της αυτονομία και 

ιδιαιτερότητα, οπότε, στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, θα την εξετάσουμε πρώτη και αυτοτελώς . 

Από και πέρα υπάρχει η θεωρία που διατύπωσε ο Jack Mezirow, την οποία θα αποδεχτούμε έτσι 

όπως αυτή διατυπώθηκε και εμπλουτίστηκε από τον ίδιο (Mezirow, 1990, 1991, 1992, 1994, 1998, 

2000, 2003). Τέλος, από τις πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις που ασχολούνται με το ζήτημα του 

μετασχηματισμού επέλεξα να ασχοληθώ κυρίως με τη δομο-αναπτυξιακή θεωρία του Robert Kegan 

(1994, 2009). Η επιλογή αυτή δεν σημαίνει ότι άλλες προσεγγίσεις της μετασχηματίζουσας 

μάθησης που αναπτύχθηκαν είτε έχοντας ως βάση την άποψη του Mezirow είτε αυτόνομα (π.χ. 

πλανητική, πνευματική, οικολογική, κ.λπ.) είναι μικρότερης σημασίας ή αξίας. Περισσότερο, η 

συγκεκριμένη επιλογή σχετίζεται με τον δικό μου βαθμό κατανόησης των συγκεκριμένων 

θεωρητικών απόψεων καθώς και με την υποκειμενική μου εκτίμηση για το πώς εφαρμόζεται 

πρακτικά η εκπαιδευτική μεθοδολογία αξιοποίησης της αισθητικής εμπειρίας σε κάθε ένα από τα 

συγκεκριμένα θεωρητικά πλαίσια.  

 

Η εκπαιδευτική πρόταση του Αλέξη Κόκκου: αξιοποιώντας την τέχνη για την επίτευξη 

μετασχηματισμού 

 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ένα από τα κρίσιμα ζητήματα στη θεωρία της μετασχηματίζουσας 

μάθησης είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευόμενων. Η ενδυνάμωση των 

εκπαιδευόμενων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεωρίας σχετίζεται άμεσα, αν όχι αποκλειστικά, 

με τη συγκεκριμένη νοητική διεργασία (Κουλαουζίδης, 2013). Ως κριτική σκέψη εννοούμε τη 

διανοητική διεργασία που οδηγεί στην αναγνώριση και αναθεώρηση των επιστημολογικών 

παραδοχών των εκπαιδευόμενων. Δηλαδή, στην αναζήτηση και επαναξιολόγηση όλων εκείνων των 

παραγόντων που διαμόρφωσαν στο παρελθόν αλλά και συνεχίζουν να διαμορφώνουν στο παρόν το 

ατομικό πλαίσιο αναφοράς ενός ατόμου. Σε αυτό το πλαίσιο οι γνωστές και πετυχημένες 

εκπαιδευτικές τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων που έχουν ως βασικό στόχο την ενεργητική 

συμμετοχή των μελών της ομάδας στη διεργασία παραγωγής γνώσης φαίνονται ανεπαρκείς.  

Προφανώς, οι κλασσικές αυτές τεχνικές και ιδίως η ομαδική εργασία μπορούν να οδηγήσουν σε 

αμφισβήτηση παραδοχών. Μόνο που οι παραδοχές που αναθεωρούνται σε αυτή τη διεργασία είναι 

εκείνες που βρίσκονται στην επιφάνεια του πλαισίου αναφοράς. Πρόκειται για τις παραδοχές 

εκείνες που έχουν χαρακτηριστεί ως αιτιώδεις και κανονιστικές (παραδοχές προτύπων). Η 

πραγματική κριτική σκέψη όμως είναι εκείνη που στοχεύει στην αλλαγή των παραδειγματικών 

παραδοχών, δηλαδή των δομικών παραδοχών του πλαισίου αναφοράς. Γι αυτό και σύμφωνα με τον 

Brookfield (1988) υπάρχουν τέσσερις δραστηριότητες που βρίσκονται στον πυρήνα της διεργασίας 

του κριτικού στοχασμού:  

 η ανάλυση των πεποιθήσεων, δηλαδή η αναλυτική εξέταση των αξιών, των πολιτισμικών 

πρακτικών και των κοινωνικών δομών με στόχο την ανάλυση της επίδρασής τους στην 

καθημερινότητα,  
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 η επίγνωση του πλαισίου ή με άλλα λόγια η συνειδητοποίηση ότι οι πεποιθήσεις μας 

δημιουργούνται σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο και σε συγκεκριμένο ιστορικό και πολιτισμικό 

πλαίσιο,  

 ο φαντασιακός προβληματισμός, δηλαδή η φαντασιακή αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων 

σκέψης για τα φαινόμενα με στόχο την δυνατότητα αμφισβήτησης των κυρίαρχων τρόπων σκέψης 

και δράσης,  

 ο στοχαστικός σκεπτικισμός, με άλλα λόγια, η αμφισβήτηση των ισχυρισμών, των 

γενικεύσεων, των μεγάλων αφηγήσεων και των άκριτων προτύπων αλληλεπίδρασης μέσω των 

τριών προηγούμενων δράσεων.  

Στο πλαίσιο της αναζήτησης τεχνικών που μπορούν να διευκολύνουν την παραπάνω διεργασία 

ο καθηγητής Αλέξης Κόκκος σχεδίασε και εισήγαγε στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων την 

εκπαιδευτική μεθοδολογία της αξιοποίησης της αισθητικής εμπειρίας (βλ. Kokkos, 2010, Κόκκος, 

2011, Kokkos, 2013). Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από διακριτά στάδια στη 

διάρκεια των οποίων αξιοποιούνται έργα τέχνης με σκοπό την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού. 

Συγκεκριμένα, και εν συντομία, η μέθοδος περιλαμβάνει έξι (6) στάδια. Στο πρώτο στάδιο μέσω 

της διευκολυντικής λειτουργίας του εκπαιδευτή ανιχνεύεται και προσδιορίζεται η ανάγκη που 

υπάρχει στην ομάδα, για μια βαθύτερη εξέταση των παραδειγματικών παραδοχών των 

εκπαιδευόμενων σε σχέση με ένα ατομικό ή κοινωνικό ζήτημα. Στο επόμενο στάδιο, με την 

εφαρμογή συμμετοχικών τεχνικών, οι εκπαιδευόμενοι εκφράζουν τις παραδοχές τους σε σχέση με 

το συγκεκριμένο ζήτημα. Στο τρίτο στάδιο ο εκπαιδευτής έχοντας την καταγραφή των παραδοχών, 

στην ιδανική περίπτωση μαζί με την ομάδα, διακρίνει τα υποθέματα που είναι δυνατόν να 

αποτελέσουν τα αντικείμενα προσεκτικής και ολιστικής προσέγγισης με τη βοήθεια της τέχνης. Τα 

υποθέματα που συνδυάζονται με σχετικά κριτικά ερωτήματα παρουσιάζονται στην ομάδα και 

γίνεται επιλογή του υποθέματος που θα εξεταστεί. Στο τέταρτο στάδιο γίνεται η επιλογή των έργων 

τέχνης που θα χρησιμοποιηθούν. Ο Κόκκος, τόσο στην αρχική παρουσίαση της εκπαιδευτικής 

αυτής μεθόδου όσο και σε επόμενες συζητήσεις προτείνει, τεκμηριωμένα, την επιλογή έργων 

υψηλής αισθητικής αξίας υποστηρίζοντας ότι μόνο αυτού του είδους τα έργα μπορούν να 

διευκολύνουν την κριτική εξέταση των υποθεμάτων (Κόκκος, 2011). Στο επόμενο στάδιο (πέμπτο) 

συντελείται η επεξεργασία των έργων τέχνης με την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων 

συστηματικής παρατήρησης. Εδώ, μέσα από μια διαλογική διαδικασία εκφράζονται συναισθήματα 

και απόψεις με στόχο να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες ότι υπάρχουν πολλές οπτικές θέασης του 

θέματος του έργου τέχνης και, κατ’ επέκταση, του ζητήματος που απασχολεί τα μέλη της ομάδας. 

Το τελευταίο στάδιο είναι το στάδιο της κριτικής εξέτασης των στερεοτυπικών παραδοχών, του 

εμπλουτισμού τους και της σύνθεσης των επιμέρους στοιχείων σε ένα καινούριο σύνολο. Στο έκτο 

αυτό στάδιο γίνεται αντιπαραβολή των αρχικών απόψεων των εκπαιδευόμενων με αυτές που 

αναδύθηκαν μέσα από την εκπαιδευτική αυτή μεθοδολογία.  

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μεθοδολογίας ο στόχος δεν 

είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ανάλυση έργων τέχνης. Προφανώς δεν 

μπορούμε να αποκλείσουμε ότι τα μαθησιακά εναύσματα που πιθανόν θα αναδυθούν θα οδηγήσουν 

τους εκπαιδευόμενους στην αναζήτηση μαθησιακών πηγών για βαθύτερες αναλύσεις της τέχνης. 

Διευκρινίζουμε ωστόσο, ότι ο κύριος στόχος της μεθόδου είναι η «μύηση» των εκπαιδευόμενων, 

μέσω της συγκεκριμένης μεθοδολογίας που περιλαμβάνει την αξιοποίηση έργων τέχνης, στη 

διεργασία της κριτικής σκέψης που εμπεριέχει τα συστατικά στοιχεία που περιγράψαμε παραπάνω 

(Kokkos, 2013).  

 

Η αξιοποίηση της μεθοδολογίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής προσέγγισης του Paulo Freire 

 

Όπως ανέφερα και παραπάνω, η βάση της θεωρίας του μετασχηματισμού εντοπίζεται στο έργο του 

Paulo Freire. Στην Αγωγή των Καταπιεζομένων (1996) ο Freire συνδέει τον μετασχηματισμό με 

την εκπαιδευτική διαδικασία που οδηγεί στην χειραφέτηση, την οποία ερμηνεύει ως απελευθέρωση 

από την κυρίαρχη κουλτούρα. Η απελευθερωτική εκπαιδευτική προσέγγιση που πρότεινε ο Freire 

στηρίζεται σε δύο βασικές έννοιες: τον διάλογο και την κριτική συνειδητοποίηση.  
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Για τον Freire, ο διάλογος μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου είναι ένα κρίσιμο συστατικό 

της μαθησιακής διεργασίας. Μέσω του διαλόγου ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα/ευκαιρία να 

διευκολύνει την ανάδυση των στοιχείων της εμπειρίας που θα αποκαλύψουν τα αίτια της 

κοινωνικής κατάστασης που βιώνει ο εκπαιδευόμενος (Freire, 2006). Από την άλλη πλευρά, με τη 

χρήση του διαλόγου ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να στοχαστεί κριτικά πάνω στην εμπειρία του 

και να προετοιμαστεί για την ανάληψη δράσης με στόχο τον μετασχηματισμό της. Η διαλογική 

διεργασία με τη μορφή αυτή αποτελεί και συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής μεθόδου που 

προτείνει ο Κόκκος (2010). Σε όλα τα στάδια από το πρώτο μέχρι και το έκτο, η εκπαιδευτική 

ομάδα με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή υποστηρίζεται ώστε να εκφράσει τις πεποιθήσεις των 

μελών της αλλά και να αποκαλύψει μέσα από την ανάλυση των κριτικών ερωτημάτων τις αιτίες της 

κοινωνικής κατάστασης που τα μέλη της βιώνουν στην πραγματικότητα. Ιδιαίτερα όμως στο 

πέμπτο στάδιο, της ανάλυσης του επιλεγμένου έργου τέχνης επιτυγχάνεται και ο φαντασιακός 

προβληματισμός στον οποίο αναφέρεται ο Brookfield (1988) και ο οποίος είναι η πηγή της 

αμφισβήτησης των επιστημολογικών παραδοχών, άρα και το επιθυμητό μαθησιακό αποτέλεσμα της 

μεθόδου.  

Η απελευθέρωση των εκπαιδευόμενων από τις κοινωνικές επιταγές της κυρίαρχης κουλτούρας 

καθώς και ο μετασχηματισμός τους σε φορείς δράσης είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία δίνει 

ιδιαίτερη σημασία η προσέγγιση του Freire (Jarvis, 2007, Κοκκος, 2005). Ένα σημαντικό στοιχείο 

για την επίτευξη του στόχου αυτής της απελευθέρωσης είναι η κριτική συνειδητοποίηση. Η 

συνειδητοποίηση που αναφέρει ο Freire είναι μια διεργασία μάθησης κατά την οποία οι 

εκπαιδευόμενοι κατορθώνουν, μαζί με τον εκπαιδευτή τους, να αποκτήσουν επίγνωση για την 

κατάστασή τους αλλά και να οικοδομήσουν τις ικανότητες εκείνες που θα τους ενισχύσουν στον 

αγώνα τους για κοινωνική αλλαγή. Η συνειδητοποίηση επιτυγχάνεται μέσω της κατανόησης των 

αιτιών που δημιουργούν τις καταπιεστικές κοινωνικές συνθήκες. Αυτή η κατανόηση στο πλαίσιο 

της αξιοποίησης της αισθητικής εμπειρίας που προτείνει ο Κόκκος (2011) επιτυγχάνεται τόσο στο 

στάδιο της διατύπωσης των προσωπικών πεποιθήσεων όσο και στο στάδιο της ανάπτυξης των 

υποθεμάτων του κεντρικού ζητήματος και της διαμόρφωσης των κριτικών ερωτημάτων, ενώ ακόμη 

περισσότερο κορυφώνεται στο έκτο στάδιο όπου μετά την ανάλυση του έργου τέχνης γίνεται η 

αντιπαραβολή των εμπλουτισμένων απόψεων των εκπαιδευόμενων με τις αρχικές τους θέσεις. 

Ιδιαίτερα σε αυτό το τελευταίο στάδιο επιτυγχάνεται και ο στοχαστικός σκεπτικισμός που απαιτεί 

μια διεργασία κριτικού στοχασμού.  

Το αποτέλεσμα αυτής της ενεργής εμπλοκής του εκπαιδευόμενου στη μαθησιακή διεργασία τον 

βοηθά όχι μόνο να απαντήσει στα κριτικά ερωτήματα που συνδέονται με το έργο τέχνης αλλά και 

να αρχίσει να διατυπώνει μόνος του επιστημολογικά ερωτήματα (π.χ. «γιατί θέλω να μάθω;», «γιατί 

μαθαίνω για το συγκεκριμένο ζήτημα;», «πώς μπορεί η μάθησή μου να με απελευθερώσει και να με 

βοηθήσει να χειραφετηθώ;»), τα οποία πιθανόν θα οδηγήσουν σε έναν βαθύτερο μετασχηματισμό 

του πλαισίου αναφοράς του.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καταλήγουμε στο ότι η εκπαιδευτική μεθοδολογία 

ανάπτυξης του κριτικού στοχασμού μέσω της αισθητικής εμπειρίας υπηρετεί τα θεμελιώδη 

στοιχεία της προσέγγισης του Freire. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία παρέχει 

πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη των εκπαιδευόμενων, στοιχείο 

προαπαιτούμενο για τον ατομικό μετασχηματισμό και που, εν τέλει, μπορεί να ενδυναμώσει τους 

εκπαιδευόμενους ώστε να επιτευχθεί η αμφισβήτηση της υπάρχουσας κοινωνικής κατάστασης 

(Κουλαουζίδης, 2013). Η αμφισβήτηση αυτή είναι το πρώτο βήμα για την πρόκληση 

μετασχηματισμού στο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον του εκπαιδευόμενου, δηλαδή για την 

πραγμάτωση της πράξης (praxis) που, σύμφωνα με τoν Freire, επιτυγχάνεται όταν η κριτική σκέψη 

πάνω στην εμπειρία συνδυάζεται με την ανάληψη κοινωνικής δράσης (Freire, & Shor, 2010).  

 

Η αξιοποίηση της μεθοδολογίας στο πλαίσιο της θεωρίας του Jack Mezirow 

 

Η θεωρία του JackMezirow (1991) υποστηρίζει ότι σε έναν ενήλικο δημιουργείται κίνητρο για 

μάθηση, όταν η αντίληψή του για την πραγματικότητα βρεθεί σε δυσαρμονία με μια συγκεκριμένη 
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κατάσταση, όταν δηλαδή δεν υπάρχει σύμπνοια μεταξύ πραγματικότητας και εμπειρίας. Ο 

Mezirow υποστήριξε ότι οι ενήλικες έχουν περισσότερο την ανάγκη να αποκτήσουν νέες 

προοπτικές στα ήδη υπάρχοντα νοηματοδοτικά τους σχήματα με τα οποία ερμηνεύουν την 

πραγματικότητα και ονόμασε αυτή τη διεργασία μετασχηματίζουσα μάθηση.  

Η προσέγγιση του Mezirow έχει κοινά θεωρητικά θεμέλια με του Freire. Και οι δύο πιστεύουν 

ότι η εκπαίδευση των ενηλίκων πρέπει να οδηγεί στην προσωπική ενδυνάμωση και χειραφέτηση. Η 

μαθησιακή διεργασία που εξυπηρετεί την παραπάνω άποψη ονομάστηκε χειραφετητικήμάθηση2 

και ο Mezirow (1990, 1991) υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη μορφή μάθησης αφορά σχεδόν 

αποκλειστικά στους ενηλίκους. Η μάθηση αυτή περιλαμβάνει την αμφισβήτηση απόψεων και 

νοημάτων μέσα από μια διεργασία κριτικού στοχασμού που αφορά στην προσεκτική, οξυδερκή και 

σε βάθος διεργασία εξέτασης των πεποιθήσεων πάνω στις οποίες στηρίζεται το σύστημα αξιών 

ενός ατόμου, καθώς και τη διερεύνηση των γενεσιουργών πηγών και των συνεπειών τους. Ο 

Mezirow σε μια προσπάθεια να εξορθολογήσει τη διεργασία του μετασχηματισμού περιέγραψε τα 

παρακάτω δέκα στάδια νοηματοδότησης, τα οποία οδηγούν σε πιθανό μετασχηματισμό του 

πλαισίου αναφοράς (βλ. Mezirow, 2000, σελ. 22): 

1. Η ανάδειξη ενός αποπροσανατολιστικού βιώματος. 

2. Η αυτοεξέταση των παραδοχών που σχετίζονται με το παραπάνω βίωμα. 

3. Η κριτική αξιολόγηση (κριτικός στοχασμός) των παραπάνω παραδοχών. 

4. Η αναγνώριση των πηγών που προκαλούν τη δυσαρμονία των παραδοχών σε συνεργασία με 

άλλα μέλη της ομάδας. 

5. Η αναζήτηση επιλογών για νέους ρόλους, σχέσεις και δράσεις. 

6. Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος δράσης. 

7. Η απόκτηση γνώσεων & δεξιοτήτων για την υλοποίηση του σχεδίου. 

8. Η εφαρμογή του σχεδίου (δοκιμή νέων ρόλων). 

9. Η οικοδόμηση ικανότητας και αυτοπεποίθησης για τους νέους ρόλους και τις νέες σχέσεις. 

10. Η επανένταξη σύμφωνα με τις συνθήκες που έχουν οριστεί από τις νέες προοπτικές.  

Η εκτίμησή μου είναι ότι η μέθοδος της αξιοποίησης της αισθητικής εμπειρίας είναι σε μεγάλο 

βαθμό οικοδομημένη πάνω στα συγκεκριμένα στάδια. Ειδικότερα, το πρώτο στάδιο της 

εκπαιδευτικής μεθόδου που μας προτείνει ο Κόκκος (2011) αφορά στην προσπάθεια να αναδυθεί 

ένα προβληματικό ζήτημα και οι πρώτες απόψεις των εκπαιδευόμενων πάνω σε αυτό. Αν αυτό το 

στάδιο υλοποιηθεί με επιμέλεια και με προετοιμασία, επιτρέπει να αναδειχθεί το 

αποπροσανατολιστικό βίωμα που ο Mezirow θεωρεί ως αρχή της διεργασίας του μαθησιακού 

μετασχηματισμού. Το δεύτερο στάδιο, όπου οι συμμετέχοντες μέσα από διαδικασίες ενεργητικής 

συμμετοχής συζητούν ομαδικά και καταγράφουν απόψεις, βρίσκεται σε συμφωνία με τη δεύτερη 

φάση μετασχηματισμού, στην οποία το ζητούμενο είναι η αυτοεξέταση των πεποιθήσεων. Το 

πέμπτο στάδιο της μεθόδου του Κόκκου δηλαδή αυτό του κριτικού στοχασμού με τη 

διαμεσολάβηση της τέχνης, είναι επίσης σε συμφωνία με το στάδιο της κριτικής εξέτασης που 

απαιτεί η πρόταση του Mezirow (τρίτη και τέταρτη φάση μετασχηματισμού). Σε αυτό το στάδιο 

επίσης μπορούμε να εντοπίσουμε τα βασικά στοιχεία της διεργασίας του κριτικού στοχασμού που 

είδαμε παραπάνω (ανάλυση πεποιθήσεων, φαντασιακός προβληματισμός). Το έκτο στάδιο της 

μεθόδου της αξιοποίησης της τέχνης, δηλαδή η επαναξιολόγηση των παραδοχών, περιγράφει στην 

ουσία την πέμπτη φάση μετασχηματισμού, όπου γίνεται η αναζήτηση για εναλλακτικούς ρόλους, 

                                                      
2
Οι άλλες δύο μορφές μάθησης σύμφωνα με τον Mezirow, είναι η εργαλειακή και η επικοινωνιακή: η εργαλειακή μάθηση προκύπτει 

μέσα από την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και από τον καθορισμό της σχέσης μεταξύ αίτιου και αιτιατού ενώ η 

επικοινωνιακή μάθηση, ορίζεται ως η προσπάθεια να γίνει κάποιος κατανοητός και να κατανοήσει τους άλλους στο πλαίσιο 

ανταλλαγής ιδεών μέσω του προφορικού και γραπτού λόγου αλλά και όλων των μορφών τέχνης και δημιουργίας 
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σχέσεις και δράσεις. Εδώ βλέπουμε πάλι τον στοχαστικό σκεπτικισμό που αναφέρει ο Brookfield 

(1988) ως δομικό στοιχείο του κριτικού στοχασμού.  

Είναι φανερό ότι η συγκεκριμένη μέθοδος της αξιοποίησης της αισθητικής εμπειρίας είναι μια 

ολοκληρωμένη μεθοδολογία ανάπτυξης δεξιοτήτων κριτικού στοχασμού, καθώς οδηγεί τους 

εκπαιδευομένους να αμφισβητήσουν την εγκυρότητα της πρότερης μάθησης (άρα και των 

προβληματικών παραδοχών) μέσα από την επεξεργασία ενός βιώματος και την ταυτόχρονη 

ερμηνεία της βιωμένης αυτής εμπειρίας, που στην περίπτωσή μας είναι αισθητικής φύσης. Εδώ 

παρατηρούμε την εφαρμογή μιας εποικοδομιστικής (κονστρουκτουβιστικής) άποψης που δεν 

αποδέχεται την ιδέα ότι η γνώση υπάρχει γενικά και ουδέτερα. Αυτή είναι μια άποψη του Mezirow 

την οποία υπηρετεί η μέθοδος του Κόκκου και η οποία υπάρχει και στις απόψεις του Freire. 

Ειδικότερα, η επεξεργασία της βιωμένης (αισθητικής) εμπειρίας οδηγεί σύμφωνα με τον Mezirow 

(1997) στην επίγνωση. Η επίγνωση αυτή είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος της εκπαίδευσης των 

ενηλίκων, αφού τους επιτρέπει να αναθεωρήσουν ή να ανασκευάσουν τις (πιθανώς) εσφαλμένες 

αντιλήψεις τους, έτσι ώστε να προχωρήσουν στη συγκρότηση μίας ικανοποιητικότερης, καλύτερα 

οργανωμένης και ταξινομημένης εικόνας του κόσμου και των σχέσεών τους με τον εαυτό τους και 

τους άλλους (Παληός, 2003). Τους οδηγεί δηλαδή στο να ολοκληρώσουν και τις υπόλοιπες φάσεις 

του νοηματοδοτικού μετασχηματισμού που διατυπώνει ο Mezirow στη θεώρησή του (δηλαδή από 

το έκτο στάδιο ως το δέκατο).  

 

H αξιοποίηση της μεθοδολογίας στο πλαίσιο της θεωρητικής προσέγγισης του RobertKegan 

 

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Harvard, RobertKegan προέρχεται από το χώρο της 

ψυχολογίας και έχει αναπτύξει μια θεώρηση για την ανάπτυξη του ατόμου, η οποία ανήκει στο 

χώρο του αναπτυξιακού εποικοδομισμού. Όπως είναι γνωστό, ο εποικοδομισμός υποστηρίζει ότι τα 

άτομα νοηματοδοτούν τα στοιχεία του περιβάλλοντός τους και δημιουργούν τον κόσμο 

ανακαλύπτοντάς τον, ενώ η αναπτυξιακή ψυχολογία σε γενικές γραμμές υποστηρίζει ότι οι 

άνθρωποι με το πέρασμα του χρόνου αναπτύσσονται και αλλάζουν, ενώ στην πορεία της ζωής τους 

εισέρχονται σε ποιοτικά διαφορετικές φάσεις (Bruner, 1966, Tennant, 1997). 

Σύμφωνα με τον Kegan (2007), υπάρχουν δύο είδη μάθησης: η πληροφοριακή (σχηματιστική) 

και η μετασχηματιστική. Το πρώτο είδος έχει ως στόχο την αύξηση των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων ενός ατόμου και «υπηρετεί τον απολύτως σημαντικό σκοπό της εκβάθυνσης των 

διαθέσιμων πόρων σε ένα υπάρχον πεδίο αναφοράς» (Kegan, 2007, σελ 86). Από την άλλη πλευρά 

η μετασχηματιστική μάθηση έχει ως στόχο την αλλαγή όχι μόνο σε όσα γνωρίζουμε αλλά και σε 

αλλαγή του τρόπου που γνωρίζουμε. Σύμφωνα με τον Kegan η μετασχηματίζουσα μάθηση 

«…εμπεριέχει την ανάπτυξη της ικανότητας για αφαιρετική σκέψη με τρόπο που κάποιος θα είναι 

σε θέση να θέτει πιο γενικές και θεματικές ερωτήσεις σχετικά με τα γεγονότα ή να μελετά τις 

προοπτικές ή τις προκαταλήψεις αυτών που έγραψαν την ιστορία και δημιούργησαν τα γεγονότα» 

(2007, σελ 87).  

Τα παραπάνω είδη μάθησης συνδέονται με τον τρόπο που ο Kegan ταξινομεί την ανάπτυξη του 

ατόμου. Ο Kegan (1994) υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη ενός ατόμου μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε 

πέντε νοητικά επίπεδα ή τάξεις (ordersofmind). Συνοπτικά θα θυμίσω ότι η πρώτη νοητική τάξη 

αφορά κυρίως τα παιδιά και έχει ως κυρίαρχα στοιχεία την φαντασία και το μυστήριο, αφού ο 

κόσμος τους βρίσκεται συνεχώς σε μια κατάσταση αλλαγής. Στη δεύτερη νοητική τάξη 

(εργαλειακός νους), που αφορά κυρίως εφήβους και ίσως κάποιους ενήλικες υπάρχει η έννοια της 

σταθερότητας των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κόσμου αλλά και μια τάση για αποφυγή της 

σταθερότητας αυτής και εξυπηρέτησης του ατομικού συμφέροντος.  

Στη τρίτη νοητική τάξη που ο Kegan ονομάζει «κοινωνικοποιημένο νου», τα άτομα κατανοούν 

τις ανάγκες των άλλων γύρω τους. Εδώ υπάρχει η δυνατότητα αφαιρετικής σκέψης και μια 

ικανότητα αναστοχασμού. Αλλά, όπως αναφέρει ο Kegan (1982), τα άτομα αυτής της νοητικής 

τάξης δεν έχουν αναπτύξει ανεξάρτητη προσωπικότητα με αποτέλεσμα να στηρίζονται πολύ στους 

ανθρώπους (π.χ. οικογένεια, φίλοι) ή τους θεσμούς που τους περιβάλλουν (π.χ. θρησκεία, κόμμα). 

Στην επόμενη τάξη (αυτοκαθοριζόμενος νους), τα άτομα έχουν ένα ανεπτυγμένο εσωτερικό 
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σύστημα αξιών, το οποίο χρησιμοποιούν για να αποφασίζουν. Σημαντικό στοιχείο αυτής της τάξης 

είναι η ικανότητα για ενσυναίσθηση. Δηλαδή, τα ενήλικα άτομα αυτής της νοητικής τάξης 

υπολογίζουν τις επιθυμίες αλλά και τις ανάγκες των γύρω τους, όταν αποφασίζουν για κάτι.  

Τέλος υπάρχει η πέμπτη νοητική τάξη (ο αυτομετασχηματιζόμενος νους), όπου τα άτομα όχι 

μόνο έχουν ένα διαμορφωμένο και αυτόνομο σύστημα αξιών αλλά έχουν επίγνωση των ορίων του 

συστήματος και επιπρόσθετα αναγνωρίζουν τα συστήματα αξιών των ατόμων του κοινωνικού τους 

περίγυρου, αναζητώντας συγκλίσεις και αποκλίσεις με αυτά. Ο Kegan υποστηρίζει ότι οι ενήλικοι 

περνούν το περισσότερο μέρος της ζωής τους στην τρίτη και τέταρτη τάξη. 

Οι μεταβάσεις από τη μια νοητική τάξη στην άλλη συνιστούν, κατά τη γνώμη μου, μια 

μετακίνηση που αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μαθησιακής διεργασίας. Έχω την αίσθηση ότι η 

μετάβαση από την πρώτη στη δεύτερη τάξη είναι το αποτέλεσμα σχηματιστικής μάθησης, ενώ το 

ίδιο μάλλον συμβαίνει και κατά τη μετάβαση από τη δεύτερη τάξη στην τρίτη, επειδή θεωρώ ότι σε 

αυτές τις μεταβάσεις η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων (η εργαλειακή μάθηση) είναι η 

κυρίαρχη μαθησιακή διεργασία. Ωστόσο, η μετάβαση από την τρίτη νοητική τάξη στις δύο 

επόμενες και ιδίως στην πέμπτη τάξη είναι κυρίως μια ποιοτική μετακίνηση, η οποία ενώ 

σχηματίζει νέα γνώση πολύ περισσότερο μετασχηματίζει την υπάρχουσα. Δηλαδή, η μετάβαση 

είναι αποτέλεσμα μιας επίπονης μετασχηματιστικής μαθησιακής διεργασίας, στην οποία ο κριτικός 

στοχασμός είναι ουσιαστικό στοιχείο, επειδή το ζητούμενο είναι η ανασυγκρότηση του συστήματος 

αξιών (ή του πλαισίου αναφοράς κατά τον Mezirow) του ατόμου.  

Και σε αυτή την προσέγγιση της έννοιας του μετασχηματισμού η μαθησιακή διεργασία μπορεί 

να διευκολυνθεί με την αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας. Όπως περιγράψαμε και παραπάνω, 

μέσα από τη συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση οι ενήλικοι στα πρώτα στάδια έχουν την ευκαιρία 

να εκφράσουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο μιας ομάδας και έτσι να αναγνωρίσουν τα βασικά 

στοιχεία του συστήματος των αξιών τους. Με αυτόν τον τρόπο, κάνουν στην ουσία το πρώτο βήμα 

για την διεύρυνση του πλαισίου αναφοράς τους. Ειδικά, όμως στο πέμπτο στάδιο, όπου μέσα από 

την κριτική παρατήρηση ενός έργου τέχνης (που σχετίζεται με το ζήτημα που διαπραγματεύεται η 

ομάδα) γίνεται μια εξαντλητική συζήτηση των διαφόρων θέσεων με αλληλοσυμπληρώσεις και 

νοητικούς εμπλουτισμούς, τα μέλη έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις 

σκέψεις και τα συστήματα αξιών των άλλων αποκτώντας μια μοναδική εμπειρία ενσυναίσθησης. 

Αυτή η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μετάβαση από την τρίτη νοητική τάξη που 

ορίζει ο Kegan στην τέταρτη, όπου η ύπαρξη της ενσυναίσθησης αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, την 

ειδοποιό διαφορά.  

Από την άλλη πλευρά, το έκτο στάδιο της μεθόδου του Κόκκου, το στάδιο δηλαδή της 

επαναξιολόγησης των παραδοχών, είναι δυνατό να οδηγήσει το άτομο στην αναγνώριση των ορίων 

του πλαισίου αναφοράς του και κατά συνέπεια στην αμφισβήτηση των μεγάλων αφηγήσεων που το 

οικοδόμησαν. Αν και αυτή η αναγνώριση των ορίων μπορεί να μην οδηγήσει στην αναζήτηση των 

κοινών τόπων με άλλα πλαίσια αναφοράς, δηλαδή στη μετάβαση στη πέμπτη νοητική τάξη, είναι 

ένα πρώτο βήμα που ίσως να οδηγήσει κάποιους ενηλίκους στην απόκτηση του 

αυτομετασχηματιζόμενου νου που αναφέρει ο Kegan (1994).  

 

Συμπέρασμα  

 

Ο μετασχηματισμός ως μαθησιακό αποτέλεσμα αποτελεί τον στόχο πολλών θεωρητικών 

προσεγγίσεων για την μάθηση και την εκπαίδευση. Ανεξάρτητα από το αν ο επιθυμητός στόχος των 

προσεγγίσεων αυτών είναι ο ατομικός μετασχηματισμός (Mezirow, Kegan) ή ο κοινωνικός 

μετασχηματισμός (Freire), το ζητούμενο είναι η συστηματική εξέταση του πλαισίου αναφοράς ενός 

ατόμου, με αρχικό στόχο τον εντοπισμό των δυσλειτουργικών παραδοχών του και με τελικό 

αποτέλεσμα την ανασύστασή του. Αν φανταστούμε το πλαίσιο αναφοράς μας ως έναν 

αποθηκευτικό χώρο, όπου στην πορεία της κοινωνικοποίησής μας οι νοητικές μας συνήθειες 

αποθηκεύονται ως κλειδωμένα κιβώτια, το κλειδί για την αναλυτική εξέταση αυτών είναι η κριτική 

σκέψη, ο κριτικός στοχασμός.  
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Από την ανάλυση που κάναμε παραπάνω καταδεικνύεται ότι η εκπαιδευτική πρόταση για την 

αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας ταιριάζει με το θεωρητικό πλαίσιο των πιο γνωστών θεωριών 

μετασχηματιστικής εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που εισήγαγε στο πεδίο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων ο Αλέξης Κόκκος μας προσφέρει μια απαιτητική μεν αλλά συγκεκριμένη 

και εφικτή μέθοδο ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των εκπαιδευόμενων, καθώς εμπεριέχει όλα 

εκείνα τα στοιχεία που μας δίνουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε μια διεργασία 

μετασχηματίζουσας μάθησης. Αυτό που στο μέλλον θα επιβεβαιώσει την μετασχηματιστική αξία 

της μεθοδολογίας είναι η διενέργεια μιας διαχρονικής έρευνας η οποία θα μπορέσει να 

επιβεβαιώσει με εμπειρικό τρόπο τον μετασχηματισμό του πλαισίου αναφοράς των 

εκπαιδευόμενων.  

 

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία 

 

Freire, P. (2006). Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν. Θεσσαλονίκη: 

Επίκεντρο. 

Freire, P. & Shor, I. (2011). Απελευθερωτική παιδαγωγική: διάλογοι για τη μετασχηματιστική 

εκπαίδευση. (μετάφραση: ΓιώργοςΚουλαουζίδης). Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Kegan, R., (2007). Ποιο “σχήμα” μετασχηματίζει; Μια δομοαναπτυξιακή προσέγγιση στη 

μετασχηματίζουσα μάθηση. Στο Mezirow, J. & Συνεργάτες (επιμ.), Η μετασχηματίζουσα 

μάθηση (σελ. 73-106). (μετάφραση: Γιώργος Κουλαουζίδης). Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο 

Κόκκος, Α. (2011). ΕκπαίδευσημέσααπότιςΤέχνες. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Κουλαουζίδης, Γ. (2013). Η νδυνάμωση ως μαθησιακό αποτέλεσμα στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, 29, 3-9. 

Παληός, Ζ. (2003). Θεωρίες μάθησης και μάθηση ενηλίκων. Στο Εκπαιδευτικό Υλικό για τους 

Εκπαιδευτές Θεωρητικής Κατάρτισης, τ.1, 59 – 84. Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ. 

 

 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

 

Brookfield, S. (1988). Training Educators of Adults. New York: Routledge.  

Bruner, J. (1966). Toward a Theory of Instruction. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Freire, P. (1996). Pedagogy of the Oppressed. 3
rd

 ed. Harmondsworth: Penguin. 

Illeris, K. (2014). Transformative learning and identity. London:Routledge. 

Jarvis, P. (2004). Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice, 3
rd

 ed. London: 

Falmer Press. 

Jarvis, P. (2007). Globalisation, Lifelong Learning and the Learning Society: sociological 

Perspectives. London: Routledge. 

Jarvis, P. (2009). Learning to be a Person in Society. Routledge, London 

Kitchenham, Α. (2008). The Evolution of John Mezirow's Transformative Learning. Journal of 

Transformative Education, 6(2), 104-123. 

Kegan, R. (1982). The evolving self: Problem and process in human development. Cambridge, MA: 

Harvard University Press. 

Kegan, R. (1994). In over our heads: The mental demands of modern life. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

Kegan, R. (2009). What "form" transforms? A constructive developmental approach to 

transformative learning. In K. Illeris (Ed.), Contemporary theories of learning: Learning 

theorists ... in their own words (pp. 35 - 52). London: Routledge. 

Kokkos, A. (2010). Transformative Learning through Aesthetic Experience: Towards a 

Comprehensive Method. Journal of Transformative Education, 8, 153-177. 



 36 

Kokkos, Α. (2013). The use of aesthetic experience in unearthing critical thinking. In P. Mayo (ed.). 

Learning with Adults. A Reader (pp. 205-218). Rotterdam, Boston & Taipei: Sense 

Publishers. 

Mezirow, J. (1990). Fostering critical reflection in adulthood. San Francisco: Jossey-Bass. 

Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions in adult learning. San Francisco: Jossey-Bass. 

Mezirow, J. (1992). Transformation theory: Critique and confusion. Adult Education Quarterly, 

42(4), 250-252. 

Mezirow, J. (1994). Understanding transformation theory. Adult Education Quarterly, 44(4), 222-

232. 

Mezirow, J. (1997). Transformative learning: Theory to practice. In P. Cranton (Ed.), 

Transformative learning in action: Insights from practice – New directions for adult and 

continuing education, No. 74 (pp. 5-12). San Francisco: Jossey-Bass. 

Mezirow, J. (1998). On critical reflection. Adult Learning Quarterly, 48(3), 185-198. 

Mezirow, J. (2000). Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress. San 

Francisco: Jossey-Bass. 

Mezirow, J. (2003). Transformative learning as discourse. Journal of Transformative Education, 

1(1), 58-63. 

Tennant, M. (1997). Psychology and Adult Learning (2nd edn.). London Routledge. 

 

  



 37 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ: ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ  

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ; 
 

 

Τριανταφυλλιά Κουρτούμη 
 

 

 

Περίληψη 

 

Τα αρχεία ως πεδία μνήμης αποτελούν μέσο διασφάλισης της συλλογικότητας και της τεκμηρίωσης 

της ιστορικής συνέχειας στην κοινωνία της πληροφορίας. Στην κοινωνία της γνώσης η έννοια του 

αρχείου καθαυτή ως μια αδιαμεσολάβητη πρόσβαση στο παρελθόν, αφορά όχι μόνο την ιστορική 

έρευνα, αλλά και κάθε έρευνα που έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν. Η συγκρότηση των 

αρχείων δεν λειτουργεί απλά ως μια ουδέτερη συσσώρευση υλικού από το παρελθόν, αλλά ως μια 

προετοιμασία για το μέλλον, που εμπεριέχει επιλογές και αποφάσεις. Οι τελευταίες με τη σειρά 

τους χαρακτηρίζουν αποφασιστικά τόσο το είδος του αρχείου, όσο και τη ρητή και άρρητη γνώση 

που αυτά εμπεριέχουν. Από αυτή την άποψη, τα αρχεία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην 

παραγωγή «θεματικού περιεχομένου» στη Δια Βίου Μάθηση. Λειτουργούν περισσότερο 

συμπληρωματικά και παραπληρωματικά -παρά ως υποκατάστατα- στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

στην τυπική ή στην άτυπή της μορφή. 

Το άρθρο αναπτύσσει ένα θεωρητικό-ερευνητικό πλαίσιο επαναπροσδιορισμού των αρχείων 

για τη βιωσιμότητά τους στην οικονομία της γνώσης εντός του πλαισίου της Δια Βίου Μάθησης. Η 

ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες προκλήσεις επιτυγχάνει δύο τουλάχιστον στόχους, που 

αναπτύσσονται στις ενότητες της εισήγησης. Ο πρώτος στόχος αναφέρεται στη λειτουργία των 

αρχείων στις νέες ανταγωνιστικές συνθήκες και στη διάδραση με τους χρήστες τους σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου τα άτομα αναπτύσσουν μια αποτελεσματικότερη 

αυτοδιαχείριση της προσωπικής πορείας τους προς τη μάθηση και τη σταδιοδρομία τους. Ο 

δεύτερος στόχος εστιάζει στη διαχείριση γνώσης του αρχειακού περιεχομένου με την ανάδειξη της 

εκπαιδευτικής παραμέτρου που συντείνει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, δικαιοσύνης και 

ισότητας και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. 

Λέξεις - Κλειδιά: αρχεία, Δια Βίου Μάθηση, διάδραση, οικονομία γνώσης 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας (Information and Communication 

Technologies, ICT) για την αξιοποίηση της πολιτισμικής πληροφορίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία δεν αποτελεί πλέον καινοτόμα προσέγγιση. Η αποτελεσματική διαχείρισή της αποτελεί 

ερευνητικό αντικείμενο της συμβατικής εκπαιδευτικής πρακτικής, αλλά και της εξ αποστάσεως 

εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Το διαδίκτυο, με τον Παγκόσμιο Ιστό (=διαχείριση πληροφορίας) και 

το Σημασιολογικό Ιστό (=διαχείριση γνώσης), αποτελεί το μέσο που επιτρέπει την τροποποίηση της 

πολιτισμικής πληροφορίας από τους δέκτες της, την αποθήκευση και την αναδιανομή της 

τροποποιημένης πληροφορίας.  
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Ως ψηφιακό μέσο το διαδίκτυο ευνοεί την ύπαρξη πολλαπλών σημείων εκφοράς λόγου, ιδεών, 

εικόνων και ήχων. Αυξάνει ποιοτικά και ποσοτικά την επικοινωνία με τη διανομή πληροφοριών και 

γνώσης. Τα κυρίαρχα αυτά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής δομής του διαδικτύου προωθούν 

πιο δημοκρατικούς τρόπους επικοινωνίας, που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, στην τυπική και την άτυπή της μορφή.  

Αλλά η γνώση με οποιαδήποτε μορφή είναι σημαντική μόνο όταν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

παραγωγικά. Η δυνατότητα εκμαίευσης γνώσης από ψηφιακά αντικείμενα πολιτισμικού υλικού 

αναγνωρίζεται ως το πλέον βασικό στοιχείο στο σχεδιασμό, την κατάρτιση, την εφαρμογή και την 

αξιολόγηση εκπαιδευτικών πακέτων. Είναι καταρχήν αναγκαία η κατανόηση των διαδοχικών 

σταδίων που οδηγούν από την παροχή της πληροφορίας στη διαχείριση της γνώσης, από τη 

δημιουργία του ψηφιακού αντικειμένου έως την τελική χρήση του. Πρέπει το αντικείμενο να 

εντοπιστεί στις συλλογές του πολιτιστικού οργανισμού (μουσείου, αρχείου ή βιβλιοθήκης) και να 

διαμορφωθεί, να αποθηκευτεί και να ανακτηθεί, να χρησιμοποιηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί, 

να δημοσιευθεί και να διατηρηθεί(Bouthillier and Shearer 2002).  

Η ίδια η εξέλιξη της τεχνολογίας αποδεικνύει ότι είναι άσκοπη η επένδυση χρόνου και 

χρήματος σε επιλογές και πρακτικές που είναι ήδη εφικτές και με τα «παραδοσιακά» μέσα 

μετάδοσης της πολιτισμικής πληροφορίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον στη διαφορά ανάμεσα 

στην παροχή πληροφορίας και στην παροχή γνώσης, καθώς η απλή παροχή πληροφορίας δεν είναι 

αρκετή. Στις εκπαιδευτικές επιλογές των πολιτιστικών φορέων που αξιοποιούν τη σύγχρονη 

τεχνολογία απαιτείται πρωτίστως να εξασφαλιστεί η δυνατότητα μάθησης με τη μετάδοση της 

πληροφορίας κατά περίπτωση και ανάλογα με το πλαίσιο επικοινωνίας (Mercier and Wykoff, 

2005). 

Για τους σκοπούς της εισήγησης με τον όρο πολιτισμική πληροφορία εννοούνται δύο από τις 

τρεις κατηγορίες πληροφοριών που δημιουργούν και φυλάσσουν τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ως 

πολιτιστικοί οργανισμοί:  

 οι πληροφορίες για τις συλλογές, που αφορούν την τεκμηρίωση και την καταγραφή των 

αντικειμένων των συλλογών τους  

  οι αρχειονομικές πληροφορίες αντίστοιχα, που αφορούν την καταγραφή πληροφοριών για 

δραστηριότητες όπως η συντήρηση, η έκθεση, η έρευνα για τα αντικείμενα των συλλογών τους και 

οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Δεν περιλαμβάνεται η τρίτη κατηγορία, εκείνη που αφορά τις πληροφορίες για τη διοίκηση του 

οργανισμού (οργανωτική διάρθρωση του φορέα, οικονομική διαχείριση, θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας κλπ.) 

 

Η διάδραση ως στοιχείο εκπαιδευτικής πολιτικής- Το Πλαίσιο 

 

Με την ποσοτική και την ποιοτική εξέλιξη του διαδικτύου και την ανάδειξή του σε κυρίαρχο μέσο 

πληροφόρησης και επικοινωνίας η έννοια της διαχείρισης δικτυακών τόπων με πολιτισμικό 

περιεχόμενο αποκτά ολοένα μεγαλύτερο νόηµα στην κοινωνία της γνώσης. Η διαχείριση ξεκινά 

από την ύπαρξη συγκεκριμένων στόχων και προχωρά στη δηµιουργία αντίστοιχου περιεχοµένου 

και µεθόδων σχεδιασµού με σκοπό τη διατήρηση και την παρουσίαση της πολιτισμικής 

πληροφορίας (Besser, 2002).  

Βέβαια, η διαχείριση δεν είναι ούτε ουδέτερη και στατική, ούτε αυτονόητη και αυτόµατη. 

Εµπεριέχει το συνεχή και εποικοδοµητικό διάλογο µεταξύ του περιεχοµένου και του τρόπου της 

διαχείρισής του, αλλά και τη διάδραση του φορέα που ασκεί τη διαχείριση με τους χρήστες του 

περιεχομένου (Milheim 1996). Δεχόμαστε τον όρο διάδρασημε την παιδαγωγική του σημασίαως 

αλληλεξάρτηση, αλληλενέργεια, αλληλεπίδραση, αλληλουχία και αμοιβαία ενέργεια.Στην κοινωνία 

της γνώσης ορίζεται ως το κύριο συστατικό και το λειτουργικό στοιχείο της διεπαφής του φορέα με 

τους χρήστες του, εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευόμενους, στο δικτυακό μακρόκοσμο (Dempsey, 

2000). Ως κεντρικός άξονας στην εκπαιδευτική πολιτική των πολιτιστικών οργανισμών στο 

σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον εννοείται η πρόκληση ενεργοποίησης στους χρήστες εσωτερικών, 
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πνευµατικών και νοητικών αντανακλαστικών, όταν η ενεργοποίηση αυτή βασίζεται στη χρήση 

τεχνολογίας µε την οποία έρχονται σε επαφή οι χρήστες (Sims, 1997). 

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί πάντως ότι στην αλληλενέργεια αυτή το ψηφιακό περιβάλλον 

λειτουργεί ως εργαλείο. Αποτελεί ένα εναλλακτικό και συμπληρωματικό μέσο για την άμεση 

πρόσβαση στην πολιτισμική πληροφορία και την αξιοποίησή της. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της 

διδακτικής πράξης και η ενίσχυση των γενεσιουργών εκείνων στοιχείων που συντελούν στην 

μετεξέλιξή της στο διδακτικό γίγνεσθαι. Σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθιστά, ούτε περιορίζει τη 

σχέση μεταξύ πομπού (=πολιτιστικού φορέα) και δέκτη (=εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου) στη 

διαδραστική διαδικασία. Αντίθετα την εμπλουτίζει και την ενισχύει (Coleman, 1988). 

Στις σύγχρονες συνθήκες η φυσική θέση της πολιτισμικής πληροφορίας (στο αρχειοστάσιο, τη 

βιβλιοθήκη ή την προθήκη) ή ο τύπος της πληροφορίας (υπό μορφή βιβλίου, εκθέματος, εγγράφου, 

ηχητικού ντοκουμέντου ή ψηφιακού αντικειμένου) δεν ενδιαφέρει πλέον τους χρήστες. Ωστόσο οι 

χρήστες προβάλλουν σταθερά την απαίτηση να εγγυάται ο φορέας την αυθεντικότητά της 

πληροφορίας και να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα καταγραφής, οργάνωσης και 

προσβασιμότητάς της.  

Ταυτόχρονα διαπιστώνονται εμφανείς διαφοροποιήσεις στις αναζητήσεις των χρηστών. 

Πρόκειται κυρίως για στοιχεία που αφορούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αναζήτησης Η 

πολιτισμική πληροφορία μεταβάλλει το χαρακτήρα της από εκείνον της «πρόσκτησης» σε εκείνον 

της «κατανόησης» του υλικού. Σε ατομικό επίπεδο, το κίνητρο για τη δια βίου παιδεία 

παρουσιάζεται πιο ενεργοποιημένο από ποτέ. Σε συλλογικό επίπεδο, η πρόσβαση στην πληροφορία 

αξιολογείται και ως προς τον τρόπο διάθεσής της (χρήση πολυμέσων, άμεση και ελεύθερη 

πρόσβαση σε ποικίλες και ετερογενείς πηγές στο ηλεκτρονικό περιβάλλον κα.) (Κourtoumi, 2005). 

Κυρίως όμως οι χρήστες προβάλλουν πλέον την απαίτηση για διάδραση τόσο με το πολιτιστικό 

φορέα διάθεσης και διαχείρισης της πληροφορίας, όσο και με τις άλλες ομάδες χρηστών. Με την 

εμφάνιση του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) και της πολιτισμικής πληροφορικής 

(=διάσωση, διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς με ηλεκτρονική διάθεση 

πληροφοριών), ένας μεγάλος αριθμός αυτόνομων πολιτιστικών πηγών καθίσταται πλέον προσιτός 

σε διαφορετικές ομάδες χρηστών σε όλο τον κόσμο [Information Management (IM) and 

Information Retrieval (IR)].  

Καθώς μάλιστα επικρατεί ήδη διεθνώς η τάση να κωδικοποιούνται οι συλλογές των μουσείων, 

αρχείων και βιβλιοθηκών σε μορφές αναγνώσιμες από τον υπολογιστή, προκύπτει επιτακτική πλέον 

η ανάγκη να δομηθούν τα εργαλεία εκείνα που προσφέρουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής 

σημασιολογικής αναζήτησης της πληροφορίας και της γνώσης μέσα από τεράστιες και συχνά 

ετερογενείς βάσεις δεδομένων. Η συμβολή του Σημασιολογικού Ιστού («SemanticWeb») στο 

σημείο αυτό είναι ουσιαστική και στο χώρο του πολιτισμού, καθώς στοχεύει στη μετατροπή των 

πληροφοριών σε γνώση. Η μετατροπή αυτή είναι εφικτή με την (απο)κωδικοποίηση των δομικών 

στοιχείων ενός εννοιολογικού χώρου σε (μετα)δεδομένα [“(meta)data”], στοιχεία που προκύπτουν 

από άλλα στοιχεία, αναγνώσιμα με αυτόματο τρόπο και σε ενιαίο σύστημα τυποποίησης (Berners-

Lee, Hendler and Lassila, 2001).  

 

Η βιωσιμότητα των πολιτιστικών οργανισμών- Η πρόκληση 

 

Μέσα από ποικίλες εφαρμογές στο ψηφιακό περιβάλλον αναδεικνύεται ουσιαστικά για τους 

πολιτιστικούς οργανισμούς το ζήτημα της ευαίσθητης ισορροπίας ανάμεσα:  

 στη διατήρηση της αυτονομίας του «πολιτισμικού αντικειμένου» για την εκάστοτε 

πολιτιστική μονάδα (π.χ. μουσείο, βιβλιοθήκη, αρχείο) εντός του κοινού ψηφιακού χώρου, και  

 στο συντονισμό και τη συνεργασία των επιμέρους πολιτιστικών μονάδων σε διεθνές επίπεδο 

για την επίτευξη του κοινού στόχου  

Ο στόχος αυτός δεν είναι άλλος από τη διάδοση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της πληροφορίας 

και της γνώσης που εμπεριέχεται στις συλλογές τους, αλλά και η ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας 

των οργανισμών στο διεθνές περιβάλλον. Στη νέα αυτή πραγματικότητα επιδιώκουν να 
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ανταποκριθούν οι πολιτιστικοί οργανισμοί, εφόσον επιδιώκουν τη βιωσιμότητά τους στο νέο 

περιβάλλον (Lynch, 2003). 

Η παρουσία τους στην ψηφιακή εποχή είναι ήδη ισχυρή και εκφράζεται σε διάφορα επίπεδα. 

Με τη διαχείριση της πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό («World Wide Web») εξασφαλίζεται 

καταρχήν η πρόσβαση στην πληροφορία, καθώς βάσεις δεδομένων από συλλογές αρχείων, 

μουσείων και βιβλιοθηκών μεταναστεύουν μαζικά στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες, με τη μορφή 

ψηφιακών αντικειμένων, αναμορφώνονται πλέον από τους χρήστες, δημιουργώντας ποικίλο 

εκπαιδευτικό υλικό. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα ψηφιοποίησης εικόνας και ήχου από 

ποικίλες και ετερογενείς συλλογές, αξιοποιώντας συµβατικά οπτικοακουστικά μέσα και εισάγοντας 

πολυµεσικά συστήµατα και εντυπωσιακά διαδραστικά µέσα («Ιnteractive Media»). Οι χρήστες 

ενθαρρύνονται να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στην πολιτισμική πληροφορία σε διεθνές 

περιβάλλον, μελετώντας το υλικό επιλογής τους σε μορφή κειμένου, ήχου ή εικόνας (Library of 

Congress, 2000).  

Με τη διαχείριση της γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό («SemanticWeb») παρέχονται 

δυνατότητες προσαρμογής του πρωτογενούς υλικού στις συγκεκριμένες ανάγκες διδασκαλίες, 

ανάλογα με τη θεματική ενότητα, την ηλικία του ακροατηρίου, τη δυναμική του, τις αναζητήσεις 

του κα. Έτσι καλύπτονται οι εξατομικευμένες αναζητήσεις των χρηστών, εκπαιδευτών ή 

εκπαιδευόμενων. Το υλικό αυτό στη νέα του σύνθεση με τη σειρά του υπόκειται στις ίδιες 

διαδικασίες στις οποίες υπόκειται κάθε είδους πληροφορία στο νέο αυτό χώρο. Χάνει το 

αμετάβλητο στοιχείο του και προσφέρει νέες δυνατότητες δημοσίευσης. Στο σύνολό του ή εν μέρει 

μπορεί πια να δημοσιεύεται σε ένα εν δυνάμει παγκόσμιο κοινό, μεταφέροντας την προϋπάρχουσα 

γνώση και εμπειρία (Lynch, 2002).  

Οι πολιτιστικοί οργανισμοί εντός του πλαισίου «τεχνολογία - εκπαίδευση - πολιτισμός» 

ενισχύουν το μοντέλο της διάδρασης στη διδασκαλία («πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλία), 

δημιουργώντας στις ιστοσελίδες τους ιδιαίτερα πεδία με λίστες επικοινωνίας, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, ταυτόχρονες συνομιλίες διαφορετικών ομάδων χρηστών κλπ. Δημιουργείται έτσι η 

δυνατότητα να συναντηθούν οι ομάδες που χρησιμοποιούν το ίδιο εκπαιδευτικό υλικό ή παρόμοια 

πακέτα, καταργώντας όρια και μεταγγίζοντας την εμπειρία τους (Arumugam, Sheth and Arpinar, 

2002). Η εικονική αυτή συνεύρεση και επικοινωνία δημιουργεί έντονα την αίσθηση ότι σε μεγάλο 

βαθμό διαδραματίζεται επί τόπου μια σύγχρονη κοινωνική και ιστορική πρακτική στο χώρο της 

διδακτικής, στην οποία οι πολιτιστικοί φορείς συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά.  

Οι πολιτιστικοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν την πρόκληση για την αναδιαμόρφωση των 

μεθόδων και των τρόπων που χρησιμοποιεί η σύγχρονη διδακτική με μεθόδους εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης («e-learning») στα παρακάτω επίπεδα (Hepburn, 2004): 

- με σύγχρονη εκπαίδευση («synchronous e-learning»), όπου η εκπαιδευτική διαδικασία 

γίνεται σε πραγματικό χρόνο, είναι καθοδηγούμενη από το φορέα και λαμβάνει χώρα σε ένα 

περιβάλλον εικονικής τάξης («virtual classroom») 

- με ασύγχρονη εκπαίδευση («asynchronous e-learning»), όπου οι χρήστες αφού επιλέξουν 

μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, μπορούν να την παρακολουθήσουν και να την ολοκληρώσουν 

έχοντας ελευθερία χρόνου 

- με μικτή εκπαίδευση («blended learning»), όπου ο φορέας που παρέχει την εκπαίδευση 

χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που η τεχνολογία του e-learning προσφέρει σε συνδυασμό με τη 

συμβατική, παραδοσιακή διδασκαλία (π.χ. σεμινάρια). 

 

Διαχείριση πληροφορίας και διαχείριση γνώσης: Η σύγκλιση 

 

Η ικανοποίηση των προηγούμενων αναγκών καθίσταται εφικτή με την ενεργοποίηση του τρίπτυχου 

«αξιολόγηση της πληροφορίας > ανίχνευση της γνώσης > αξιοποίηση της γνώσης» (= διαχείριση 

γνώσης, «Knowledge Management») στις συλλογές των φορέων. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να 

προϋπάρχουν τα παρακάτω βασικά στοιχεία ενός συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης του 

πολιτισμικού υλικού: η ψηφιακή βιβλιοθήκη, η θεματική ευρετηρίαση, η πολλαπλή ταξινόμηση, η 
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υποστήριξη περιγραφών των προσκτήσεων και βέβαια το σύστημα χρήσης τύπου Παγκόσμιου 

Ιστού (Al-Hawamdeh, 2002). 

Η φιλοσοφία των συστημάτων περιγραφής της πολιτισμικής πληροφορίας στηρίζεται στην 

αντίληψη ότι προηγείται η κατανόηση του πλαισίου παραγωγής του υλικού και ακολουθεί η 

ερμηνεία του ως αποδεικτικού υλικού για καταστάσεις του παρελθόντος. Η σημασιολογική 

προσπέλαση του υλικού με την καταγραφή του περιεχομένου, τον έλεγχο της διανοητικής δομής 

και της πολυεπίπεδης φύσης του (αξιοποίηση της γνώσης) είναι πιο σημαντική από την περιγραφή 

των φυσικών χαρακτηριστικών του (αξιολόγηση της πληροφορίας). Η γνώση που εμπεριέχεται στις 

συλλογές όμως δεν μεταφράζεται αναγκαστικά σε ωφέλιμο και αξιοποιήσιμο φορτίο, εάν δεν έχει 

προηγηθεί η επεξεργασία των εννοιών που ανιχνεύονται στο υλικό, με την ανάγνωση, την 

κατανόηση, τη σύνδεση των νοημάτων και τη μετάδοσή τους από άτομο σε άτομο (ανίχνευση της 

γνώσης) (Kourtoumi, 2009).  

Η κοινωνία της πληροφορίας με τη μετεξέλιξή της προς μια κοινωνία βασισμένη στην 

οικονομία της γνώσης («knowledge economy») δεν περιορίζεται απλά στη διάθεση της 

πολιτισμικής πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον. Αναδεικνύει και τη σημασία αξιοποίησης της 

γνώσης που ενυπάρχει στις προσκτήσεις των πολιτιστικών οργανισμών. Επισημαίνει την 

αναγκαιότητα διαχείρισης των διαθέσιμων πηγών γνώσης με το διανοητικό έλεγχο της 

πληροφορίας και τη σημασιολογική προσπέλαση του υλικού (Maurer and Sapper 2001). Η 

διαχείριση της γνώσης, ως έννοια των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας, προβάλλει την 

ανθρωποκεντρική θεώρηση στις εφαρμογές της στο χώρο του πολιτισμού. Επιβάλλει να 

μετατοπιστούν οι προσπάθειες από τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης προς την 

ανάπτυξη εργαλείων για νοήμονες ανθρώπους (Thomas, Kellogg and Erickson, 2001).  

Οι διαχειριστές της πολιτισμικής κληρονομιάς (αρχειονόμοι, βιβλιοθηκονόμοι, μουσειολόγοι 

κλπ.) ωφελούνται ολοένα περισσότερο από τη χρήση των μεταδεδομένων στις εφαρμογές τους, 

αναδεικνύοντας την αξία της πληροφορίας που παράγουν σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας της, 

της ταξινόμησης, της περιγραφής και της ευρετηρίασης (Vitali, 2000). Έχει ήδη εντοπιστεί η 

ανάγκη για αντικατάσταση των αποσπασματικών όψεων των πληροφοριών, όπως προσφέρονται σε 

βάσεις δεδομένων, ιστοσελίδες κλπ., από δυναμικά συστήματα πρόσβασης σε ενοποιημένα 

συστήματα διαχείρισης πληροφοριών με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση.Προσφέρεται έτσι η 

δυνατότητα να εξυπηρετείται ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση 

μιας πηγής που αντιστοιχεί σε κάποια εξειδικευμένη σημασιολογική αναζήτηση χρήστη έως την -

εννοιολογική- ανίχνευση, ανάκτηση ή επαναχρησιμοποίηση μέρους ή όλου των χαρακτηριστικών 

της πηγής. 

Η παρατήρηση αυτή καθιστά τη διαχείριση της γνώσης ιδιαίτερα ελκυστική στις εφαρμογές της 

στο χώρο του πολιτισμού. Για τους επαγγελματίες της πολιτισμικής πληροφορίας, η διαχείριση του 

υλικού τους σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης τους παραπέμπει ουσιαστικά στο διανοητικό 

έλεγχο του υλικού: στον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την περιγραφή, την προβολή του (Horsman 

2000). ΄Ετσι διευκολύνεται ο χρήστης στις αναζητήσεις του μέσα από ένα τεράστιο όγκο 

ετερογενούς υλικού, στη διάκριση του μέρους από το όλον, στην πρόσβαση, αλλά και στην 

ανάκτηση της πληροφορίας (με τη φυσική ή/ και την σημασιολογική της υπόσταση). Ταυτόχρονα 

αποδίδεται στο σύνολό του το ευρύ, ούτως ή άλλως, πλαίσιο των προσκτήσεων, που αφορά 

ταυτόχρονα τη φύση, το περιεχόμενο και τη δομή της πολιτισμικής πληροφορίας (Gillil and 

Swetland, 2000). 

Η δύναμη της παρέμβασης των πολιτιστικών οργανισμών στο νέο αυτό τοπίο ως προς την 

εκπαιδευτική παράμετρο έγκειται στη εγγενή δυναμική τους να καλύψουν ποικίλες εννοιολογικές 

αναζητήσεις και προσεγγίσεις ευρέως φάσματος (Michalak and Hurst, 2005). Λειτουργούν ως 

μεγάλες μονάδες συγκέντρωσης και μετάδοσης της γνώσης. Οργανώνουν, ταξινομούν και 

περιγράφουνυλικό για ένα ευρύ κύκλο επιστημονικών κλάδων, στη βάση των τριών μεγάλων 

ομάδων στις οποίες διαρθρώνεται, γενικά -χωρίς απολυτοποιήσεις και στεγανά ανάμεσά τους- η 

επιστήμη: των φυσικών, κοινωνικών και τεχνολογικών επιστημών. Έτσι ενθαρρύνουν τη λογική 

των συγκοινωνούντων δοχείων μεταξύ των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων εντός του 
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προγράμματος σπουδών της τυπικής εκπαίδευσης. Συμβάλλουν αποτελεσματικά στη λειτουργία 

ευέλικτης ζώνης δραστηριοτήτων και στη δημιουργία πρωτότυπων συνδυασμών κατά περίπτωση.  

 

Συμπεράσματα 
 

Με τον θεσμικό τους ρόλο ως θεματοφύλακες της συλλογικής μνήμης οι πολιτιστικοί οργανισμοί 

διασφαλίζουν την εγκυρότητα τεράστιας βάσης δεδομένων και τη διατήρησή της «ες αεί». Από 

αυτή την άποψη, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην παραγωγή «θεματικού περιεχομένου» 

της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με τη συμμετοχή τους στο διεθνές ψηφιακό περιβάλλον, στον 

Παγκόσμιο και το Σημασιολογικό Ιστό, οι πολιτιστικοί οργανισμοί διασφαλίζουν την άμεση 

διανομή της πολιτισμικής γνώσης που λανθάνει στις συλλογές τους, την εξατομικευμένη 

εξυπηρέτηση των χρηστών τους και την ενεργητική συμμετοχή των χρηστών τους με διαδραστικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Λειτουργούν στην εκπαιδευτική διαδικασία περισσότερο 

συμπληρωματικά και παραπληρωματικά, παρά ως υποκατάστατα, καθώς διαφυλάττουν, συντηρούν 

και παρέχουν πρωτογενές υλικό από τις πλούσιες δεξαμενές των συλλογών τους.  

Η συμβολή τους στην μαθησιακή διαδικασία είναι επικουρική μεν, αλλά ταυτόχρονα 

μοναδικής αξίας. Αποσκοπεί στην παροχή διευρυμένων γνώσεων με άμεση πρόσβαση στις πηγές 

χωρίς εμπόδια και περιορισμούς, καθώς εμπλουτίζει το σχεδιασμό και τη διανομή των εκάστοτε 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σημαντικό απόθεμα πολιτιστικού περιεχομένου, αρχείων, 

μουσείων και βιβλιοθηκών. Η αυτονομία και ο συντονισμός, ως άξονες λειτουργίας των 

πολιτιστικών οργανισμών στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, αποτελούν κινητήριες δυνάμεις για 

διάδραση και καινοτομία. Διασφαλίζεται η συνύπαρξη παραδοσιακών και σύγχρονων μεθόδων 

διάθεσης της πολιτισμικής γνώσης στο διεθνές περιβάλλον, ως αποτέλεσμα σύζευξης διαφορετικών 

προσεγγίσεων στη διάθεση και τη σημασιολογική προσπέλαση της πολιτισμικής πληροφορίας και 

γνώσης. 

Έτσι άλλωστε αναβαθμίζεται ο διαπιστευμένος ρόλος των πολιτιστικών οργανισμών στο 

σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, αυτός της ποιοτικής αναβάθμισης στη διάθεση και τη 

σημασιολογική προσπέλαση στην πολιτισμική πληροφορία. Με τη διαμόρφωση νέων αξόνων 

εκπαιδευτικής πολιτικής στο εξελισσόμενο πλαίσιο της σύνδεσης των νέων τεχνολογιών και του 

πολιτισμού παρέχεται στους πολιτιστικούς φορείς η δυνατότητα να αποτελέσουν σημαντικό και 

ανταγωνιστικό παράγοντα στο νέο τοπίο. Με την ενεργητική συμμετοχή τους στην κοινωνία της 

γνώσης για τη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας του περιβάλλοντος χώρου, 

συμβάλλουν στη συγκρότηση μιας πιο σφαιρικής αντίληψης του πολιτιστικού περιβάλλοντος και 

της ιστορικής κληρονομιάς.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 

Βασίλειος Κ. Μακέδος 
 

 

 

Περίληψη 

 

Η εργασία πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση ενηλίκων στην τέχνη και την 

ιστορία της μπορεί να συμβάλλει στην αποδοχή της διαφορετικότητας και την αντιμετώπιση των 

προκαταλήψεων. Μια διαφορετικότητα που εκκινεί από την εικαστική διαφορετικότητα, το 

εικαστικά ξένο, και επεκτείνεται στην κοινωνία και στην αποδοχή του “άλλου” όποιος και αν είναι 

αυτός. 

Αφορμή του συσχετισμού της εκπαίδευσης στην τέχνη με την αποδοχή της διαφορετικότητας, 

αποτέλεσε η αλλαγή της στάσης των εκπαιδευόμενων σε τμήματα ιστορίας της τέχνης που διδάσκει 

ο γράφων, όσον αφορά τις απόψεις τους σχετικά με κάποια έργα τέχνης πολύ διαφορετικά από 

αυτά που οι περισσότεροι θεωρούν ότι ανήκουν στην λεγόμενη υψηλή τέχνη. Ειδικότερα, ο 

εκπαιδευτής παρατήρησε ότι αν και η πρώτη επαφή των εκπαιδευόμενων με τέτοια έργα είχε 

σχεδόν πάντα σαν αποτέλεσμα αρνητικά σχόλια από μέρους τους και αμφισβήτηση ακόμη και της 

καλλιτεχνικής αξίας τους, όσο γνώριζαν καλύτερα τα έργα, τους καλλιτέχνες και τα κινήματα 

άλλαζαν στάση και αναγνώριζαν, τουλάχιστον, την καλλιτεχνική αρτιότητα τους. Το γεγονός αυτό 

υπήρξε η αφορμή για την διεξαγωγή μιας έρευνας (έχοντας ως δείγμα τους συμμετέχοντες στα 

τμήματα) η οποία επεδίωκε να διαπιστώσει αν αυτή η παρατηρούμενη αλλαγή πράγματι 

συντελούνταν και αν ναι τι την προκαλούσε. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν την 

παρατηρούμενη αλλαγή και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι αρχικά πίστευαν οι εκπαιδευτές. 

Παράλληλα, έδειξαν ότι η επαφή με τα έργα, η γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες 

δημιουργήθηκαν αλλά και η “γνωριμία” με τον καλλιτέχνη ήταν τα στοιχεία που προξένησαν την 

αλλαγή αυτή. Με άλλα λόγια, η απόκτηση των κωδικών για την αποκωδικοποίηση και την 

ανάγνωση των έργων ήταν το καθοριστικό γεγονός που προκάλεσε την αποδοχή τους. 

Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, τέχνη, διαφορετικότητα 

 

 

Εισαγωγή 
 

Πολλοί θεωρούν ότι ή τέχνη αποτελεί πεδίο πρόσφορο τόσο για πειραματισμούς και αναζητήσεις 

όσο και για ατελείωτους διαλόγους περί του τάδε κινήματος ή του δείνα καλλιτέχνη και της 

τεχνοτροπίας που κάθε φορά εγγράφεται για να αποδοθεί το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. 

Παράλληλα, ο δημιουργός είναι ο συνθέτης, αυτός που καταφέρνει να συνδυάσει πολλά και 

διαφορετικά στοιχεία για να μπορέσει να αποδώσει τελικά αυτό που επιθυμεί. Μπορεί οι παραπάνω 

διαπιστώσεις να ισχύουν, για να θεωρηθούν όμως ολοκληρωμένες θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η 

τέχνη έχει το χαρακτηριστικό να παραχωρεί την εξουσία της στον παρατηρητή της. Δεν είναι το 

υποκείμενο ο καλλιτέχνης ή το έργο του αλλά ο παρατηρητής, αυτός θα αποφασίσει (με ένα 

υποκειμενικό και προσωπικό τρόπο) αν τα μηνύματα που δέχεται από το έργο και έχει 

αποκωδικοποιήσει, τον ικανοποιούν ή όχι (Adorno, 2000). Αναδεικνύεται, με άλλα λόγια, ο 

κυρίαρχος ρόλος του παρατηρητή που εσωτερικεύει, επεξεργάζεται, κρίνει και έπειτα αποδέχεται η 

απορρίπτει τα ερεθίσματα που εκπέμπονται, ερεθίσματα που τον υποβάλλουν σε μια νέα, ευρύτερη 
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ίσως, διαδικασία στοχασμού, δημιουργώντας έναν κύκλο σκέψης ο οποίος έχει την τέχνη ως πηγή 

ενέργειας αλλά και σημείο εκκίνησης.  

Αυτός ο κύκλος σκέψης που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της γνώσης της τέχνης και της ιστορίας 

της θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για την αρχή ενός διαλόγου ο οποίος θα αφορά τον τρόπο 

με τον οποίο η ΔΒΜ και ειδικότερα η εκπαίδευση ενηλίκων μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια 

παθολογικά κοινωνικά φαινόμενα. Η έναρξη του διαλόγου αυτού αποτελεί τον σκοπό της 

παρούσας εργασίας. Πράγματι, έναν διάλογο επιδιώκεται να κάνουμε η πραγματοποίηση και μόνο 

του οποίου μπορεί να αναδείξει την σημασία και την αναγκαιότητα της ΔΒΜ και μάλιστα σε ένα 

πλαίσιο πολύ ευρύτερο αυτού που άπτεται της επαγγελματικής αποκατάστασης ή της κάλυψης μια 

θέσης εργασίας, πράγματα πολύ σημαντικά, δεν χωρά συζήτηση, αλλά αν περιορίζουμε την ΔΒΜ 

μόνο σε ένα εργαλειακό επίπεδο επαγγελματικής αποκατάστασης, της στερούμε την δυνατότητά να 

προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στην ατομική και κοινωνική αλλαγή και βελτίωση.  

Η επιδιωκόμενη συζήτηση αφορά τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση ενηλίκων στην τέχνη 

και την ιστορία της μπορεί να συμβάλλει στην αποδοχή της διαφορετικότητας και την 

αντιμετώπιση των προκαταλήψεων. Μια διαφορετικότητα που εκκινεί από την εικαστική 

διαφορετικότητα, το εικαστικά ξένο, επεκτείνεται όμως στην κοινωνία και στην αποδοχή του 

“άλλου”, του “διαφορετικού” όποιο και αν είναι αυτό. Ξεκινά από κάποιες παρατηρήσεις 

εκπαιδευτών σε τμήμα ιστορίας της τέχνης που σχετίζονταν με την αλλαγή στον τρόπο 

αντιμετώπισης συγκεκριμένων έργων τέχνης από τους εκπαιδευόμενους, έργων που 

χαρακτηρίζονταν “διαφορετικά” ή “περίεργα” και περνά μέσα από μια σχετική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από τους ίδιους, τα αποτελέσματα της οποίας επιβεβαίωσαν τις παρατηρήσεις 

αλλά υπήρξαν εν πολύς μη αναμενόμενα στο βαθμό και την ένταση με τα οποία αυτά 

εμφανίστηκαν.  

 

Τέχνη και διαφορετικότητα 

 

Έχω την χαρά τα τελευταία χρόνια να διδάσκω αλλά και να είμαι ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος των 

τμημάτων Ιστορίας της τέχνης του πολιτιστικού φορέα Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, ο 

οποίος δραστηριοποιείται στην Ξάνθη και του αντίστοιχου ΚΔΒΜ του φορέα αυτού. Αντικείμενο 

της εργασίας θα αποτελέσουν τα δυο τμήματα αρχαρίων. Τα προγράμματα αρχαρίων που 

προσφέρονται τιτλοφορούνται «Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης», έχουν διάρκεια 120 ώρες το 

καθένα, οι οποίες κατανέμονται σε τρείς θεματικές ενότητες ως εξής: πρώτη ενότητα «εισαγωγή 

στις έννοιες του πολιτισμού και της τέχνης» με διάρκεια είκοσι ωρών, δεύτερη ενότητα «η τέχνη 

από την προϊστορία μέχρι και την αναγέννηση» διάρκειας πενήντα ωρών και τρίτη ενότητα «η 

τέχνη από το Μπαρόκ μέχρι και τον μετα-μοντερνισμό της δεκαετίας του 1990» διάρκειας πενήντα 

ωρών. Δικαίωμα συμμετοχής έχει ο καθένας χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 

εκτός ίσως του οικονομικού παράγοντα καθώς υπάρχει κόστος φοίτησης το οποίο αναλαμβάνουν οι 

εκπαιδευόμενοι και ίσως αποτελεί έναν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην συμμετοχή 

(Ζαρίφης, 2010˙ Καραλής, 2013).  

Αφορμή του συσχετισμού της εκπαίδευσης στην τέχνη και την ιστορία της με την αποδοχή της 

διαφορετικότητας, αποτέλεσε η αλλαγή της στάσης των εκπαιδευόμενων στα συγκεκριμένα 

τμήματα ιστορίας της τέχνης, όσον αφορά τις απόψεις τους σχετικά με κάποια έργα τέχνης πολύ 

“διαφορετικά” από αυτά που οι περισσότεροι θεωρούν ότι ανήκουν στην λεγόμενη “υψηλή τέχνη”. 

Ειδικότερα, ως εκπαιδευτής παρατήρησα ότι αν και η πρώτη επαφή των εκπαιδευόμενων με τέτοια 

έργα είχε σχεδόν πάντα σαν αποτέλεσμα αρνητικά σχόλια από μέρους τους και αμφισβήτηση 

ακόμη και της καλλιτεχνικής αξίας τους ή και της καλλιτεχνικής τους υπόστασης, όσο γνώριζαν 

καλύτερα τα έργα, τους καλλιτέχνες και τα κινήματα άλλαζαν στάση και αναγνώριζαν, 

τουλάχιστον, την καλλιτεχνική αρτιότητα τους. Το γεγονός αυτό υπήρξε η αφορμή για μια 

συζήτηση με τους άλλους δυο εκπαιδευτές του προγράμματος η οποία κατέληξε στην απόφαση της 

διεξαγωγής μιας σχετικής έρευνας, επιδίωξη της οποίας ήταν να διαπιστωθεί αν αυτή η 

παρατηρούμενη εμπειρικά αλλαγή πράγματι συντελούνταν και αν ναι τι την προκαλούσε. 
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Μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας 

 

Για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο παραπάνω στόχος αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν ως 

ερευνητικά εργαλεία τόσο η παρατήρηση με δύο μορφές (ως συμμετοχική και ως μη συμμετοχική) 

όσο και οι συνεντεύξεις, σε μια προσπάθεια μεθοδολογικής τριγωνοποίησης η οποία θα εξασφάλιζε 

την ενίσχυση της εγκυρότητας των ερευνητικών δεδομένων (Denzin 1989,˙ Cohen & Manion 

1997). Η χρήση της άμεσης παρατήρησης θεωρήθηκε δόκιμη καθώς εμφανίζει κάποια ιδιαίτερα 

πλεονεκτήματα (αμεσότητα, παρατήρηση στο φυσικό περιβάλλον μάθησης, ανάδειξη αντιδράσεων 

την στιγμή που εκδηλώνονται) ιδίως σχετικά με την αποτίμηση πολύπλοκων μαθησιακών 

διαδικασιών και η οποία σε συνδυασμό με τις συνεντεύξεις θα μπορούσε να αποδώσει έγκυρα 

αποτελέσματα (Schratz, 1997,˙ Ανδρούτσου, 2008). Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δομημένη μιας 

και επικεντρώνονταν αυστηρά σε ένα συγκεκριμένο θέμα και στόχος της ήταν η τυποποίηση 

συγκεκριμένων συμβάντων (Creswell, 2011). Πέρα από αυτό επιλέχθηκε η παρατήρηση να γίνεται 

από δύο παρατηρητές ο ένας εκ των οποίων θα ήταν ο διδάσκοντας και ο άλλος ένας εκπαιδευτής 

που δεν θα συμμετείχε στην μαθησιακή διαδικασία κατά την διάρκεια της παρατήρησης. Και οι δύο 

χρησιμοποιούσαν κλείδες παρατηρήσεις οι οποίες είχαν σχεδιαστεί από τους ίδιους. Με αυτόν τον 

τρόπο έγινε προσπάθεια να αντληθούν στοιχεία τόσο με συμμετοχική παρατήρηση όσο και με μη 

συμμετοχική σε μια προσπάθεια τα δεδομένα που θα προκύψουν να είναι όσο το δυνατόν πιο 

πλήρη (Ιωσηφίδης, 2003). Δεν χρησιμοποιήθηκε βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση ώστε να μην 

επηρεαστεί η συμπεριφορά των εκπαιδευόμενων.  

Όσον αφορά τις συνεντεύξεις ήταν ημιδομημένες με ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Οι ανοικτές 

ερωτήσεις στις συνεντεύξεις βοηθούν τους συμμετέχοντες να εκφράσουν καλύτερα τις εμπειρίες 

τους χωρίς να περιορίζονται από τις απόψεις του ερευνητή ή από προηγούμενα ευρήματα. Μια 

ανοικτή απάντηση επιτρέπει στον συμμετέχοντα να έχει επιλογές στην απάντησή του. Οι 

συνεντεύξεις θεωρούνται κατάλληλο εργαλείο για το συγκεκριμένο αντικείμενο διότι επιτρέπουν 

στον ερευνητή να αντλήσει πληροφορίες σε βάθος (ίσως μεγαλύτερο από ότι οι άλλες μέθοδοι 

συλλογής στοιχείων) ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη διερεύνηση κοινωνικών διαδικασιών, 

συμπεριφορών, κινήτρων, στάσεων, αντιλήψεων και αξιών (Altrichter et al, 2001,˙ Robson, 2010). 

Όσον αφορά την μορφή των συνεντεύξεων θεωρήθηκε ότι θα βοηθούσαν περισσότερο οι 

προσωπικές συνεντεύξεις, που αν και αποτελούν χρονοβόρα και δαπανηρή προσέγγιση, 

προσφέρουν την άμεση επαφή του ερευνητή με τον συμμετέχοντα (Ιωσηφίδης 2003,˙ Robson, 

2010). Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων μαγνητοφωνούνταν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις με 

σκοπό την ακριβέστερη καταγραφή της συζήτησης (κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει σε τέτοιο 

βαθμό με πρωτόκολλα συνέντευξης). Έπειτα έγινε η απομαγνητοφώνηση, μεταγραφή των 

συζητήσεων και η επεξεργασία τους. Η ανάλυση των πληροφοριών έγινε με την μέθοδο της 

ανάλυσης περιεχομένου. 

 

Οι συμμετέχοντες στα τμήματα 

 

Τα τμήματα τα οποία μελετήθηκαν ήταν τα δυο τμήματα αρχαρίων της ακαδημαϊκής χρονιάς 2013 

– 2014 με συνολικά 30 συμμετέχοντες . Η συγκεκριμένη ομάδα αναφοράς αποτελούνταν από 

άτομα διάφορων ηλικιών (εύρος ηλικιών από τα 23 χρόνια έως τα 54), εικοσιτέσσερις γυναίκες και 

έξι άντρες εκ των οποίων οι έξι γυναίκες και δύο άντρες προέρχονταν από την μουσουλμανική 

μειονότητα. Οι περισσότεροι ήταν άνεργοι (δεκαέξι γυναίκες και δύο άντρες), οκτώ εργάζονταν εκ 

των οποίων μόνο ο ένας σε κλάδο που άπτεται της τέχνης, ενώ υπήρχαν και τέσσερεις 

συνταξιούχοι. Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά τους χαρακτηριστικά και σε αυτόν τον τομέα η 

πολυμορφία ήταν δεδομένη καθώς υπήρχαν άτομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αλλά και άτομα 

που είχαν τελειώσει μόνο την βασική εκπαίδευση με πολλές ενδιάμεσες διαφοροποιήσεις. 

Το αμέσως επόμενο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν η επιλογή του δείγματος 

έρευνας όσον αφορά τις συνεντεύξεις. Στα πλαίσια της σκόπιμης δειγματοληψίας (Creswell, 2011) 

αποφασίστηκε να επιλεγούν όσα άτομα πληρούσαν κάποια κριτήρια τα οποία είχαν θέσει οι 

εκπαιδευτές και αυτό για τον λόγο ότι αφενός δεν επιθυμούσαμε να περιορίσουμε το δείγμα σε ένα 
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εκ των προτέρων καθορισμένο αριθμό και αφετέρου κρίθηκε ότι τα κριτήρια που είχαν τεθεί 

αποτελούσαν στοιχείο βασικό για να είναι δυνατό η έρευνα να αποδώσει έγκυρα αποτελέσματα. 

Στις συνεντεύξεις λοιπόν, συμμετείχαν όσα άτομα πληρούσαν δύο κριτήρια: πρώτον ήταν παρόντες 

σε όλα τα μαθήματα που αφορούσαν τα αντικείμενα που επιλέχθηκαν και δεύτερον είχαν 

παραδώσει όλες τις εργασίες που τους ανατέθηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς ανεξάρτητα του 

περιεχομένου τους. Η παρουσία τους στα συγκεκριμένα μαθήματα θεωρήθηκε απαραίτητο στοιχείο 

μιας και μέσα από αυτά θα μπορούσαν να έρθουν σε άμεση επαφή με τα έργα και να ενημερωθούν 

για την συγκεκριμένη περίοδο ή κίνημα, κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει στο ίδιο βαθμό 

μελετώντας κατ’ ιδίαν. Παράλληλα, η παράδοση όλων των εργασιών εξασφάλιζε μια πιο 

ολοκληρωμένη γνώση της ιστορίας της τέχνης καθώς αυτές ήταν σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο 

ώστε να εξασφαλίζουν μια ολιστική προσέγγιση στα φαινόμενα της τέχνης. Υπό αυτές τις 

προϋποθέσεις στις συνεντεύξεις συμμετείχαν 16 άτομα ηλικιών από 24 μέχρι και 50 ετών δέκα 

γυναίκες και έξι άντρες.  

 

Επιλογή εκπαιδευτικών αντικειμένων 

 

Όσον αφορά την επιλογή των αντικειμένων διδασκαλίας στα οποία θα βασίζονταν η έρευνα, έγινε 

εστιασμένα και επιλέχθηκαν αντικείμενα τα οποία σχετίζονταν με περιόδους και κινήματα της 

τέχνης που χαρακτηρίζονταν “διαφορετικά” ή “περίεργα”. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκαν ενότητες 

που είχαν να κάνουν με τον Ντανταισμό (κυρίως έργα του Μαρσέλ Ντυσάν ως εκπροσώπου του 

κινήματος), την αφαιρετική ζωγραφική (κυρίως έργα των Βασίλι Καντίνσκι και Καζιμίρ 

Μάλεβιτς), τον Υπερρεαλισμό, την εννοιακή ζωγραφική και τη ζωγραφική του χρωματικού πεδίου. 

 

Αποτελέσματα έρευνας 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αν και επιβεβαίωσαν την παρατηρούμενη αλλαγή στάσης των 

εκπαιδευόμενων, εμπεριείχαν και μια έκπληξη η οποία σχετιζόταν με τον βαθμό και την έκταση της 

παρατηρούμενης αλλαγής. Η έρευνα απέδειξε ότι η αλλαγή στην αντιμετώπιση των έργων ήταν 

σχεδόν καθολική και σίγουρα μεγαλύτερη και πιο ευρεία από αυτήν που πιστεύαμε αρχικά οι 

εκπαιδευτές.  

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η αρχική αρνητική στάση των εκπαιδευόμενων παρουσιάζονταν 

κατά βάση με δυο μορφές. Μία που αμφισβητούσε την ίδια την καλλιτεχνική υπόσταση των έργων 

και μια η οποία τα υποτιμούσε ως αντικείμενα τέχνης και θεωρούσε ότι κάποια από αυτά έγιναν 

διάσημα χάρη στον καλλιτέχνη και το γεγονός ότι αυτός ήταν επώνυμος. Πράγματι είναι 

χαρακτηριστικές κάποιες εκφράσεις που καταγράφηκαν κατά την διάρκεια της παρατήρησης όπως: 

«ε όχι δα, δεν είναι τέχνη αυτό, πώς θα μπορούσε να είναι», «είναι δυνατόν αυτό να είναι τέχνη;», 

«πώς είναι δυνατόν να διδασκόμαστε από την μία τα αριστουργήματα της αναγέννησης και από την 

άλλη αυτό εδώ;» ή από την άλλη μεριά «καλά αυτό θα μπορούσα να το κάνω και εγώ», «ο δίχρονος 

γιός μου νομίζω ότι θα τα κατάφερνε εξίσου καλά», «μα ο καθ’ ένας θα μπορούσε να σχεδιάσει ένα 

κόκκινο τετράγωνο», «το θεωρούμε τέχνη επειδή το δημιούργησε ο Χ ζωγράφος, αν το έκανα εγώ 

θα έλεγαν ότι είναι απλοϊκό». Παράλληλα και οι συνεντεύξεις απέδωσαν τα ίδια αποτελέσματα 

σχετικά με τις πρώτες αντιδράσεις: από τα δεκαέξι άτομα που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις όλοι 

τους χωρίς να υπάρξει καμία εξαίρεση, δήλωσαν ότι αρχικά δίστασαν να αναγνωρίσουν 

καλλιτεχνική αξία στα συγκεκριμένα έργα, με τους τέσσερεις από αυτούς να κρατούν μια ακραία 

στάση παραδεχόμενοι ότι δεν θα τα έδιναν καμία σημασία και ότι θεωρούσαν περίεργο που 

εμπεριέχονται τέτοιου είδους δημιουργίες σε βιβλία τέχνης. Δύο ανέφεραν πως θεωρούν ότι ο 

δημιουργός «ήθελε απλά να προκαλέσει και να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας επάνω του» 

δήλωση που αποτελεί μια έμμεση απόρριψη της καλλιτεχνικής αξίας των έργων μιας και η 

δημιουργία μόνο και μόνο για την προβολή αποτελεί, για πολλούς θεωρητικούς της τέχνης, 

στοιχείο που από μόνο του αρκεί για να αναιρέσει την ιδιότητα του έργου τέχνης από ένα 

δημιούργημα (π.χ. Dewey, 1934, Olson, 2000, Καστοριάδης, 2008), κάτι το οποίο γνώριζαν οι 
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εκπαιδευόμενοι καθώς είχαν διδαχθεί στην πρώτη ενότητα του προγράμματος τις σχετικές απόψεις 

(Πασχαλίδης, 1999) . 

Εξίσου χαρακτηριστικό ήταν ότι η παρατηρούμενη απόρριψη, σχεδόν σε όλες της περιπτώσεις, 

δικαιολογούνταν με βάση την σύγκριση των συγκεκριμένων έργων με περιόδους της τέχνης ή έργα 

που θεωρούνταν πρότυπα. Η κλασική ελληνική αρχαιότητα και η αναγέννηση αντιπροσώπευαν για 

όλους τους συμμετέχοντες τον κανόνα, το μέτρο σύγκρισης για όλα τα έργα, ένα απόλυτο πρότυπο 

ομορφιάς όπως θα το έλεγε ο Ουμπερτο Έκο (Έκο, 2004), με το οποίο θα έπρεπε να συμβαδίζουν 

όσα έργα διεκδικούσαν μια θέση στην ιστορία της τέχνης και μάλιστα η αρτιότητά τους ήταν σε 

άμεση εξάρτηση με τον βαθμό που αυτά μοιάζουν ή μιμούνται τα πρότυπα. Εκφράσεις όπως «είναι 

δυνατόν να συγκρίνουμε τα έργα αυτά με τα αντίστοιχα της αναγέννησης;» και «βλέποντας αυτό 

εδώ και συγκρίνοντάς το με την κλασική αρχαιότητα νομίζω ότι δεν μιλάμε για εξέλιξη στην τέχνη 

αλλά για μια τρομερή οπισθοδρόμηση» είχαν γίνει κοινότυπες και ακούγονταν κάθε φορά που 

κάποιο “περίεργο” νέο έργο παρουσιάζονταν. Με άλλα λόγια η σύγκριση με μια κανονικότητα, με 

κάτι το οποίο θεωρούνταν normal , χωρίς μάλιστα ποτέ να δικαιολογηθεί η κανονικότητα αυτή, 

ήταν αυτό που καθόριζε την καλλιτεχνική αξία οποιουδήποτε έργου. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες 

εκλάμβαναν την κανονικότητα αυτή αφενός ως δεδομένη, ως μια πρόταση που ενέχει θέση 

μαθηματικού αξιώματος και αφετέρου ως την μόνη δυνατή κανονικότητα που θα μπορούσε να 

υπάρξει, πέρα από την οποία είναι αδύνατο να υπάρξει κάτι άλλο που θα μπορούσε να θεωρηθεί 

τέχνη.  

Θα πρέπει να διευκρινιστεί επίσης ότι η όλη αξιολογική κριτική βασίζονταν στην οπτική 

εικόνα, στην εμφάνιση των έργων και μόνο καθώς οι παραπάνω αντιδράσεις εκδηλώνονταν στην 

αρχή του κάθε μαθήματος όπου παρουσιάζονταν αντιπροσωπευτικά έργα κάθε περιόδου ή 

κινήματος χωρίς να γίνεται καμία περεταίρω αναφορά σχετικά με αυτά (βασικά χαρακτηριστικά, 

κοινωνικές συνθήκες, ιστορικό πλαίσιο, ιδεολογική βάση). Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να 

σημαίνει ότι οι αντιδράσεις ουσιαστικά υπήρξαν αστήρικτες, ίσως και μεροληπτικές, μιας και 

κατακρίνονταν έργα ουσιαστικά άγνωστα, έργα για τα οποία δεν υπήρχε καμία άλλη πληροφορία 

παρά μόνο ένα οπτικό ερέθισμα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ενώ οι εκπαιδευόμενοι είχαν 

διδαχθεί μεθόδους – μοντέλα παρατήρησης και ανάγνωσης έργων τέχνης π.χ. την μέθοδο Perkins 

(Perkins, 1994 και 2003), την μέθοδο Feldman (1967), την μέθοδο Anderson (1993), μόνο δύο από 

αυτούς και μάλιστα όχι σε όλες της περιπτώσεις, υπέβαλαν τον εαυτό τους στην διαδικασία να 

εφαρμόσουν τις μεθόδους αυτές πριν προβούν σε κρίση για την καλλιτεχνική ποιότητα των έργων. 

Γεγονός που ίσως υποδεικνύει ότι η μόνη αιτία απόρριψης ήταν η διαφορετικότητα των έργων, η 

παρέκκλιση τους από τον κανόνα.  

Υπόθεση που ίσως να επιβεβαιώνεται από την μετέπειτα παρατηρούμενη αλλαγή της στάσης 

των εκπαιδευόμενων, όταν πια γνώριζαν καλύτερα τα έργα και έρχονταν σε επαφή με αυτά, τον 

καλλιτέχνη και την εποχή κατά την οποία δημιουργήθηκαν. Πράγματι, τα στοιχεία που προέκυψαν 

από την έρευνα δείχνουν μια αλλαγή της επικριτικής στάσης: η παρατήρηση έδειξε πως σε σχεδόν 

όλες τις περιπτώσεις μετά από την γνωριμία με τα έργα οι συμμετέχοντες διαμόρφωναν μια στάση 

ριζικά διαφορετική από την πρώτη. Όλοι τους αναγνώριζαν πια την καλλιτεχνική αξία των έργων, 

το ιδεολογικό τους υπόβαθρο αλλά και την αιτία για την οποία αυτά κρίθηκαν ως έργα τέχνης άξια 

να έρθει κανείς σε επαφή μαζί τους. Οι συνεντεύξεις επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα της 

παρατήρησης με τους συμμετέχοντες να αναγνωρίζουν ως βεβιασμένη, αστήρικτη και γενικότερα 

λανθασμένη την πρώτη τους αντίδραση. «Είναι αλήθεια ότι βλέποντας το έργο δεν μπορούσα να 

φανταστώ ότι διαθέτει μια τέτοια ιδεολογική βάση», «εξακολουθεί να με ξενίζει αλλά δεν μπορώ 

παρά να παραδεχθώ ότι αξίζει να αναφέρεται στα βιβλία της τέχνης», «δεν νομίζω ότι μετά από όλα 

αυτά που μάθαμε υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί ότι τα συγκεκριμένα έργα είναι τέχνη και 

μάλιστα υψηλή» ήταν μερικές από τις προτάσεις που χρησιμοποίησαν κατά τις συνεντεύξεις. 

Μάλιστα οι ίδιοι τους αναγνώρισαν ότι η αρχική αρνητική τους στάση οφείλονταν στο γεγονός ότι 

είχαν να αντιμετωπίσουν άγνωστα έργα για τα οποία οι πληροφορίες που διέθετα ήταν ελάχιστες. 

Στην ερώτηση «τι νομίζεις ότι είναι αυτό που σε έκανε να αλλάξεις την αρχική σου στάση απέναντι 

στο έργο;» δέκα από τους δεκαέξι απάντησαν ότι οι πληροφορίες που απέκτησαν κατά την διάρκεια 

των μαθημάτων σχετικά με τα έργα ήταν η αιτία της αλλαγής, οι τέσσερεις δήλωσαν ότι 
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κατανόησαν πως τα έργα αυτά δεν έγιναν στην τύχη ή απλά και μόνο για την προβολή του 

δημιουργού τους, ενώ οι δύο δήλωσαν ότι η επαφή και η γνωριμία με τα έργα γενικά είναι αυτό που 

τους έκανε να αλλάξουν άποψη.  

Ολοκληρώνοντας την παράθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας κρίνεται απαραίτητο να 

επισημανθεί ότι η αλλαγή στάσης δεν έχει να κάνει με την αποδοχή των έργων ως “ωραίων” ή ότι 

όλους τους συμμετέχοντες τους εκφράζουν πια καλλιτεχνικά ή αισθητικά τα συγκεκριμένα έργα ή 

τα κινήματα στα οποία αυτά εντάσσονται. Η προσωπική άποψη περί ομορφιάς είναι υποκειμενική 

(Eco, 2004 και 2007) και δεν αποτελεί κριτήριο καλλιτεχνικής αρτιότητας. Η παρατηρούμενη 

αλλαγή σχετίζεται με την αναγνώριση της καλλιτεχνικής αξίας των συγκεκριμένων έργων και την 

κατανόηση ότι ο τρόπος και τα μέσα έκφρασης δεν υποδεικνύουν την ποιότητα ή την αρτιότητα 

ενός έργου τέχνης.  

 

Συμπεράσματα  

 

Η προσπάθεια ερμηνείας των προαναφερθέντων στοιχείων θα πρέπει να εκκινεί από δυο αναγκαίες 

διευκρινήσεις, μια που αφορά την τέχνη στο σύνολό της και μια που αφορά τα συγκεκριμένα 

τμήματα εκπαίδευσης. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να ειπωθεί ότι η τέχνη αποτελεί ένα πεδίο πρόσφορο 

για την έναρξη διαδικασιών αλλαγής ή τροποποίησης στάσεων και συμπεριφορών. Τα τελευταία 

χρονιά γίνεται όλο και πιο εμφανές το γεγονός ότι στη τέχνη πέρα από την πολιτιστική της αξία, 

υπάρχει και μια άλλη ιδιαίτερα σημαντική αξία αυτή της ενεργοποίησης της στοχαστικής διάθεσης 

που προκαλείται στον παρατηρητή, γεγονός που διαπιστώνουν πολλοί ερευνητές του πεδίου τόσο 

της εκπαίδευσης όσο και της τέχνης (π.χ. βλ. Dewey, 1934, Broudy, 1972, Perkins, 1994, 

Καστοριάδης, 2008, Κόκκος, 2011). Ο Perkins (1994:85) σημειώνει ότι «Η σκέψη επί του 

πραγματικού είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο και όχι απλώς μια παράθεση λέξεων ή συμβόλων. 

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει όταν σκεπτόμαστε με αφορμή ένα έργο τέχνης. Δεν είναι απλώς μια 

παράθεση χρωμάτων και συμβόλων» και θεωρεί ότι μέσω της παρατήρησης έργων τέχνης αφενός 

οδηγείται η σκέψη σε ποικίλες προεκτάσεις τόσο πολιτικές, κοινωνικές και ιδεολογικές όσο και 

προσωπικές, αισθητικές και ιστορικές και αφετέρου απομακρύνεται ο παρατηρητής από την άμεση 

επιρροή της μαζικής κουλτούρας (Perkins, 1994, Σμπόνιας, 1999). Βέβαια η στοχαστική διάθεση 

δεν ενεργοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις και μέσα από την απλή παρατήρηση των έργων αλλά με 

την εμπεριστατωμένη παρατήρηση, γεγονός όμως που δεν στερεί στην τέχνη την ιδιότητά της να 

αποτελεί προνομιακό πεδίο καλλιέργειας του στοχασμού.  

Η δεύτερη διευκρίνιση έχει να κάνει με την επιδίωξη καλλιέργειας του κριτικού στοχασμού ή 

τουλάχιστον μιας κριτικοστοχαστικής διάθεσης, σε τμήματα εκπαίδευσης ενήλικων και ειδικότερα 

στα υπό μελέτη τμήματα. Πολλοί ερευνητές έχουν μελετήσει το πεδίο και πολλά έχουν γραφεί και 

ειπωθεί περί του αντικειμένου και της αναγκαιότητας ανάπτυξης του κριτικού στοχασμού στην 

εκπαίδευση και ειδικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων (π.χ. Ζαρίφης, 2009), θα πρέπει όμως να 

τονιστεί ότι στα συγκεκριμένα τμήματα (ίσως και λόγω της σχετικής απειρίας του συντονιστή και 

των εκπαιδευτών) δεν υπήρξε από μέρους τους τέτοιου είδους επιδίωξη ή στοχοθεσία. Δεν 

αποτελούσε επιδίωξη τους η έναρξη μιας διαδικασίας στοχασμού η οποία θα οδηγούσε στον 

μετασχηματισμό πεποιθήσεων και στάσεων, όπως αυτός ορίζεται π.χ. από τον J. Mezirow κατά την 

ανάπτυξη της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης (Mezirow, 2007 και 2009) ή τον Paulo 

Freire (Freire, 2006, Freire & Shor, 2011).  

Έχοντας τις παραπάνω δυο διευκρινίσεις κατά νου και με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας 

μπορεί να ανιχνευτεί η αλλαγή των αντιλήψεων και των στάσεων των εκπαιδευόμενων απέναντι σε 

“περίεργα” – “διαφορετικά” έργα τέχνης. Μια αλλαγή η οποία υπό τις συνθήκες που συντελέστηκε, 

θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οφείλεται στην επαφή που αναπτύχθηκε με τα έργα αυτά και τα 

στοιχεία που τα αποτελούν. Η αρχική αρνητική στάση παροδικά υποχωρούσε και την θέση της 

έπαιρνε μια στάση αποδοχής και εκτίμησης για τα έργα, τον δημιουργό τους και την προσφορά 

τους στο φαινόμενο της τέχνης. Χαρακτηριστικό ήταν και το γεγονός ότι η ένταση με την οποία 

εμφανιζόταν η αρχική άρνηση περιοριζόταν όσο το πρόγραμμα προχωρούσε, στοιχείο που δείχνει 

ίσως ότι οι εκπαιδευόμενοι άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι όσο διαφορετικό ή περίεργο και αν 
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είναι ένα έργο θα πρέπει πρώτα να το μελετήσουν και έπειτα να εκφέρουν αξιολογικές κρίσεις περί 

της καλλιτεχνικής του αξίας. Πράγματι, μετασχηματίζονταν ο τρόπος σκέψης τους κρατώντας μια 

πιο επιφυλακτική στάση όσον αφορά τις αντιδράσεις τους και περιμένοντας να αποκτήσουν τις 

κατάλληλες πληροφορίες ούτως ώστε να μπορέσουν να εκφέρουν άποψη σφαιρική και 

αιτιολογημένη.  

Η επαφή με τα έργα, η γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες δημιουργήθηκαν αλλά και η 

“γνωριμία” με τον καλλιτέχνη και το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτός έδρασε 

ήταν τα στοιχεία που φαίνεται ότι προξένησαν την παρατηρούμενη αλλαγή. Με άλλα λόγια, η 

απόκτηση των κωδικών για την αποκωδικοποίηση και την ανάγνωση των έργων ήταν το 

καθοριστικό γεγονός που προκάλεσε την αποδοχή τους. Η φράση μιας συμμετέχουσας κατά την 

διάρκεια των συνεντεύξεων θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι εμπεριέχει την ουσία όλων των 

παραπάνω διαπιστώσεων. Η Δήμητρα σημείωσε σχετικά με την αποκωδικοποίηση των έργων: «… 

είναι σαν να προσπαθείς να διαβάσεις μια παράγραφο από ένα εκπληκτικό μυθιστόρημα, δεν 

μπορείς να κατανοήσεις το νόημα αν δεν γνωρίζεις ανάγνωση. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση 

δεν σημαίνει ότι η παράγραφος ή ολόκληρο το μυθιστόρημα δεν έχουν αξία και ότι πρέπει να 

απορριφθούν… ντρέπομαι που το λέω αλλά αυτή ήταν και η δική μου λογική και των άλλων 

παιδιών, δεν μπορούσα να διαβάσω την παράγραφο διότι ήταν γραμμένη σε μια διαφορετική 

γλώσσα από αυτήν που γνώριζα και για τον λόγο αυτό αντί να προσπαθήσω να μάθω την νέα 

γλώσσα απλά απέρριπτα ότι σχετίζονταν με αυτήν… μη γνωρίζοντας τι πλούτο έχανα…».  

Θα μπορούσε άραγε να γενικευθεί η παραπάνω διαπίστωση της Δήμητρας και να θεωρηθεί ότι 

η απάντηση στο πρόβλημα της μη αποδοχής της διαφορετικότητας (όχι πια σε εικαστικό αλλά σε 

κοινωνικό επίπεδο) είναι η επαφή μαζί της, η άλληλογνωριμία και η κατανόησή της; Η απόκτηση 

των κωδικών για να καταστεί δυνατή η αποκωδικοποίηση; Ότι η αδυναμία ανάγνωσης της 

παραγράφου δεν μπορεί να αποτελεί αιτία της απόρριψής της; Ερωτήσεις στις οποίες βέβαια δεν 

μπορεί να δοθεί απάντηση μιας και δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα ερευνητικά δεδομένα για να την 

υποστηρίξουν. Ερωτήσεις όμως οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν την αρχή του 

προσδοκώμενου διαλόγου για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μέσω 

της ΔΒΜ και της εκπαίδευσης ενηλίκων η μη αποδοχή της διαφορετικότητας και κατ’ επέκταση ο 

ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, φαινόμενα που γιγαντώνονται μέσα στις σημερινές συνθήκες 

οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, προς μια κατεύθυνση ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης και 

αποδοχής.  
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ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ  

ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ:  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΑΣΤΕΓΩΝ 
 

 

Κωνσταντινιά Αντωνίου 
 

 

 

Περίληψη 

 

Η εκπαίδευση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αποτελεί για τη Δια βίου Μάθηση τον σκληρό 

πυρήνα των εκπαιδευτικών σχεδιασμών καθώς ένα τέτοιο πρόγραμμα αντιμετωπίζει εν τη γενέσει 

του αντιξοότητες εκπορευόμενες από τις πολλαπλές ευπάθειες της ομάδας στόχου και από την 

αδυναμία του οικονομικοκοινωνικού γίγνεσθαι να ενσωματώσει αυτά τα άτομα. Μία τέτοια 

κοινωνική ομάδα είναι οι άστεγοι ή καλύτερα οι νεοάστεγοι, με έντονες μεταξύ τους 

διαφοροποιήσεις αλλά με κοινά στοιχεία τις προσωπικές ματαιώσεις και την έντονη 

περιθωριοποίηση. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά επέφεραν ουσιαστικά πλήγματα στην αυτοεικόνα 

τους, στην αντίληψη του εαυτού αλλά και στη σχέση τους με τους άλλους. 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας ποιοτικής εκπαιδευτικής έρευνας που 

διερευνά την πιθανή συμβολή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην κοινωνική επανένταξη των 

αστέγων. Το βασικό εργαλείο είναι η ερμηνευτική φαινομενολογική μέθοδος η οποία, με τις εκ 

βαθέων διατυπώσεις των υποκειμένων, καθιστά δυνατή την εμβριθή εξέταση ενός τόσο 

πολυσύνθετου φαινομένου. Επιπλέον, η αναγωγή της εμπειρίας των πρωταγωνιστών στη σφαίρα 

του καθαρά υποκειμενικού βιώματος, αποδεσμευμένο από την «τυραννία» του πραγματικού - 

εξωτερικού κόσμου, εισάγει στην επιστημονική διερεύνηση την οπτική του πρώτου προσώπου που 

τόσο έχει υποχωρήσει μέσα από την πίεση του θετικισμού. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι εκτιμήσεις 

των ίδιων των αστέγων διαμόρφωσαν μια πρώτη εικόνα για τα δομικά χαρακτηριστικά της 

εκπαιδευτικής παρέμβασης που είναι ικανή να συνδράμει στα ήδη ειλημμένα μέτρα και εστιάζει σε 

τέσσερεις άξονες: α) την απόκτηση ενός minimum μορφωτικών προσόντων, β) την επαναφορά των 

υποκειμένων στον κοινωνικό ιστό, γ) την ανάκτηση της απολεσθείσας πολιτειότητας και γ) την 

ανασυγκρότηση της έννοιας του εαυτού. Οι άξονες αυτοί συνιστούν ένα πλαίσιο αρχών που θα 

πρέπει να διέπει την εκπαίδευση των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων γενικά, λαμβάνοντας υπόψη 

τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε ομάδας στόχου και τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισμικές 

συνθήκες. 

Λέξεις – κλειδιά: αστεγία, δια βίου μάθηση, φαινομενολογία, ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, 

φτώχεια 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με τις θεμελιακές αναταράξεις που η δριμεία 

οικονομική κρίση έχει επιφέρει στο σύνολο των δομών και των θεσμών της. Οι πολιτικοί χειρισμοί 

εντός και εκτός συνόρων επέφεραν την έξαρση της αστεγίας προκαλώντας την εμφάνιση μιας νέας 

κοινωνικής ομάδας, τους νεοαστέγους. Τα αριθμητικά δεδομένα εξαναγκάζουν την πολιτεία να 

θεσμοθετεί για να μειώσει το χάσμα της φτώχειας καθώς καθημερινά υπερβαίνουν το όριο (προς τα 

κάτω) πολίτες που βρίσκονται στο μεταίχμιο και καταλήγουν να βιώνουν συνθήκες απόλυτης 

βιολογικής, πνευματικής και ηθικής έκπτωσης (Ματσαγγάνης κ.ά., 2016, σ. 83). Οι πρώτες 
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παρεμβάσεις οργανώθηκαν με γνώμονα την άμεση επικουρία πάνω σε ζητήματα αιχμής για τους 

αστέγους (στέγαση –φιλοξενία, σίτιση, υγειονομική περίθαλψη και υποτυπώδης ψυχολογική 

στήριξη) χωρίς όμως να συμβάλλουν δραστικά στην ανάσχεση του αριθμού των αστέγων. 

Δεδομένης βέβαια της πολυπαραγοντικής φύσης των κοινωνικών προβλημάτων, συνάγεται άμεσα 

ότι η αντιμετώπιση τους θα πρέπει να πηγάζει μέσα από ένα εμπλουτισμένο σώμα δράσεων, ικανών 

να συγκρατήσουν τον δείκτη ευζωίας όσων ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι 

άστεγοι.  

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων καλείται να αναλάβει ένα βασικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας 

επανένταξης στοχεύοντας στην εξασφάλιση βασικών δεξιοτήτων στο ανειδίκευτο εργατικό 

δυναμικό, στην αναβάθμιση των προσόντων όλων όσων θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί 

στον επαγγελματικό στίβο και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανών να κατευθύνουν τα άτομα σε 

νέους επαγγελματικούς ορίζοντες στην αγορά εργασίας (Sabates, 2008, p. 21, Field, 2012, p. 5). Η 

παραπάνω περιγραφή, όμως, αντιστοιχεί σε μια καθαρά εργαλειακή χρήση της εκπαίδευσης 

επικρατούσα των ανθρωπιστικών καταβολών της, που συχνά κατηγορείται από πολλούς ότι είναι 

απόλυτα εναρμονισμένη με τις φιλελεύθερες πολιτικές που γεννούν τέτοια ακραία φαινόμενα 

(Βεργίδης κ.ά., 2013, σ. 10). Αν και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι συνήθως συνυφασμένος με 

την οικονομική και επαγγελματική αποστέρηση, εξαρτώμενες από ευρύτερους 

οικονομικοκοινωνικούς παράγοντες, η ανάκαμψη του ατόμου μάλλον είναι ζήτημα μιας 

αναστοχαστικής διερεύνησης του εαυτού και του επαναπροσδιορισμού των γνωστικών σχημάτων 

που οδήγησαν ή ενίσχυσαν ατελέσφορες επιλογές και στάσεις.  

Στην περίπτωση μάλιστα των αστέγων το διακύβευμα είναι η έγκαιρη παρέμβαση, ώστε να 

αναχαιτιστεί η προοδευτική εσωτερική αποδόμηση των ανθρώπων και να επιτευχθεί η επαναφορά 

τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Η «εποχή της γνώσης» - όπως έχει χαρακτηριστεί η 

σύγχρονη εποχή – οφείλει να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους να μοιραστούν ισάξια τα αγαθά της 

εκπαίδευση επιτυγχάνοντας μια προοδευτική βελτίωση των επιβραδυντικών παραγόντων. 

 

Διά βίου μάθηση και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

 

Η παραδοσιακή σύνδεση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με την κατάρτιση των εργαζομένων και την 

εκπαίδευση, όσων γενικά θέλουν να αντεπεξέλθουν στις πολλαπλές πιέσεις των 

βιομηχανοποιημένων οικονομιών, παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια του εικοστού αιώνα και 

επαναλαμβάνεται στη ρητορεία των θεσμικών κειμένων του επόμενου (Rome Treaty, 1957). Η 

άναρχη ανάπτυξη, όμως, του καπιταλισμού και του οικονομικού φιλελευθερισμού δημιούργησαν 

ένα νέο έδαφος προβληματισμού με βασική στόχευση την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

κοινωνικών ανισοτήτων και την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την εργασία 

(Πανιτσίδου, 2013, σ. 33). Ταυτόχρονα με την λανθάνουσα ή εμφανή υποχώρηση των ατομικών 

και κοινωνικών δικαιωμάτων των ανθρώπων ανιχνεύτηκε και ένα πλήθος εμποδίων στην ισότιμη 

πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης. Η Cross (1981) συμπύκνωσε επιτυχώς με την 

κατηγοριοποίησή της τα εμπόδια αυτά σε θεσμικά, καταστασιακά και προδιαθετικά (σ.98) και οι 

αργότερα οι αναφορές (GRALE) του Ινστιτούτου Διά Βίου Μάθησης της επιβεβαίωσαν με 

στατιστικά στοιχεία παγκοσμίου επιπέδου UNESCO (UNESCO, 2009, σ. 65-67). Έτσι αναδύθηκε 

η απειλή ότι η Κοινωνία της Γνώσης κινδυνεύει να καταστεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, καθώς 

πλήθος κοινωνιολογικών ερευνών κατάδειξαν ότι το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης (και το 

αντίστοιχο επίπεδο προσόντων) είναι καθοριστικό για την θέση ενός ατόμου στην κοινωνία 

(Prokou, 2011, p. 204). Συνυπολογίζοντας τη σημασία της γνώσης και των υψηλών απαιτήσεων σε 

δεξιότητες, συνεπάγεται ότι τα χαμηλού μορφωτικής στάθμης άτομα - και όσα δεν διαθέτουν 

καθόλου προσόντα – δεν θα είναι ικανά να δουλέψουν σε δομές βασισμένες στη γνώση ή ακόμη 

χειρότερα ο γνωστικός αποκλεισμός να επιτείνει τον κοινωνικό. 

Η λήψη μεταρρυθμίσεων βασίστηκε κυρίως στην δωρεάν παροχή εκπαιδευτικών αγαθών 

ακόμη και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπονομεύτηκε, όμως, την ίδια στιγμή από την ουσιαστική 

αποσύνδεση των πτυχίων από την επαγγελματική τους προοπτική, την αποδυνάμωση της τεχνικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και την μετατόπιση του βάρους της ανεργίας στην αποκλειστική 



 57 

σχεδόν ευθύνη του ατόμου (Φωτόπουλος, 2010, σ. 199). Επίσης, βαθμιαία επιχειρήθηκε μια 

αισθητή μετάβαση αρμοδιοτήτων από τους κρατικούς εκπαιδευτικούς φορείς στην ιδιωτική σφαίρα 

αναφοράς, με την πρόφαση της διεύρυνσης των επιλογών σε ένα πλήθος πολιτών ανεξάρτητα από 

τον τόπο κατοικίας τους, τα θεματικά εστιασμένα προγράμματα και την μεγαλύτερη εμπλοκή των 

εκπαιδευόμενων στην όλη διαδικασία (Jarvis, 2014, p. 52-53). Αυτό προκάλεσε τους λεγόμενους 

εκπαιδευόμενους δύο ταχυτήτων με κύριο κριτήριο διαφοροποίησης την οικονομική τους 

δυνατότητα να αναλάβουν μόνοι τους την εκπαίδευσή τους. Μάλιστα όσοι αρκέστηκαν στα δωρεάν 

προσφερόμενα προγράμματα απόκτησαν τίτλους σπουδών χωρίς κάποιο αντίκρισμα στον 

επαγγελματικό τους προφίλ και τελικά διαψεύστηκαν οι εξαγγελίες για βελτίωση των 

επαγγελματικών προοπτικών είτε λόγω των γενικότερων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών είτε 

λόγω των πρόχειρων και επιφανειακών σχεδιασμών.  

Μια άλλη χαρακτηριστική καχεξία της ελληνικής περίπτωσης, η αδυναμία χάραξης αυτόνομης 

εκπαιδευτικής πολιτικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι αποτέλεσμα της οικονομικής εξάρτησης 

των προγραμμάτων της από ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης και περιχαράκωσε την Ελλάδα σε 

μια έξωθεν σχεδιασμένη εκπαιδευτική πολιτική η οποία χαρακτηρίζεται από μια αυστηρή θεματική 

τυποποίηση. Ανεξάρτητα, λοιπόν, από τον φορέα εκπόνησης αυτών ο προσδιορισμός των 

αντικειμένων τους είναι τυποποιημένος και θεματικά εξαρτώμενος από την έξωθεν πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα για το ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού η 

Εκπαίδευση Ενηλίκων διαμόρφωσε ένα πλαίσιο εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που για πολλά 

χρόνια εστίαζαν σε όσους εμφάνιζαν τα πλέον ορατά τα σημάδια ευπάθειας - όπως Ρομά, ΑμΕΑ –

συνηγορώντας με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την απορρόφηση των αντίστοιχων κονδυλίων.  

Η επικέντρωση του κοινοτικού ενδιαφέροντος στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού – αίτημα πρώτης γραμμής μετά την ευρεία οικονομική κρίση – κινητοποίησε μεταξύ 

άλλων και την ελληνική πολιτεία στην κατεύθυνση αυτή, η οποία έσπευσε να αντιμετωπίζει το 

πρόβλημα της έλλειψης σαφούς εννοιολογικού πλαισίου. Έτσι η αρχή έγινε με τον νόμο 4019/2011 

για τις «ευπαθείς ομάδες πληθυσμού» σε μια προσπάθεια γενικότερης συμμόρφωσης με τα διεθνή 

δεδομένα που θέλει τους ανθρώπους αυτούς να κατηγοριοποιούνται όχι με βάση το επίπεδο 

φτώχειας, αλλά την απρόσκοπτη πρόσβαση σε κοινωνικά και οικονομικά αγαθά. Η διάκριση 

καταλήγει να αφορά αυτούς για τους οποίους τα εμπόδια είναι σωματικά, ψυχικά ή αφορούν 

κάποια παραβατική συμπεριφορά και όσους αποκλείονται λόγω οικονομικών, κοινωνικών ή 

ευρύτερων πολιτισμικών αιτιών. Ακολούθησαν οι νόμοι 4052/2012 που με τις όποιες ελλείψεις 

προσδιορίζει τον άστεγο πληθυσμό, τον καθιστά ως διακριτή κοινωνική ομάδα και ο τροποιητικός 

4254/2014 που προδιαγράφει το πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων επικουρίας προς τους 

αστέγους και την εξάντληση αυτών στις παροχέςυπηρεσιών στέγασης, σίτισης και κοινωνικής 

φροντίδας. Έκτοτε προέκυψαν κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα ιδιωτικών φορέων που 

διαφημίζουν δράσεις οικονομικής ενεργοποίησης αστέγων πολιτών, η συμμετοχή των οποίων 

καθίσταται αδύνατη καθώς προϋποτίθεται η έκδοση κάρτας ανεργίας και κατά συνέπεια η δήλωση 

διεύθυνσης κατοικίας.  

Είναι προφανές λοιπόν ότι η αστεγία υπολανθάνει των κρατικών πολιτικών αντιμετώπισης της 

ακραίας φτώχειας μέσω της σιωπηρής μετατόπισης του κέντρου ευθύνης σε Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις, εκκλησιαστικούς φορείς και συλλόγους. Οι εκπονηθείσες παρεμβάσεις κρίνονται 

περισσότερο διαχειριστικές παρά κατασταλτικές του προβλήματος, ενώ αφήνουν μετέωρο το 

ζήτημα σε μελλοντική επιδείνωση της κατάστασης των υπό έξωση πολιτών. Η πολιτεία οφείλει να 

στραφεί επιστάμενα στο φαινόμενο και να κάνει χρήση κάθε δυνατού μέσου προκειμένου να 

ανακόψει την ανοδική πορεία των αριθμών των αστέγων. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων διαθέτει σε 

επίπεδο αρχών τα εχέγγυα για την ολιστική προσέγγιση του θέματος εφόσον κανείς την 

αντιμετωπίσει ως ένα σημαντικό μεθοδολογικό εργαλείο ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό. 

 

Η έρευνα  

 

Η σύγχρονη εικόνα της αστεγίας διαμορφώνεται γύρω από την άποψη ότι πρόκειται για ένα 

φαινόμενο εν εξελίξει, η δυναμική του οποίου σχετίζεται με τις ποικίλες διαδρομές (pathways) 
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εισόδου – εξόδου σε αυτό και τις πολλές επιστροφές. Αν και η έρευνα καταγράφει πέντε οδούς 

μετάβασης στην αστεγία (στεγαστική κρίση, διάλυση οικογένειας, χρήση ουσιών, ψυχική υγεία και 

ενηλικίωση), τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται όταν εξετάζονται οι ατομικές βιογραφίες των 

αστέγων (Chamberlain & Johnson, 2011, p. 73) δεδομένης της σπανιότητας των ποιοτικών 

στοιχείων που προσπορίζει ακόμη και η εκτεταμένη έρευνα στις ΗΠΑ και στην Αγγλία. Στις χώρες 

αυτές κυρίως έχει ξεκινήσει πια μια προσπάθεια να εμπλουτιστούν θεματικά οι διερευνήσεις των 

ειδικών, με σκοπό την ανάδειξη εκείνων των παρεμβάσεων (στο δρόμο ή και σε ιδρύματα) που θα 

περιορίσουν τις μεταπτώσεις, οδηγώντας τα άτομα προοδευτικά προς την αποκατάσταση. 

Συγκεκριμένα, διάφορες πολιτείες της Αμερικής έθεσαν σε εφαρμογή το πρώτο ομοσπονδιακό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα αστέγων (1988-1996) παρέχοντας συστηματικά δωρεάν εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες σε ενήλικες αστέγους (USA ED, 1998, p.7). Στην ίδια περίπου λογική κινήθηκαν 

μετέπειτα διάφοροι οργανισμοί και ΜΚΟ, ενώ σήμερα πια η πιο αξιοσημείωτη περίπτωση είναι 

αυτή του πανεπιστημίου St. John της Νέας Υόρκης.  

Η ιδιαιτερότητα των δύο παρεμβάσεων του πανεπιστημίου St. John είναι ότι στοχεύει – πέρα 

από τη γενική εκπαίδευση αυτών των ατόμων – στην απόκτηση ενός πανεπιστημιακού τίτλου 

σπουδών που ο ωφελούμενος θα μπορεί να κάνει ουσιαστική χρήση για την εύρεση εργασίας και 

την σταθεροποίησή του σε μια επαγγελματική θέση (Sinatra & Eschenauer, 2012, Sinatra & 

Lanctot, 2014). Επιπλέον, η σημασία της ερευνητικής τους εργασίας έγκειται στο γεγονός, ότι η 

μέριμνα που επιδεικνύει ένας επιστημονικός κλάδος στα κοινωνικά ζητήματα, αυξάνει άμεσα την 

προσοχή και την αλλαγή στάσης της κοινωνίας απέναντι σε αυτά. Λαμβάνοντας υπόψη, λοιπόν, τη 

διεθνή εμπειρία, τη θεωρητική τουλάχιστον επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού 

κράτους για τη μείωση της φτώχειας και την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικοί και πιο 

αποδοτικοί μέθοδοι, επιχειρήσαμε τη διερεύνηση της αστεγίας και των χαρακτηριστικών της, όπως 

αυτή εμφανίστηκε δυναμικά στην Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση (Αντωνίου, 2014).  

Υπακούοντας στις αρχές της φαινομενολογίας είτε ως φιλοσοφική προσέγγιση είτε ως 

ερευνητική μέθοδο διαμορφώθηκε ένα σώμα ημιδομημένων ερωτήσεων πάνω σε έξι θεματικούς 

άξονες, σχετικούς με τις συνθήκες διαβίωσης των αστέγων, τις εκπαιδευτικές εμπειρίες και το 

μορφωτικό τους επίπεδο, την επαφή τους με δομές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τη σχέση τους με το 

κράτος/ πολιτεία, τις οικογενειακές και κοινωνικές τους επαφές, τις προσωπικές τους πεποιθήσεις, 

τις αξίες και την ατομική τους ηθική. Η συγκεκριμένη έρευνα διενεργήθηκε την περίοδο 2013 – 

2014 και βασίστηκε στις προσωπικές συνεντεύξεις πέντε αστέγων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Στόχος της ήταν η όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή του βιώματος της αστεγίας και η 

ανάδυση εκείνων των χαρακτηριστικών, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, κατά τον σχεδιασμό 

ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για τη συγκεκριμένη ομάδα στόχο. 

Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν πολυσέλιδες καταγραφές στις οποίες οι ίδιοι οι άστεγοι 

περιέγραψαν με ενάργεια την κατάστασή τους. Το κυριότερο εύρημα ήταν πως το βίωμα της 

αστεγίας εμπεριέχει στοιχεία ιστορικότητας άμεσα συσχετιζόμενα με την χωρική και χρονική 

τοποθέτηση των υποκειμένων. Η απότομη μεταβολή αυτών των δύο παραμέτρων κλονίζει την 

ψυχική τους ισορροπία και διαμορφώνει την καθημερινότητά τους κάτω από την πίεση κάλυψης 

των βιολογικών αναγκών και την επιτακτική ανάγκη να επιστρέψουν στη στεγασμένη ζωή. Η 

έλλειψη πόρων καθώς και η συγκέντρωση των περισσότερων υπηρεσιών για τους αστέγους στο 

κέντρο της Θεσσαλονίκης συσπειρώνει αυτούς τους ανθρώπους στον στενό πυρήνα της πόλης και 

κυρίως σε περιοχές που είναι υποβαθμισμένες ή που τους εξασφαλίζουν κατάλυμα για τη νύχτα 

(πάρκα, πλατείες, εσοχές συγκεκριμένων πολυκατοικιών, υπνωτήρια, εκκλησίες κ.α.). Οι πιο 

καταπονημένοι από τις ολονύχτιες πορείες συνήθως κοιμούνται την ημέρα σε παγκάκια, πρασιές ή 

και κάτω στον δρόμο «Περπατούσα όλη τη νύχτα και περίμενα να ξημερώσει… μόνος σου υπάρχει 

φόβος. Αλλά δεν μπορείς να κοιμηθείς από το κρύο… Μουδιάζανε [τα πόδια] απ’ το κρύο και 

περπατούσα για να ζεσταθώ…» (Νίκος). Όσοι έχουν την «πολυτέλεια» του ξενώνα περιφέρονται 

ασκόπως περιμένοντας να περάσει η ώρα και να μεταβούν σε κάποια δομή παροχής βοήθειας. 

Άλλωστε οι πιο απομακρυσμένες συνοικίες είναι δύσκολο να προσεγγιστούν στις ατέρμονες κατά 

τα άλλα πεζοπορίες τους, μειώνοντας παράλληλα τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας, αφού πολλές 

βιομηχανίες βρίσκονται στα άκρα της πόλης. Οι νέοι “τόποι” είναι, από επιλογή, μακριά από τους 
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παλιούς κοινωνικούς χώρους για να μπορούν να αποκρύπτουν την κατάστασή τους από τους 

οικείους αποφεύγοντας έτσι και τα συναισθήματα οίκτου. Η στέρηση του χώρου ως καταφύγιο και 

ως τον ιδιωτικό εκείνο τόπο για να αναπτύξουν την προσωπικότητάς τους επισημάνθηκε ως η πιο 

βάναυση συνέπεια της αστεγίας «…είμαι εκτεθειμένος απόλυτα σ’ αυτό που ονομάζουν ανάγκη 

του ανθρώπου για βιοτικό, προσωπικό χώρο, δεν το έχω αυτό. Το νιώθω αυτό το κενό…» 

(Κώστας). 

Αυτό ακριβώς το ζήτημα, η διαχείριση του απεριόριστου και ανεκμετάλλευτου χρόνου έμεινε 

στο επίκεντρο των αφηγήσεών τους αφού η μονότονη επανάληψη τυποποιημένων κινήσεων (βόλτα 

στα πάρκα ή στους δρόμους, αναζήτηση συσσιτίων ή φορέων επικουρίας, κατάλληλων χώρων για 

ξεκούραση) τους βυθίζει σε μια άσκοπη δραστηριοποίηση, η ματαιότητα της οποίας επισημάνθηκε 

από όλους. Συνήθως αναλώνονται σε βασανιστικές ανασκοπήσεις των περασμένων και σε 

οικτιρμούς για την κατάστασή τους, γεγονός που ελαχιστοποιεί την αυτοεκτίμησή και βαραίνει την 

ενοχική τους συνείδηση. Για την Γεωργία ο χρόνος είναι «μονίμως βράδυ… τότε είναι ο χρόνος 

που απλά μπορώ να ξεσπάσω, να κλάψω, να σκεφτώ, να πέσω στα πόδια μου, να νευριάσω με τον 

εαυτό μου, να μιλήσω, να πω φταις για εκεί που είσαι…» καθώς την ημέρα πρέπει να ανταπεξέλθει 

σε διάφορες προκλήσεις αλλά και να στηρίζει το παιδί της. Οι αναμνήσεις του παρελθόντος είναι 

βασανιστικά νοσταλγικές όταν αφηγούνται άνθρωποι συνηθισμένοι σε μια ομαλά καθορισμένη 

ρουτίνα, που η αστεγία ανάτρεψε βίαια και σοκαριστικά, ενώ διακρίνεται το σπέρμα της αστεγίας 

σε όσους ανάφεραν διάφορα επεισόδια ταραγμένης και ακραίας καθημερινότητας. Η αισιόδοξη 

προοπτική συνδέεται άρρηκτα με την οικιστική και επαγγελματική τους αποκατάσταση, ενώ 

προϊόντος του καιρού νιώθουν να παγιώνεται στη συνείδησή τους η αστεγία ή να εθίζονται στην 

άεργη φύση με τελματικές διαδικασίες παραίτησης «…τα ίδια πράγματα κάθε μέρα σήκω φύγε 8 η 

ώρα από εκεί μέσα, βγες στο δρόμο, γύριζε σαν το ρεμάλι, «πού να πάμε; πού να πάμε;», έχουμε 

γίνει::… χάθηκαν και χάνονται καθημερινώς πόντοι:: (.) και χάνουμε/χάνω τουλάχιστον εγώ 

τρομερό έδαφος» (Ντάφυ). Όλα αυτά μάλιστα υπό τον διάχυτο φόβο της φυσικής και πνευματικής 

φθοράς και την διαρκή απειλή της αρρώστιας χωρίς τη συμπαράσταση κανενός. 

Η μοναχική διαβίωση των αστέγων απορρέει από το μόνιμο συναίσθημα αυτών ντροπής 

απέναντι στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, της διακριτικότητας για τους οικείους που 

μπορεί να βιώνουν εξίσου δύσκολες καταστάσεις και της αντίδρασης σε όσους τους απαξίωσαν 

σαν άτομα εξαιτίας της οικονομικής τους καχεξίας. Ενίοτε η ντροπή είναι ανάμικτη με τις ενοχές 

για την ανεπάρκεια στον γονεϊκό τους ρόλο και την απέχθεια για την εξάρτησή τους από τις όποιες 

παροχές. Η καταπονημένη τους όψη και η αδυναμία τήρησης των στοιχειωδών κανόνων υγιεινής 

τους εγκλωβίζουν στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής μακριά από τα επικριτικά βλέμματα των 

περαστικών και μέσα στην ασφάλεια των σχέσεων με τους ομοιοπαθείς.  

Αλλά και αυτούς δεν τους εμπιστεύονται αφού τους αντιμετωπίζουν με καχυποψία και 

αποστροφή και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν δέχονται την ομαδοποίηση «άστεγος» 

αλλά φρόντισαν σε κάθε περίπτωση να διαχωρίσουν τον εαυτό τους από τους «άλλους» με 

επιτακτικό τρόπο, σαφή και έμπλεο νοημάτων. Ο Κώστας κυρίως πάσχισε να αποτινάξει τον 

χαρακτηρισμό από πάνω του με εκτενείς αναφορές αλλά στο τέλος δήλωσε «αν το αποδεχτείς σαν 

κατάσταση που τη βιώνεις δεν είναι/θα είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις γιατί δεν υπάρχουνε 

υποδομές».Η εκ των συνθηκών συναναστροφή με αστέγους τέθηκε στα όρια της φιλεσπλαχνίας, 

της ανάγκης για διατήρηση ενός μίνιμουμ κοινωνικότητας αλλά και της ωφελιμιστικής διαχείρισης 

αυτής της σχέσης. Φαίνεται, λοιπόν, πως το κοινό βίωμα δεν είναι από μόνο του επαρκής και 

αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη δεσμών ικανών να αντιπαρατεθούν στη βιαιότητα της 

αστεγίας και σίγουρα δεν μπορεί να προσδοκά κανείς να λειτουργήσουν μεταξύ τους ως ομάδα.  

Επιπλέον, αυτός ο μονήρης βίος που αποδυναμώνει τη δυναμική τους ως κοινωνική ομάδα, 

αυτόματα τους καθιστά ευάλωτους στις όποιες αυθαιρεσίες της πολιτείας μέσω των 

επιτετραμμένων για την αστεγία φορέων και προσώπων. Έτσι, ενώ οι νεοάστεγοι 

αμφιταλαντεύονται μεταξύ της επικριτικής ή της επιεικούς στάσης απέναντι στην πολιτεία, οι 

μακροχρόνια άστεγοι διακατέχονται από πλήρη αρνητισμό και απόρριψη κάθε είδους κρατικής 

συνδρομής κάτι που επιβεβαιώθηκε και στην έρευνα του ΚΥΑΔΑ (2013) για τους άστεγους του 

δήμου Αθηναίων.Οποιαδήποτε δράση, λοιπόν, οργανώνεται από το κράτος φιλτράρεται με πολύ 
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πιο αυστηρά κριτήρια, ικανά να αναχαιτίσουν τη συμμετοχή τους σε αυτήν, ενώ δείχνουν σαφώς 

πιο θετικοί στη συμπαράσταση των ΜΚΟ, χωρίς όμως να λείπουν και εδώ τα καυστικά σχόλια «Οι 

ΜΚΟ προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα αλλά όταν πάνε να κάνουνε κάτι βγαίνει 

εντολή/βγαίνουνε εντολές από τα υπουργεία «μην το κάνετε αυτό θα έχουμε ντράβαλα». Και αυτό 

το ξέρω, το ’χω ακούσει. Το άκουσα ο ίδιος με τ’ αυτιά μου. Υπάρχουν κάποιοι φορείς που δεν 

καταλαβαίνουν, είναι τσαμπουκάδες, μάγκες δε δίνουν σημασία και το κάνουνε…» (Πασχάλης). 

Αυτή ακριβώς η δυσπιστία χαρακτηρίζει γενικά το επίπεδο πολιτειότητας αυτών των 

ανθρώπων καθώς ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους ως πολίτες της χώρας 

αντανακλά τη συνήθη συμπεριφορά των δημοσίων λειτουργών απέναντί τους. Η κύρια αίσθηση 

είναι η παραίτηση από κάθε δικαίωμά τους που απορρέει αφενός από την ποινική ή οικονομική 

εμπλοκή τους με τις δημόσιες υπηρεσίες (χρέη, αδυναμία εξασφάλισης φορολογικής ενημερότητας, 

απώλεια προσωπικών εγγράφων κτλ) και αφετέρου από την αυτόματη τοποθέτηση του εαυτού τους 

στην κατώτερη κοινωνική βαθμίδα. Οι μακροχρόνια άστεγοι βέβαια έχουν αναπτύξει μια αδιάκριτα 

απαιτητική στάση στα δικαιώματά τους γεγονός που τους φέρνει συχνά σε αντιπαράθεση με 

υυπαλλήλους ή πολιτικά κόμματα. Το πολιτικό σύστημα δεν τους εμπνέει καμιά εμπιστοσύνη πια, 

ενώ ο έντονα καταγγελτικός τους λόγος γίνεται δριμεία κριτική συλλήβδην εναντίον των πολιτικών 

(πρόσωπα) που προκάλεσαν την αστεγία «ξεβράζοντας» και τους ίδιους στους δρόμους. Σε αρκετές 

περιπτώσεις εκφράστηκαν ανοικτά υπέρ συγκεκριμένων ακραίων πολιτικών απόψεων και σχεδόν 

όλοι έχουν αναπτύξει μια ιδιότυπη ή ξεκάθαρα ρατσιστική στάση απέναντι σε ξένους ή ανθρώπους 

του περιθωρίου (ναρκομανείς, Ρομά κα). Το οξύμωρο είναι ότι όλοι εκτός ενός έχουν εναποθέσει 

τις ελπίδες τους στη μετανάστευση έχοντας δημιουργήσει μια εξιδανικευμένη εικόνα των 

προνοιακών παροχών των βορειοευρωπαϊκών κρατών στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στους 

αστέγους ειδικότερα. 

Σχετικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων ως θεσμός διαπιστώθηκε ελάχιστη εμπειρική σχέση. Στη 

μία περίπτωση της γυναίκας που παρακολούθησε ένα πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης 

μητέρων στις Σχολές Γονέων η εμπειρία της ήταν τόσο θετική που η ενδεχόμενη συμμετοχή της σε 

ένα αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα την βρήκε απόλυτα σύμφωνη. Οι υπόλοιποι εξέφρασαν 

την εμπιστοσύνη τους στη γνώση και δήλωσαν ότι προσπαθούν να παραμείνουν γνωστικά ενεργοί 

με την επίσκεψή τους στη βιβλιοθήκη για εκμετάλλευση της δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο ή 

για να διαβάσουν κάποιο βιβλίο (βρίσκοντας παράλληλα καταφύγιο από τα καιρικά φαινόμενα). Σε 

κάποιους από αυτούς η εκπαιδευτική διαδικασία ήταν απόλυτα συνυφασμένη με την σχολική 

εκπαίδευση. Εντυπωσιακό σημείο ταύτισης ήταν ότι όλοι τους βίωσαν τη σχολική αποτυχία μέσω 

της επανάληψης φοίτησης και είχαν μία τουλάχιστον τραυματική εκπαιδευτική εμπειρία να 

αφηγηθούν από τα παιδικά ή εφηβικά τους χρόνια.  

Τέλος, μολονότι το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο περιλαμβάνει χαμηλού επιπέδου μόρφωση, 

εκπορευόμενη από παρωχημένες εκπαιδευτικές πρακτικές, συναίνεσαν στη συμμετοχή σε τμήματα 

Ενηλίκων και οι επιλογές τους από μια λίστα προγραμμάτων των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης 

κάθε άλλο παρά αναμενόμενη ήταν. Η ποικιλία των επιλογών τους επιβεβαίωσε την αρχική 

ερευνητική υπόθεση, ότι δηλαδή πέρα από τις δεδομένες εκπαιδευτικές τους αδυναμίες, άμεσα 

σχετιζόμενες με την επαγγελματική αποκατάσταση, οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται να καλύψουν 

και ευρύτερες πνευματικές και αισθητικές τους ανάγκες.  

 

Συμπεράσματα 

 

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων έχοντας πια κατοχυρώσει τη θέση της στις επιστήμες της αγωγής διανύει 

ήδη έναν αιώνα θεσμικής υπόστασης, οπότε έχουν διαφανεί αρκετές από τις αδυναμίες και τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα στην ενήλικη φάση των ανθρώπων. Μια από τις διαπιστώσεις 

αφορά την αναποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών σχεδιασμών να γεφυρώσουν το κοινωνικό, 

επαγγελματικό και μορφωτικό χάσμα μεταξύ του γενικού πληθυσμού και της ομάδας των ευπαθών 

πολιτών. Φαίνεται, λοιπόν, ότι στο βαθμό που η Εκπαίδευση Ενηλίκων έχει πείσει για τις 

δυνατότητές της, αυτό έχει συμβεί κυρίως μεταξύ των ενηλίκων που έχουν υψηλό επίπεδο 
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εκπαίδευσης, είναι ήδη εργαζόμενοι σε καλά αμειβόμενες εργασίες και ανήκουν στα μεσαία 

κοινωνικά στρώματα (Έκθεση για τη Διά Βίου Μάθηση, 2012).  

Με βάση αυτά τα δεδομένα καθίσταται άμεσα σαφές ότι υπάρχει μια αποδεδειγμένη ανάγκη 

για προσεχτικότερους σχεδιασμούς και πολιτικές στην αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων όπως η 

αστεγία. Άλλωστε η σφοδρότητα του φαινομένου σε τόσο μικρό χρονικό ορίζοντα, οι σαρωτικές 

επιπτώσεις στο άτομο και την κοινωνία και τέλος η απειρία πολλών κρατών στην καταστολή 

τέτοιων ή ανάλογης φύσης προβλημάτων επιτάσσουν τη συνδρομή όλων των φορέων και κυρίως 

της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Προτού οργανωθεί, όμως, οποιαδήποτε εκπαιδευτική παρέμβαση 

προέχει η προσεχτική μελέτη των επιστημονικών δεδομένων για τη συγκεκριμένη ομάδα στόχο, 

καθώς συνήθως συνυπάρχουν παραπάνω από ένας παράγοντες ευπάθειας και γιατί οι άνθρωποι 

αυτοί είναι απόλυτα εκτεθειμένοι σε κινδύνους και μεταβολές της κατάστασής τους. Έτσι 

καθίσταται σαφές ότι οι εκπαιδευτικές δράσεις πρέπει να εκτελούνται σχετικά νωρίς και αφότου 

έχουν λάβει τις βασικές παροχές κάλυψης σημαντικών καθημερινών τους αναγκών (σίτιση, 

κατάλυμα διανυκτέρευσης, ιατροφαρμακευτική βοήθεια, ψυχολογική στήριξη κ.α.).  

Εξίσου σημαντικός για την επιτυχή έκβαση ενός τόσο στοχευμένου εκπαιδευτικού 

προγράμματος κρίνεται ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων, ώστε να καλλιεργηθούν εσωτερικά 

κίνητρα μάθησης στους εκπαιδευόμενους, ικανά να κρατήσουν ζωηρό το ενδιαφέρον τους και μετά 

τη λήξη αυτού. Άλλωστε ο εκπαιδευτής είναι ο κύριος διαμεσολαβητής μεταξύ της οργανωτικής 

ομάδας, της επιστημονικής επιτροπής σχεδιασμού και των τελικών αποδεκτών, και η συμβολή του 

είναι καθοριστική εφόσον κρατά τις ισορροπίες και είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα άρρητα 

μηνύματα στην επικοινωνία του με τους εκπαιδευόμενους, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται σε 

έρευνες στον γενικό πληθυσμό (Hippel & Tippelt, 2010, p.36). Επομένως η όλη προσπάθεια θα 

πρέπει να έχει για αφετηρία την ομάδα εκπαιδευτών και την κατάλληλη γνωστική και 

συναισθηματική τους προετοιμασία πριν έρθουν σε επαφή με τους άστεγους.  

Τέλος, όσοι σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα για τους αστέγους πρέπει να διαθέτουν 

αρκετή εμπειρία στο πεδίο, να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους φορείς που προΐστανται των 

βασικών επικουρικών δράσεων και το πιο σημαντικό, να συγκροτούν τα προγράμματα με συνέχεια 

και προοπτική. Για τον γενικό πληθυσμό ο στενός χρονικός ορίζοντας και η ασαφής στόχευση των 

σχεδιασμών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων δεν επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις, για τους αστέγους είναι 

μία ακόμη ματαίωση και διάψευση της ελπίδας για επαναφορά στην εν οίκω ζωή. Η κανονικότητα 

και μεθοδικότητα των μαθημάτων αποτελεί πολλές φορές ένα εξαιρετικό στήριγμα σε μια ζωή που 

παραπαίει μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Η αναγνώριση και αποδοχή του προσώπου στη 

μαθησιακή διαδικασία προσφέρει σημαντική ενίσχυση στην χαμηλή αυτοπεποίθησή τους και μια 

προσδοκία ότι δεν χάθηκε κάθε ευκαιρία επανάκαμψης. Η επανατοποθέτηση του εαυτού σε μια 

κοινωνική ομάδα με γνώμονα την δυνατότητα και όχι την έλλειψη, όπου πρυτανεύει ο σεβασμός 

στην προσωπικότητα όλων, δικαιώνει τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά της προοπτικής και της 

δημιουργίας που τόσο εκλείπουν σε κάθε σύγχρονη εκπαιδευτική προσπάθεια.  
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ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ  

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

 

Ανδριανή Βαρβιτσιώτη  
 

 

 

Περίληψη 

 

Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία προβάλλει επιτακτική πλέον η ανάγκη για την ισότιμη 

πρόσβαση όλων των πολιτών στο αγαθό της γνώσης. Βασική όμως προϋπόθεση αποτελεί η 

δημιουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα οριοθετείται η 

έννοια της δημοκρατικότητας της κοινωνίας των πολιτών ως βασική πολιτισμική παράμετρος. Ο 

τομέας της δια βίου μάθησης, και ειδικότερα το κομμάτι της εκπαίδευσης ενηλίκων, έχει τη 

δυνατότητα να στηρίξει ουσιαστικά τα άτομα, παρέχοντας τους τα απαραίτητα εφόδια (γνώσεις, 

στάσεις, δεξιότητες), και κατ' επέκταση να στηρίξει τις οικονομίες των κρατών. Αποπειράται να 

δοθεί έμφαση στις σχέσεις μεταξύ πολιτισμικού κεφαλαίου και γνώσης όπως συνδέεται με την 

κοινωνική θέση, το κοινωνικό φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης.  

Η κοινωνική ενσωμάτωση μπορεί να οριστεί ως μια σειρά από θετικές ενέργειες για την επίτευξη 

της ισότητας στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, ώστε να υποστηριχτούν όλα τα άτομα , να 

συμμετέχουν στην διαδικασία της διαρκούς εκπαίδευσης, ως ένα θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ενεργού 

πολίτη που του επιτρέπει να έχει την ευκαιρία και δυνατότητα να συμμετέχει ισότιμα κοινωνικά, 

πολιτιστικά, οικονομικά, σωματικά και πολιτικά στην κοινωνία. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος 

ενεργοποιεί όλα τα άτομα στην οικοδόμηση υγιών κοινοτήτων. Η κοινωνική ενσωμάτωση δεν αποκλείει 

και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο κοινωνικός αποκλεισμός ορίζεται ως βασική συνιστώσα των 

κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Αυτό συμβαίνει όταν ορισμένα άτομα αποκλείονται από 

κάποιες πτυχές της καθημερινής ζωής που θεωρούνται φυσιολογικές. 

Το πεδίο της δια βίου εκπαίδευσης είναι ευρύ και πολυδιάστατο, αξίζει δε να τονιστεί ότι οι πτυχές 

για την κοινωνική δικαιοσύνη, διαπολιτισμική κατανόηση και κοινωνική ενσωμάτωση είναι βασικές 

παράμετροι αυτής της μελέτης για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη δια βίου μάθηση. Αξίζει, επίσης, να 

σημειωθεί ότι η σχέση μεταξύ του πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου και της δια βίου μάθησης 

έχει μια ευρύτερη σημασία τόσο σε τοπικό όσο και ευρύτερο πλαίσιο. παράλληλα, τα δύο αυτά 

κεφάλαια όσο και η δια βίου μάθηση αποτελούν μια πρόκληση μελέτης, κυρίως σε επίπεδο κυβερνητικό. 

Λέξεις-κλειδιά: δια βίου μάθηση και εκπαίδευση, κοινωνική ενσωμάτωση, κοινωνικός 

αποκλεισμός, πολιτισμικό κεφάλαιο 

 

 

Εισαγωγή 

 

Στη μελέτη αυτή, όπως αναδύεται μέσα από τη βιωματική προσέγγιση, δίνεται έμφαση στις σχέσεις 

μεταξύ των πολιτιστικών προτιμήσεων και της γνώσης όπως συνδέονται με την εθνότητα, την 

κοινωνική θέση, το κοινωνικό φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης. Ειδικότερα, αναλύεται ο τρόπος 

κατά τον οποίον το πολιτισμικό κεφάλαιο εμπλέκεται σε διαδικασίες που παράγουν και 

αναπαράγουν κοινωνικές ανισότητες στις σύγχρονες κοινωνίες. Με την παρουσίαση, εν συντομία, 

κάποιων συμπερασμάτων, επισημαίνεται η σημασία της δια βίου εκπαίδευσης στην προσπάθεια 

εξάλειψης διαφόρων μορφών κοινωνικού αποκλεισμού και απάλειψης ορισμένων κοινωνικών 

διακρίσεων. 
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Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε ότι αναπτύσσονται νέοι τρόποι με τους οποίους τοπικές 

εκπαιδευτικές και πολιτιστικές πολιτικές συνδέονται με τα ενδιαφέροντα των πολιτών για κοινωνική 

ανανέωση και περαιτέρω μάθηση. Ωστόσο πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις διαφόρων τάσεων της 

πολιτισμικής θεωρίας αλλά και άτομα που ασχολούνται πρακτικά με θέματα πολιτιστικής, ειδικότερα, 

πολιτικής, έχουν προβληματιστεί σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών και 

διατηρούν τον σκεπτικισμό τους ως προς το κατά πόσον πολιτιστικές πρακτικές μπορούν να 

προωθήσουν την κοινωνική συνοχή, να ενισχύσουν την κοινωνική αλληλεγγύη και να προωθήσουν τη 

διαπολιτισμική συνοχή. Η παρούσα εργασία βασίζεται σε ένα βιωματικό σενάριο που αφορά στην 

ελληνική τοπική κοινωνία και εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ πολιτιστικών πρακτικών για κοινωνική 

ενσωμάτωση ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων και δια βίου εκπαίδευσης. Επικεντρώνεται στη σχέση 

μεταξύ των πολιτιστικών προτιμήσεων και της γνώσης, όπως αυτή εκφράζεται από τις καλλιτεχνικές 

επιλογές, την εθνική καταγωγή, την κοινωνική θέση, το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης. Ασχολείται 

με τα θέματα αυτά διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο το πολιτισμικό κεφάλαιο (ένας παράγοντας που 

βοηθά στη μεταβίβαση πνευματικών προνομίων από γενιά σε γενιά που, συχνά, χρησιμοποιείται και για 

την οριοθέτηση κοινωνικών διακρίσεων) έχει εμπλακεί στις πολιτιστικές δραστηριότητες και επιλογές. 

Η δια βίου μάθηση έχει επίσης αποκτήσει σημαντική σημασία στην έρευνα για την εκπαίδευση 

ενηλίκων και αποτελεί εννοιολογικό εργαλείο στην προσέγγιση του θέματος. 

 

Το πολιτισμικό κεφάλαιο ως αναλυτικό ερευνητικό εργαλείο 

 

Η έννοια του πολιτισμικού κεφαλαίου αναφέρεται στο ρόλο που διαδραματίζουν διακριτά είδη 

πολιτιστικών προτιμήσεων, γνώσης και ικανοτήτων/δεξιοτήτων σε σχέση με τη διαμόρφωση 

κοινωνικών κατηγοριών στις σύγχρονες κοινωνίες. Έχει ιδιαίτερη επιρροή σε κοινωνιολογικές 

ερμηνείες των τρόπων με τους οποίους εκείνοι που ανήκουν στα μεσαία και ανώτερα κοινωνικά 

στρώματα διακρίνουν τους εαυτούς τους από εκείνος που ανήκουν στα λαϊκά στρώματα, μέσα από 

τις πολιτιστικές προτιμήσεις τους, τις γνώσεις και ικανότητες τους. Έχει διαδραματίσει, επίσης, 

σημαντικό ρόλο στην ανάλυση των διαφορών στο εσωτερικό των μεσαίων και ανώτερων 

κοινωνικών στρωμάτων (για παράδειγμα, μεταξύ των πολιτισμικά «πλούσιων» επαγγελματιών και 

διευθυντικών ή επιστημονικών στελεχών). 

Αυτές οι σημασίες του πολιτισμικού κεφαλαίου και του ρόλου του στην οργάνωση των ταξικών 

διαφορών μπορούν να επηρεάσουν πολιτιστικές αλλά και εκπαιδευτικές πολιτικές που ενδιαφέρονται να 

αμβλύνουν τις επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού ασθενέστερων οικονομικά και κοινωνικά 

ατόμων ή/και πληθυσμιακών ομάδων. Σε σχέση με αυτές τις απόψεις, η έννοια του πολιτισμικού 

κεφαλαίου, αποτελεί μια ικανή αφετηρία για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οργανώνονται οι 

κοινωνικές ανισότητες σε κοινωνίες κλειστές σε σχέση με τον ρόλο που διαδραματίζει η 

πολιπολιτισμικότητα όπως στη δική μας. Ωστόσο, η θεωρία του πολιτισμικού κεφαλαίου, μετά την 

αρχική επεξεργασία της από τον Bourdieu, έχει επικριθεί εκτενώς (αναφέρω μόνο κάποια ονόματα από 

ένα μεγαλύτερο σώμα θεωρητικών, όπως: Silva, 2005. De Graaf, 2000:93, Μοi, 1999. Skeggs, 1997. 

Alexander, 1995. Calhoun, 1993. Spivak, 1988: 271). 

Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως: Στις εννοιολογικές και ουσιαστικές δυσκολίες για το πώς 

μπορεί να αναγνωριστεί και μετρηθεί το πολιτισμικό κεφάλαιο, στην αξία της έννοιας σε σύγκριση με 

εναλλακτικές επιλογές/ερμηνείες κοινωνικής διαστρωμάτωσης ταξικής μορφής, και στον τρόπο που 

γίνεται κατανοητό το πολιτισμικό κεφάλαιο όταν λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το κοινωνικό 

φύλο και μορφές κοινωνικής διαστρωμάτωσης που βασίζονται σε διαφορετικές εθνοτικές ομάδες, 

παράλληλα με εκείνες που βασίζονται στην κοινωνική τάξη. 

Επομένως ,είναι σημαντικό να αναζητηθούν πληροφορίες/ απόψεις/ γνώση πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων και οι σημαίνουσες συμμετοχής σε αυτές. Προκειμένου να μετρηθεί ο βαθμός 

συμμετοχής, γνώσης, και οι προτιμήσεις σε πολιτιστικές δραστηριότητες, οι οποίες αναφέρονται σε 

εικαστικές τέχνες, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσική, άλλες εκδηλώσεις διασκέδασης, και 

οικογενειακές μορφές ψυχαγωγίας πρέπει να καταγράφονται η έκταση, η φύση και η συχνότητα της 

συμμετοχής στις διάφορες δραστηριότητες. Η παράμετρος της γνώσης πρέπει να εκτιμάται στο μέτρο 

του κατά πόσον είναι ενημερωμένα τα άτομα για τα διάφορα πολιτιστικά αγαθά και το επίπεδο 
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εξοικείωσης με αυτά. Οι απόψεις ή οι καλλιτεχνικές προτιμήσεις προσμετρώνται με βάση τι αρέσει και 

τι όχι από συγκεκριμένα είδη και το περιεχόμενο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Tο πολιτισμικό κεφάλαιο προσδιορίζεται μέσω ερωτήσεων σχετικά με τα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά και τις πολιτισμικές προδιαθέσεις των μελών της κοινότητας λαμβάνονται δε υπόψη και 

τα ακαδημαϊκά προσόντα, μορφωτική εμπειρία (π.χ. τύποι εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο 

απόκτησαν μόρφωση), πολιτισμικές προδιαθέσεις που αποκτήθηκαν κατά την παιδική ηλικία, καθώς και 

άλλες δεξιότητες ή καλλιτεχνικές δυνατότητες. Η ερευνητική προσέγγιση πρέπει να παρέχει δεδομένα 

για τη κάλυψη πεδίων, όπως του οικονομικού, του πολιτισμικού και του κοινωνικού κεφαλαίου, που 

ενδέχεται να εξεταστούν μέσα από διαφορετικές οπτικές.  

 

Κοινωνική ενσωμάτωση και κοινωνικός αποκλεισμός  

 

Η κοινωνική ενσωμάτωση μπορεί να οριστεί ως μια σειρά από θετικές ενέργειες για την επίτευξη 

της ισότητας στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, ώστε να υποστηριχτούν όλα τα άτομα 

ανεξαιρέτως να συμμετέχουν στην κοινότητα που ζουν, όπως και στην ευρύτερη κοινωνία. Είναι 

ένα θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ατόμου που του επιτρέπει να έχει την ευκαιρία και δυνατότητα να 

συμμετέχει ισότιμα κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά, σωματικά και πολιτικά στην κοινωνία. Η 

άσκηση αυτού του δικαιώματος ευεργετεί όλα τα άτομα και είναι το βασικό στοιχείο για την 

οικοδόμηση υγιών και ολοκληρωμένων κοινοτήτων. Η κοινωνική ενσωμάτωση συχνά 

πλαισιώνεται από τον αντίθετο ορισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο κοινωνικός αποκλεισμός 

μπορεί να οριστεί ως η εμπειρία των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Αυτό συμβαίνει 

όταν ορισμένα άτομα αποκλείονται από κάποιες, αλλά όχι κατ’ ανάγκη από όλες, πτυχές της 

καθημερινής ζωής που θεωρούνται φυσιολογικές. 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός αναγνωρίζεται σε όλη τη βιβλιογραφία ως έννοια ευρύτερη από τη 

φτώχεια, καθώς ταυτίζεται με μια σειρά από διαδικασίες και δεν εκλαμβάνεται απλά ως αποτέλεσμα. 

Ειδικότερα, προσδιορίζεται ως πολυδιάστατη έννοια και αντικατοπτρίζει τη σημασία της συμμετοχής σε 

όλες τις πτυχές μίας συγκεκριμένης κοινωνίας, και επικεντρώνεται τόσο στο άτομο όσο και στα θεσμικά 

όργανα που επιτρέπουν ή περιορίζουν την κοινωνική, οικονομική, πολιτική, πολιτισμική συμμετοχή 

(Βεργέτη, 1999).  

 

Η σημασία της δια βίου εκπαίδευσης 

 

Το πεδίο της δια βίου εκπαίδευσης είναι ευρύ και πολυδιάστατο, και για το λόγο αυτό, είναι 

σκόπιμο να τονιστούν εδώ οι πτυχές που διαμορφώνουν το ερευνητικό ενδιαφέρον της παρούσας 

εργασίας. Το ενδιαφέρον για την κοινωνική δικαιοσύνη, διαπολιτισμική κατανόηση και κοινωνική 

ενσωμάτωση επηρεάζει την άποψη αυτής της μελέτης για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη δια βίου 

μάθηση. Κατά συνέπεια ο ορισμός για τη διά βίου μάθηση και εκπαίδευση προκύπτει από το 

ενδιαφέρον αυτό.  

Ωστόσο, το σημείο εκκίνησης είναι η αναγνώριση ότι το πεδίο της δια βίου μάθησης περιλαμβάνει 

όλες τις μορφές μάθησης κατά τη διάρκεια της ζωής. Αυτό περιλαμβάνει τις έννοιες μιας γραμμικής 

εξέλιξης πέραν της επίσημης σχολικής εκπαίδευσης, καθ' όλη την ενηλικίωση, αλλά παράλληλα, και του 

εύρους της μάθησης. Αυτό σημαίνει, μάθηση η οποία δεν αποσκοπεί μόνο στην αναρρίχηση σε 

υψηλότερα επίπεδα της κλίμακας προσόντων, αλλά μάθηση που αποσκοπεί στην κατανόηση ενός 

ευρέως φάσματος ενδιαφερόντων και κοινωνικών ζητημάτων. Ως εκ τούτου, από τη μια πλευρά έχει 

καταστεί ένας στόχος πολιτικών με σκοπό την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ από την 

άλλη πλευρά, θεωρείται ως κοινωνική λειτουργία για το δυνάμωμα της δημοκρατίας και την 

ενθάρρυνση ενεργούς πολιτικής μάθησης και συντελεί δυναμικά και αποτελεσματικά στην 

διαπολιτισμική κατανόηση η οποία είναι μια σταθερά στις σύγχρονες κοινωνίες. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η σχέση μεταξύ του πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου και της 

διά βίου μάθησης έχει μια ευρύτερη σημασία τόσο σε τοπικό όσο και ευρύτερο πλαίσιο. Παράλληλα, τα 

δύο αυτά κεφάλαια όσο και η διά βίου μάθηση αποτελούν μία σύνθετη πρόκληση, κυρίως για την 

κυβέρνηση, η οποία πρέπει να ενεργεί ως διαμεσολαβητής (μεταξύ φορέων χάραξης πολιτικής - 
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εργαζομένων/μανθανόντων) που θα προσπαθεί να πείσει για την αποτελεσματικότητα της και όχι απλώς 

θα παρέχει υπηρεσίες (Field, 2000: 26-34).  

Θα ήθελα, κλείνοντας, να προσθέσω ένα ακόμη στοιχείο στην γενικότερη εικόνα. Το έργο του 

Pierre Bourdieu έχει επικεντρωθεί κυρίως στις σχέσεις μεταξύ κοινωνικής τάξης, εκπαίδευσης και 

κουλτούρας. Ο Ghassan Hage, ένας Αυστραλός επιστήμονας που σπούδασε κοντά στον Bourdieu, έχει 

αναπτύξει ένα πλαίσιο για την εξέταση παρόμοιων διαδικασιών στις σχέσεις μεταξύ κυρίαρχων και 

μειονοτικών εθνοτικών ομάδων. Ο Hage (1998) υποστηρίζει ότι η εξοικείωση με την εθνική κουλτούρα, 

δεν προσφέρει μόνο την αίσθηση ότι κάποιος ανήκει κάπου, αλλά και ένα προνομιακό πόρο που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των μειονοτικών ομάδων. Η έλλειψη αυτής της εξοικείωσης από 

πλευράς αποκλεισμένων κοινωνικά εθνοτικών ομάδων μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την κοινωνική 

τους ενσωμάτωση και ανέλιξη. Τα παραπάνω αποτέλεσαν τη βάση για την αρχή της ισότητας και στην 

αγορά εργασίας. Με το νόμο 1414/84 ορίζεται ότι όλοι οι πολίτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην 

εργασία, την επαγγελματική κατάρτιση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ανεξαρτήτως φύλου. 

Διευκρινίζεται τέλος ότι οι γυναίκες έχουν δικαίωμα σε όλα τα οφέλη με ίσους όρους με τους άνδρες. 

Όμως, παρά την εμφάνιση σημαντικών αλλαγών σε θεσμικό επίπεδο, η επεξεργασία των 

πρόσφατων στατιστικών στοιχείων δείχνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται ουσιαστικές διαφορές 

ανάμεσα στη γυναικεία και ανδρική απασχόλησης, τόσο όσον αφορά την κλαδική κατανομή των θέσεων 

απασχόλησης όσο και τη θέση που κατέχουν στην επαγγελματική ιεραρχία στο εσωτερικό των κλάδων 

και των επιχειρήσεων. Διαφορές με βάση το φύλο είναι βέβαια και σε επίπεδο Ε.Ε. Ωστόσο στην 

Ελλάδα, οι διαφορές αυτές είναι ακόμη πιο έντονες και αποκλίνουν σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο. Μια πιο επικεντρωμένη ματιά αποκαλύπτει ότι ο χαρακτήρας της γυναικείας εργασίας στην Ελλάδα 

χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση των οικονομικά ενεργών γυναικών στον αγροτικό τομέα, 

επίσης το μεγαλύτερο μέρος της απασχόλησης των γυναικών (64,5% επί του συνόλου των εργαζόμενων 

γυναικών) συγκεντρώνεται στον κλάδο των υπηρεσιών, τέλος τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο 

δημόσιος τομέας είναι ο σημαντικός εργοδότης των γυναικών στην Ελλάδα (Eurostat, 2007). 

 

Εκπαίδευση και φύλο 

 

Η κοινωνιολογική θεωρία για το φύλο και την εκπαίδευση έχει διαγράψει μια μακρά πορεία 

έντονου προβληματισμού από πλευράς πολλών θεωρητικών της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. 

Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει σημειωθεί κάποια αλλαγή προς την κατεύθυνση 

του φύλου στο χώρο της εκπαίδευσης. Ωστόσο αυτές οι αλλαγές είναι κυρίως ποσοτικές και 

αφορούν την αύξηση πρόσβασης και συμμετοχής του γυναικείου φύλου στις διάφορες βαθμίδες 

αλλά ελάχιστα την κατεύθυνση σπουδών (Μαραγκουδάκη, 1991, 46). 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις μπορούν βάσιμα να ερμηνευθούν, εάν λάβουμε υπόψη μας τα έργα του 

Althusser και των Bowles και Gintis, όπου διαπιστώνεται η βασική αρχή ότι η εκπαίδευση παίζει 

σημαντικό ρόλο, αν όχι κρίσιμο στην αναπαραγωγή του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Κατά τον 

Althusser, σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν δύο πλευρές, Πρώτον, η αναπαραγωγή των παραγωγικών 

δυνάμεων και δεύτερον, η αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων παραγωγής. 

 

Λόγοι συμμετοχής στην ενήλικη μάθηση 

 

Για τους ενήλικους η ιδιότητα του εκπαιδευόμενου έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Όταν αποφασίζουν 

να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης, το κάνουν συνήθως για συγκεκριμένους λόγους, 

που σχετίζονται με τη φάση της ζωής που διανύουν και τις ανάγκες που προκύπτουν. 

Εκπαιδεύονται επειδή διαπιστώνουν ότι χρειάζονται ορισμένες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους 

επιτρέψουν να αντεπεξέλθουν καλύτερα στις σύγχρονες ή στις μελλοντικές συνθήκες της ζωής 

τους. Έρχονται λοιπόν με συγκεκριμένους στόχους, μερικοί από τους οποίους είναι: στόχοι 

επαγγελματικοί, στόχοι εκπλήρωσης κοινωνικών ρόλων, στόχοι προσωπικής ανάπτυξης, στόχοι 

απόκτησης κύρους. Ωστόσο δεν λείπουν και οι περιπτώσεις στις οποίες έρχονται στην εκπαίδευση 

με συγκεχυμένους ή αόριστους στόχους. Παρόλα αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις η συμμετοχή 
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των ενηλίκων σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί επιλογή συνειδητή, συνδεδεμένη με 

αρκετά σαφείς στόχους (Κόκκος, 2005, 86-87). 

 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον από πλευράς των γυναικών να συμμετάσχουν 

σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στοχεύουν στην 

ανάπτυξη της ανθρώπινης δυνατότητας, εστιάζουν στις ατομικές ανάγκες τα ενδιαφέροντα, τις 

ικανότητες και την προσωπικότητα των εκπαιδευόμενων. Στα Σ.ΔΕ. οι εκπαιδευόμενοι 

ενθαρρύνονται ώστε να κατακτήσουν γνώσεις δεξιότητες χρήσιμες για την αγορά εργασίας και 

κριτική σκέψη που απαιτεί η νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. 

Το Σ.Δ.Ε., θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα με τον νόμο 2525/97. Έχει ως αποστολή την ολοκλήρωση 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ατόμων 18 ετών και άνω, την επανασύνδεσή τους με την εκπαίδευση 

καθώς και την προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Δηλαδή να προσφέρουν στους νέους που έχουν 

αποκλειστεί από το εκπαιδευτικό σύστημα ή που φαίνεται ότι θα αποκλειστούν, τις καλύτερες δυνατές 

καταρτίσεις και την καλύτερη πλαισίωση για να τους δοθεί αυτοπεποίθηση. Το Σ.Δ.Ε. δεν είναι ένα 

γυμνάσιο όπως το τυπικό, που απλώς επαναλαμβάνεται με καθυστέρηση μερικών ετών. Είναι ένα 

σχολείο με διαφορετικό χαρακτήρα και διαφορετική φιλοσοφία. Αν το «τυπικό σχολείο» αποτελεί μια 

«πρώτη ευκαιρία» κάθε ατόμου για την ένταξη του στην κοινωνία, θα πρέπει να δεχτούμε ότι αυτό δεν 

ισχύει για τα λιγότερο ευνοημένα άτομα, τα οποία συχνά δεν έχουν το απαραίτητο «κοινωνικό 

κεφάλαιο» που να τους επιτρέπει να επωφεληθούν· από την παρεχόμενη στα σχολεία εκπαίδευση. Τα 

άτομα αυτά έρχονται αντιμέτωπα με το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού αφού η εγκατάλειψη 

του σχολείου πριν την ολοκλήρωση του επίσημου κύκλου εκπαίδευσης, σημαίνει στην ουσία, 

αποκλεισμό από την αγορά εργασίας αλλά και αποκλεισμό από τις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Κατά την Cross η μετάβαση είναι μία περίοδος αλλαγής που επιδρά πολλαπλά στο κύκλο ζωής των 

συμμετεχόντων (Cross, 1988). Σύμφωνα με την θεωρία της μετάβασης η απόφαση κάποιου ενήλικα να 

συμμετέχει σε μία εκπαιδευτική δραστηριότητα συνδέεται με αλλαγές μικρής ή μεγάλης κλίμακας στη 

ζωή του (Aslanian k Brickell, 1980).  
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

ΤΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ  

ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

 

Ευγενία Βιλλιώτη  

Ευγενία Βασιλακάκη 
 

 

 

Περίληψη 

 

Οι βιβλιοθήκες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στα 

σωφρονιστικά ιδρύματα η βιβλιοθήκη «συμβάλλει στην αυτομόρφωση των κρατουμένων» 

(Σωφρονιστικός Κώδικας, Ν.2776/99, Αρ. 37, Παρ. 4). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η 

διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι Βιβλιοθήκες στα σωφρονιστικά ιδρύματα στην 

Ελλάδα αναφορικά με την προώθηση της Διά Βίου Μάθησης, με τη χρήση των μέσων 

εκπαίδευσης, αλλά και την προώθηση του σωφρονισμού των κρατουμένων. Παρουσιάζεται η 

ελληνική νομοθεσία που συσχετίζει τις Βιβλιοθήκες με τη Διά Βίου Μάθηση στα σωφρονιστικά 

ιδρύματα και γίνεται αναφορά σε σχετικές έρευνες της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας. Η 

συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2014 και απευθύνθηκε στους υπεύθυνους 

των Βιβλιοθηκών εννέα ελληνικών σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Αυτό που προκύπτει είναι πως δεν 

υπάρχει άμεσος συσχετισμός της Βιβλιοθήκης με τη Διά Βίου Μάθηση, την εκπαίδευση ή τον 

σωφρονισμό γενικότερα. Εντοπίστηκαν σωφρονιστικοί, συμβουλευτικοί και εκπαιδευτικοί ρόλοι, 

οι οποίοι όμως δεν σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Δεν παρέχονται 

οργανωμένα και συχνά προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης μέσα στη Βιβλιοθήκη, ούτε 

αναπτύσσονται συνεργασίες με άλλους φορείς εντός ή εκτός του ιδρύματος. Εν τούτοις, υπάρχει η 

πεποίθηση από τη μεριά των υπεύθυνων των Βιβλιοθηκών, πως με την κατάλληλη οργάνωση και 

προσαρμογή της Βιβλιοθήκης, αυτή μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην επανένταξη και 

επιμόρφωση των κρατουμένων. Η παρούσα έρευνα συμβάλει στην ανάδειξη της σπουδαιότητας 

του ρόλου των Βιβλιοθηκών των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, αλλά και των μέσων που 

αναπτύσσουν για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης. Τέλος, αναδεικνύει την ανάγκη 

προώθησης συνεργασιών μεταξύ των διαφορών φορέων που συμπράττουν για το σωφρονισμό και 

την επιτυχή επανένταξη των κρατουμένων (πχ. κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, 

βιβλιοθηκονόμοι). 

Λέξεις - κλειδιά: βιβλιοθήκες, σωφρονιστικά ιδρύματα, αυτομόρφωση, εκπαίδευση, ρόλος 

βιβλιοθηκονόμων, συνεργασίες, επιμορφωτικά προγράμματα 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η εκπαίδευση στα σωφρονιστικά ιδρύματα αναπτύχθηκε παράλληλα με το Διαφωτισμό, περίπου 

δηλαδή στα τέλη του 18
ου

 αιώνα. Συγκεκριμένα, το 1789, ο William Rogers, ιερέας σε φυλακή της 

Φιλαδέλφεια, Η.Π.Α. δίδαξε τα πρώτα μαθήματα, θρησκευτικού χαρακτήρα σε κρατουμένους 

(Δημητρούλη, Θεμελή και Ρηγούτσου, 2006). Στα τέλη του 19
ου

 και αρχές 20
ου

 αιώνα, ο Zebulon 

Brockway, διευθυντής της φυλακής Elmira στη Νέα Υόρκη, συνέδεσε για πρώτη φορά την 

εκπαίδευση στα σωφρονιστικά ιδρύματα με την επανένταξη των κρατουμένων και προώθησε την 

εξατομικευμένη διδασκαλία. Μεταξύ 1920 και 1940, ο Austin McCormick, υπεύθυνος των 
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φυλακών στις Η.Π.Α., ανέλαβε την πρωτοβουλία να ιδρύσει σχολεία και Βιβλιοθήκες μέσα στα 

σωφρονιστικά ιδρύματα και εξέδωσε σχετικό εγχειρίδιο εκπαίδευσης για έγκλειστους ενήλικες. 

Από το 1950 και έπειτα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα προς τους κρατούμενους διευρύνθηκαν. 

Ειδικότερα, το 1991, η Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union) ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Εταιρεία 

Εκπαίδευσης στη Φυλακή (European Prison Education Association - EPEA), αναγνωρίζοντας την 

ανάγκη προώθησης της εκπαίδευσης στα σωφρονιστικά ιδρύματα. Στην Ελλάδα, σχετικές 

πρωτοβουλίες και διαδικασίες ξεκίνησαν μόλις τη δεκαετία του 1990 (Δημητρούλη, Θεμελή και 

Ρηγούτσου, 2006). 

Η Διά Βίου Μάθηση (Life-Long Learning) ορίζεται με τον Ν. 3879/10, Άρθρο 1, Παρ. 1, ως 

«όλες οι µορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που 

αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη 

και εξέλιξη του ατόµου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού 

συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη». Η Δημόσια 

Βιβλιοθήκη σύμφωνα με τους IFLA & UNESCO (1994) σχετίζεται με την προώθηση της Διά Βίου 

Μάθησης, αφού αποτελεί την «τοπική πύλη στη γνώση, παρέχει το βασικό πλαίσιο για τη δια βίου 

μάθηση, την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και την πολιτιστική ανάπτυξη των ατόμων και των 

κοινωνικών ομάδων». Οι υπηρεσίες της «παρέχονται στη βάση της ισότητας στην πρόσβαση για 

όλους» και ειδικότερες υπηρεσίες της και υλικό πρέπει να «παρέχονται σ’ εκείνους τους χρήστες 

που δεν μπορούν, για οποιονδήποτε λόγο, να χρησιμοποιήσουν τις συμβατικές υπηρεσίες και το 

υλικό, όπως για παράδειγμα [...] οι φυλακισμένοι» (IFLA & UNESCO, 1994, σ. 2). 

Η παρούσα έρευνα σκοπόνα εξετάσει το ρόλο των Βιβλιοθηκών στα σωφρονιστικά ιδρύματα 

στην Ελλάδα. Δίνεται έμφαση στη χρήση της Βιβλιοθήκης στο σωφρονισμό και τη σχέση της με τη 

Διά Βίου Μάθηση και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες των σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα, η 

συγκεκριμένη εργασία στοχεύει στη διερεύνηση: 

 του ρόλου των συσχετιζόμενων ατόμων και φορέων που προωθούν τη Διά Βίου Μάθηση. 

 των μέσων που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη για την προώθηση της Διά Βίου Μάθησης στους 

κρατούμενους. 

 της αποτελεσματικότητας αυτών των μέσων στην επίτευξη της αυτό-μόρφωσης των 

κρατουμένων. 

Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη του ρόλου των Βιβλιοθηκών ως φορέων εκπαίδευσης 

και σωφρονισμού. Επιπλέον, στην καταγραφή των εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και κοινωνικών 

προσπαθειών για την προώθηση της Διά Βίου Μάθησης στα σωφρονιστικά ιδρύματα, αλλά και 

στην ανάδειξη της ανάγκης συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων (πχ. Υπουργείο Παιδείας, 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, σωφρονιστικά ιδρύματα, Δημόσιες Βιβλιοθήκες), αλλά και επιστημόνων 

(πχ. εκπαιδευτικών, βιβλιοθηκονόμων, κοινωνικών λειτουργών).  

Το παρόν άρθρο έχει της εξής δομή. Αρχικά πραγματοποιείται μια επισκόπηση της διεθνούς 

και ελληνικής βιβλιογραφίας αναφορικά με τη χρήση της Βιβλιοθήκης στα σωφρονιστικά ιδρύματα 

και τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα. Εν συνεχεία, περιγράφεται η μεθοδολογική προσέγγιση που 

υιοθετήθηκε για τη διενέργεια της παρούσας έρευνας. Ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Τέλος, σχολιάζονται τα κύρια συμπεράσματα με τη σχετική βιβλιογραφία, ενώ αναδεικνύονται οι 

επιπτώσεις της έρευνας, επισημαίνονται οι περιορισμοί της και διατυπώνονται προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα. 

 

1. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

1.1.  Νομοθεσία 

 

Στην Ελλάδα, ο Σωφρονιστικός Κώδικας (Ν. 2776/99) θεσμοθέτησε για πρώτη φορά την ύπαρξη 

της Βιβλιοθήκης το 1999 (Άρθρο 20, παρ, 6.) και επισήμανε ότι η «αυτoμόρφωση των 

κρατουμένων» διευκολύνεται μέσα από αναγνωστήρια και δανειστικές βιβλιοθήκες συνεχώς 

εμπλουτιζόμενες, ενώ «η βιβλιοθήκη αυτή [μπορεί να] αποτελεί παράρτημα της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης» (Άρθρο 37, παρ. 4 & 5). Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η δυνατότητα 
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συσχέτισης άλλων φορέων (πχ. Βιβλιοθήκη) με το σωφρονιστικό ίδρυμα και διαφαίνεται ο 

παιδαγωγικός χαρακτήρας της Βιβλιοθήκης στο σωφρονιστικό ίδρυμα.  

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 2525/97, ενώ ο σκοπός και 

οι στόχοι τους διατυπώθηκαν με την Υπουργική Απόφαση 237/2003. Ο Σκοπός της ίδρυσής τους 

αφορά στην «προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων» και επανασυνδέσουν τους 

εκπαιδευόμενους με την εκπαίδευση, βοηθούν στην κοινωνική ένταξη και συμβάλουν στην ένταξη 

των ενηλίκων στον κόσμο της εργασίας. Σύμφωνα με το Άρθρο 15 της Υπουργικής Απόφασης 

237/2003, πρέπει να λειτουργεί Βιβλιοθήκη εντός των Σ.Δ.Ε., η οποία να εμπλουτίζεται με 

επιμορφωτικό υλικό από τους εκπαιδευτικούς των Σ.Δ.Ε. Βάσει αυτής της απόφασης, έχουν ιδρυθεί 

επτά συνολικά Σ.Δ.Ε. σε σωφρονιστικά ιδρύματα στην Ελλάδα (Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου 

Μάθησης, 2012). Βιβλιοθήκη μπορεί να υπάρχει στο σωφρονιστικό ίδρυμα, αλλά και στο Σ.Δ.Ε. 

του ιδρύματος, εφόσον αυτό λειτουργεί μέσα στο σωφρονιστικό ίδρυμα, είτε να είναι παράρτημα 

της τοπικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Σε όλες τις περιπτώσεις, η νομοθεσία συσχετίζει τη 

Βιβλιοθήκη με την εκπαίδευση και την αυτομόρφωση των κρατουμένων. 

Στο εξωτερικό, η σχετική νομοθεσία είναι σαφέστερη και αναλυτικότερη. Στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Βιβλιοθήκη έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα στα σωφρονιστικά ιδρύματα. Στη 

θεσπισμένη νομοθεσία, και μέσα από εκτενείς Οδηγίες, αναδεικνύεται ο επιμορφωτικός 

χαρακτήρας της Βιβλιοθήκης, αλλά και η σημαντική συμβολή της στην επανένταξη των 

κρατουμένων στην κοινωνία (Prison Library Service, 2011). Σε Διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή των 

Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε μια Σύσταση (Recommendation) στην 952η 

συνάντηση των Εκπροσώπων των Υπουργών (Committee of Ministers), σχετικά με τους 

Σωφρονιστικούς Κανόνες. Ειδικότερα, αυτή επισήμαινε την επιμορφωτική χρήση της Βιβλιοθήκης 

μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στα σωφρονιστικά ιδρύματα (Επιτροπή των Υπουργών, 2006). 

Οι Ευρωπαϊκές επιταγές για την εκπαίδευση των κρατουμένων, οδηγούν τη Βιβλιοθήκη στο να 

υιοθετεί ένα πιο ενεργητικό ρόλο στην επιμόρφωση των κρατουμένων. 

 

1.2.  Ερευνητική Δραστηριότητα 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν πραγματοποιηθεί ποικίλες έρευνες αναφορικά με την προώθηση της 

Διά Βίου Μάθησης από τις Βιβλιοθήκες των σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, ο Field 

(2008) ερεύνησε την προώθηση του αλφαβητισμού και την εκπαίδευση των κρατουμένων στα 

αγγλικά σωφρονιστικά ιδρύματα μέσω της Βιβλιοθήκης. Αν και δεν υπάρχει άμεσος συσχετισμός 

Εκπαίδευσης και Βιβλιοθήκης, εν τούτοις έχουν αναπτυχθεί διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα 

στα αγγλικά σωφρονιστικά ιδρύματα, όπως Λέσχες Βιβλίου, αλλά χωρίς ιδιαίτερη απήχηση στους 

κρατουμένους (Field, 2008). Εν αντιθέσει, στην Πολωνία, η Zybert (2011) αναφέρεται σε 

προγράμματα επανένταξης και επιμόρφωσης διά μέσου της Βιβλιοθήκης που προωθούν τη 

διαδικασία κατάκτησης της γνώσης και τη προσφορά πρακτικών γνώσεων για την επανένταξη των 

κρατουμένων. Τα προσφερόμενα προγράμματα ποικίλουν, αλλά αφορούν κυρίως στον 

αλφαβητισμό και την τέχνη (Zybert, 2011). 

Στη Γερμανία έχει δημιουργηθεί το “Prison Library Support Group” το οποίο στοχεύει στην 

αναβάθμιση των επιμορφωτικών ενδιαφερόντων των κρατουμένων (Peschers and Patterson, 2011). 

Ο εν λόγω οργανισμός προώθησε εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και μεταξύ 

άλλων, τη χρήση της Βιβλιοθήκης για επιμόρφωση και ψυχαγωγία. Οι κρατούμενοι αναγνώρισαν 

την επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη ως την πιο δημοφιλή δραστηριότητα που τους βοηθάει να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να κοινωνικοποιηθούν και να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις και τα 

ενδιαφέροντά τους (Peschers and Patterson, 2011). Τέλος, στο Βέλγιο προσφέρονται προγράμματα 

Διά Βίου Μάθησης σε φυλακή στη Φλάνδρα με τη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης (Brosens et al., 

2014). Η Βιβλιοθήκη διεκπεραιώνει τις συνήθεις δραστηριότητες, όπως το δανεισμό βιβλίων, αλλά 

και την οργάνωση ψυχαγωγικών προγραμμάτων. Μια προσπάθεια που κρίθηκε επιτυχημένη, μια 

και οι κρατούμενοι παραδέχονται πως συμμετέχοντας σε αυτά τα προγράμματα κατάφεραν να 

πετύχουν προσωπικούς στόχους, να κοινωνικοποιηθούν και να ενταχθούν στην «κανονικότητα». Η 

επιθυμία για «ένταξη στην κανονικότητα» αποτελεί προϊόν επιτυχημένης σωφρονιστικής πολιτικής. 
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Όπως στην περίπτωση της Πολωνίας (Zybert, 2011), έτσι και στο Βέλγιο, οι κρατούμενοι έχουν 

εξατομικευμένες ανάγκες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία προσφοράς 

προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης από τις βιβλιοθήκες (Brosens et al., 2014). Αναδεικνύεται η 

ανάγκη εκσυγχρονισμού των σωφρονιστικών ιδρυμάτων προκειμένου να παρέχουν εξατομικευμένη 

διδασκαλία, γεγονός όμως που απαιτεί χρόνο, πολύ καλό προγραμματισμό, εξειδικευμένα πρότυπα 

διδασκαλίας και αφοσίωση. Είναι φανερό πως στις αντίστοιχες έρευνες του εξωτερικού υπάρχει 

συνεργασία μεταξύ υπαλλήλων (π.χ. εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών, βιβλιοθηκονόμων), 

θεσμών (π.χ. βιβλιοθήκης, κοινωνικής υπηρεσίας, σχολείου) και υπηρεσιών που συσχετίζονται με 

το σωφρονισμό. 

Στην Ελλάδα, οι αντίστοιχες έρευνες είναι περιορισμένες και εστιάζουν σε μερικές μόνο όψεις 

του προβλήματος. Ειδικότερα, η Βατοπούλου (1994) περιγράφει τον ιδανικό υπεύθυνο της 

βιβλιοθήκης ενός σωφρονιστικού ιδρύματος, ως αυτόν που προωθεί την εκπαίδευση μέσα από τη 

βιβλιοθήκη και που έχει γνώσεις εκπαιδευτή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιπροσθέτως, 

η Οικονομοπούλου (1995) επικεντρώθηκε στην παρουσίαση της Βιβλιοθήκης της Κασσαβετείας. Η 

εν λόγω βιβλιοθήκη εξυπηρετούσε και εξωτερικούς χρήστες, ενώ ο υπεύθυνος βιβλιοθηκονόμος 

συνεργαζόταν με το δάσκαλο του σχολείου για την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Τέλος, ο Σχίζας (2013) εστίασε στις αγροτικές φυλακές και παρουσίασε τη σύγχρονη εικόνα των 

βιβλιοθηκών αυτών στην Ελλάδα αναφέροντας την απουσία σύνδεσης τους με την εκπαίδευση και 

την φανερή υπολειτουργία τους λόγω οικονομικών δυσχερειών και έλλειψης προσωπικού. Είναι 

φανερό πως στην Ελλάδα, η σχετική έρευνα είναι περιορισμένη και αφορά στην παρουσίαση 

μεμονωμένων περιπτώσεων βιβλιοθηκών σωφρονιστικών ιδρυμάτων, ενώ δεν έχει καταγραφεί 

καθόλου ο ρόλος των βιβλιοθηκών στην υποστήριξη της Δια Βίου Μάθησης των κρατουμένων σε 

σωφρονιστικά ιδρύματα, αλλά και τα μέσα που υιοθετούν για την επίτευξη του σωφρονισμού και 

της επανένταξης των κρατουμένων.  

 

2. Μεθοδολογία έρευνας 

2.1.  Μέθοδος: Συνέντευξη 

 

Η εν λόγω έρευνα υιοθέτησε τη ποιοτική μέθοδο της Συνέντευξης (Interview) διότι παρέχει τη 

δυνατότητα να διερευνηθούν σε βάθος οι απόψεις, αλλά και οι αιτίες που τις προκαλούν (Ritchie 

and Lewis, 2003). Επιλέχθηκε ειδικότερα η ήμι-δομημένη συνέντευξη, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η απαραίτητη ελευθερία στο συνεντευξιαζόμενο να εκφράσει σκέψεις και απόψεις, 

αλλά και να συζητηθούν θέματα που μπορεί να ανέκυπταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης (Bell, 

2005). 

Η συνέντευξη αποτελούνταν συνολικά από 37 ερωτήσεις, οι οποίες δομήθηκαν με τέτοιο τρόπο 

ώστε να διερευνηθεί ο ρόλος της βιβλιοθήκης, οι δράσεις της Βιβλιοθήκης που προωθούν τη Διά 

Βίου Μάθηση, το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να λειτουργούν αυτές οι δράσεις, αλλά και ο 

τρόπος προώθησης της Διά Βίου Μάθησης. Υπήρχαν ερωτήσεις για τη σχέση των κρατουμένων με 

τη Βιβλιοθήκη, το προφίλ των υπευθύνων και εν γένει τον τρόπο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. 

Όλες οι ερωτήσεις παρείχαν τη δυνατότητα περαιτέρω διευκρινήσεων, αλλά και την ελευθερία στο 

συνεντευξιαζόμενο να αναπτύξει τη σκέψη του. Οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την 

αντίστοιχη βιβλιογραφία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αλλά και με τις ανάγκες της παρούσας 

έρευνας. 

 

2.2.  Συλλογή Δεδομένων 

 

Στην Ελλάδα υπάρχουν 27 σωφρονιστικά ιδρύματα και 3 ψυχιατρεία. Προσεγγίστηκαν αρχικά 9 

από αυτά με βάση τη γεωγραφική περιοχή, ώστε αυτά να βρίσκονται τόσο σε κεντρικές και 

μεγάλες πόλεις, όσο και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερη 

αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπευθύνους 

των Βιβλιοθηκών, στάλθηκαν οι αναγκαίες αιτήσεις παραχώρησης άδειας διεξαγωγής συνέντευξης. 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τελικά με 7 υπευθύνους Βιβλιοθηκών αντίστοιχων 
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σωφρονιστικών ιδρυμάτων, ενώ πραγματοποιήθηκε και μία 8
η
 συνέντευξη, με τον υπεύθυνο της 

Βιβλιοθήκης Σ.Δ.Ε, που λειτουργεί σε 1 από αυτά τα 7 σωφρονιστικά ιδρύματα. Οι συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2014. Ο μέσος όρος διάρκειας των συνεντεύξεων 

ήταν 30 λεπτά (15 λεπτά η μικρότερη και 45 η μεγαλύτερη). 

 

2.3.  Ανάλυση Δεδομένων 

 

Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν εν γνώσει και κατόπιν αδείας των συνεντευξιαζομένων και 

καταγράφηκαν έπειτα σε ηλεκτρονικά κείμενα. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε ειδικό 

πρόγραμμα ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων NVivo
3
, το οποίο επιτρέπει την ποιοτική ανάλυση των 

δεδομένων της συνέντευξης με ένα ταχύτερο και συστηματικό τρόπο.  

 

3. Αποτελέσματα έρευνας 

 

Οι υπεύθυνοι της Βιβλιοθήκης παρουσιάζουν έναν ευρύτερο ρόλο κοινωνιολόγου, μια και η 

εκπαίδευση και η ειδικότητά τους είναι κοινωνικός λειτουργός και κοινωνιολόγος, ενώ υπάγονται 

στην κοινωνική υπηρεσία του ιδρύματος. Απασχολούνται στη βιβλιοθήκη ενδυόμενοι ένα 

συμβουλευτικό και σωφρονιστικό ρόλο. Συμβουλευτικός αναφορικά με την υποστήριξη των 

κρατουμένων στην επιλογή βιβλίων, μια και αφιερώνουν ακόμα και προσωπικό χρόνο στον 

εμπλουτισμό της συλλογής της βιβλιοθήκης. Σωφρονιστικό αναφορικά με το είδος των βιβλίων της 

συλλογής της βιβλιοθήκης που προσφέρονται, τη διοργάνωση καλλιτεχνικών προγραμμάτων και 

δραστηριοτήτων, αλλά και την προώθηση των σχολικών δραστηριοτήτων (βλέπε Πίνακα 1).  

 

Πίνακας 1. Κεντρικότεροι ρόλοι των υπεύθυνων ατόμων που προωθούν τη Διά Βίου Μάθηση μέσα 

από τη Βιβλιοθήκη. 

Κώδικες που Δόθηκαν Απαντήσεις - Θεματικές Κατηγορίες
4
 

Ειδικότητα - Θέση 

εργασίας 

Κοινωνικός λειτουργός (4/7) 

Σπουδές 
Κοινωνικός λειτουργός (4/7) 

Κοινωνιολόγος (2/7) 

Προϋπηρεσία στη 

Βιβλιοθήκη 

Όσο καιρό εργάζεται στο ίδρυμα (7/7) 

Αρμοδιότητες 

Ευθύνη της Βιβλιοθήκης (3/7) 

Άλλα - δε διευκρινίζεται (2/7) 

Πρωτοβουλίες, εύρεση υλικού (2/7) 

Συμβούλιο Φυλακής (1/7) 

Άποψη για το ρόλο τους 

Πολλές αρμοδιότητες (5/7) 

Προτεραιότητα σε άλλες δραστηριότητες (4/7) 

                                                      
3
 http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx [Έγινε Πρόσβαση: 25/09//2015] 

4
  Ο τρόπος που παρουσιάζονται οι απαντήσεις είναι κλασματικός. Αναφέρεται στο ποσό των σχετικών 

απαντήσεων που δόθηκαν προς τις συνολικές απαντήσεις που σχετίζονται με την ίδια ερώτηση. 

http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx
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Τα μέσα που εντοπίστηκαν ότι χρησιμοποιούν οι Βιβλιοθήκες για την προώθηση της Διά Βίου 

Μάθησης είναι κυρίως οι εκδηλώσεις, ενώ απουσιάζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι 

εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, εκδηλώσεις στη Βιβλιοθήκη πραγματοποιούνται σε 

τρία σωφρονιστικά ιδρύματα από τα επτά που εξετάστηκαν. Δεν διεξάγονται συχνά, ενώ έχουν 

επιμορφωτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, οι εκδηλώσεις αναφέρονται σε λέσχες ανάγνωσης και 

ομιλίες, αλλά και ποικίλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως θεατρική ομάδα, προβολές 

κινηματογραφικών ταινιών (βλέπε Πίνακα 2). Οι εκδηλώσεις αυτές διοργανώνονται με σκοπό την 

προώθηση της εκπαίδευσης και του διαλόγου. Αν και αυτές δεν διοργανώνονται από τη 

Βιβλιοθήκη, διεξάγονται σε αυτήν κυρίως λόγω έλλειψης κάποιου άλλου χώρου (βλέπε Πίνακα 2). 

Στην προσπάθεια εντοπισμού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πλην των ψυχαγωγικών 

εκδηλώσεων που αναφέρθηκαν, διαφάνηκε πως δεν υφίστανται σε καμία Βιβλιοθήκη. Επιπλέον, 

δεν περιγράφονται κάποιες εξειδικευμένες υπηρεσίες πλην του δανεισμού του υλικού στους 

κρατούμενους, τη συλλογή βιβλίων και, σε μικρότερη κλίμακα, περιοδικών (βλέπε Πίνακα 2). Μία 

Βιβλιοθήκη ανέφερε τη περίπτωση διαδανεισμού. Επίσης, στις Βιβλιοθήκες δεν υπάρχει 

δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο διαδίκτυο. Παρόλο που η πρόσβαση σε 

ηλεκτρονική πληροφορία επιτρέπεται σε χώρους εκπαίδευσης π.χ., εν τούτοις οι Βιβλιοθήκες δεν 

παρέχουν τον αντίστοιχο εξοπλισμό (βλέπε Πίνακα 2). 

 

Πίνακας 2. Κεντρικότερα Μέσα που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη για την προώθηση της Διά Βίου 

Μάθησης 

Κώδικες που 

Δόθηκαν 

Απαντήσεις - Θεματικές κατηγορίες 

Εκδηλώσεις 

Λέσχες βιβλίου (3/7) 

Θεατρικές παραστάσεις (3/7) 

Ομιλίες (3/7) 

Συμβουλευτική (2/7) 

Κινηματογράφος (2/7) 

Λόγος 
Μόρφωση (2/7) 

Προώθηση διαλόγου (2/7) 

Αιτία Ταύτιση χώρου Βιβλιοθήκης με άλλο χώρο (2/7) 

Συχνότητα Αραιή (2/3) 

Εκπαιδευτικά 

προγράμματα 

Δεν πραγματοποιούνται (7/7) 

Υπηρεσίες Δανεισμός (7/7) 

Ύπαρξη Η/Υ 
Όχι (6/7) 

Ναι, χωρίς διαδίκτυο (1/7) 

  

Διαφάνηκε ότι η διεξαγωγή εκδηλώσεων επηρεάζει θετικά τους κρατουμένους. Ειδικότερα, οι 

υπεύθυνοι των βιβλιοθηκών θεωρούν πως οι κρατούμενοι «συγκινούνται» και πως η φυλακή 

«ζωντανεύει» (βλ. Πίνακα 3). Ωστόσο, οι κρατούμενοι δεν επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη συχνά. 

Αυτό οφείλεται στον αναλφαβητισμό και στις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αλλά και 

στην έλλειψη ξενόγλωσσου υλικού. Ανασταλτικός παράγοντας είναι και το ίδιο το περιβάλλον της 
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φυλακής, το οποίο δεν περιγράφεται ως «το πιο κατάλληλο για διάβασμα» (βλ Πίνακα 3). Η 

Βιβλιοθήκη συμβάλει στη αυτομόρφωση με την έννοια της «διεύρυνσης οριζόντων», 

προσφέροντας διέξοδο από τη καθημερινότητα του σωφρονιστικού ιδρύματος και «παιδεία» (βλ. 

Πίνακα 3). Τα Σ.Δ.Ε. και τα δημοτικά σχολεία που λειτουργούν εντός των σωφρονιστικών 

ιδρυμάτων, φαίνεται πως πρωταγωνιστούν και πως αποτελούν το μέλλον για τη προώθηση της 

εκπαίδευσης μέσα από τις Βιβλιοθήκες, μια και όπως επισημάνθηκε, είναι πιο άμεσες αναφορικά 

με την πρόσβαση και έχουν συγκεντρώσει υλικό βάσει συγκεκριμένων εκπαιδευτικών κριτηρίων 

(βλ. Πίνακα 3). 

 

Πίνακας 3. Αποτελεσματικότητα των Μέσων σε σχέση με τους κρατούμενους 

Κώδικες που 

δόθηκαν 

Απαντήσεις - Θεματικές Κατηγορίες 

Επιρροή 
Διεύρυνση οριζόντων (3/7) 

Διέξοδος (2/7) 

Επισκεψιμότητα 

Γενικά, λίγοι σε σχέση με το σύνολο (6/7): 

-Αναλφαβητισμός (4/7) 

-Προσωπικές δυσκολίες (4/7) 

-Έλλειψη ξενόγλωσσων βιβλίων (4/7) 

Συχνή χρήση (4/7) 

Εκπαιδευτική 

Διαδικασία 

Όχι, δεν βοηθάει (4/7) 

Τα άτομα που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη δεν ταυτίζονται με τα 

άτομα που φοιτούν σε σχολείο (1/7) 

Ναι (1/7) 

Αυτομόρφωση Ναι, βοηθάει (6/7) 

Αμεσότητα 

πρόσβασης 

Βιβλιοθήκη στο σχολείο (2/7) 

Βιβλιοθήκη στο Σ.Δ.Ε. (1/7) 

 

4. Συμπεράσματα έρευνας 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα εντόπισε τρεις ρόλοι που αναλαμβάνουν οι Βιβλιοθήκες των 

σωφρονιστικών ιδρυμάτων: σωφρονιστικός, συμβουλευτικός και εκπαιδευτικός. Ειδικότερα, όσον 

αφορά το σωφρονιστικό ρόλο, η Βιβλιοθήκη δε σχετίζεται άμεσα με αυτόν, αλλά περισσότερο 

μέσα από τη λειτουργία της ως μέρος της κοινωνικής υπηρεσίας του ιδρύματος. Εμμέσως επίσης, 

αναδεικνύεται και ο συμβουλευτικός ρόλος της Βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη χαρακτηρίζεται ως ένα 

μέρος που κάποιος «μπορεί να βρει το αποκούμπι του» και ότι είναι ένα «διέξοδο από την 

καθημερινότητα της φυλακής». Ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες που να καθιστούν 

τη Βιβλιοθήκη ως ένα κέντρο Συμβουλευτικής ή Σωφρονισμού. Οι υπεύθυνοι της κοινωνικής 

υπηρεσίας, που ταυτίζονται με τους υπεύθυνους των Βιβλιοθηκών, λειτουργούν και αναπτύσσουν 

τη Βιβλιοθήκη με τον καλύτερο τρόπο που κρίνουν ότι μπορεί να αναπτυχθεί, παρά τα εμπόδια που 

τους παρουσιάζονται (πχ. εκτενείς αρμοδιότητες, απασχόληση σε πολλαπλά τμήματα). 

Ο εκπαιδευτικός ρόλος της Βιβλιοθήκης ασκείται επίσης έμμεσα, αλλά είναι πιο σαφής σε 

σχέση με τους άλλους δύο που αναφέρθηκαν. Δεν υπάρχει κάποιος εργαζόμενος βιβλιοθηκονόμος, 

μια και δεν προβλέπεται στην αντίστοιχη νομοθεσία, αλλά ούτε και κάποιος εκπαιδευτικός που να 
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προωθεί δράσεις μέσα από τη Βιβλιοθήκη ή να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα. Η έλλειψη 

ηλεκτρονικών υπολογιστών οδηγεί στην αδυναμία ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών 

πληροφοριακής παιδείας και πρόσβασης στην πληροφορία γεγονός που συνάδει με την έρευνα του 

Field (2008). Η περιορισμένη συλλογή των βιβλιοθηκών οδηγεί και στην αδυναμία προσφοράς 

εξατομικευμένης διδασκαλίας και πληροφόρησης, όπως επιβάλουν οι σύγχρονες πρακτικές της 

παιδαγωγικής. Ειδικότερα, στο εξωτερικό προσφέρονται προγράμματα εξατομικευμένης 

πληροφόρησης, κατά τον ίδιο τρόπο που προσφέρεται η εξατομικευμένη διδασκαλία (Zybert, 2011; 

Brosens, De Donder, Dury et al., 2014). Εν τούτοις, οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στις εν λόγω 

βιβλιοθήκες ήταν πρωταρχικού επιπέδου (π.χ. βιβλία στην μητρική τους γλώσσα) γεγονός που δε 

μπορεί να συμβάλλει στη προσφορά πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως η εξατομικευμένη 

εκπαίδευση και πληροφόρηση. 

Το κυρίαρχο μέσο της Βιβλιοθήκης για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης αποδείχτηκε ότι 

είναι οι εκδηλώσεις, ενώ διαφάνηκε η δυνατότητα συνεργασίας με εσωτερικούς και εξωτερικούς 

φορείς. Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στον χώρο της Βιβλιοθήκης δεν είναι συχνές, αλλά 

φαίνεται πως αποτελούν σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης των κρατουμένων στις δομές της 

εκπαίδευσης και του σωφρονισμού. Συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις έχουν πολιτιστικό χαρακτήρα, 

μια και αναφέρονται, ως επί το πλείστον, σε θεατρικές παραστάσεις και λέσχες βιβλίου. Αν και 

διεξάγονται στη Βιβλιοθήκη, δεν διοργανώνονται από αυτές. Η νομοθεσία δεν προβλέπει την 

ύπαρξη μέσων προώθησης της Δια Βίου Μάθησης, γεγονός που καθιστά τη διοργάνωση και 

διεξαγωγή εκδηλώσεων ένα δύσκολο εγχείρημα.  

Αναφορικά με την ανάπτυξη συνεργασιών, η Βιβλιοθήκη, ως επί το πλείστον, δεν 

προσεγγίζεται από τις τοπικές Δημοτικές Βιβλιοθήκες, οι οποίες οφείλουν να συνεργάζονται με τα 

σωφρονιστικά ιδρύματα τόσο δεοντολογικά (IFLA & UNESCO, 1994), όσο και διά νόμου. Οι 

Βιβλιοθήκες των σωφρονιστικών ιδρυμάτων μπορούν επίσης να συνεργάζονται και με τις δομές 

εκπαίδευσης, διοργανώνοντας εκδηλώσεις που να αποβλέπουν στην ανάπτυξη των αναγνωστικών 

ικανοτήτων, αλλά και της ευρύτερης μόρφωσης των κρατουμένων. Εδώ αναδεικνύεται η ανάγκη 

των Βιβλιοθηκονόμων να έχουν γνώσεις εκπαιδευτικού, όταν πρόκειται για τόσο εξειδικευμένες 

ομάδες πληθυσμού, αλλά και η ανάγκη από τη μεριά των εκπαιδευτικών να συνεργάζονται με 

ποικίλες δομές πολιτισμού και εκπαίδευσης. Επιπλέον, μπορούν να αναπτυχθούν συνεργασίες με 

κοινωνικούς φορείς που να διοργανώνουν εκδηλώσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικού 

προσανατολισμού. Με αυτόν τον τρόπο, η Βιβλιοθήκη μπορεί να γίνει το κέντρο τόσο της 

εξατομικευμένης πληροφόρησης και γνώσης, όσο και ο χώρος, στον οποίο όλες οι εν δυνάμει δομές 

σωφρονισμού και εκπαίδευσης συναντώνται. Στο εξωτερικό, η συνεργασία με άλλους φορείς 

αναφέρεται σε ευρεία κλίμακα και με μεγάλη ποικιλία ενδιαφερόντων (Peschers and Patterson, 

2011), εν αντιθέσει με την Ελλάδα που συναντάται μόνο στην έρευνα της Οικονομοπούλου (1995). 

Τέλος, οι Βιβλιοθήκες των Σ.Δ.Ε. αναδεικνύονται φορείς ως μεγάλης σημασίας και μπαίνουν 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Οι Βιβλιοθήκες των Σ.Δ.Ε. περιγράφονται ως πιο εύκολα 

προσβάσιμες στους κρατούμενους και με εκπαιδευτικό υλικό που συνεχώς ανανεώνεται. Έχει τη 

μορφή σχολικής βιβλιοθήκης, αλλά παρ’ όλα αυτά είναι πιο άμεσα συσχετισμένη με τη Διά Βίου 

Μάθηση, επειδή απευθύνεται σε ενήλικες κρατούμενους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, 

εντοπίστηκε μόνο ένα Σ.Δ.Ε. σε ένα από τα σωφρονιστικά ιδρύματα, κάτι που δείχνει την 

καθυστέρηση του Κράτους στην αναβάθμιση των σωφρονιστικών ιδρυμάτων.  

Η παρούσα έρευνα γνώρισε διάφορους περιορισμούς κατά τη διεξαγωγή της. Ένας μεγάλος 

αριθμός ανθρώπων κατά την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία ήταν αρνητικός και αδιάφορος. 

Κάποιοι παρουσιάστηκαν πολύ επιφυλακτικοί από τη στιγμή που η συνέντευξη γινόταν 

τηλεφωνικώς και εν τέλει δύο σωφρονιστικά ιδρύματα απέρριψαν την αίτηση χορήγησης της 

συνέντευξης. Η γραφειοκρατία αποτέλεσε επίσης έναν ανασταλτικό παράγοντα, μια και έπρεπε να 

συνταχθούν αιτήσεις από τη μεριά των ερευνητών που θα διασφάλιζαν την ανωνυμία και την 

εμπιστευτικότητα. Οι εν λόγω αιτήσεις έπρεπε να γίνουν δεκτές από το Συμβούλιο της Φυλακής 

αλλά και να σταλθούν για επικύρωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο χρόνος διεξαγωγής της 

έρευνας ήταν γενικώς περιορισμένος, επομένως δεν γινόταν να καλυφθεί όλο το εύρος των 

σωφρονιστικών ιδρυμάτων για μια πληρέστερη εικόνα. Μελλοντικά, προτείνεται η εμβάθυνση στις 



 77 

ανάγκες που πρέπει να καλύψουν οι Βιβλιοθήκες και στην περιγραφή εφαρμοσμένων διδακτικών, 

συμβουλευτικών και σωφρονιστικών πράξεων μέσα από τη Βιβλιοθήκη. Η παρούσα έρευνα 

διερευνά το ρόλο των Βιβλιοθηκών από την οπτική των Βιβλιοθηκονόμων, επομένως μελλοντικά 

θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι ανάγκες των κρατουμένων με συνεντεύξεις απευθυνόμενες προς 

τους ίδιους.  
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Φώτιος Μ. Βλάχος 

 

 

 

Περίληψη 

 

Τα άτομα με αναπηρία είναι μια ομάδα πληθυσμού που βιώνει καταστάσεις περιθωριοποίησης, ως 

προς την πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην απασχόληση. Τα ποσοστά συμμετοχής τους στην 

ελληνική αγορά εργασίας, είναι σημαντικά χαμηλότερα από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., ενώ η 

έλλειψη ολοκληρωμένων πολιτικών και μέτρων αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες κοινωνικού 

αποκλεισμού. Η απασχόληση, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση - κατάρτιση, αποτελούν τους κύριους 

μοχλούς κοινωνικής ενσωμάτωσης, που θα διευκολυνόταν σημαντικά από τη λειτουργία συστήματος 

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού ΑμεΑ. Η παρούσα μελέτη αποτυπώνει την τρέχουσα 

κατάσταση στην Ελλάδα και θέτει συνοπτικά τις διαστάσεις του ζητήματος. Τα κυριότερα 

συμπεράσματα αφορούν στην ανάγκη ενίσχυσης του επαγγελματικού προσανατολισμού με 

προσαρμοσμένα προγράμματα κι εξειδικευμένη υποστήριξη συμβούλων, για τη βελτίωση των 

επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Η επαγγελματική ενδυνάμωση μέσω της εκπαίδευσης, 

αλλά και της δια βίου μάθησης, θα έχει ως αποτέλεσμα την προσαρμογή του ατόμου, την εύρεση και 

διατήρηση απασχόλησης. Στόχος της μελέτης είναι να ευαισθητοποιήσει και να συγκεντρώσει το 

ενδιαφέρον στη διερεύνηση των απαραίτητων δεξιοτήτων, στην εφαρμογή των κατάλληλων 

παρεμβάσεων και στη διασύνδεση της εκπαίδευσής με την αγορά εργασίας, με απώτερο σκοπό τη 

διαμόρφωση ενός μοντέλου ειδικής επαγγελματικής συμβουλευτικής. 

Λέξεις - κλειδιά: επαγγελματικός προσανατολισμός, Επαγγελματική Συμβουλευτική, Επαγγελματική 

εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση, κοινωνική Ένταξη, Αναπηρία, Δεξιότητες. 

 

 

Εισαγωγή 

 

Οι σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης και ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στο σχολείο, 

στην εργασία και συνολικά στην κοινωνία αναδεικνύουν επιτακτικά την ανάγκη για ουσιαστική και 

συστηματική προσέγγιση της εκπαίδευσής τους. Τα ερευνητικά δεδομένα τεκμηριώνουν τις 

μαθησιακές ικανότητες και τις δυνατότητες εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης 

των μαθητών με αναπηρία, στο βαθμό που θα δεχθούν κατάλληλη εκπαίδευση (Σούλης, 2004). Ως 

ομάδα του πληθυσμού πλήττονται ιδιαίτερα και βιώνουν καταστάσεις περιθωριοποίησης σε σχέση 

με την εκπαίδευση και την πρόσβαση στην απασχόληση (Eurostat, 2014a. Caritas Europa, 2013). 

Μάλιστα η οικονομική κρίση αναμένεται να επιδεινώσει τα ήδη χαμηλά ποσοστά συμμετοχής τους 

στην απασχόληση (Αδάμ, 2012:12). 

Η συστηματική υποστήριξη, που παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και επιτρέπει στο 

άτομο σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του να συνειδητοποιεί τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις 

δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες του, να λαμβάνει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 

αποφάσεις, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του και να 

επιτυγχάνει μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, ονομάζεται 
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Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.). Ωφελούμενες από τις υπηρεσίες 

Σ.Ε.Π. είναι και οι ειδικές ομάδες του πληθυσμού (ΕΟΠΠΕΠ, 2014).  

Δεν μπορούμε να μιλάμε για κοινωνική ένταξη αν δεν επιτευχθεί πρώτα η μετάβαση των ΑμεΑ 

στην αγορά εργασίας (Κρασσάς, 2005). Η ανάπτυξη της σταδιοδροµίας και της δυνατότητας 

εφαρµογής προγραµµάτων Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού των ΑµεΑ, 

ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερες προϋποθέσεις για οµαλή ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα, 

στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία, επηρεάζεται από την παγκοσµιοποίηση (Φακιολάς, 2005). 

H σύνδεση της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με την εκπαιδευτική διαδικασία είναι, λοιπόν, 

απαραίτητη, ενώ ο τρόπος με τον οποίο προσφέρεται ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη την ποικίλη τρέχουσα πραγματικότητα στην οικονομία και την αγορά εργασίας 

(ΙΕΠΑΣ, 2010β:33). 

Ωστόσο, η έκταση, αλλά και η επιρροή των παρεχομένων υπηρεσιών Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού αποδεικνύονται αναντίστοιχες των προσδοκιών και των αναγκών της κοινωνίας 

(ΙΕΠΑΣ, 2010β:44). Οι αλλαγές στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση προσθέτουν 

νέα εµπόδια στην οµαλή ανάπτυξη της ανεκπλήρωτης σταδιοδροµίας των ΑµεΑ, που κινδυνεύουν 

να χάσουν και αυτά που έχουν ήδη κατακτήσει, εξαιτίας της σκληρής ανταγωνιστικότητας, της 

διεθνοποιηµένης οικονοµίας και της ελεύθερης αγοράς εργασίας (Φακιολάς, 2007:105). 

 

Ο Αποκλεισμός των ΑμεΑ στην Ελλάδα 

 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος (2008, άρ.21§6) «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να 

απολαμβάνουν των μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη 

συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας». Επιπλέον, «η εργασία 

αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών 

απασχόλησης όλων των πολιτών (Σύνταγμα της Ελλάδος, 2008, άρ.22§1). Μάλιστα η εθνική 

πολιτική πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα κατάλληλα μέτρα επαγγελματικής επαναπροσαρμογής είναι 

προσιτά σε όλες τις κατηγορίες των μειονεκτούντων προσώπων, ότι προωθούνται οι δυνατότητες 

απασχόλησής τους στην ελεύθερη αγορά εργασίας, ότι παρέχονται και αξιοποιούνται υπηρεσίες 

επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης, τοποθέτησης, απασχόλησης και 

άλλες συναφείς υπηρεσίες, ώστε να βρουν και να διατηρήσουν μια απασχόληση και να 

προοδεύσουν επαγγελματικά (Ν. 1556/1985, άρ. 3,7).  

Τα ανάπηρα άτομα έχουν δικαίωμα, για επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση, 

συμβουλευτική, τοποθέτηση σε εργασία και άλλες υπηρεσίες που θα τα καταστήσουν ικανά να 

αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους στο ανώτατο όριο και θα επισπεύσουν τη 

διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης (ΟΗΕ, 1975). Η χώρα μας θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι 

θα εκπαιδεύονται και θα τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σύμβουλοι και άλλο 

εξειδικευμένο προσωπικό, που θα είναι επιφορτισμένο με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την 

επαγγελματική εκπαίδευση, την τοποθέτηση και την απασχόλησή τους (Ν. 1556/1985, άρ. 9). Ο 

Νόμος 3304/2005 (άρ. 4§1) περί ίσης μεταχείρισης, αναφέρει ρητά την πρόσβαση σε όλα τα είδη 

και επίπεδα επαγγελµατικού προσανατολισµού, επαγγελµατικής κατάρτισης, επιµόρφωσης και 

επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού, συµπεριλαµβανοµένης της απόκτησης επαγγελµατικής 

εµπειρίας
5
, όπως και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (Ν. 4074/2012, 

άρ.27). Κατά την ελληνική νομοθεσία η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) επιδιώκει συν τοις 

άλλοις την αντίστοιχη προς τις δυνατότητές των ΑμεΑ ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην 

κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη (N. 

3699/2008, άρ.2§5). 

Η κατάσταση που καταγράφεται στην Ελλάδα σήμερα, ακολουθεί τις γενικές ευρωπαϊκές 

τάσεις. Έτσι, η απασχόληση ατόμων με προσόντα χαμηλού επιπέδου αναμένεται να μειωθεί (21% 

από 32%), ενώ εντονότερη θα είναι η ζήτηση για θέσεις εργασίας με προσόντα μεσαίου (45% από 

41%) και ανώτερου (34% από 27%) επιπέδου. Έρευνες αποδεικνύουν ότι η στενή διασύνδεση της 

                                                      
5
σχ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005:10. 
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επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις της αγοράς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 

ένα σύστημα υψηλής ποιότητας και αποδοτικότητας που θα διευκολύνει την μετάβαση από το 

σχολείο στην ενεργό ζωή. Ωστόσο, οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση δε συνυπολογίζουν τις προβλέψεις, κατά τον καθορισμό των 

προσφερόμενων ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος αναντιστοιχίας των 

αναπτυσσόμενων δεξιοτήτων ως προς τις ανάγκες της οικονομίας (CEDEFOP, 2014: 21-40). 

Βασική πολιτική της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, που διέπει την περίοδο 2014-

2020, είναι η διαφύλαξη και αναζωογόνηση του κοινωνικού ιστού με την ενδυνάμωση των 

δημόσιων πολιτικών πρόληψης - καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

των ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού που αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα λόγω 

της οικονομικής κρίσης (ΕΣΠΑ, 2014-2020:59). Συγκριτικά με άλλες χώρες, στην Ελλάδα το 

ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι 23,1%, το υψηλότερο στην Ε.Ε,. με μέσο όρο 15,7% (ΕΛΣΤΑT, 

2013:7). Ο δείκτης κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE) αυξήθηκε σημαντικά 

μεταξύ των ετών 2010 και 2013 από 27,6% σε 35,7% (Κατσίκας κ.ά., 2014:62). Επιπλέον 

πρόσφατη έκθεση παρουσιάζει την Ελλάδα στην προτελευταία θέση, με επιδείνωση από 11,7% το 

2008 σε 20,6% το 2012, στην περίπτωση των νέων ηλικίας 15-24 ετών οι οποίοι δε σπουδάζουν, 

δεν εργάζονται και δε συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης (UNICEF, 2014:10-12).  

Τα ΑμεΑ δεν έχουν εξασφαλίσει μέχρι τώρα πλήρη κοινωνική ισοτιμία (Φακιολάς, 2007:105). 

Μάλιστα, η κοινωνική τους θέση εξισώνεται συχνά με εκείνη των μειονοτικών ομάδων (Wright, 

1983). Παρά τις προσπάθειες και τη νομική πλαισίωση, η έκθεση της Διεύθυνσης Απασχόλησης 

και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Η κατάσταση Απασχόλησης 

των Ατόμων με Αναπηρία» (EIM, 2001) τονίζει πως τα ποσοστά συμμετοχής των ΑμεΑ στην 

αγορά εργασίας, είναι σημαντικά χαμηλότερα στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της 

Ε.Ε. (Τριδήμα, 2007:65-66). Η εξέταση της συνεκτικότητας της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με 

τις εθνικές και τις Ευρωπαϊκές πολιτικές (εξωτερική συνάφεια) εκτιμά ως πολύ δύσκολη την 

επίτευξη του στόχου περιορισμού των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού με δεδομένη τη 

διαχρονική αύξηση του ποσοστού από το 2009 ως απόρροια της κρίσης και της υπέρμετρης 

αύξησης της ανεργίας (ΕΣΠΑ 2014-2020:47) η οποία εκτινάχθηκε από το 7,7% στο 27,0% μέσα 

στην πενταετία 2009-2013 (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2013:74). Μια συνέπεια ήταν τα υψηλά ποσοστά 

μαθητικής διαρροής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατά τα προηγούμενα χρόνια (Κωστόπουλος 

& Χρονοπούλου, 2011), καθώς ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι αποτέλεσμα καθαυτής της 

αναπηρίας, αλλά απόρροια της λειτουργίας των κοινωνικών, περιβαλλοντικών δομών και της 

αρνητικής κοινωνικής στάσης (Barnes, 1996).  

Ιδιαίτερα ο αποκλεισμός των αναπήρων από την αγορά εργασίας, κατά τα τελευταία χρόνια, 

έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ο.Α.Ε.Δ., το ποσοστό αυτό 

ανέρχεται στο 80%, ενώ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15, κυμαίνεται στο 50% (Βουλή 

των Ελλήνων, 2006:23). Η πλειονότητα των εµπειρικών µελετών που εκπονήθηκαν τα τελευταία 

χρόνια στην Ελλάδα καταδεικνύει ότι τα υψηλότερα ποσοστά κοινωνικού αποκλεισµού 

παρατηρούνται στα άτοµα µε χρόνια προβλήµατα υγείας και αναπηρίες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2002:1). Ο ποσοτικός προσδιορισμός του πληθυσμού των ΑμεΑ παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς τα 

στατιστικά δεδομένα είναι συνήθως αποσπασματικά και ανεπαρκή (Παπάνης, κ.ά., 2009:38). 

Σύμφωνα με μελέτη της Eurostat, το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία στην Ε.Ε. επί του συνόλου 

του πληθυσμού είναι περίπου 12%, ενώ στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 9,3% (Παρατηρητήριο 

ΚτΠ, 2007:3). Περίπου 45 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ σε ηλικία εργασίας έχουν κάποια αναπηρία 

και 15 εκατομμύρια παιδιά έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Βασιλείου, 2012). 

Μια από τις πολυπληθέστερες ειδικές κοινωνικές ομάδες, αντιμετωπίζει, λοιπόν, σοβαρά 

προβλήματα στην κοινωνική ένταξη και απασχόληση (Πετράκος, 2005:11), αλλά και στην 

εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην πληροφόρηση (Φακιολάς, 2002:619). Έρευνες 

καταδεικνύουν ότι τα ΑμεΑ πλήττονται από ανεργία, ενώ τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η εύρεση 

και διατήρηση κατάλληλης απασχόλησης είναι δυσκολότερη από ότι στο παρελθόν (Vimercati, 

2002:45-80. Katz, 1994:8-13). Υπολογίζεται ότι το 84% των ατόµων µε αναπηρία και προβλήµατα 

υγείας είναι οικονοµικά ανενεργά, ποσοστό κατά πολύ υψηλότερο του γενικού πληθυσµού της 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_(AROPE)
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χώρας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002:7). Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Αξιολόγησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» είχε 

εκτιμήσει ότι η ανεργία έφτανε στο 64% για τους άνδρες και στο 88% στις γυναίκες (Πετράκος, 

2005:11-12).  

Τα ΑμεΑ είναι πιθανότερο να είναι άνεργα ή οικονομικά ανενεργά, ενώ ακόμα και εκείνοι που 

σημειώνουν σχετική επιτυχία στην αγορά εργασίας συχνά κερδίζουν λιγότερα από τα άτομα χωρίς 

αναπηρία (Βασιλείου, 2012). Όσοι εργάζονται είναι λιγότερο πιθανό να απασχολούνται με πλήρες 

ωράριο, βρίσκονται περισσότερο σε τεχνικά ή χειρωνακτικά επαγγέλματα και συχνότερα στον 

αγροτικό τομέα. Ως πηγή εσόδων τους έχουν συνήθως κάποιο επίδομα ή σύνταξη και σπανιότερα 

μισθό, αλλά είναι λιγότερο πιθανό να μένουν χωρίς εισόδημα, καθώς οι διαθέσιμες υπηρεσίες 

πρόνοιας στην Ελλάδα είναι επιδοματικού χαρακτήρα (Eurostat 2001:61,75). Οι παροχές 

αναπηρίας βελτιώνουν τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά αναμένεται να 

μειωθούν εξαιτίας του περιορισμού των δημόσιων δαπανών σε ολόκληρη την Ευρώπη (Riddell, 

2012:5). Πρωτίστως, τα σχετικά μέτρα εστιάζονται στην ενίσχυση των προνοιακών πολιτικών 

μέσω της ενεργού ενθάρρυνσης για εργασία και επιχειρηματικότητα και την υποστήριξη της 

εισόδου στην κατάρτιση και την αγορά εργασίας (Evangelinou et al., 2009:11).  

Διαπιστώνεται σημαντική σύγκλιση στην πολιτική για τα ΑμεΑ, με τις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες να λαμβάνουν παρόμοια μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησής τους. Ωστόσο, 

η υποστήριξη και τα προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης ποικίλλουν όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα τοποθέτησης και διατήρησης της απασχόλησης (Riddell, 2012:63).Πολλές 

χώρες προσφέρουν εναλλακτικά προγράμματα κατάρτισης, ή έχουν προσαρμόσει τα υφιστάμενα 

στις ανάγκες των νέων που δεν έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες σταδιοδρομίας για διάφορους λόγους, 

όπως τα ΑμεΑ. Στην ίδια κατεύθυνση έχουν θεσμοθετηθεί μέτρα που παρέχουν τη δυνατότητα 

άμεσης οικονομικής ενίσχυσης των εργοδοτών από μεγάλα ταμεία επενδύσεων και φορολογικές 

ρυθμίσεις που στηρίζουν τους εργοδότες να κάνουν τις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να 

απασχολούν νέους με αναπηρία (Hughes & Borbély-Pecze, 2012:10-12). 

Σύμφωνα με την έκθεση «Εκπαίδευση και αναπηρία/ειδικές ανάγκες - πολιτικές και πρακτικές 

στον τομέα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης για τους φοιτητές με αναπηρίες και με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ΕΕ»
6
, τα ΑμεΑ εξακολουθούν να υφίστανται άδικη 

μεταχείριση, καθώς δεν έχουν εκπαιδευτικές και εργασιακές ευκαιρίες. Η έκθεση καλεί τα κράτη 

μέλη να εργαστούν εντατικότερα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις για την ανάπτυξη 

συστημάτων εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και να αρθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 

ευάλωτες ομάδες όσον αφορά τη συμμετοχή και τη συμβολή τους στην εκπαίδευση, την κατάρτιση 

και την απασχόληση (Βασιλείου, 2012).  

 

Ο Ρόλος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΑμεΑ 

 

Τα ΑμεΑ ως τμήμα του ενεργού πληθυσμού, αποτελούν εργατικό δυναμικό με ιδιαίτερες 

δεξιότητες και ανάγκες από την άποψη των παροχών υπηρεσιών συμβουλευτικής (ΕΚΠΑ, 

2008:33). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η προτεραιότητα παροχής αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών 

συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού προβάλλεται μέσα από επίσημα κείμενα 

και πρωτοβουλίες. Το δικαίωμα στον επαγγελματικό προσανατολισμό
7
 κατοχυρώνεται από τον 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (Ε.Κ.Χ., 1984, άρ.9), με τον οποίο οι χώρες της Ε.Ε. υποχρεούνται 

να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλους τους πολίτες σε 

εξατομικευμένη βάση. Το «Μνημόνιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δια βίου Μάθηση», 

αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αφενός, όλοι οι πολίτες θα έχουν εύκολη 

πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφόρησης, σχετικά με τις ευκαιρίες μάθησης και απασχόλησης στην 

Ευρώπη και αφετέρου, δια βίου υποστήριξη στη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 

αποφάσεων (ΕΟΠΠΕΠ, 2012:11. European Commission, 2000:16 κ.ε.). Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

                                                      
6
βλ. Riddell, 2012. 

7
βλ Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο, 2006, άρ.27. 
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για την Αναπηρία 2010 - 2020 επισηµαίνει ως βασικούς τοµείς δράσης τους εξής οκτώ: 

προσβασιμότητα, συμμετοχή, ισότητα, απασχόληση, εκπαίδευση-κατάρτιση, κοινωνική προστασία, 

υγεία και εξωτερική δράση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010:4 κ.ε.). 

Η απασχόληση, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση, αποτελούν τους κύριους μοχλούς για την 

ενσωμάτωση των ΑμεΑ στην κοινωνία, ενώ, ταυτόχρονα, η έλλειψη ολοκληρωμένων πολιτικών 

παρέμβασης στους συγκεκριμένους τομείς αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες του κοινωνικού 

αποκλεισμού (Βουλή των Ελλήνων, 2006:21). Η εργασία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ύπαρξη και εξέλιξη του ανθρώπου, αφού συμβάλλει τόσο στην επιβίωση, όσο και στην ανάπτυξη 

της προσωπικότητάς του. Μέσω αυτής ικανοποιείται η ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία, 

καθώς επιτρέπει την ενσωμάτωσή του στην κοινωνία (Παπαϊωάννου, 1990). Ταυτοχρόνως, ο 

αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία από την αγορά εργασίας συντηρεί και πολλές φορές 

μεγιστοποιεί την εξάρτηση από οικογενειακές σχέσεις, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη όλων των 

πτυχών της προσωπικότητας και την αυτόνομη διαβίωση, καθιστώντας τα ΑμεΑ παθητικούς δέκτες 

(Τριδήμα, 2007:31).  

Στη διεθνή κοινότητα αναγνωρίζεται σήµερα ότι η Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας δύναται να 

παίξει σηµαίνοντα ρόλο στην εκπλήρωση των σύγχρονων αναγκών του πολίτη, σχετικά µε την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αγορά εργασίας. Η Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας είναι σε 

θέση να βοηθήσει τα άτοµα να αποκτήσουν δεξιότητες - κλειδιά, µε τις οποίες θα προβαίνουν σε 

πιο συµφέρουσες επιλογές, θα σχεδιάζουν και θα διαχειρίζονται αυτόνοµα τη σταδιοδροµία τους 

(Παπαβασιλείου - Αλεξίου, 2005:172). Μεταξύ των κύριων αιτιών του αποκλεισμού των ΑμεΑ από 

την αγορά εργασίας καταγράφεται και η έλλειψη ολοκληρωμένου κεντρικού σχεδιασμού, που να 

συνδυάζει τις ανάγκες τους με την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό (Βουλή των Ελλήνων, 2006:22). Εάν υπάρχουν προσβάσιμες 

υπηρεσίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, οι δεξιότητες απασχολησιμότητας των 

ομάδων που μειονεκτούν θα μπορούν να ενισχυθούν (Βλαχάκη & Γαϊτάνης, 2012:48). Ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός και η συμβουλευτική αποκτούν, λοιπόν, βαρύνουσα σημασία για 

τα ΑμεΑ (Γεωργιάδης & Ρηγόπουλος, 2010:822).  

Βασικός σκοπός είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η ειδική 

επαγγελματική κατάρτιση, με κατάλληλα προσαρμοσμένες μεθόδους και προγράμματα, μέσα σε 

ειδικούς χώρους, επιδιώκει να προετοιμάσει τα ΑμεΑ για έναν κόσμο που δεν είναι φτιαγμένος γι’ 

αυτά. Τα οικονομικώς αναπτυγμένα κράτη δίνουν βαρύτητα στη σωστή επαγγελματική 

προετοιμασία με εναλλακτικές μορφές για την επαγγελματική εκπαίδευσή των ΑμεΑ (Βίκη, 

2008:27). Τέτοιου είδους προσπάθειες, πέρα από το εμφανές όφελος της επαγγελματικής 

απασχόλησης, συντελούν στο μη αποκλεισμό των ΑμεΑ και βοηθούν τις κοινωνικές δομές να 

κατακτήσουν τη δυνατότητα να δέχονται όλο και περισσότερους νέους και παιδιά με διαφορές 

(Chancerel & Sipitanou, 1989). Έτσι, οι στόχοι της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 

στρέφονται, όχι μόνο στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων, αλλά και στην αποφυγή της 

ιδρυματοποίησης, στην προετοιμασία των μαθητών για συμμετοχή στην μελλοντική εργασία και 

στη μετάβαση των μαθητών σε όσο το δυνατόν λιγότερο περιορισμένα μετασχολικά περιβάλλοντα 

(Williams et al., 1989). 

Ο γενικός σκοπός της επαγγελματικής συμβουλευτικής ΑμεΑ είναι η παροχή βοήθειας 

προκειμένου να αποκτήσουν την ικανότητα για εργασία και συναίσθημα υψηλής αυτοεπάρκειας 

(Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2008:174). Στοχεύει να βοηθήσει το συμβουλευόμενο να κατανοήσει 

τι επιθυμεί ως προς τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές κατευθύνσεις, που βρίσκονται στον 

ορίζοντά του (Ζαχαροπούλου, 2000:64). Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι αναγκαίος καθ’ 

όλη τη διάρκεια των σπουδών των ΑμεΑ (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 1995), καθώς η απασχόληση 

είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την ένταξή τους στην κοινωνία. Η συστηματική 

συνεργασία ατόμου - συμβούλου θα έχει σαν αποτέλεσμα την επίτευξη του κοινού στόχου, της 

εύρεσης κατάλληλης εκπαίδευσης αρχικά και εργασίας σε δεύτερο επίπεδο (Αλεβίζος, 2004:218). 

Έτσι, η διαδικασία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ολοκληρώνεται με την 

επαγγελματική ένταξη των ΑμεΑ στην οικονομική ζωή, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα επιτευχθεί 

(Μπαλάσκας, 2006:9). 
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Πρακτικές Διαστάσεις του Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΑμεΑ 

 

Στα ΑμεΑ είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση στο «τι μπορούν να κάνουν», να εξετάζουμε 

τις δυνατότητες που έχουν και κατόπιν να προσαρμόζουμε τα ενδιαφέροντα στις ικανότητές τους 

(Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2008:174. Γεωργιάδης & Ρηγόπουλος, 2010:823-824. Χαροκοπάκη, 

κ.ά., 2007:205). Για το λόγο αυτό η ειδική επαγγελματική συμβουλευτική ξεκινά πάντοτε από τις 

ικανότητες και έπειτα οδηγείται στα ενδιαφέροντα (ΕΚΠΑ, 2008:33). Σε αυτό το πλαίσιο, ο 

σύμβουλος Σ.Ε.Π. καλείται να διερευνήσει τον αντίκτυπο της αναπηρίας στο άτομο σε σχέση με το 

περιβάλλον του, καθώς και παράγοντες όπως η επιλογή επαγγέλματος, η προσήλωση στην επιλογή, 

η αυτοπεποίθηση, η ευελιξία, η ατομική επιχειρηματικότητα (Ζαχαροπούλου, 2000:65) και να 

επιλέξει τα κατάλληλα είδη παρεμβάσεων για κάθε τύπο μαθητή/αναπηρίας
8
. Καθοριστικής 

σημασίας είναι η διαδικασία επαγγελματικής διερεύνησης και η εναρμόνιση του περιεχομένου της 

εκπαίδευσης µε τις ανάγκες της αγοράς
9
, καθώς πρέπει να προσφέρεται κατάρτιση σε τομείς που 

έχουν ζήτηση, δεδομένου ότι η τοποθέτηση των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας είναι σημαντικά 

δυσκολότερη από αυτή των υπολοίπων ατόμων (Γεωργιάδης & Ρηγόπουλος, 2010:825).  

Τα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενοι στο Σ.Ε.Π. ΑμεΑ συνδέονται 

με: α. τη στάση και τις ιδιαιτερότητές τους, β. την ενεργό συμμετοχή στη λήψη και εφαρμογή 

αποφάσεων, γ. η στάση των τρίτων και της κοινωνίας γενικότερα, δ. την προετοιμασία των ειδικών 

και τις απαραίτητες υποδομές, ε. την διεπιστημονική προσέγγιση της διαδικασίας, και στ. 

προβλήματα που απασχολούν όλους ανεξαιρέτως (Δελλασούδας, 2002:574). Οι στάσεις και οι 

στερεοτυπικές αντιλήψεις εργοδοτών, εργαζομένων και συχνά του ίδιου του ατόμου, δημιουργούν 

δυσκολίες στην εξεύρεση κατάλληλης θέσης απασχόλησης, ενώ την επαγγελματική τοποθέτηση 

πρέπει να ακολουθεί παρακολούθηση στη θέση εργασίας, με σκοπό την ικανοποιητική προσαρμογή 

στο χώρο και την έγκαιρη επίλυση πιθανών προβλημάτων που αναφύονται κατά τη διάρκεια της 

απασχόλησης (Γεωργιάδης & Ρηγόπουλος, 2010:825. Rumrill & Roessler, 1999:1). Εμπόδια στην 

προσπάθεια αποκατάστασης είναι τα ακατάλληλα υποστηρικτικά συστήματα, η έλλειψη 

επιτυχημένων προτύπων, η περιορισμένη πρόσβαση στην τεχνολογία, οι χαμηλές προσδοκίες των 

ανθρώπων με τους οποίους αλληλεπιδρούν (Παπάνης κ.ά. 2009:163). 

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες στον τομέα της 

επαγγελματικής κατάρτισης των ΑμεΑ (Μπαλάσκας, 2006:8) και σημαντικά βήματα, ώστε να 

καλλιεργηθεί μια διαφορετική προσέγγιση, όσον αφορά την ισότιμη συμμετοχή τους στον 

κοινωνικό και επαγγελματικό στίβο (Πετράκος, 2005:12). Η επαγγελματική αποκατάσταση και η 

κοινωνική ένταξη θα μπορούσαν να διευκολυνθούν σημαντικά από την ύπαρξη και λειτουργία 

συστήματος συμβουλευτικής υποστήριξης και προσανατολισμού των ΑμεΑ (Γιαννίτσας, 2000α:1. 

Dutta, et al., 2008:333). Όμως πολλά προγράμματα διαχείρισης δεξιοτήτων σταδιοδρομίας δεν 

λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των διαφόρων ομάδων – στόχων (Βλαχάκη & Γαϊτάνης, 

2012:35). Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών σε όλες 

τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, θα διευκόλυνε την παροχή υπηρεσιών σε βασικούς τομείς, 

όπως η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση και μπορεί να συνεισφέρει 

ουσιαστικά στην κοινωνικοοικονομική ένταξη των ΑμεΑ (Μπασδέκης, 2013:21). 

Σε πολλές περιπτώσεις, θεωρείται απαραίτητο να ενισχύεται το έργο του Σ.Ε.Π. σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας με συμπληρωματικό έργο των άλλων δομών (ΓΡΑ.ΣΕ.Π. και ΚΕ.ΣΥ.Π.) του 

συστήματος (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004:345). Ωστόσο, την τρέχουσα περίοδο έχουν συρρικνωθεί οι 

σχετικές υπηρεσίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση γενικότερα (Kaliris & Drosos, 2014:1. 

Κοτσόβολης, 2011:2). Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας 

των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
10

, αλλά 

και της υποστελέχωσης των Γραφείων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (Κρίβας, 2011), που 

σκοπό είχαν, συν τοις άλλοις, να βοηθήσουν τα ΑμεΑ (Πατεστή, 2007:70). Επιπροσθέτως, δεν 

καταγράφονται ειδικές δραστηριότητες Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα Γραφεία Εργασίας 

                                                      
8
 βλ. Ζαχαροπούλου, 2000:39. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2008:17. 

9
 βλ. ∆ελασσούδας, 1997. 

10
 σχ .Εγκύκλιος 105298/Γ2/27-08-2010. 
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Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του ΟΑΕΔ (ΙΕΠΑΣ, 2010α:112). Σημείο προβληματισμού αποτελεί 

και το γεγονός ότι οι αλλαγές στην νοοτροπία που ήθελε τα ΑμεΑ αντιπαραγωγικά, δε 

συνοδεύονται από ικανοποιητικά ποσοστά απασχόλησης (Τριδήμα, 2007:38).  

Οι μαθητές ΑμεΑ αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις κατά τη μετάβασή τους από το 

σχολείο στην αγορά εργασίας και όσο νωρίτερα αρχίζει ο σχεδιασμός της σταδιοδρομίας, τόσο 

μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες απασχόλησής τους αργότερα (Παπάνης κ.ά. 2009:163). Η 

αντίληψη που επικρατεί στην επιστημονική κοινότητα σε ότι αφορά την προοπτική εργασιακή 

ένταξης των ΑμεΑ είναι πως χρειάζεται να προετοιμαστούν προκειμένου να βρουν εργασία, κάτι 

που σημαίνει ότι πρέπει να αξιολογηθούν και σε περίπτωση που δεν θεωρηθούν ικανά, να 

επανεκπαιδευτούν και να επαναξιολογηθούν (Αλεβίζος, 2004:218). Έτσι, λοιπόν, η επαγγελματική 

συμβουλευτική και η εργασιακή αποκατάσταση εξαρτώνται από τη δημιουργία καινοτόμων 

πλαισίων δεύτερης ευκαιρίας, με κύριο στόχο την παροχή επιλογών για αυτονομία και αξιοπρέπεια 

(Παπάνης & Βίκη, 2007).  

Όμως ο χώρος της ειδικής προεπαγγελματικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αντιμετωπίζει 

σύνθετα προβλήματα. Διαχρονικά διάφορες μελέτες διαπιστώνουν την υποτυπώδη μορφή της 

κατάρτισης, την έλλειψη εναρμόνισης με την αγορά εργασίας, αλλά και την απουσία 

επαγγελματικού προσανατολισμού στην ειδική επαγγελματική εκπαίδευση (Δελλασούδας, 1997. 

Τσίμπος & Καρούντζου, 2006:140). Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης της Ειδικής Αγωγής 

έδειξαν ότι σε πολλές μονάδες δεν παρέχονταν υπηρεσίες απολύτως απαραίτητες όπως 

συμβουλευτική ή προεπαγγελματική εκπαίδευση (Λαμπροπούλου κ.ά., 2005:259), ενώ η 

επαγγελματική κατάρτιση λάμβανε την τελευταία θέση (1,8%) μεταξύ των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (Παντελιάδου, 2004:50,194). Γενικά ο διατιθέμενος χρόνος για δραστηριότητες Σ.Ε.Π. 

κρίνεται περιορισμένος και ανεπαρκής για τις πραγματικές ανάγκες που καλείται να εξυπηρετήσει 

(Ζώνιου-Σιδέρη, 2004:345. Τζέπογλου κ.ά., 2009:219).  

Ως βασικότερα προβλήματα καταγράφονται, ο μικρός αριθμός δομών ειδικής αγωγής και οι 

ακατάλληλες ειδικότητες, που επιλέγονται με κριτήρια άσχετα προς τις ανάγκες των μαθητών. 

Εντοπίζονται παρωχημένα αναλυτικά προγράμματα, μεγάλης έκτασης ακαδημαϊκά αντικείμενα και 

περιορισμένη ενασχόληση με πρακτικές δραστηριότητες(Καββαδά, 2012). Πολύ «φτωχοί» 

παρουσιάζονται οι απαραίτητοι διαθέσιμοι χώροι για επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας 

περιορισμούς και σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου τους (Παντελιάδου, 

2004:194). Επιπλέον, προβλήματα λειτουργίας έχουν διαπιστωθεί δεδομένου ότι η στελέχωσή είναι 

ανεπαρκής, οι εκπαιδευτικοί συχνά δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα των ΑμεΑ σε κοινωνικοποίηση με τους συνομηλίκους 

τους (Καλτσούνη, 2013:39), καθώς δεν παρατηρούνται συστηματικές προσπάθειες ενσωμάτωσης 

(Χατζηγεωργιάδου κ.ά., 2011:191).  

Σηµαντικά προβλήµατα διαπίστωσε και ο Συνήγορος του Πολίτη (2008:6) στη λειτουργία 

ειδικών σχολείων, τόσο ως προς την καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων πολλών εξ 

αυτών, όσο και ως προς τη στελέχωση και την εν γένει οργάνωσή τους. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. για παραδειγμα, προβλέπει συνεργασία με σύμβουλο σταδιοδρομίας 

(Αλεβίζος, 2004:218) και μάλιστα η προσθήκη ειδικότητας συμβούλου επαγγελματικού 

προσανατολισμού θεωρείται απαραίτητη
11

, όμως δεν υφίσταται οργανική τοποθέτηση
12

. Ο Ν. 

3699/2008 (άρ. 20§3δ) εύστοχα αναφέρεται στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης ή άλλου κρατικού φορέα από 

εξειδικευμένο προσωπικό (ΠΕ 72) στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (N.3699/2008, άρ. 8§1γ.δδ), χωρίς όμως να 

ακολουθήσουν μέχρι σήμερα περαιτέρω εφαρμοστικές διατάξεις. Μεγάλο επίσης ζήτημα αποτελεί 

η έλλειψη σαφούς πλαισίου για την επαγγελματική διέξοδο και η δημιουργία φορέα, που θα βοηθά 

τους αποφοίτους στην προσπάθειά τους για εξεύρεση εργασίας (Κάτσος, 2013:80). Τέλος, δεν 

παρέχονται σαφείς δεσµεύσεις για την έγκριση και εφαρµογή ειδικά προσαρµοσµένων και 

εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων για µαθητές που φοιτούν σε σχολεία γενικής και 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης (Συνήγορος του Πολίτη, 2008:8). 

                                                      
11

 βλ.Υ.Α. 409/Γ6/18-04-2001, άρ.3. 
12

πρβλ. Υ.Α.29589/Γ6/19-03-2012. 
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Ουσιαστικά ο επαγγελματικός προσανατολισμός απουσιάζει από την δράση των φορέων, που 

έχουν την ευθύνη για την αποκατάσταση των ΑμεΑ και τα σχετικά προγράμματα δεν 

ανταποκρίνονται στα απαραίτητα ποιοτικά στοιχεία, ώστε να προσφέρεται επαρκής κατάρτιση, που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς (Βουλή των Ελλήνων, 2006:23). Τα χαμηλά ποσοστά 

συμμετοχής στην αγορά εργασίας που παρουσιάζει η χώρα μας αποδίδονται μεταξύ άλλων και στο 

χαμηλό επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΑμεΑ, γεγονός που χρήζει 

αντιμετώπισης (Τριδήμα, 2007:66,90). 

 

Επαγγελματική Προετοιμασία και Δεξιότητες ΑμεΑ 

 

Το ζήτημα της ειδικής επαγγελματικής συμβουλευτικής και του προσανατολισμού ΑμεΑ, έχει 

απασχολήσει κατά τα τελευταία χρόνια και αρκετές μελέτες έχουν διεξαχθεί σε τοπικό ή 

περιφερειακό επίπεδο
13

. Οι παλαιότερες έρευνες αποτύπωναν µια πολύ µακρινή σχέση των ΑµεΑ 

µε την εργασία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002:5). Τα ΑμεΑ πρέπει να εκτίθενται από νωρίς σε 

τυπικές επαγγελματικές προκλήσεις και εργασίες, προκειμένου να αναπτύξουν την απαιτούμενη 

ωριμότητα για επιτυχή απασχόλησή τους στο μέλλον (Conte, 1983:320). Η ειδική επαγγελματική 

συμβουλευτική προσπαθεί να αναπτύξει τις δεξιότητες επαγγελματικής προετοιμασίας του ατόμου 

και συγκεκριμένα να ακολουθεί οδηγίες, να συνεργάζεται, να εργάζεται σε ικανοποιητικό ρυθμό, 

να αποδέχεται την επίβλεψη, να είναι συνεπές και ποιοτικά αποδοτικό, ώστε να εξασφαλίσει τις 

προϋποθέσεις για ατομική ανάπτυξη (ΕΚΠΑ, 2008:33).  

Το σχολείο γενικά, αποτελεί βασικό παράγοντα στον επαγγελματικό προσανατολισμό των 

εφήβων, οι οποίοι φτάνουν σε επαγγελματικές αποφάσεις επηρεαζόμενοι πολλές φορές από τις 

σχολικές διαδικασίες, την εκπαιδευτική αξιολόγηση και τα μηνύματα που δέχονται από τους 

δασκάλους κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής (Μωυσιάδου, 2012). Έρευνα για την κατάσταση 

της ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, κατέδειξε ότι το 45% των μονάδων δεν 

εφάρμοζε καμία διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

είχε περιστασιακό χαρακτήρα (Δελλασούδας, 1992). Πρόσφατη ποιοτική έρευνα για τα 

προβλήµατα και τις αδυναµίες του Σ.Ε.Π., καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ο τρόπος εφαρµογής του 

στη χώρα µας δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών (Κοτσόβολης, 2011:1). 

Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να δίνουν βαρύτητα στη σχέση επαγγελματικής προετοιμασίας και 

εργασιακής αποκατάστασης (Κατσιγιάννη & Κρίβας, 2004. Ζερβός, 2004:272). Σε άλλη έρευνα η 

απουσία επαγγελματικού προσανατολισμού, κρίνεται ως βασική έλλειψη από τους εκπαιδευτικούς, 

που πρότειναν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών (Τάζογλου & Μαρκουλής, 2008:179). Μάλιστα, 

σε συναφή μελέτη για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Επαγγελματική Κατάρτιση των 

ΑμεΑ στην Ελλάδα, προέκριναν ως σημαντικότερη πρόταση βελτίωσης την ύπαρξη ειδικού στον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Ζερβός, 2004:279-280). 

Οι γονείς από την πλευρά τους, προτείνουν τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων σπουδών με 

πιο χρήσιμες ειδικότητες, που δημιουργούν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης, τονίζοντας 

ταυτόχρονα την αναγκαιότητα δημιουργίας κατάλληλων επαγγελματικών διεξόδων για τους 

μαθητές στο μέλλον (Τάζογλου & Μαρκουλής, 2008:188-189). Κατανοώντας τη σημασία του 

επαγγελματικού προσανατολισμού στην διαμόρφωση των επαγγελματικών επιλογών και στην 

ανάπτυξη των ΑμεΑ, εκπαιδευτικοί και γονείς υπογραμμίζουν ότι πρέπει να εισαχθεί ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός ως διδασκόμενο αντικείμενο στην ειδική αγωγή (Καββαδά, 

2012:277). Η κριτική που ασκούν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς εστιάζεται, κυρίως, σε 

ελλείψεις στο πρόγραμμα σπουδών, στις παρεχόμενες γνώσεις και στην απουσία επαγγελματικού 

προσανατολισμού, καθώς δημιουργούν αβέβαιες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης 

(Τάζογλου & Μαρκουλής, 2008:192. Χατζηγεωργιάδου, 2011:191).  

Στις μέρες μας, η ένταξη των σπουδαστών με αναπηρίες στην εργασία έχει αποκαλύψει 

ταυτόχρονα την ανάγκη διερεύνησης των απαραίτητων δεξιοτήτων που χρειάζεται να διαθέτουν 

                                                      
13

ενδ. ΕΚΠΑ, 2008. Σιδηροπούλου – Δημακάκου κ.ά., 2008. Γιαννίτσας, κ.ά. 2003. Αθανασίου, 2010. Ζερβός, 2004. 

Τάζογλου & Μαρκουλής, 2008. Καββαδά, 2012. Δροσινού, 2009. Ζαχαροπούλου, 2000. Ρούσσου 2000α & 

2000β,Γιαννίτσας, 2000α & 2000β. 
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(Βαρσάμης κ.ά., 2008α:183). Σχετικές μελέτες
14

 παρατηρούν ότι, σημαντικό κριτήριο για την 

επιτυχημένη προσαρμογή του ατόμου στο χώρο της εργασίας είναι οι κοινωνικές δεξιότητες. Είναι 

ενδιαφέρον ότι οι καθηγητές, αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε κοινωνικές - εργασιακές ικανότητες 

που αφορούν τους τομείς της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της συνέπειας όταν καλούνται να 

εκτιμήσουν τις δυσκολίες που θα είχαν οι σπουδαστές σε περίπτωση επαγγελματικής ένταξης 

(Βαρσάμης κ.ά., 2008β:74). Διαχρονικά μεγάλο μέρος των εργοδοτών που συμμετείχαν σε 

έρευνες
15

 τονίζουν την έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων των ΑμεΑ. Οι περισσότεροι συμφωνούν 

ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επαγγελματική αποκατάσταση των ΑμεΑ, 

υποστηρίζοντας ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι απαραίτητος προκειμένου να 

ενισχύσουν τις επιχειρήσεις και να αποκτήσουν αυτονομία (Παπάνης, 2008:14-15). Οι 

περιορισμένες πρώιμες επαγγελματικές και κοινωνικές εμπειρίες που εμφανίζουν τα ΑμεΑ 

μειώνουν τις εναλλακτικές που αντιλαμβάνονται, εμποδίζουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων και 

διαταράσσουν τη μελλοντική επαγγελματική τους ανάπτυξη. Οι συνέπειες των περιορισμένων 

επαγγελματικών εμπειριών περιγράφονται από τον Holland (1985) ως προπομπός 

δυσπροσάρμοστης επαγγελματικής ανάπτυξης, αποτυχία δηλαδή διαφοροποίησης της 

προσωπικότητας, ανάπτυξης επαγγελματικής ταυτότητας και σταδιοδρομίας σε ένα κατάλληλο 

επάγγελμα (Curnow, 1989:272). 

Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων παίζει καταλυτικό ρόλο στην ικανότητα του ατόμου να 

αλληλεπιδρά, να προσαρμόζεται και να λειτουργεί μέσα στο περιβάλλον (Chen, 2006:143) και 

είναι ως εκ τούτου σύμφυτη με την εύρεση και διατήρηση της εργασίας (Παπάνης κ.ά., 2007). Το 

μεγαλύτερο μέρος, των προγραμμάτων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αναφέρεται, λοιπόν, 

στην απόκτηση κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων με τελικό στόχο την ένταξη του 

σπουδαστή στην παραγωγική διαδικασία. Κατά την Πολυχρονοπούλου (2001) οι νέοι που 

παρακολούθησαν σχετικά προγράμματα παρουσίασαν υψηλό ποσοστό επαγγελματικής 

αποκατάστασης και κοινωνικής προσαρμογής σε σύγκριση με εκείνους που δεν είχαν 

παρακολουθήσει (Βαρσάμης κ.ά. 2008α:183). Οι εργασιακές συμπεριφορές των ΑμεΑ σε 

εξειδικευμένα προγράμματα
16

 επαγγελματικής ένταξης, η ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης και οι 

ώρες εργασιακής εμπειρίας, βρέθηκαν να επιδρούν σημαντικότερα από τα δημογραφικά τους 

στοιχεία (φύλο, κατηγορία αναπηρίας κ.τ.λ.) στην πρόταση και αποδοχή εργασίας (Fabian, et al., 

1998:314). Συναφής διερευνητική μελέτη, κατέδειξε ότι οι δεξιότητες που περιγράφουν 

συμπεριφορές συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ σπουδαστών Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. κατά την εκπόνηση 

έργων (κηπουρικής), αντιπροσωπεύουν τις πλέον έγκυρες μορφές κοινωνικών - επαγγελματικών 

δεξιοτήτων για το συγκεκριμένο δείγμα και αντικείμενο κατάρτισης (Βαρσάμης, 2008α:189). 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί, λοιπόν, στην επαγγελματική εκπαίδευση (Λαμπροπούλου 

κ.ά., 2005:258) και το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των ΑμεΑ, καθώς είναι οι 

σημαντικότεροι παράγοντες για την κοινωνική ενσωμάτωση, την προσαρμογή και την παραμονή 

τους σε ένα χώρο εργασίας (Κουτσοκλένη, 2003:6). Έχει παρατηρηθεί ότι η έλλειψη κοινωνικών 

δεξιοτήτων επηρεάζει το επίπεδο αυτονόµησης κυρίως των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, µε 

αποτέλεσµα να βιώνουν εύκολα την κοινωνική απόρριψη και αυτοαποµόνωση (Πολυχρονοπούλου, 

2001). Γενικότερα η απουσία επαγγελµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων δικαιολογούν την 

εµφάνιση δυσπροσαρµοστίας και διακοπής της εργασίας των ΑµεΑ (Καλαντζή-Αζίζι κ.ά., 1991), 

δεδομένου ότι η κοινωνική επάρκεια και συνειδητοποίηση αποτελούν προαπαιτούµενα επιτυχούς 

απασχολησιµότητας και αυτόνοµης διαβίωσης του ατόµου (Bremer & Smith, 2004). Όμως, η 

εκπαιδευτική κοινότητα δεν κατάφερε να αναδείξει το ιδανικό μοντέλο προσδιορισμού, 

διδασκαλίας και διατήρησης των κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά με αναπηρία, ενώ η στόχευση 

σε συγκεκριμένες δεξιότητες είναι συχνά υποκειμενική και η επιλογή μεθόδου αυθαίρετη (Chen, 

2006:148). 

 

 

                                                      
14

βλ. Καλαντζή-Αζίζι κ.ά., 1991. Πολυχρονοπούλου , 2001. Δροσινού, 2009:123. 
15

βλ. Katz & Yekutiel, 1975:74. 
16

Marriott Foundation - Bridges Program. 
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Προτάσεις Επαγγελματικής και Κοινωνικής Ένταξης των ΑμεΑ 

 

Στη χώρα μας διαπιστώνεται, ερευνητικό έλλειμμα για τις συγκεκριμένες ανάγκες των κοινωνικά 

ευπαθών ομάδων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως και περιορισμένη, αποσπασματική 

προσφορά στήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις ομάδες αυτές (Πατεστή, 2007:72). 

Κάθε ομάδα πληθυσμού μπορεί να επωφεληθεί από τις βασικές δεξιότητες διαχείρισης 

σταδιοδρομίας, αλλά χρειάζονται και επιπλέον δεξιότητες προσαρμοσμένες στις δικές τους 

ιδιαίτερες συνθήκες ζωής (Βλαχάκη & Γαϊτάνης, 2012:35). Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι υπάρχει 

ανάγκη διαμόρφωσης συστημάτων Δια Βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (Trachtenberg et al. 

2002:93 κ.ε.).Οι ανάγκες Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για ΑµεΑ είναι 

άµεσες, πολυπληθείς και εξειδικευµένες ανά κατηγορία αναπηρίας, αλλά άγνωστες, καθώς δεν 

έχουν ερευνηθεί, ούτε συνολικά αποτυπωθεί (Φακιολάς, 2007:113).  

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι άπαντες τονίζουν, αφ’ ενός την 

υφιστάμενη έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού ΑμεΑ και αφετέρου την ανάγκη άμεσης 

ενίσχυσής του. Το ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό, καθώς και οι υπάρχουσες δοµές µπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση για την αποτελεσµατική αξιοποίησή του (Κοτσόβολης, 2011:1). Λύση στο 

μείζον αυτό ζήτημα θα μπορούσε να προσφέρει η εξειδικευμένη υποστήριξη από τα οικεία Κέντρα 

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
17

, στις πρωτοβουλίες των οποίων φαίνεται να στηρίζεται 

μέχρι σήμερα η αγωγή σταδιοδρομίας ΑμεΑ.
18

, κατά το πρότυπο της Γενικής Εκπαίδευσης
19

. 

Θετική θα ήταν επίσης η παρουσία ή συνεργασία ειδικών συμβούλων - κάτι αντίστοιχο αναφέρεται 

για τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
20

 - με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, την εφαρμογή προσαρμοσμένων προγραμμάτων και τη διασύνδεση με την τοπική 

αγορά εργασίας. Υπάρχει, ακόμα η δυνατότητα αξιοποίησης επιστημόνων Π.Ε. 72 – 

Εκπαιδευτικών Ενηλίκων, των οποίων η παρουσία τουλάχιστον στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., προβλέπεται εκ 

του νόμου (Ν.3699/2008, άρ. 19§3 και 20§3). 

Ένα ακόμη σημείο προβληματισμού είναι η αποσπασματικότητα και η ασυνέχεια που συχνά 

χαρακτηρίζει τα σχετικά μέτρα, καθώς συρρικνώνονται ή καταργούνται μόλις εξαντληθούν τα 

κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου (Παπαβασιλείου - Αλεξίου, 2008:294). 

Επιπροσθέτως η απουσία δεικτών αξιολόγησης, έχει ως συνέπεια αμφιβόλου ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας κατάρτιση. Έτσι, έχουν εκπονηθεί και υλοποιηθεί προγράμματα για την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τα οποία φαίνεται να μην έχουν συμβάλλει ιδιαίτερα 

στη μείωση της ανεργίας (Βουλή των Ελλήνων, 2006:23. Evangelinou et al., 2009:5). 

Αδιευκρίνιστο είναι επίσης το ποσοστό των μαθητών που κατευθύνεται προς τη μεγαλύτερη 

δυνατή αυτονομία και όχι στην άμεση επαγγελματική ένταξη (Δελλασούδας, 2002:572. Κάτσος, 

2013:78). Ελλείψει επίκαιρων και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των 

απασχολούμενων ατόμων με αναπηρία στις διάφορες χώρες της Ε.Ε. (Riddell, 2012:63), υπάρχει 

ανάγκη για στατιστικά στοιχεία, που θα οδηγήσουν σε συμπεράσματα αναφορικά με το θεσμικό 

πλαίσιο, τις κυρίαρχες τάσεις, την αποτελεσματικότητα, τους βοηθητικούς ή ανασταλτικούς 

παράγοντες, ώστε να συντεθούν προτάσεις ενίσχυσης της επαγγελματικής συμβουλευτικής και 

διευκόλυνσης της πρόσβασης των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας. 

Η τοποθέτηση, η υποστήριξη στο χώρο απασχόλησης, η διατήρηση της εργασίας και οι λοιπές 

υποστηρικτικές υπηρεσίες αναγνωρίζονται ως σημαντικοί παράγοντες επαγγελματικής επιτυχίας 

για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ (Dutta, et al., 2008:326). Ρυθμίσεις «ευελιξίας με ασφάλεια» είναι 

χρήσιμες για να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης 

χωρίς την πλήρη απώλεια των παροχών (Riddell, 2012:5).Οι νέες τεχνολογίες εξαλείφουν τα 

περισσότερα φυσικά εμπόδια, δημιουργώντας μια εικονική πραγματικότητα, με τη βοήθεια της 

οποίας μπορούν τα ΑμεΑ να απασχοληθούν (Παπάνης & Βίκη, 2007).  

                                                      
17

βλ. Ζώνιου-Σιδέρη, 2004:345. 
18

ενδ. ΚΕΣΥΠ, 2011. Ρέτσιος, 2008. 
19

σχ. Εγκ. υπ’ αριθμ. 167127/Γ7/15-10-2014/ΥΠΑΙΘ. 
20

βλ. Ν. 1556/1985, άρ. 9. 
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Η μάθηση σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα, μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη, ώστε να 

βρουν τα ΑμεΑ υποστηρικτικό περιβάλλον και τρόπους να ανταπόκρισης στις απαιτήσεις κάθε 

επαγγέλματος (Παπάνης κ.ά. 2009:163. Fabien, et al., 1998:314). Στον τομέα αυτό θα μπορούσαν 

να αξιοποιηθούν εναλλακτικές μορφές επαγγελματικής εκπαίδευσης
21

 και απασχόλησης
22

, όπως η 

προστατευόμενη απασχόληση, η λειτουργία προστατευόμενων εργαστηρίων, τα παραγωγικά 

εργαστήρια, η υποστηριζόμενη εργασία, η εργασία στο σπίτι, αλλά και στην ελεύθερη αγορά με 

συνοδεία, η κοινωνική εταιρεία και η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση
23

, τα πράσινα 

επαγγέλματα, η τηλε-εργασία, αλλά και η εθελοντική εργασία. Ειδικά η ενίσχυση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας
24

, αποτελεί βασική αναπτυξιακή ανάγκη, με στόχο την επίτευξη 

αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης κοινωνικής στήριξης και την ανάπτυξη της κοινωνικής 

καινοτομίας μέσω της αξιοποίησης καλών πρακτικών άλλων κρατών (ΕΣΠΑ, 2014-2020:28, 

59,100).  

Υψηλής σημασίας είναι η ανάδειξη πρωτοβουλιών που εντάσσονται σε προγράμματα 

επιχειρηματικότητας ΑμεΑ
25

 (Κωσταντοπούλου, 2007:231). Συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με ευέλικτες διόδους, που διατηρούν τις ευκαιρίες ανοικτές όσο το δυνατόν 

περισσότερο και αποφεύγουν τα «αδιέξοδα», δύνανται να βοηθήσουν στην αποφυγή 

περιθωριοποίησης. Οι καινοτόμες μέθοδοι καθοδήγησης, καθώς και η συνεργασία με άλλες 

κοινωνικές υπηρεσίες είναι απαραίτητες για να προσεγγιστούν μειονεκτούσες ομάδες. Η παροχή 

δια βίου καθοδήγησης και η αξιολόγηση των κεκτημένων δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της 

αναγνώρισης της προηγούμενης εμπειρίας, η διαφοροποίηση των τύπων εισαγωγής για όλα τα 

επίπεδα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, και η έμφαση στην 

ποιότητα και την ελκυστικότητα των περιβαλλόντων μάθησης, μπορούν να διευκολύνουν τις 

μεταβάσεις. Οι επιχειρήσεις δύνανται να επιδείξουν εταιρική κοινωνική ευθύνη μέσω της παροχής 

ευκαιριών μετεκπαίδευσης. Ακόμη, πρέπει να ενισχυθεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

προκειμένου να στηριχθούν οι επιλογές σταδιοδρομίας/μετάβασης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ή 

από την εκπαίδευση στην απασχόληση, ως προϋπόθεση για την επιτυχή ένταξη στην εργασία των 

μαθητών ΑμεΑ (European Council, 2010:7 κ.ε.).  

Σημαντικό είναι επίσης να διαφανούν οι καθοριστικότερες κοινωνικές - επαγγελματικές 

δεξιότητες, οι δεξιότητες - κλειδιά
26

 για την επαγγελματική ένταξη, που θα πρέπει να προάγουν τα 

μελλοντικά προγράμματα επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση 

των ΑμεΑ στην εργασία. Χρειάζεται, επομένως, περεταίρω έρευνα για να αποκρυσταλλωθεί ο 

ρόλος ορισμένων κοινωνικών εργασιακών ικανοτήτων στη διαμόρφωση του επαγγελματικού 

προφίλ κάθε αντικειμένου κατάρτισης (Βαρσάμης, 2008β:1). Τα συμπεράσματα θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν έναυσμα μιας εκπαιδευτικής έρευνας δράσης
27

 με στόχο τη βελτίωση των πρακτικών.  

Χρειάζεται να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την εναρμόνιση του ορισμού των 

ειδικών αναγκών και τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων που θα επιτρέπουν στις χώρες να 

συγκρίνουν τις προσεγγίσεις τους πιο αποτελεσματικά και να διδαχθούν από την εμπειρία των 

άλλων (Riddell, 2012:25). Διεθνώς η αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με τις 

δημογραφικές πιέσεις καθιστά ακόμη πιο σημαντικό για τα συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης να αυξήσουν τα επίπεδα επιδόσεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι όλοι ανεξαιρέτως, 

έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους μέσω και της Δια Βίου Μάθησης28. 

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η επέκταση της πρόσβασης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι σημαντική στην προσέγγιση ομάδων 

υψηλού κινδύνου για την επίτευξη προσωπικών, κοινωνικών και εργασιακών στόχων, σε ποικίλα 
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22

σχ. Ασλανίδης, 2003. ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013.Βίκη, 2008:27 κ.ε.. 
23

 βλ.Αδάμ, 2012:23. Ν. 4019/2011.  
24

 βλ.Noya, 2006. 
25

βλ. Εθνικό Παρατηρητήριο Μ.Μ.Ε. 2011. 
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βλ. Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2005:172-173. Χρυσός, 2005:264. 
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σχ. Πασιάς κ.ά.,2012:12 κ.ε.. 
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 σχ.Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο,2006,άρ.27 
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περιβάλλοντα, ενώ μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες ενεργού ένταξης και ενισχυμένης 

κοινωνικής συμμετοχής των ενηλίκων ΑμεΑ (European Council, 2010:5-6). 

Ωστόσο, η βιβλιογραφία για μαθητές με αναπηρία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι 

περιορισμένη (OECD, 2003). Σήμερα, λοιπόν, έχουμε ανάγκη από έρευνες, που θα αναλύουν 

κριτικά διάφορες παρεμβάσεις
29

 και εργαλεία
30

 που χρησιμοποιούνται στην επαγγελματική 

συμβουλευτική και θα προσεγγίζουν ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης (Σιδηροπούλου - Δημακάκου, 2008:17). Η επαγγελματική ενδυνάμωση μέσω της 

εκπαίδευσης θα έχει τελικά ως αποτέλεσμα την προσαρμογή του ατόμου ενισχύοντας τη 

συνεργασία, την εύρεση και διατήρηση απασχόλησης με σκοπό την ανεξάρτητη διαβίωση (Sadat 

Abtahi et al., 2010:129). Η διαμόρφωση ποιοτικών κριτηρίων στο σχεδιασμό, στην αξιολόγηση και 

στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μετά την εύρεση εργασίας, θα διευκολύνει τη 

διαδικασία επαγγελματικής αποκατάστασης με την ευρεία έννοια της ανάπτυξης σταδιοδρομίας 

(Rumrill & Roessler, 1999:31). 

Προκειμένου να αντεπεξέλθει η Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας στις σύγχρονες προκλήσεις 

είναι ανάγκη να µεταθέσει το κέντρο βάρους από την παρέµβαση στην πρόληψη (Trachtenberg et 

al. 2002:93 κ.ε. Πατεστή, 2007:71). Τα παραπάνω σημεία προβληματισμού πρέπει να αποτελέσουν 

αφετηρία για τη διενέργεια μελετών ανά αντικείμενο κατάρτισης και ανά κατηγορία αναπηρίας, οι 

οποίες θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της Ειδικής Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και στην 

προοπτική δημιουργίας ενός ολοκληρωµένου και αποτελεσµατικού πλαισίου για την εφαρµογή 

της. Τα αποτελέσματα κάθε σχετικής έρευνας θα συμβάλλουν στον εντοπισμό και στην επίλυση 

των κυριότερων προβλημάτων, στην ανάδειξη επιμορφωτικών αναγκών, στη διάχυση καλών 

πρακτικών και στην όλη ενίσχυση του θεσμού, ενώ μπορούν να αξιοποιηθούν στην αναμόρφωση 

των προγραμμάτων σπουδών, στη δημιουργία συστήματος ή φορέα Ειδικής Επαγγελματικής 

Συμβουλευτικής, ακόμα και να εκκινήσουν θεσμικές παρεμβάσεις με τα ανάλογα ευεργετικά 

αποτελέσματα για την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ. 
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ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Spreadtheword-Feeltheworld 
 

 

Δέσποινα Καραδήμου 

Κωνσταντίνος Σιμιτόπουλος 
 

 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά τις σχέσεις μεταξύ δύο αλληλοεξαρτώμενων/ αλληλεπιδρώντων 

πόλων, ήτοι της Διά Βίου Μάθησης και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, μέσα από το πρίσμα 

ενός εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης “YouthinAction” (Νέα Γενιά 

σε Δράση), με τίτλο “SpreadtheWord, feeltheWorld” («Διαδώστε τη Λέξη, Νιώστε τον Κόσμο»). 

Στόχος του εν λόγω προγράμματος, στο οποίο συμμετείχαν 32 νέοι από 6 ευρωπαϊκές χώρες για 

χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας, ήταν να αναπτύξει εργαστήρια, συζητήσεις και δραστηριότητες, 

μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τα ιδιαίτερα στοιχεία της χώρας που 

εκπροσωπούσαν. Βασικό εργαλείο για τις παρουσιάσεις αυτές αποτέλεσαν οι μη μεταφράσιμες 

λέξεις κάθε γλώσσας, που αντικατοπτρίζουν ξεχωριστά πολιτισμικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε 

χώρας. Παράλληλος στόχος του προγράμματος ήταν να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες 

να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλον όχι μόνο ατομικά, αλλά και σε επίπεδο κουλτούρας, να 

βελτιώσουν την μεταξύ τους επικοινωνία και να εξοικειωθούν με άγνωστα πολιτισμικά στοιχεία. 

Στο θεωρητικό πλαίσιο περιγράφονται συνοπτικά οι αρχές των δύο πόλων που συνιστούν τη βάση 

της μεθοδολογικής προσέγγισης, η οποία έπεται με την παρουσίαση του προγράμματος και 

συνοδεύεται από συμπεράσματα για την επιτυχία της διεξαγωγής του, που βασίζονται στις 

αξιολογήσεις των ίδιων των συμμετεχόντων. Τέλος δίνονται προτάσεις για ένταξη/ χρήση των 

πορισμάτων σε περαιτέρω μεθοδολογικές/ διδακτικές προτάσεις, που αφορούν εκπαιδευτικά 

προγράμματα ενηλίκων για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 

Λέξεις-Κλειδιά: διά βίου μάθηση, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ευρωπαϊκά προγράμματα 

κινητικότητας νέων, ξενόγλωσση διδασκαλία 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η σημασία της γνώσης ξένων γλωσσών σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, το οποίο προκύπτει 

τόσο από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες (Ευρωπαϊκή Ένωση, μετανάστευση κλπ), όσο και από τη 

χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που εκμηδενίζουν τις γεωγραφικές αποστάσεις, είναι 

αδιαμφισβήτητη. Η επικοινωνία μεταξύ ατόμων διαφόρων χωρών και ομιλητών διαφόρων 

γλωσσών μπορεί να επιτευχθεί μόνο με έναν κοινό γλωσσικό κώδικα. Με αφετηρία τον κώδικα 

αυτό τα άτομα προσεγγίζουν το ένα το άλλο, αλληλεπιδρούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες, 

προσωπικές/ ατομικές, αλλά και πολιτισμικές. Για τον λόγο αυτό η διδασκαλία και η εκμάθηση 

μιας γλώσσας οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο στο πλαίσιο της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, αλλά και της Διά Βίου Μάθησης (ΔΒΜ). Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό η επαφή με 

μία γλώσσα να μη γίνεται με τρόπο επιφανειακό, αλλά να εμπεριέχει στοιχεία πολιτισμού. 
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Η ιδέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας 

(κυρίως στο πλαίσιο της ΔΒΜ), όπου εκ των πραγμάτων συνυπάρχουν συχνά εκπαιδευόμενοι 

διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου), δεν είναι βεβαίως νέα. Ωστόσο, η προσέγγιση γίνεται 

συνήθως με πολιτιστικά στοιχεία που δίνονται σε μορφή πληροφοριών και όχι μέσω της ίδιας της 

γλώσσας. Η παρούσα ανακοίνωση επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία της γλώσσας ως φορέα 

πολιτισμικών πληροφοριών και συγκεκριμένα τις ιδιαίτερες/ μη μεταφράσιμες λέξεις της κάθε 

γλώσσας, οι οποίες περιέχουν πλήθος πολιτισμικών πληροφοριών.  

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΉ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Συσχέτιση Δια Βίου Μάθησης και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

 

Επιχειρώντας μια αναδρομή στην ιστορία και την εξέλιξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Εκ.Ε.)
31

 

αντιλαμβανόμαστε ότι έχει άμεση συσχέτιση με τον πολιτισμό. Ο όρος αυτός έχει ιστορικές ρίζες 

στον 19
ο
 αιώνα και δημιουργήθηκε για να περιγράψει ένα σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο είχε 

αντισταθμιστική λειτουργία και σκοπό να μειώσει την πολιτιστική μειονεξία και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό που ένιωθαν άτομα της εποχής εκείνης με χαμηλότερο μορφωτικό και πολιτιστικό 

επίπεδο (Κελπανίδης & Βρυνιώτη, 2012).  

Ένας από τους πρωτοπόρους που ασχολήθηκε εκτεταμένα με την Εκπαίδευση Ενηλίκων και 

προσπάθησε να την διαχωρίσει από αυτή των ανήλικων ήταν ο Malcolm Knowles (1913-1977), ο 

οποίος με το βιβλίο του The Modern Practice of Adult Education: Andragogy versus Pedagogy 

(1970) διατύπωσε τη θεωρία της ανδραγωγικής. Σύμφωνα με αυτήν, οι ενήλικες έχουν ένα ευρύ 

φάσμα εμπειριών, το οποίο επιθυμούν και είναι ζητούμενο να συμπεριλάβουν στη διαδικασία της 

μάθησης. Οι εμπειρίες αυτές, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το κοινωνικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον, στο οποίο έχουν ανατραφεί, αποτυπώνονται και εκφράζονται (και) μέσω της γλώσσας. 

Οι παραπάνω θεωρήσεις επικεντρώνονται στο άτομο και υποτιμούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

το άτομο ζει. Τη σημασία του πλαισίου αναδεικνύει ο Mezirow με τη θεωρία της 

μετασχηματίζουσας μάθησης (Κόκκος, 1999). Η μάθηση οφείλει λοιπόν να είναι μια διεργασία που 

μετασχηματίζει το πλαίσιο αναφοράς, με βάση το οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει τις 

εμπειρίες του. Ζητούμενο είναι να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους μέσω του κριτικού στοχασμού 

να επανεξετάσουν θεμελιώδεις αντιλήψεις τους, ώστε να διαμορφώσουν μια ικανοποιητικότερη και 

καλύτερα οργανωμένη εικόνα για τον κόσμο και τη θέση που έχουν σε αυτόν. Στο σημείο αυτό η 

Εκ.Ε. συναντάται με τις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει κάθε 

μορφή εκπαίδευσης που αποσκοπεί στη διαχείριση των πολιτισμικών διαφορών των μαθητών/ 

εκπαιδευόμενων (Eldering & Rothenberg, 1996). 

Την πρόκληση κοινωνικής αλλαγής συνέδεσε και ο Paulo Freire με την εκπαίδευση ενηλίκων, 

του οποίου η εκπαιδευτική προσέγγιση βασίζεται στον διάλογο, την πράξη, τη συνειδητοποίηση και 

τη βιωμένη εμπειρία. Η πράξη για τον Freire, στοχεύει στον εξανθρωπισμό και τον 

μετασχηματισμό του κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος του εκπαιδευόμενου (Κουλαουζίδης, 

2011), στόχος που, άλλωστε, αποτελεί βασική αναζήτηση και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.  

Οι προαναφερθείσες θεωρητικές έννοιες αντικατοπτρίζονται σε δομές και προγράμματα και 

μπορούν να συνυπάρχουν στοχεύοντας στα μέγιστα δυνατά οφέλη για τους εκπαιδευόμενους. Τα 

θεσμοθετημένα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης παρέχουν με τον βέλτιστο τρόπο τη 

δυνατότητα αξιοποίησης της δυναμικής και των θετικών στοιχείων που ο κάθε όρος φέρει, με την 

                                                      
31

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων εντάσσεται στον όρο Διά Βίου Μάθηση (ΔΒΜ), ο οποίος υπό μία έννοια αποτελεί έναν όρο 

«ομπρέλα» για τη μάθηση και την εκπαίδευση, καθώς περικλείει εννοιολογικά τις διαφορετικές κατηγορίες της 

Συνεχιζόμενης και Αρχικής Εκπαίδευσης, όπως, φυσικά, και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η ΔΒΜ είναι λοιπόν ένας 

ευρύς όρος που χρησιμοποιείται έντονα στη σημερινή εποχή σε διεθνές επίπεδο (Aspin&Chapman, 2000), και 

αναφέρεται στη «διαδικασία μέσω της οποίας κάποιος άνθρωπος αποκτά γνώσεις και δεξιότητες σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής του, με σκοπό να διατηρήσει αλλά και να βελτιώσει την επαγγελματική, ακαδημαϊκή, κοινωνική και 

προσωπική του υπόσταση» (Ζαρίφης, 2009, σ. 11). 
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προϋπόθεση της εύρεσης του κατάλληλου διδακτικού/ παιδαγωγικού πλαισίου και του ανάλογου 

μεθοδολογικού εργαλείου.  

 

Συσχέτιση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Γλώσσας 

 

«Οι προσωπικές μας αντιλήψεις για τον ‘χρόνο’, τον ‘χώρο’ και την ‘ύλη’ διαμορφώνονται 

ουσιαστικά το ίδιο σε όλους τους ανθρώπους βάσει των εμπειριών ή εξαρτώνται εν μέρει από τη 

διάρθρωση της εκάστοτε γλώσσας;»
32

 (Whorf, 1939/2000, p.138). Αν και η συγκεκριμένη 

ερώτηση/ υπόθεση του Whorf, που διατυπώθηκε πριν από 75 περίπου χρόνια, έχει αναθεωρηθεί 

(τουλάχιστον όσον αφορά το μεγαλύτερο μέρος της) από σύγχρονους ερευνητές και γλωσσολόγους 

(βλ. ενδ. Pullum, 1991, Casasanto et al., 2004), γίνεται ευρέως αποδεκτή η σημασία της γλώσσας 

για την κατανόηση του κόσμου. 

Όπως αναφέρεται στο The Little Handbook of Unique Words (2014) οι γλώσσες μάς 

επιτρέπουν να εξερευνήσουμε και να δούμε τον κόσμο μέσα από έναν διαφορετικό φακό, 

δημιουργώντας μια καλύτερη κατανόηση και ανοχή για ξένους πολιτισμούς και συνήθειες. Οι 

γλώσσες είναι μια πύλη για νέους κόσμους, καθώς μέσω αυτών μαθαίνουμε πώς άλλοι άνθρωποι σε 

άλλες χώρες σκέφτονται, αισθάνονται και συμπεριφέρονται. Μας προσφέρουν νέες εμπειρίες και 

νέες ζωές, μας δίνουν τη δυνατότητα να διεισδύσουμε σε νέα έθνη και στον πολιτισμό τους, 

διαμορφώνουν την προσωπικότητα και τη νοοτροπία μας, μάς επιτρέπουν να απελευθερωθούμε 

από τα σύνορα της δικής μας χώρας για να γίνουμε πολίτες του κόσμου. 

Συνεπώς, οι λέξεις δεν αποτελούν απλά μια απεικόνιση της πραγματικότητας, αλλά 

(μετα)φέρουν ποικίλα στοιχεία, ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά, αλλά κυρίως πολιτισμικά. Μέσα 

από τη μελέτη του λεξιλογίου ενός λαού αποκαλύπτονται πληροφορίες για τον πολιτισμό και την 

ιστορία του, για τις συνήθειές του, για τις συνθήκες διαβίωσης, για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτόν. 

Αυτό δεν συμβαίνει (τόσο) με τις λέξεις εκείνες που ανήκουν στο επονομαζόμενο «βασικό 

λεξιλόγιο» μιας γλώσσας (μητέρα, τραπέζι, σπίτι κλπ), αλλά κυρίως με τις λέξεις εκείνες που είναι 

μοναδικές και ιδιαίτερες. Δυστυχώς, ακριβώς αυτές οι λέξεις είναι που απουσιάζουν από τα 

συγγράμματα και τα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, γιατί θεωρούνται εξεζητημένες και 

πιθανόν δύσχρηστες.  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Η σύνδεση του μη μεταφράσιμου λεξιλογίου με τον πολιτισμό αποτέλεσε την ιδέα/ αφετηρία για 

τη διεξαγωγή ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης “Youth in Action”
33

. Τον 

Απρίλιο του 2014 32 νέοι από έξι χώρες της Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία, Εσθονία, Πολωνία, 

Βουλγαρία και Ελλάδα) συγκεντρώθηκαν στην Έδεσσα για να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα μιας 

εβδομάδας με τίτλο "Spreadthe Word, Feelthe World", που διοργανώθηκε από το YouthNet 

Hellas
34

, σε συνεργασία με το Κίνημα Νεολαίας της διοργανώτριας πόλης και τον Συμβουλευτικό 

Σταθμό Νέων της ΔΔΕ Πέλλας. Στόχος του προγράμματος αυτού ήταν να αναπτύξει εργαστήρια, 

συζητήσεις και δραστηριότητες, μέσω των οποίων οι νεαροί συμμετέχοντες θα είχαν την ευκαιρία 

να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλον όχι μόνο σε ατομικό, αλλά και σε επίπεδο κουλτούρας, να 

βελτιώσουν την μεταξύ τους επικοινωνία, να εξοικειωθούν με άγνωστα πολιτιστικά στοιχεία και 

να συμβάλλουν με την μικρή αυτή παρέμβαση μέσω της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης στην 

κατεύθυνση της ουσιαστικής ενοποίησης της Ευρώπης, αυτής που ενώνει όχι τόσο οικονομικά 

στοιχεία και πολιτικές, αλλά κυρίως και πρωτίστως ανθρώπους, σκέψεις και απόψεις, όπως αυτές 

διαμορφώνονται μέσα στο εκάστοτε φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.  

Στην επίτευξη του στόχου αυτού βασικό ρόλο διαδραμάτισε η επιλογή και παρουσίαση από 

τους συμμετέχοντες των μη μεταφράσιμων λέξεων της κάθε χώρας, των λέξεων δηλαδή εκείνων, 

                                                      
32

 “Are our own concepts of ‘time,’ ‘space,’ and ‘matter’ given in substantially the same form by experience to all men, 

or are they in part conditioned by the structure of particular languages?” 
33

 Νέα Γενιά σε Δράση. 
34

MKO Νεολαίας, EuropeanCitizensPrize 2013 (ΒραβείοΕυρωπαίουΠολίτη 2013). 
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με τις οποίες δεν έρχεται σε επαφή ο διδασκόμενος μια ξένη γλώσσα, καθώς, όπως 

προαναφέρθηκε, δεν εντάσσονται (συνήθως) στη διδακτέα ύλη, αλλά που, ταυτόχρονα, έχουν ένα 

έντονο πολιτισμικό φορτίο, καθώς η απόδοσή τους σε μια ξένη γλώσσα απαιτεί την εξήγηση/ 

ερμηνεία ολόκληρου του πολιτιστικού πλαισίου, στο οποίο εντάσσονται.  

Η παρουσίαση των μη μεταφράσιμων λέξεων από τους εκπροσώπους κάθε χώρας έγινε με 

ποικίλους τρόπους (κολάζ, ζωγραφική, παντομίμα, θεατρικό σκετς κα), ώστε να επιτευχθεί η 

καλύτερη προσέγγιση και κατανόησή τους από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Το σύνολο των μη 

μεταφράσεων λέξεων από τις χώρες που έλαβαν μέρος (Ιταλία, Ισπανία, Εσθονία, Πολωνία, 

Βουλγαρία και Ελλάδα), όπως επίσης και κάποιες ιδιαίτερες λέξεις από τη Γαλλική, καταγράφηκαν 

στο επονομαζόμενο “The Little Handbook of Unique Words”
35

, το οποίο αποτέλεσε και το πόνημα 

του προγράμματος. Στο εν λόγω εγχειρίδιο η κάθε λέξη, γραμμένη στη γλώσσα της χώρας 

προέλευσης, συνοδεύεται από τη μεταγραφή της στο Διεθνές Φωνολογικό Αλφάβητο, μια σύντομη 

ερμηνεία, ένα παράδειγμα χρήσης, καθώς και μια εικόνα.  

Σε ένα επόμενο βήμα, οι συμμετέχοντες προσπάθησαν να δημιουργήσουν νέες αγγλικές λέξεις/ 

όρους για την απόδοση ορισμένων ξένων μη μεταφράσιμων λέξεων. Η διαδικασία αυτή υπήρξε 

ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, καθώς η χρήση ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας (μιας σύγχρονης 

linguafranca), ήτοι της Αγγλική, απαιτεί τη συμπερίληψη των πολιτιστικών στοιχείων μέσα στον 

νέο γλωσσικό πλαίσιο. Ωστόσο, αυτό τις περισσότερες φορές είναι ανέφικτο και διαπιστώνεται ότι 

τα πολιτιστικά στοιχεία «χάνονται στη μετάφραση». 

Δίνοντας ένα πρακτικό παράδειγμα των παραπάνω, θα χρησιμοποιήσουμε την ελληνική 

συμμετοχή, η οποία επέλεξε ως ιδιαίτερες/ μη μεταφράσιμες τις ακόλουθες λέξεις: Ξεροσφύρι, 

κελεπούρι, μεράκι, παλικάρι, φιλότιμο και χαρμολύπη. Όπως μπορεί κανείς να αντιληφθεί από τις 

εν λόγω επιλογές, οι λέξεις αυτές, αν και δεν περιέχονται στα συγγράμματα για την εκμάθηση της 

Ελληνικής από αλλοδαπούς
36

, περιέχουν σημαντικές πολιτιστικές πληροφορίες και η ανάλυση τους 

απαιτεί και παράλληλα αναδεικνύει πληθώρα στοιχείων της ελληνικής κουλτούρας και ιστορίας. 

Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι τρεις από αυτές τις λέξεις (μεράκι, παλικάρι 

και φιλότιμο
37

) εντοπίζονται σε κείμενα πηγών που περιέχονται στο σύγγραμμα «Ελληνική 

Ιστορία- Σημαντικοί Σταθμοί από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα» (2008), το οποίο χρησιμοποιείται 

παράλληλα/ επικουρικά σε προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσα για αλλοδαπούς. 

Οι ελληνικές λέξεις που αποδόθηκαν στην Αγγλική με νεολογισμούς ήταν οι ακόλουθες: 

χαρμολύπη>sadpiness (από το sadness και το happiness), ξεροσφύρι>drunkry (από το drunk και το 

hungry) και φιλότιμο>gentism (από το gentle, με την κατάληξη –ism). Όπως εύκολα 

αντιλαμβάνεται κανείς, οι λέξεις «απογυμνώνονται» από τις συνδηλώσεις και το πολιτισμικό τους 

φορτίο κατά την απόδοσή τους σε έναν άλλο γλωσσικό κώδικα, συνεπώς, είναι χρήσιμο να 

διδάσκονται ως έχουν.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η ενασχόληση με τις Ξένες Γλώσσες σε μια σύγχρονη και συνεχώς εξελισσόμενη κοινωνία δεν 

(πρέπει να) αφορά μόνο το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας, αλλά οφείλει να εντάσσεται 

με τη μεγαλύτερη δυνατή συχνότητα και δοθείσης ευκαιρίας σε κάθε μορφή (μη τυπικής, άτυπης) 

εκπαίδευσης και κυρίως στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπως αυτή διαμορφώνεται κυρίως μέσα από 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης.  

Είναι σημαντικό να παρέχονται οι ευκαιρίες στους ενήλικες να διευρύνουν την επικοινωνιακή 

τους ικανότητα, γεγονός που επιτυγχάνεται κυρίως με την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, αλλά και 

όλων εκείνων των στοιχείων που συνδέονται με αυτήν (πολιτισμικό φορτίο και συνδηλώσεις των 

λέξεων, περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιούνται κλπ). Ως εκ τούτου, η ξενόγλωσση διδασκαλία 

                                                      
35

 Διαθέσιμο ηλεκτρονικά στο:http://spread-the-word-2014.blogspot.gr/2014/05/the-little-handbook-of-unique-

words.html (ημερομηνία επίσκεψης: 12.06.2015) 
36

 Διερευνήθηκαν τα ακόλουθα συγγράμματα: Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία Ι και ΙΙ- Γενική Θεματολογία του τέως 

Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (βλ. βιβλιογραφία).  
37

 Σελ. 112, 48 και 58 αντίστοιχα. 

http://spread-the-word-2014.blogspot.gr/2014/05/the-little-handbook-of-unique-words.html
http://spread-the-word-2014.blogspot.gr/2014/05/the-little-handbook-of-unique-words.html
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οφείλει να συμπορεύεται με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση σε μια σχέση αλληλεξάρτησης και 

αλληλεπίδρασης. 

Η εμπειρία του “SpreadtheWord, FeeltheWorld” έδειξε ότι, όταν έρχονται άτομα διαφορετικής 

πολιτισμικής προέλευσης σε επαφή, οι ξεχωριστές/ μη μεταφράσιμες λέξεις μιας γλώσσας μπορεί 

να αποτελέσουν γέφυρα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών για την κάθε χώρα. Με τον 

τρόπο αυτό αναδεικνύεται η πολιτισμική διαφορετικότητα, χωρίς σε καμία περίπτωση να 

παρεμποδίζεται η επικοινωνία, η οποία επιτυγχάνεται με τον κοινό γλωσσικό κώδικα ή με το 

βασικό λεξιλόγιο.  

Στον προσανατολισμό αυτό οι ιδιαίτερες λέξεις μιας γλώσσας, που συχνά αποκλείονται από 

την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν εμπεριέχονται στη διδασκαλία, θα μπορούσαν να βρουν τη 

δική τους θέση στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, αναλαμβάνοντας το ρόλο του φορέα πολιτισμικών 

πληροφοριών. Τόσο στη σχολική εκπαίδευση, όσο και στη Διά Βίου Μάθηση, όπως αυτή 

εκφράζεται μέσα από τα προγράμματα των ΚΔΒΜ για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, θα ήταν 

ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική η αναδιαμόρφωση των συγγραμμάτων σε αυτή την κατεύθυνση. 

Άλλωστε, «μια εικόνα, χίλιες λέξεις», αλλά και μια λέξη, χίλιες εικόνες.  
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Κυριακή Σιδηροπούλου 
 

 

 

Περίληψη 

 

Στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων η εκπαίδευση των ατόμων τρίτης ηλικίας αποτελεί ένα νέο, 

ενδιαφέρον πεδίο έρευνας. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των κινήτρων 

ηλικιωμένων ατόμων αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές δράσεις, οι δυσκολίες που 

συνάντησαν, το αίσθημα ικανοποίησης που βίωσαν, καθώς και οι προτάσεις που διατυπώνουν για 

την εκπαίδευση που αφορά την ηλικιακή αυτή ομάδα. Στη μελέτη συμμετείχαν άτομα τρίτης 

ηλικίας που ζουν στο Νομό Έβρου και έχουν συμμετάσχει σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Επιλέχτηκε η ποιοτική ερευνητική προσέγγιση, η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω 

συνεντεύξεων που διενεργήθηκαν τον Μάρτιο του 2013 και για την επεξεργασία των ευρημάτων 

χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα κίνητρα συμμετοχής 

τους σε κάποια εκπαιδευτική δράση σχετίζονται με τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου τους, με το 

ενδιαφέρον τους για το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων, αλλά και με την ευκαιρία για 

κοινωνικοποίηση. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οφείλονται, κυρίως, στη στάση των 

εκπαιδευτών τους και στην απουσία κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής των χώρων εκπαίδευσης. 

Παρόλα αυτά, ως έμπειροι των δυσκολιών της ζωής, εκφράζουν μεγάλη ικανοποίηση από τη 

συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολούθησαν, που οφείλονταν στην 

συναναστροφή, τη συνεργασία με άλλα άτομα, τη χαρά της μάθησης καθώς και τη δημιουργία νέου 

κοινωνικού κύκλου. Οι προτάσεις τους εστιάζονται κυρίως στην επιλογή θεματικών που να 

σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Επίσης, προτείνουν βελτίωση των υποδομών 

εκπαίδευσης, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση και συμμετοχή τους σε ευκαιρίες μάθησης.  

Λέξεις – κλειδιά: Τρίτη ηλικία, εκπαίδευση ενηλίκων 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η τρίτη ηλικία ορίζεται διαφορετικά στα διάφορα κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι 

όροι ηλικιωμένος, γήρας, τρίτη ηλικία, παραμένουν ασαφείς και παρόλο που δεν υπάρχει αυστηρώς 

καθορισμένο βιολογικό όριο, το 65ο έτος θεωρείται συνήθως το μεταίχμιο της μετάβασης στην 

τρίτη ηλικία. Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) το έτη 75-90 αντιστοιχούν στην 

4η ηλικία και πάνω από 90 στην 5η ηλικία. (Χανιώτης, 1998).  

Η εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας αποτελεί ένα μέρος της Δια Βίου Μάθησης, η οποία 

περικλείει κάθε είδους μάθηση μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση και μέχρι το τέλος της ενεργού 

ζωής του ανθρώπου και συνδέεται με την ανάγκη για απόκτηση νέων γνώσεων (Κόκκος, 2005). 

Επομένως, τα κίνητρα και τα εμπόδια στη μάθηση αφορούν και την ηλικιακή αυτή ομάδα, όπως 

κάθε ομάδα ενηλίκων εκπαιδευομένων. Ο Rogers (1999) υποστηρίζει πως η διαφορά μεταξύ του 

εκάστοτε είδους των προγραμμάτων, είναι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της εκπαίδευσης ενηλίκων 

και της εκπαίδευσης των ατόμων ώριμης ηλικίας. Εμφατικά τονίζει πως βασική προϋπόθεση για 

την μάθηση αποτελεί εκείνη η "δύναμη", η οποία ενθαρρύνει τον εκπαιδευόμενο από τη μια πλευρά 

αλλά και τον συγκρατεί από την άλλη στη μαθησιακή κατάσταση. Τα άτομα τρίτης ηλικίας έχουν 
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συγκεκριμένους στόχους αλλά δεν αποκαλύπτουν πάντα τους λόγους εμπλοκής τους με την 

εκπαίδευση, οι οποίοι μπορεί να είναι η απλή κοινωνικοποίηση ή η απόκτηση εγκυκλίων γνώσεων 

(Hiemstra & Sisco 1990). Η μέχρι τώρα εμπειρία τους είναι πολύτιμη, αφού την χρησιμοποιούν ως 

αφετηρία για την μάθησή τους. Αποθαρρύνονται, όμως, εύκολα και παραιτούνται της προσπάθειάς 

τους, ειδικά αν αισθανθούν ότι δεν τα καταφέρνουν ή ότι το εκπαιδευτικό περιβάλλον δεν είναι το 

κατάλληλο γι αυτούς (Findsen, 2011; Moody, 1976). Η κάλυψη του ελεύθερου χρόνου αποτελεί 

ένα βασικό κίνητρο των ατόμων τρίτων ηλικίας, τα οποία συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές 

διαδικασίες, σύμφωνα με τον Glendenning (2001). Μέσω της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικές 

δράσεις αποκτά ξανά νόημα η ζωή τους.  

Οι ηλικιωμένοι ως ενήλικοι αντιμετωπίζουν και εμπόδια στη μάθηση, τα οποία εντείνονται 

λόγω των ιδιαίτερων βιολογικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών τους. Κατά την Αβεντισιάν-

Παγοροπούλου (2008) οι ηλικιωμένοι συχνά βιώνουν αίσθημα ντροπής, γιατί λόγω φυσιολογικής 

βαρηκοΐας αρκετές φορές ζητούν να επαναληφθεί αυτό που μόλις ειπώθηκε. Η οπτική τους οξύτητα 

μειώνεται, δεν διακρίνουν λεπτομέρειες με ευκολία. Εκτός της σωματικής τους απόπτωσης η οποία 

δημιουργεί δυσκολίες για διάφορες δραστηριότητες, παρουσιάζονται μία σειρά από αλλαγές σε 

ψυχολογικό επίπεδο, όπως φόβος για το άγνωστο, αποτυχία στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων 

που έχουν τεθεί λόγω ηλικίας (Λαζαρίδου, 2010). Σύμφωνα με τους Carp, Peterson & Roelfs 

(1974) άτομα μεγαλύτερης ηλικίας παραδέχονται το άγχος ως εμπόδιο για την εμπλοκή στην 

εκπαιδευτική πράξη. Θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί πως οι εκπαιδευόμενοι αυτής της ηλικιακής 

ομάδας δεν διαφέρουν σε ευφυΐα ή ικανότητα μάθησης (Findsen, 2011). Οι γηραιότεροι 

εκπαιδευόμενοι μάλιστα, δείχνουν αφοσίωση και κατακτούν τους μαθησιακούς τους στόχους 

συχνότερα σε σχέση με τους νεότερους, λόγω της αφοσίωσης και της ανελλιπούς φοίτησής τους 

(Cunnigham, 2009; Glendenning, 2001). Η Λαζαρίδου (2010) επισημαίνει, ότι στα εμπόδια 

μάθησης προστίθενται οι προκαταλήψεις, οι προσωπικές παραδοχές του κάθε ατόμου σχετικά με το 

τί είναι κοινωνικά αποδεκτό ως δραστηριότητα σε αυτήν την ηλικία, όπως και η αντίληψη που έχει 

ο κάθε ώριμος εκπαιδευόμενος αναφορικά με τις δυνατότητές του. Τέλος, καταγράφονται εμπόδια 

λόγω των ανισοτήτων οι οποίες υπάρχουν στο εσωτερικό της ομάδας των ηλικιωμένων ανάλογα µε 

τον τόπο κατοικίας, το φύλο και την οικογενειακή τους κατάσταση (Κανελλόπουλος 1984; 

Κρεµαλής & συν. 1990; Μπαλούρδος & συν. 1996).  

 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

Η Λαζαρίδου (2010) στην έρευνά της γύρω από την εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας, με δείγμα 

μέλη των Κ.Α.Π.Η. σημειώνει ότι οι προσδοκίες που είχαν οι εκπαιδευόμενοι από το πρόγραμμα, 

καθώς και οι λόγοι που τους ώθησαν να συμμετάσχουν ήταν η απόκτηση γνώσεων και βελτίωση 

των όσων ήδη είχαν, όπως και η ανάγκη να συμβαδίσουν με τις νεότερες γενεές. Κράτησαν θετική 

στάση και μάλιστα αντιπρότειναν προτάσεις σχετικά με μελλοντικές εκπαιδευτικές ενότητες. Στο 

Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κρουσώνα στην Κρήτη διενήργησαν την έρευνά τους οι Γεωργιάδη, Σαμόλη & 

Φριλίγκου (2010) και διαπίστωσαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων θα συνέχιζαν 

την εκπαίδευσή τους, με κίνητρο την απόκτηση γνώσεων ειδικά στο πεδίο των ιατρικών θεμάτων. 

Παράλληλα, δήλωσαν ότι θέλουν να συμμετάσχουν σε νέες και οι περισσότεροι, θα ήθελαν να 

γίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτές.  

Από την έρευνα του Τσαγκάρη (2010) για τη σχέση των ατόμων τρίτης ηλικίας με τη χρήση 

της τεχνολογίας. προέκυψε ένα αξιοσημείωτο εύρημα: η σημασία της ανομοιογένειας της ομάδας 

των συμμετεχόντων για τη μαθησιακή διεργασία., κι ότι τα ισχυρότερα κίνητρα για συμμετοχή στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ήταν η πρόκληση της νέας εμπειρίας, αλλά και η συμμετοχή κάποιου 

γνωστού τους προσώπου στο ίδιο πρόγραμμα, το αίσθημα της επίτευξης ενός στόχου, η κάλυψη 

συγκεκριμένων αναγκών από τη χρήση της νέας τεχνολογίας, η αναγνώριση και το κύρος, η 

αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση. Επίσης, η χαρά της μάθησης, η κάλυψη του κενού τους χρόνου 

και η δυνατότητα επικοινωνίας με φιλικά και συγγενικά τους πρόσωπα όπως για παράδειγμα με τα 

παιδιά και τα εγγόνια τους. Ο Hiemstra (1976) στη μελέτη του σε εκπαιδευτικά προγράμματα που 

υλοποιήθηκαν στις ΗΠΑ, που αφορούσε τις μαθησιακές δραστηριότητες ατόμων τρίτης ηλικίας, 
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κατέληξε ότι οι σημαντικότεροι λόγοι συμμετοχής τους σε προγράμματα εκπαίδευσης ήταν η 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, να αποδείξουν ότι είναι ικανοί και οπωσδήποτε η 

ευχαρίστησή τους. Οι Kim & Merriam (1976) εξέτασαν τα κίνητρα συμμετοχής των ηλικιωμένων 

στην εκπαίδευση και το ισχυρότερο κίνητρο αποδείχθηκε η διάθεση για κοινωνική επαφή, μαζί με 

το γνωστικό ενδιαφέρον για τις ενότητες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι Truluck, Kim και 

Valentine (2000) ερευνούν τί είδους προγράμματα μάθησης επιθυμούν να συμμετέχουν οι 

ηλικιωμένοι και καταλήγουν ότι οι προτάσεις αφορούν δραστηριότητες οι οποίες προάγουν την 

κοινωνικότητα, όπως ταξίδια και εμπλοκή με κοινωνικές δραστηριότητες. Οι Lamb & Brady (2005) 

βρήκαν ότι τα κίνητρα των περισσότερων εκπαιδευομένων τρίτης ηλικίας εστιάζονται στη 

διαχείριση του ελεύθερου χρόνου που πλέον διέθεταν. Στα συμπεράσματά τους συγκαταλέγονται η 

ευχαρίστηση που άντλησαν οι συμμετέχοντες και η ευκαιρία για νέα κοινωνικοποίηση. Οι 

Rodríguez & Barbeito (2007) διερεύνησαν το πώς μπορούν να δημιουργηθούν εργαλεία 

διδασκαλίας με τη δημιουργική βοήθεια των συμμετεχόντων. Το αποτέλεσμα αυτής της 

προσπάθειας ήταν οι συμμετέχοντες να προσέρχονται με μεγαλύτερη ευχαρίστηση στο πρόγραμμα 

και να αποδίδουν από μαθησιακής άποψης. 

 

Ταυτότητα της έρευνας 

 

Ο σκοπός της έρευνας ήταν να εντοπιστεί το γιατί τα άτομα τρίτης ηλικίας συμμετέχουν σε ένα 

πρόγραμμα εκπαίδευσης, τι αποκομίζουν από την εμπειρία αυτή και ποιες προτάσεις καταθέτουν, 

ώστε να βελτιωθούν οι εκπαιδευτικές δράσεις που αφορούν την ηλικιακή αυτή ομάδα. Με γνώμονα 

τον θεωρητικό προβληματισμό αλλά και τη βιβλιογραφική επισκόπηση διαμορφώθηκαν τα 

παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:  

 Ποια κίνητρα οδήγησαν τους εκπαιδευόμενους της τρίτης ηλικίας του νομού Έβρου να 

συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα; 

 Υπήρξε ικανοποίηση των συμμετεχόντων σε αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα; 

 Ποιές οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν; 

 Ποιές προτάσεις κατατίθενται από την πλευρά των εκπαιδευομένων σχετικά με τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα τρίτης ηλικίας; 

Η έρευνα διεξήχθη στον Νομό Έβρου, καθώς δεν εντοπίστηκαν αντίστοιχες έρευνες στην 

περιοχή της Β. Ελλάδος. Το δείγμα της έρευνας απετέλεσαν δέκα άτομα τα οποία κατοικούν 

μόνιμα στο νομό Έβρου, πέντε άνδρες και πέντε γυναίκες. Όλοι συμμετείχαν σε κάποιο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή βρισκόταν σε διαδικασία παρακολούθησης εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Τα προγράμματα που συμμετείχαν οι ερωτώμενοι υλοποιούνταν στο Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας Αλεξανδρούπολης, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης, ενώ ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στα Κ.Α.Π.Η. Αλεξανδρούπολης.  

Η φύση και ο σκοπός της έρευνας, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου 

κατέδειξαν ως καταλληλότερη μεθοδολογική προσέγγιση την ποιοτική, διότι μέσω αυτής 

καταγράφονται εις βάθος οι σκέψεις, στάσεις και εμπειρίες των συνεντευξιαζόμενων (Κεδράκα, 

2008), καθώς οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων επικεντρώνονται σε υποκειμενικές εμπειρίες και 

βιώματά τους (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Ωστόσο, σημειώνεται ότι ενώ η ποιοτική 

ανάλυση στηρίζεται στην περιγραφή και εμβάθυνση των απόψεων των ερωτηθέντων, δεν οδηγεί σε 

γενίκευση των ευρημάτων της έρευνας (Κεδράκα, 2009). 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιος Οδηγός Συνέντευξης. Οι 

συνεντεύξεις των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκαν τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2013. Η 

πιλοτική συνέντευξη έγινε στις αρχές Μαρτίου του 2013. Με διά ζώσης επικοινωνία, δόθηκαν οι 

απαραίτητες πληροφορίες και διαβεβαιώσεις σχετικά με την τήρηση όλων των κανόνων 

δεοντολογίας, όπως την περιγράφουν οι Cohen, Manion & Morrison (2008), ώστε να εξασφαλιστεί 

η αξιοπιστία και η εγκυρότητά της. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αν και ήταν πρόθυμοι να 

βοηθήσουν, αξίζει να σημειωθεί πως ήταν ως ένα βαθμό επιφυλακτικοί, καθώς δεν ήταν 

εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους διαδικασίες. Τονίζεται, πάντως, ότι η έρευνα είναι ενδεικτική και 

υπογραμμίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν υπονοείται η γενίκευση των αποτελεσμάτων στον 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Kim%2C+Ahjin)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Merriam%2C+Sharan+B.)
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γενικό πληθυσμό, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί, όπως το πολύ μικρό δείγμα, ή το 

μικρό γεωγραφικό εύρος της.  

Η επεξεργασία των ευρημάτων έγινε με τη μέθοδο της Ανάλυσης Περιεχομένου, που θεωρείται 

η πλέον κατάλληλη μέθοδος «για την αναζήτηση και αξιολόγηση μηνυμάτων στον έντυπο λόγο, 

ιδίως όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν απόψεις» (Verma & Mallick, 2004, σ. 224). Στην 

παρούσα έρευνα η διαδικασία ανάλυσης περιλάμβανε την ταξινόμηση των απόψεων των 

ερωτώμενων σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες με μονάδα μέτρησης τη φράση, κι αφού 

μελετήθηκε εξαντλητικά το περιεχόμενο των απόψεών τους, κατανεμήθηκε σε κατηγορίες με σαφή 

εννοιολογικό προσδιορισμό (Κυριαζή, 2006). Τέλος, έγινε η ποιοτική ερμηνεία κι αξιολόγησή τους.  

 

Αποτελέσματα 

 

Τα κίνητρα συμμετοχής 

 

Τα κίνητρα που ωθούν τα άτομα τρίτης ηλικίας να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, 

ποικίλουν και εξαρτώνται από τους εσωτερικούς παράγοντες του κάθε ατόμου. Το σημαντικότερο 

κίνητρο συμμετοχής των ηλικιωμένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες είναι η 

μάθηση, δηλαδή η απόκτηση νέων γνώσεων αλλά και η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων.  

"[...] εγώ είχα κάποια κενά και ήθελα ας πούμε να τα συμπληρώσω, για παράδειγμα ας 

πούμε στη γραμματική έκαμνα πολλά λάθη...".  

"[...] ήμουνα πάρα πολύ καλή μαθήτρια και ήθελα να πάω γυμνάσιο. αλλά....., μου 

αρέσουν τα γράμματα [...] και έτσι ένα όνειρο που ήθελα, πραγματοποιήθηκε".  

"[...] Λέω από ενδιαφέρον μεγάλο, ας πούμε ξεκίνησα αυτή τη δουλειά, αυτήν την 

επιμόρφωση.".  

Αξίζει να τονισθεί ότι κάποιοι έχουν ενδιαφέρον για το αντικείμενο εκπαίδευσης, κάτι που 

αποτελούσε είτε προσωπικό ενδιαφέρον ή και εργαλείο για τη δουλειά ή τις ενασχολήσεις τους:  

"...με ενδιέφερε γενικά για την καλλιέργεια, για την αμπελουργία...",  

"εμένα με ενδιέφερε [...] η βουλγαρική.....απλά τη χρειάζομαι να προσθέσω κάτι [...] σε 

αυτά που ξέρω".  

"ήταν ένα πρόγραμμα πάνω στις βασικές γνώσεις για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 

θεώρησα ότι ήτανε ενδιαφέρον [...]να ξεκινήσω και να βοηθηθώ ίσως και στη δουλειά 

μου [...] η πληροφορική γενικότερα". 

Η καλύτερη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τον οποίο έχουν οι ηλικιωμένοι, καθώς και η 

ανάγκη της επικοινωνίας, αναφέρθηκε ως σημαντικό στοιχείο στη συμμετοχή σε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα.  

¨ήθελα πάντα, αλλά η δουλειά, το σπίτι, η οικογένεια, δεν είχα χρόνο. Όταν πέρασαν τα 

χρόνια πια και χήρεψα, βγήκα στη σύνταξη, είχα άφθονο χρόνο και ξεκίνησα [...]¨ 

"το σχολείο μ' αρέσει και δεν υπολόγιζα ότι θα βρω τέτοιο κλίμα".  

"Με το δάσκαλο, ναι, ακόμη έχουμε σχέση. Τις προάλλες τον αντάμωσα. [...] Θέλω να 

σου πω γίναμε μια παρεΐτσα [...]"  

"και γνώρισα πολλά κορίτσια εκεί πέρα, και κάναμε και παρέα …" 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η στήριξη που είχαν από τους δικούς τους ανθρώπους. 

Λόγω της υποστήριξης που είχαν από τους οικείους τους και ιδιαίτερα από το στενό τους 

οικογενειακό περιβάλλον, δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες ή έντονες αντιρρήσεις σχετικά με την 

επιθυμία τους να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα. Αντίθετα προκύπτει, πως είχαν 

την υποστήριξη του περίγυρού τους, ειδικά των συντρόφων/συζύγων και των παιδιών τους. 

"Όχι δε με κάναν παρατήρηση. Μάλιστα, μου είπαν πολύ καλά έκανες και πήγες".  

"...είναι όλοι χαρούμενοι που πάει η γιαγιά στο Γυμνάσιο [...]όλοι το είδαν θετικά".  

"Η οικογένεια εντάξει. Είπαν στην αρχή, τώρα τί σε χρειάζεται, [...], αλλά, μετά και τα 

παιδιά και οι συγγενείς, και οι φίλοι και οι γειτόνοι, όλοι με στήριξαν, με είπαν: καλά 

κάνεις, να πας!¨.  

"Η σύζυγος -σε αυτά τα πράγματα τουλάχιστον- με στηρίζει".  



 113 

", και φίλοι και όσους έχω πει ότι πάω στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας όλοι έχουν να 

πούνε έναν καλό λόγο [...] Ναι, το χάρηκαν όλοι [...] και περισσότερο με παρότρυνε η 

γυναίκα μου".  

"Ίσα-ίσα, τα κορίτσια μου χαιρότανε που πήγαινα και τελειοποίησα τη ζωγραφική μου." 

"Και από τη δουλειά μου με στήριξαν. Ο διευθυντής μου με στήριξε πάρα πολύ".  

Άλλοι πάλι εκπαιδευόμενοι σημειώνουν, πως όχι μόνο δεν τους αποθάρρυναν αλλά 

αστεΐζονταν μαζί τους. 

(ενν. τα παιδιά) "Τους άρεσε, με δούλευαν όμως" 

"δε θα έλεγα ότι διαμαρτυρήθηκαν, αλλά δε με έπαιρναν και στα σοβαρά πάντως. [...], 

μάλλον θα έλεγα, σαν λίγο στο ψιλό όπως λέμε με παίρνανε. " 

 

Εμπόδια στη συμμέτοχη στα εκπαιδευτικά προγράμματα 

 

Εμπόδια και δυσκολίες για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα αναφέρθηκαν σε σχέση με 

το εκπαιδευτικό πλαίσιο, όπως ο χώρος όπου πραγματοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι 

ώρες κατά τις οποίες υλοποιείται ή και η απόσταση, συχνά αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στη 

συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα κι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν κάποια παράπονα.  

". [...] το ήθελα κάπως πιο συμμαζεμένο να είναι ας πούμε εντάξει όχι εκείνο το εντελώς 

μαθητικό αλλά να μην είναι και ξέμπαρκο".  

" [...] η αίθουσα αυτή δεν ήταν για 22 άτομα και μάλιστα μιας κάποιας ηλικίας [...] 

ανεπίτρεπτο δηλαδή".  

" [...] τα καθίσματα δεν βολικά, απλά η διαρρύθμιση ήταν τέτοια που δεν είχες επαφή με 

όλους τους εκπαιδευόμενους. Ίσως θα έπρεπε να ήτανε διαφορετικά μελετημένος ο 

χώρος"  

Ωστόσο, κάποιοι ήταν ευχαριστημένοι με το χώρο υλοποίησης του προγράμματος:  

"...μου άρεσε που ήταν σχολείο - σχολείο".  

Κάποιοι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα τονίζουν πως είχαν δυσκολίες, οι οποίες 

αφορούσαν τους εκπαιδευτές.  

"[...] παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο εκπαιδευτής...".  

"αυτοί που μας δείχνουνε [...] να μη μας αρπάζουνε".  

 "στην αρχή με δυσκόλευε ότι τα έλεγε στην καθαρεύουσα, επιστημονικά".  

 "εκείνο που δε μ' άρεσε ήταν το ότι όλοι οι εκπαιδευτές δεν είχαν τον ίδιο καλό λόγο και 

μεταδοτικό που να σε βοηθάει στην κατανόηση". 

 

Ικανοποίηση από τη συμμέτοχη σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 

Η ικανοποίησή τους από τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μεγάλη. Όλοι 

δήλωσαν πως θα ξανασυμμετείχαν σε ανάλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  

"το σχολείο είναι πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία"  

"Όλο αυτό μου άφησε μια γλυκιά αίσθηση [...]".  

" αισθάνομαιπάρα πολύ όμορφα που είμαι ξανά μαθήτρια... Περνάω πάρα πολύ ωραία. 

Υπέροχα!".  

"τώρα που είμαι ξανά μαθητής, μ΄ αρέσει.. Και συμμετέχω και πηγαίνω και τα 

προγραμματίζω όλα ώστε να μην λείψω. Και η τάξη, οι καθηγητές, το κλίμα όλο. Ειδικά η 

πρώτη τάξη που είναι πολυπολιτισμική [...] .".  

"ααχ! Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια πνοή ζωής για μένα! Ξανάνιωσα! Έκανα όσα δεν 

μπόρεσα να κάνω παιδάκι, τότε που με σταμάτησαν από το σχολείο" 
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Προτάσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν άτομα 

τρίτης ηλικίας 

 

Οι προτάσεις ποικίλουν. Όσες έχουν εκφραστεί είναι προς βελτίωση των συνθηκών μάθησης. Οι 

προτάσεις τους αναφέρονται περισσότερο στη θεματική προγραμμάτων που θα ήθελαν να 

παρακολουθήσουν.  

" [...] εγώ θα ήθελα να μάθω μια άλλη ξένη γλώσσα. Και του χρόνου μου φαίνεται θα 

πάω. Θα πάω να μάθω ρώσικα".  

"αν κάποιος μου πει, παραδείγματος χάριν, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα αντικείμενο 

είτε για αγροτική, είτε για οτιδήποτε άλλο, είτε για δένδρα, θα πάω".  

Ορισμένες προτάσεις αφορούν κάποια οργανωτικά στοιχεία αλλά και τους εκπαιδευτές, όπως 

και την μαθησιακή μέθοδο που ακολουθούν.  

"θα έλεγα μερικά οργανωτικά πράγματα. Θα προτιμούσα η ομάδα που θα εκπαιδευόταν, 

ας πούμε, να ήταν όσο το δυνατόν πιο ομοιογενής".  

" [...] πρώτα να είναι κοντά το μέρος που θα πηγαίνουμε. Λόγω και της ηλικίας... και να 

είναι έτσι ευρύχωρο το μέρος,. Και αυτοί που μας δείχνουνε, …, να μη μας αρπάζουν, να 

μη μας μαλώνουν, να μας λεν κάπως πιο μαλακά, να μας εξηγούνε τί πρέπει να μάθουμε". 

Υπάρχουν, ωστόσο, και ορισμένοι που δεν θέλουν να συνεχίσουν σε κάποιο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης:  

"έχω πολλά ενδιαφέροντα, τα ταξίδια και τους παραδοσιακούς χορούς αλλά δεν θέλω να 

πάρω μέρος σε άλλο πρόγραμμα, αυτό το υποχρεωτικό των προγραμμάτων δεν μ ΄αρέσει, 

[...] νιώθω κουρασμένη από το πρόγραμμα ". 

 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Η ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα κατέδειξε μια καταρχήν 

θετική στάση και ικανοποίηση από την εκπαίδευση στην ώριμη αυτή φάση της ζωής τους, αν και 

τα προγράμματα στα οποία συμμετείχαν δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα της τρίτης 

ηλικίας. Η συναναστροφή, η συνεργασία με άλλα άτομα, η χαρά της μάθησης καθώς και η 

δημιουργία νέου κοινωνικού κύκλου, τους έδωσε ικανοποίηση.  

Βέβαια, οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας ήρθαν αντιμέτωποι και με κάποιες δυσκολίες. Τα 

κύρια εμπόδια δεν οφείλονταν σε ψυχολογικούς παράγοντες, αλλά κυρίως σε εξωτερικά, όπως η 

ακατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή του μαθησιακού προγράμματος, που ειδικά για τα άτομα της 

τρίτης ηλικίας όπως επισημαίνει και η Λαζαρίδου (2010), συγκαταλέγεται στα συχνότερα 

αναφερόμενα εμπόδια για τη ηλικιακή αυτή ομάδα. Ο Rogers (1999) αναφέρει ότι ανάμεσα στους 

παράγοντες, οι οποίοι δημιουργούν εμπόδια στη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας των ώριμων 

ενηλίκων, εκτός από τις φυσικές αλλαγές που επέρχονται με τα χρόνια στη ζωή των 

εκπαιδευομένων (η όραση η ακοή, οι νοητικές λειτουργίες), είναι σημαντικές και οι συνθήκες μέσα 

στις οποίες υλοποιείται ένα πρόγραμμα (υλικοτεχνικός εξοπλισμός, χώρος που υλοποιείται το 

πρόγραμμα, εκπαιδευτικό υλικό) αλλά και το μαθησιακό κλίμα που διαμορφώνεται (σχέσεις 

εκπαιδευτή - εκπαιδευομένου, δυναμική της ομάδας).  

Τα προβλήματα που αναφέρουν οι ερωτώμενοι εστιάζουν και στη στάση τουεκπαιδευτή τους. 

Όταν η στάση αυτή δεν είναι ενθαρρυντική, κατάλληλη και φιλική, οι συμμετέχοντες αισθάνονται 

αποκομμένοι, ότι παραμελούνται οι ανάγκες και τα συναισθήματά τους, με αποτέλεσμα να 

αποθαρρύνονται και να μειώνεται η διάθεσή τους για μάθηση, όπως άλλωστε σημειώνεται κι από 

τους MacGivney (2009) και Rodríguez & Barbeito (2007), κάτι που ανέφεραν και ορισμένοι 

συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα, ζητώντας λιγότερο αυστηρή και περισσότερο υποστηρικτική 

συμπεριφορά από τους εκπαιδευτές τους.  

Κατά τους Derkenwald και Merriam (1982) τα άτομα της τρίτης ηλικίας συχνά αντιμετωπίζουν 

και ψυχοκοινωνικά εμπόδια (αξίες, προκαταλήψεις, όπως για παράδειγμα "είμαι πολύ γέρος για να 

μάθω"), αυτό ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται από τους συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας, οι οποίοι 

διεκδικούν τη μάθηση, και φαίνεται πως διαθέτουν τη βασική προϋπόθεση για την μάθηση, εκείνη 
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τη "δύναμη", που αναφέρει ο Rogers (1999), η οποία ενθαρρύνει τον εκπαιδευόμενο στη 

μαθησιακή κατάσταση.  

Στην παρούσα εργασία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι οι συμμετέχοντες ηλικιωμένοι είχαν 

την αμέριστηυποστήριξη του οικογενειακού τους περίγυρου, η έλλειψη της οποίας κατά τους Carp, 

Peterson & Roelfs (1974) αποτελεί ένα από τα βασικότερα εμπόδια μάθησης. Οι ερωτώμενοι στην 

έρευνά μας παρά τις προκαταλήψεις σχετικά με το τί είναι κοινωνικά αποδεκτό ως δραστηριότητα 

σε αυτήν την ηλικία, όπως και η προσωπική αντίληψη που ο κάθε μαθητευόμενος έχει αναφορικά 

με τις δυνατότητές του (Κανελλόπουλος, 1984; Κρεµαλής κ.ά., 1990; Μπαλούρδος & συν. 1996), 

δεν φαίνονται να πτοούνται. Αντίθετα, δείχνουν ότι με χαρά επιστρέφουν στη μαθησιακή 

διαδικασία, συμφωνώντας με τα ευρήματα των Lamb & Brady (2005), που στην έρευνά τους 

βρήκαν ότι οι εκπαιδευόμενοι της τρίτης ηλικίας όχι μόνο συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα, αλλά προτείνουν και οι ίδιοι μαθησιακά μελλοντικά αντικείμενα.  

Οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας κατέθεσαν ενδιαφέρουσες προτάσεις για μελλοντική 

εκπαίδευση, που κυρίως αναφέρονται στις συνθήκες υλοποίησης ενός προγράμματος, αφού τα 

προγράμματα που παρακολούθησαν -κατά κύριο λόγο- δεν ήταν σχεδιασμένα - αποκλειστικά για 

άτομα της τρίτης ηλικίας, κάτι που δεν βοηθά το να ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες μαθησιακές 

συνθήκες που απαιτούνται για τους εκπαιδευόμενους αυτής της ηλικίας, όπως επισημαίνουν και οι 

Rondriguez & Barbeito (2007) στα συμπεράσματα της δικής τους έρευνας.  

Συμπερασματικά, η εκπαίδευση των ατόμων τρίτης ηλικίας, ανεξαρτήτως αντικειμένου, μπορεί 

να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη βελτίωση της ζωής τους και να διασφαλίσει τα "καλά 

γηρατειά". Για αυτόν το λόγο θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες υλοποίησης προγραμμάτων 

εκπαίδευσης που απευθύνονται σε άτομα τρίτης ηλικίας για τους οποίους οι ευκαιρίες εκπαίδευσης 

είναι ελάχιστες. Όμως, οι ώριμοι εκπαιδευόμενοι, παρόλο που δεν έχουν πληροφόρηση για 

προγράμματα που είναι εξειδικευμένα για την ηλικία τους, έχουν άποψη και θέληση να συνεχίσουν 

την εμπλοκή τους με τη μαθησιακή διαδικασία. Προτείνουν νέα θέματα, νέες μορφές διδασκαλίας, 

νέες υποδομές. Συνεχίζουν να οραματίζονται τη ζωή. 
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Περίληψη 

 

Το ζήτημα της συμμετοχής των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλλά και των 

κινήτρων και εμποδίων που προωθούν ή δυσχεραίνουν αυτή τη συμμετοχή αποτελεί βασικό άξονα 

προβληματισμού στη σύγχρονη εκπαίδευση. Στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής επίσης, 

ένας άξονας σχετίζεται με τα προγράμματα δια βίου μάθησης. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τέλος, σε 

θέματα προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων καταγράφεται με την κυκλοφορία ειδικών περιοδικών 

όπου θίγονται σύγχρονες διαστάσεις του σχετικού προβληματισμού. Στη χώρα μας, κυρίως από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1990 και μετά, καταγράφονται τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής και σε 

ορισμένες περιπτώσεις διερευνώνται τα κίνητρα και τα εμπόδια, στις περισσότερες των 

περιπτώσεων από εθνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες (όπως λ.χ. την ΕΣΥΕ ή την Eurostat). Στη 

βιβλιογραφία εκείνο που δεν έχει μελετηθεί αρκετά είναι η διερεύνηση των κινήτρων αλλά και των 

εμποδίων της επιλογής προγραμμάτων δια βίου μάθησης από άτομα με ειδικές ανάγκες.  

Η συγκεκριμένη εισήγηση αποτελεί μέρος της έρευνας που υλοποιείται στο πλαίσιο πτυχιακής 

εργασίας για το τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου που έχει ως στόχο να 

μελετήσει την επίδραση των νοοτροπιών και των στερεοτύπων στην κοινωνικοεπαγγελματική 

προσαρμογή των ατόμων με προβλήματα ακοής και ομιλίας στη Θεσσαλονίκη. Η εισήγηση 

εστιάζει στα κίνητρα επιλογής προγραμμάτων δια βίου μάθησης των ατόμων με προβλήματα ακοής 

και ομιλίας στην Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα η έρευνα ακολουθεί την μέθοδο της ημιδομημένης 

συνέντευξης και βασίζεται επάνω σε ένα ερωτηματολόγιο 10 ερωτήσεων στο οποίο καλούνται να 

απαντήσουν 10 άτομα με προβλήματα ακοής και ομιλίας από τον σύλλογο κωφών Θεσσαλονίκης, 

στη νοηματική γλώσσα. Αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια να τονίσουμε την αξία και τον ρόλο των 

εκπαιδευτικών επιλογών τους, σε σχέση με την ανταπόκριση τους στο κάλεσμα της αγοράς 

εργασίας. Ακόμη μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα διαφαίνεται ο τρόπος που η εκπαίδευση και η 

επαγγελματική σταδιοδρομία των ατόμων με προβλήματα ακοής και ομιλίας επηρεάζει την 

καθημερινή και κοινωνική τους ζωή. Η διεξαγωγή αυτής της έρευνας έχει ιδιαίτερη σημασία διότι 

συμπίπτει με την εκδήλωση των συνεπειών της σφοδρότερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης 

που έπληξε την ελληνική κοινωνία, του λάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά. 

Λέξεις- Κλειδιά: εκπαίδευση, προγράμματα διά βίου μάθησης, άτομα με προβλήματα ακοής και 

ομιλίας, κοινωνική και επαγγελματική ζωή 
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Το ζήτημα της συμμετοχής των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλλά και των 

κινήτρων και εμποδίων που προωθούν ή δυσχεραίνουν αυτή τη συμμετοχή αποτελεί βασικό άξονα 
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προβληματισμού στη σύγχρονη εκπαίδευση. Στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής επίσης, 

ένας άξονας σχετίζεται με τα προγράμματα δια βίου μάθησης. Στη χώρα μας, κυρίως από τα τέλη 

της δεκαετίας του 1990 και μετά, καταγράφονται τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής και σε ορισμένες 

περιπτώσεις διερευνώνται τα κίνητρα και τα εμπόδια, στις περισσότερες των περιπτώσεων από 

εθνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες (όπως λ.χ. την ΕΣΥΕ ή την Eurostat). Στη βιβλιογραφία εκείνο 

που δεν έχει μελετηθεί αρκετά είναι η διερεύνηση των κινήτρων αλλά και των εμποδίων της 

επιλογής προγραμμάτων δια βίου μάθησης από άτομα με ειδικές ανάγκες. Η συγκεκριμένη 

εισήγηση αποτελεί μέρος της έρευνας που υλοποιείται στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας για το 

τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου που έχει ως στόχο να μελετήσει την επίδραση 

των νοοτροπιών και των στερεοτύπων στην κοινωνικοεπαγγελματική προσαρμογή των ατόμων με 

προβλήματα ακοής και ομιλίας στη Θεσσαλονίκη. Η εισήγηση εστιάζει στα κίνητρα επιλογής 

προγραμμάτων δια βίου μάθησης των ατόμων με προβλήματα ακοής και ομιλίας στη Θεσσαλονίκη. 

Αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια να τονίσουμε την αξία και τον ρόλο των εκπαιδευτικών επιλογών 

τους, σε σχέση με την ανταπόκριση τους στο κάλεσμα της αγοράς εργασίας. Ακόμη μέσα από τη 

συγκεκριμένη έρευνα διαφαίνεται ο τρόπος που η εκπαίδευση και η επαγγελματική σταδιοδρομία 

των ατόμων με προβλήματα ακοής και ομιλίας επηρεάζει την καθημερινή και κοινωνική τους ζωή. 

Η διεξαγωγή αυτής της έρευνας έχει ιδιαίτερη σημασία διότι συμπίπτει με την εκδήλωση των 

συνεπειών της σφοδρότερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που έπληξε την ελληνική 

κοινωνία, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά. 

Η συμμετοχή στην εκπαίδευση και στην απόκτηση γνώσεων, καθώς και η παροχή των 

κατάλληλων μέσων για τον σκοπό αυτό προς το πρόσωπο με ειδικές ανάγκες, όπως ακριβώς και σε 

κάθε άλλο άτομο, θα δώσει κοινό σημείο εκκίνησης για ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση.Με την 

εκπαίδευση το πρόσωπο με ειδικές ανάγκες ενισχύει την αυτοπεποίθηση του, οπλίζει την θέληση 

του, αποβάλλει τον παθητικό ρόλο αποδοχής ρύθμισης της τύχης του, ενεργοποιεί όλες του τις 

δυνάμεις και τις επικεντρώνει στη διεκδίκηση μιας αξιοπρεπούς θέσης στο περιβάλλον του και στη 

ζωή γενικότερα. 

Στο τέλος του 1975 (Π. Ε. Κουρουμπλής, 2000, σελ. 151-153), και ενώ οι φορείς των 

αναπήρων διεκδικούσαν τα απαραίτητα μέσα για την απόκτηση γνώσης, η ελληνική πολιτεία, λόγω 

της οικονομικής επιβάρυνσης από την υιοθέτηση των προτεινομένων μέτρων, τους παραχώρησε το 

δικαίωμα συμμετοχής στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις.  

Από το 1981 που ανακηρύχθηκε ως διεθνές έτος αναπήρων και άρχισε σοβαρά και οργανωμένα 

η μέριμνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, μέχρι και σήμερα, είναι μια διαδρομή με πολλές 

διακυμάνσεις. Από την εποχή της αμφισβήτησης του ρόλου των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και τη 

συνεχή σύγκρουση με την πολιτεία και την κοινωνία, διεκδικώντας το δικαίωμα στη μόρφωση, στη 

ζωή και στη δουλειά, μέχρι την κοινωνική καταξίωση και χειραφέτηση, που αποτελεί, αφ’ ενός μεν 

μια εν δυνάμει θετική επίδραση στην αυτοπεποίθηση του διαφορετικού προσώπου, που απειλείται 

απο το περιθώριο και τον κοινωνικό αποκλεισμό, και αφ’ ετέρου, μια άμεση επίδραση στην 

μεταλλαγή της κοινωνικής συνείδησης. 

Η παγκόσμια κοινωνία οφείλει έγκυρα και έγκαιρα να καθιερώσει, να εμπεδώσει και να 

εμπνεύσει νέους θεσμούς, το υπόβαθρο των οποίων θα θεμελιώνεται στην πανανθρώπινη αρχή του 

σεβασμού και στην ελευθερία της διαφορετικότητας. 

 

Η τυπική εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

 

Τα περισσότερα παιδιά με ειδικές ανάγκες βιώνουν τη σχολική τους ζωή σε ειδικά προγράμματα ή 

τάξεις. Τα σημερινά προγράμματα είναι πέντε ειδών: 

 Κρατικά σχολεία για παιδιά με τύφλωση, κώφωση, εγκεφαλική παράλυση ή άλλες σοβαρές 

μειονεξίες. 

 Ειδικό σχολείο στο οποίο εκπαιδεύονται παιδιά μιας ορισμένης περιοχής με σωματικά ή 

νοητικά προβλήματα κάθε είδους. 

 Ειδική τάξη, η τάξη αυτή βρίσκεται μέσα σε ένα κανονικό σχολείο και αποτελείται από 

παιδιά που έχουν τις ίδιες ή παρόμοιες μειονεξίες.  
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 Ενσωματωμένη τάξη, μία τάξη σε ένα κανονικό σχολείο, προοριζόμενη για μια 

συγκεκριμένη μειονεξία. Τα παιδιά κάνουν μάθημα σε αυτήν μόνο για ένα διάστημα της 

ημέρας και εκεί όπου είναι εφικτό συμμετέχουν στην κανονική τάξη. 

 Περιοδεύον πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό συναντάτε στα γυμνάσια αφού θεωρείται πως 

μπορεί να λειτουργήσει αφού το παιδί με ειδικές ανάγκες αποκτήσει ιδιαίτερες ικανότητες 

για να ανταπεξέλθει στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα. 

Σύγχρονοι ψυχολόγοι-μελετητές έρχονται να αναγνωρίσουν τις πέντε παραπάνω κατηγορίες 

και τρόπους διδασκαλίας αλλά και να ξεχωρίσουν την τελευταία, δηλαδή την μικτή τάξη, την τάξη 

της ενσωμάτωσης, ως το καλύτερο μέσο κοινωνικής αλλά και μαθησιακής ανάπτυξης των παιδιών. 

 

Ελληνικό σύνταγμα - δικαιώματα των αναπήρων παιδιών στην εκπαίδευση 

 

Το ελληνικό σύνταγμα περιέχει νόμους και διατάξεις που αφορούν στα δικαιώματα των αναπήρων 

παιδιών στην εκπαίδευση ενδεικτικά αναφέρουμε: α. νόμος 1856/1989: κύρωση διεθνούς 

σύμβασης εργασίας υπ’ αριθμού 142 για τον ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού και της 

εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, β. νόμος 2101/ 1992: κύρωση της 

Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, γ. υπουργική απόφαση Π2β/Γ.Π.οικ, 

14957/22.10.2001: προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) από δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του 

δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Δ.Κ.Κ.), διαδημοτικές επιχειρήσεις και ενώσεις δημοτικών 

επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δ. νόμος 2817/2000: 

εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις, ε. Υπουργική 

απόφαση Γ6/666/18.6.2001: προϋποθέσεις και διαδικασία πρόληψης ως προσωρινών 

αναπληρωτών, εκπαιδευτικού προσωπικού σε ΣΜΕΑ. 

 

Εθνικό ίδρυμα κωφών 

 

Το 1907, ο Χαράλαμπος Σπηλιόπουλος ίδρυσε τον «Οίκο Χαραλάμπους και Ελένης 

Σπυλιοπούλου», με σκοπό την εκπαίδευση των κωφών παιδιών. Παρά τις προσπάθειες, όμως το 

έργο δεν ολοκληρώθηκε έως το 1937, οπότε η Διοίκηση του Ιδρύματος «Οίκος Κωφαλάλων Χ. Και 

Ε. Σπηλιοπούλου» προτείνει την ενοποίηση και συγχώνευση περιουσιών με τον «Εθνικό Οίκο 

Κωφαλάλων». Για τον λόγο αυτό το 1937 εκδίδεται ο Αναγκαστικός Νόμος 726/4-6-1937 που 

συστήνει ένα Φιλανθρωπικό Ίδρυμα υπό τον τίτλο: «Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων», 

υπό τον άμεσο έλεγχο και εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας (Εθνικό Ίδρυμα Κωφών στο: 

http://www.noesi.gr/pronoise/eik, ανακτήθηκε στις 16/09/2015). Το διάστημα 1956 -1959 

ιδρύονται σχολεία στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στον Βόλο, στις Σέρρες και στην Κρήτη, ενώ το 

1980 ιδρύονται τα αντίστοιχα Παραρτήματα του Ιδρύματος. Το Παράρτημα Βόλου σταμάτησε να 

λειτουργεί, ενώ το 2009 ανεστάλη η λειτουργία των Παραρτημάτων Κρήτης και Σερρών, 

(Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 

http://www.idrimakofon.gr/?p=240#more-240, ανακτήθηκε στις 20/05/2015). 

Το Βασιλικό Διάταγμα 703/1972 εισάγει τον αναμορφωμένο Οργανισμό Λειτουργίας του 

Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (στο εξής ΕΙΚ). Με την Υπουργική απόφαση της 13ης Σεπτεμβρίου 

1975, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος. Οι σκοποί του Ιδρύματος, όπως αυτοί 

προκύπτουν από τον Οργανισμό του Ιδρύματος και των Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας, είναι οι 

εξής: η έγκαιρη διάγνωση της κώφωσης και βαρηκοΐας, η παροχή ειδικής αγωγής και περίθαλψης, 

η παροχή κάθε μορφής βοήθειας στα άτομα αυτά και στις οικογένειες τους, η εκπαίδευση των 

κωφών με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση. 

 

Θεσσαλονίκη: Παράρτημα Εθνικού Ιδρύματος Κωφών 

 

Στο παράρτημα ΕΙΚ Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να λειτουργεί Ειδικό Γυμνάσιο, Ειδικό Λύκειο 

αλλά και οικοτροφείο Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης (http://gym-ekv-thess.thess.sch.gr/, 

http://www.noesi.gr/pronoise/eik
http://www.idrimakofon.gr/?p=240#more-240
http://gym-ekv-thess.thess.sch.gr/
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ανακτήθηκε στις 20/05/2015). Το Παράρτημα παρέχει δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε κωφούς και 

βαρήκοους μαθητές και μαθήτριες που τελειώνουν ειδικό ή κανονικό δημοτικό σχολείο. Είναι το 

μοναδικό εξειδικευμένο σχολείο στην ευρύτερη Περιφέρεια της Μακεδονίας, της Θράκης και της 

Θεσσαλίας. Για τους μαθητές εκτός Θεσσαλονίκης παρέχεται σίτιση και στέγαση στο οικοτροφείο, 

στις εγκαταστάσεις του οποίου βρίσκεται και το σχολείο. Θετικές πρακτικές που ενθαρρύνονται 

στο σχολείο αποτελούν: α) παροχή σημειώσεων επεξηγηματικών των σχολικών βιβλίων, β) 

τμήματα με λίγους μαθητές (χωρισμένος σε επίπεδα), γ) επαγγελματική αγωγή και επισήμανση 

διεξόδων μετά το σχολείο, δ) χρήση ειδικών μέσων στη διδασκαλία (εργαστήρια υπολογιστών), ε) 

πολιτιστικά προγράμματα, στ) βιωματικές δράσεις. 

Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα λειτουργούν, από το 1990, σχολές Ελληνικής Νοηματικής 

Γλώσσας (http://www.idrimakofon.gr/?p=62#more-62, ανακτήθηκε στις 20/05/2015) στις 

εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών. Σκοπός των σχολών είναι η εκμάθηση της 

ελληνικής νοηματικής γλώσσας σε ενήλικες, σε ακούοντες, κωφούς και βαρήκοους, σε ανθρώπους 

με κοχλιακά εμφυτεύματα που χρήζουν εκμάθησης της νοηματικής γλώσσας και είναι δεκτικοί 

εκπαίδευσης. Σε αυτές τις σχολές εκπαιδεύονται περίπου 800 ενήλικες κατ’ έτος, και τα μαθήματα 

παρέχονται δωρεάν. Η εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ολοκληρώνεται σε τέσσερις 

κύκλους, με τον κύκλο μαθημάτων να ξεκινάει τον Οκτώβριο και να ολοκληρώνεται τον Ιούνιο (σε 

κάθε κύκλο πραγματοποιούνται εκατόν είκοσι (120) ώρες μάθημα). Μετά την ολοκλήρωση κάθε 

κύκλου χορηγούνται στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις παρακολούθησης. Μετά το πέρας των 

τεσσάρων κύκλων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει εξετάσεις για Βεβαίωση Επάρκειας της 

Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. 

 

Προγράμματα κατάρτισης σε δομές του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
 

Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (στο εξής ΔΙΕΚ) για άτομα με αναπηρία (Μ. 

Παπαματθαίου, «Το Βήμα» http://www.tovima.gr/society/article/?aid=585559, ανακτήθηκε στις 

20/05/2015) ξεκινούν πιλοτικά για πρώτη φορά την λειτουργία τους στην Αθήνα και την 

Θεσσαλονίκη το 2014. Στα ΔΙΕΚ μπορούν να φοιτήσουν άτομα με προβλήματα σε όραση και 

ακοή. Οι ειδικότητες που προσφέρονται στα Δημόσια ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής είναι οι εξής: 1) 

Ξεναγός σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς-Πολιτιστικούς χώρους για τυφλά και κωφά άτομα.. 2) 

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής-Πολυμέσα/Web designer-developper / video games, για 

άτομα με προβλήματα ακοής. 3) Απομαγνητοφωνητής συνομιλιών-πρακτικών για άτομα με 

προβλήματα όρασης. 4) Βοηθός Φυσικοθεραπείας, για άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής. 

Το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(http://www.eoppep.gr/teens/index.php/amea, ανακτήθηκε στις 20/05/2015), είναι ένα 

Επαγγελματικό Σχολείο που απευθύνεται σε ΑΜΕΑ. Μπορούν να εγγραφούν στο Ειδικό 

Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (στο εξής ΕΕΕΕΕΚ), όσοι έχουν 

ολοκληρώσει την Πρωτοβάθμια Γενική ή Ειδική Εκπαίδευση και έχουν σοβαρές μαθησιακές 

δυσκολίες, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί από το αρμόδιο Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και 

Υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας. 

Η φοίτηση στο ΕΕΕΕΚ διαρκεί από 5 έως 8 έτη, ενώ διδάσκονται τα μαθήματα Γενικής 

Παιδείας (όπως: Γλώσσα, Μαθηματικά, Γυμναστική, Μουσική) ενώ παράλληλα οι σπουδαστές 

αποκτούν γενικές - ακαδημαϊκές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες ανεξάρτητης 

διαβίωσης, προεπαγγελματικές - επαγγελματικές δεξιότητες. Επιπλέον, οι σπουδαστές 

παρακολουθούν και εργαστηριακά μαθήματα (όπως: Κηπουρική, Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική, 

Χειροτεχνία, Υδραυλική, Αγγειοπλαστική) ανάλογα με τις εγκεκριμένες ειδικότητες κάθε ΕΕΕΕΚ. 

Αποφοιτώντας από το ΕΕΕΕΚ αποκτούν Απολυτήριο εργασιακά ισότιμο με το Απολυτήριο 

Γυμνασίου, το οποίο όμως δεν επιτρέπει τη συνέχιση των σπουδών στο Λύκειο. Χορηγείται επίσης 

πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1. 

 

 

 

http://www.idrimakofon.gr/?p=62#more-62
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=585559
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/amea
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Νομοθεσία για την Απασχόληση 

 

Στην Ελλάδα, μέχρι τις αρχές τις δεκαετίας του 1980 για τον διορισμό ατόμων στο δημόσιο ισχύει 

ο σκληρός νόμος «περί αρτιμελείας», αποκληρώνοντας τα άτομα με αναπηρίες από την εργασία. Το 

1979 άρχισε να ισχύει ο νόμος 963/79: «περί επαγγελματικής αποκαταστάσεως αναπήρων και εν 

γένει ατόμων μειωμένων ικανοτήτων». Επτά χρόνια αργότερα, το 1986 άρχισε να ισχύει ο νόμος 

1648/86 «προστασία πολεμιστών, αναπήρων και θυμάτων πολέμου και μειονεκτούντων 

προσώπων», σε συνέχεια του νόμου 1323/82, με τον οποίο για πρώτη φορά προβλέπεται ποσοστό 

5% υποχρεωτικής πρόσληψης ατόμων με ειδικές ανάγκες στο δημόσιο. Αυτά τα άτομα 

εγγράφονται στα μητρώα των υπηρεσιών του οργανισμού απασχόλησης εργατικού δυναμικού 

(Ο.Α.Ε.Δ.), (Π. Ε. Κουρουμπλής, ό.π., σελ. 127-131). Στη συνέχεια πολλοί νόμοι και διατάξεις 

ακολούθησαν που προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον εργασιακό 

χώρο. 

 

Κοινωνικοί φορείς και ενημέρωση των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες 

 

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται σημαντικοί κοινωνικοί φορείς αλλά και ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης που αφορούν στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται: 

 Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία: ο τριτοβάθμιος κοινωνικοσυνδικαλιστικός 

φορέας του αναπηρικού κινήματος της χώρας που παρέχει πληροφόρηση και σύνδεση με 

τους φορείς και συλλόγους αναπηρίας σε όλη τη χώρα, 

 Η διαδικτυακή πύλη για ΑμεΑ του Εθνικού κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

 Ιστοσελίδα για θέματα αναπηρίας από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, και 

ηλεκτρονική παρουσίαση του περιοδικού «Αναπηρία Τώρα» με υλικό για την απασχόληση 

και την επιχειρηματικότητα 

 Το blog των ΑμεΑ 

 Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία ατόμων με αναπηρίες 

 Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή 

 

Στοιχεία έρευνας 

 

Η συγκεκριμένη εργασία προσπαθεί να κάνει μια αποτίμηση του προφίλ των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες και κυρίως αυτών με προβλήματα ακοής και ομιλίας, καθώς επίσης και τους παράγοντες 

εκείνους που συμβάλλουν στη συμμετοχή των ατόμων αυτών ή μη σε προγράμματα των δομών του 

Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Κατόπιν κάνουμε μία έρευνα με ερωτηματολόγια 

ανοιχτού τύπου στα οποία συμμετείχαν δέκα (10) άτομα με προβλήματα ακοής και ομιλίας, μέσω 

του συλλόγου Κωφών Θεσσαλονίκης. Βέβαια το δείγμα της έρευνας δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο 

αλλά δεν επιτρέπει το μέγεθος της εργασίας, οπότε και τα συμπεράσματα της έρευνας είναι 

ανάλογα του δείγματος και όχι συνολικά.  

Στη συγκεκριμένη έρευνα τα μεθοδολογικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν ήταν η ημιδομιμένη 

συνέντευξη με επτά γυναίκες και τρεις άντρες ηλικίας 18 έως 50 ετών, καθώς θεωρήθηκε ότι για να 

επιτευχθεί ο ερευνητικός στόχος απαραίτητη ήταν η άμεση επικοινωνία μεταξύ τους. Με τη 

συνέντευξη άλλωστε δίνεται και η δυνατότητα για διευκρίνιση των απαιτήσεων καθώς και για 

πρόσθετες ερωτήσεις που προκύπτουν στην πορεία. Ο στόχος της έρευνας ήταν διττός: α) όχι μόνο 

να παρουσιαστεί το προφίλ των ατόμων με προβλήματα ακοής και ομιλίας στην Ελλάδα από τα 

ίδια τα άτομα αλλά και β) να διερευνήσουμε το κατά πόσο συνδέεται η επαγγελματική τους 

επιλογή με τη συμμετοχή σε προγράμματα Δια Βίου μάθησης, και γενικότερα την εκπαίδευση, την 

κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή. Τα άτομα που συμμετείχαν είναι απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας, συνεχιζόμενης και ανώτατης εκπαίδευσης. Από τους δέκα συμμετέχοντες οι έξι 

(6) είναι άνεργοι και τέσσερις (4) εργαζόμενοι, από τους οποίους οι τρεις (3) απασχολούνται σε 

εργασία σχετική με τις σπουδές τους. Οι ερωτήσεις ήταν ανοικτού δηλαδή έδιναν περιθώρια για πιο 

αναλυτική απάντηση και περισσότερα σχόλια. 
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Αναλύσαμε τα ευρήματα αυτής της ερευνητικής μελέτης με βάση τη λογική δίπολου παρόν-

μέλλον (τι υφίσταται σήμερα, τι προτείνεται για το μέλλον) με το οποίο οργανώθηκαν τα 

ερωτηματολόγια και στις συνεντεύξεις που δόθηκαν.Τα ερωτηματολόγια των συνεντεύξεων 

προσδιορίστηκαν με βάση τέσσερις άξονες: α) προσωπικές απόψεις για τα προγράμματα που 

προσφέρουν φορείς της Δια Βίου μάθησης, β) προσδοκίες για το μέλλον, γ) αντιλήψεις για την 

«ακαδημαϊκή» και «επαγγελματική» κατεύθυνση, δ) η επιλογή ειδικότητας με βάση το φύλο. 

 

Κίνητρα 

 

Στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα των ενηλίκων με προβλήματα ακοής και 

ομιλίας ο συσχετισμός μεταξύ κινήτρων και μαθησιακών αναγκών θα ήταν ελλιπέστατος εάν δεν 

τον συνδέαμε και με τον όρο συμμετοχή. Στη βιβλιογραφία μπορεί να εντοπίσει κανείς δύο τύπους 

κινήτρων σε ό,τι αφορά στην εμπλοκή σε συνειδητά οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Τα κίνητρα μάθησης και τα κίνητρα συμμετοχής. Αν και ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο παραπάνω 

«τύπων» κινήτρων δεν είναι σαφής στη βιβλιογραφία, είναι αρκετά εμφανές πως οι δύο τύποι 

διαφοροποιούνται στο βαθμό που τα πρώτα (κίνητρα μάθησης) συνδέονται με τον στόχο, δηλαδή 

την ικανοποίηση μιας συγκεκριμένης μαθησιακής ανάγκης, ενώ τα δεύτερα (κίνητρα συμμετοχής) 

με το μέσο που θα οδηγήσει το άτομο στην επίτευξη αυτού του στόχου (στην προκειμένη 

περίπτωση μια συνειδητά οργανωμένη ή επιλεγμένη εκπαιδευτική (ή μαθησιακή) δραστηριότητα) 

και στην αλλαγή της υπάρχουσας συμπεριφοράς ή ενδεχομένως στην εκδήλωση μιας νέας.  

Τα κίνητρα συμμετοχής φυσικά δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτουν με τα κίνητρα μάθησης. 

Ειδικότερα σεό,τι αφορά τη συμμετοχή ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αυτό το οποίο 

γίνεται μέσα σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή σε μια οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα 

δεν είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται στους λόγους για τους οποίους κάποιοι ενήλικοι 

συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα ή στη μαθησιακή δραστηριότητα (Γ. Ζαρίφης, 2010: 18). Η 

βασική έννοια στην περίπτωση διαφοροποίησης των δύο τύπων κινήτρων, είναι τόσο η ‘εγγενής 

κινητήρια δύναμη’ και ο τρόπος με τον οποίο αυτή επιδρά ως μέσο ενός κινήτρου, όσο και οι 

παράγοντες (ενδογενείς και εξωγενείς) οι οποίοι ενδεχομένως να οδηγήσουν στην ικανοποίηση ή 

στη μη-ικανοποίησή της και έτσι με τον τρόπο αυτό να οδηγήσουν στον επαναπροσδιορισμό του 

κινήτρου (δηλαδή της συμπεριφοράς) και ενδεχομένως και του μέσου με το οποίο θα επιτευχθεί ο 

στόχος. Τους παράγοντες αυτούς προσπαθούμε να διερευνήσουμε στην παρούσα μελέτη. 

 

Ανάλυση στοιχείων έρευνας 

 

Οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους ζουν αρκετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ένας ερωτώμενος 

αναφέρει ότι είναι η γενέτειρα πόλη του, ενώ μία άλλη ερωτώμενη ζει μόνο δύο χρόνια στην πόλη, 

αφού γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Σχεδόν όλοι βρίσκουν ενδιαφέρουσα τη ζωή τους 

εδώ. Αναφέρονται σε μια πόλη που δεν έχει άγχος λόγω των μικρών αποστάσεων. Επίσης τη 

χαρακτηρίζουν «ως πόλη που δεν κοιμάται», με πολλές δραστηριότητες. Η ζωή των ερωτώμενων 

είναι καλή με αρκετές δραστηριότητες σε σχέση με άλλες πόλεις που έχουν ζήσει, όπως την 

Κατερίνη ή τη Δράμα, ενώ η ερωτώμενη που γεννήθηκε και έζησε στην Αθήνα βρίσκει την πόλη με 

ποιότητα ζωής. Ένας ερωτώμενος χαρακτηρίζει τη ζωή του στην πόλη «καθαρά βιοποριστική», ενώ 

έχει ζήσει σε Αθήνα, Κω και Κέρκυρα. Στα ενδιαφέροντά τους εκτός από την εργασία αναφέρουν 

τον αθλητισμό, το διάβασμα, τη φωτογραφία, το θέατρο, την ένταξη και την συμμετοχή τους σε 

ομάδες κωφών με τα ίδια ενδιαφέροντα, την ενεργή δράση τους σε ακτιβιστικές ομάδες, τη 

διδασκαλία σε σχολή νοηματικής, ποδήλατο και τρέξιμο. Επίσης κάποιοι συνεχίζουν τις σπουδές 

τους, ενώ το βράδυ απολαμβάνουν την παρέα των φίλων τους καθώς και περιπάτους στους 

δρόμους της πόλης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι είναι ενεργοί πολίτες και συμμετέχουν 

σε επιτροπές, όπως στην επιτροπή κωφών/βαρηκόων εκπαιδευτικών καθώς και στην Ομοσπονδία 

κωφών Ελλάδος. 

Υπάρχει σωματείο κωφών όπου συγκεντρώνονται όλοι και συζητούν για θέματα που τους 

απασχολούν. Υπάρχουν διάφορες δράσεις όχι όμως μαθησιακές. Υπάρχει αθλητικός σύλλογος με 
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διοικητικό συμβούλιο, διοικούσα επιτροπή Νεολαίας της Ένωσης Κωφών Βορείου Ελλάδος καθώς 

και Νεολαία της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Υπάρχει επίσης Εθνική ομάδα καλαθοσφαίρισης 

κωφών γυναικών. 

Οι περισσότεροι ερωτώμενοι δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους στα 

δημόσια ελληνικά σχολεία επειδή το προσωπικό των σχολείων αυτών δεν γνωρίζουν πως να 

αντιμετωπίσουν άτομα με προβλήματα ακοής, οπότε αναγκάζονται να φοιτήσουν σε ειδικό σχολείο 

κωφών στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, στο οποίο διδάσκονται όλα τα μαθήματα κανονικά. Ωστόσο 

και στο σχολείο κωφών παρά την καλή προσπάθεια και δουλειά που γίνεται δεν προετοιμάζει 

επαρκώς τους μαθητές και τις μαθήτριες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει 

επίσης διάκριση όσον αφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου η φοίτηση χαρακτηρίζεται 

ικανοποιητική, αφοί οι περισσότεροι ερωτώμενοι παρακολούθησαν μαθήματα σε ολιγομελή 

τμήματα ένταξης. Ακόμη κάποιοι συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Η υποχρεωτική εκπαίδευση δεν βοήθησε τους περισσότερους σε μεγάλο βαθμό ώστε να 

προχωρήσουν στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης. Τονίζουν ότι το νομοθετικό πλαίσιο ήταν αυτό 

που κυρίως τους βοήθησε να προχωρήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σωστή διαχείριση της 

γνώσης και κατάλληλη εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ατόμων με προβλήματα 

ακοής και ομιλίας θα βοηθούσε στην καλύτερη προσαρμογή τους στα επόμενα σχολικά 

περιβάλλοντα. 

Όλοι οι ερωτώμενοι έχουν παρακολουθήσει μαθήματα νοηματικής γλώσσας και αφού 

λαμβάνουν πιστοποίηση διδάσκουν σε σχολές νοηματικής γλώσσας. Θεωρούν πως είναι εύκολη η 

νοηματική γλώσσα με λίγες δυσκολίες, όμως απαραίτητη. Τη χαρακτηρίζουν ως «φυσική τους 

γλώσσα», ενώ σε πρώτο στάδιο τη μαθαίνουν μέσα από το περιβάλλον αλληλεπίδρασης με 

κωφούς. Ένας ερωτώμενος ανέφερε ότι τα Ελληνικά άρχισε να τα χρησιμοποιεί στο Γυμνάσιο σε 

επικοινωνιακό επίπεδο. Ενώ μια κοπέλα εκ γενετής κωφή αναφέρει ότι έμαθε την νοηματική 

γλώσσα από την μητέρα της που δεν είχε προβλήματα ακοής, η οποία έμαθε τη γλώσσα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, προκειμένου να επικοινωνήσει με την κόρη της.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων θεωρεί ότι οι δομές της ελληνικής κοινωνίας δεν 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων με προβλήματα ακοής και ομιλίας. Υπάρχουν ελλείψης 

που χρειάζονται άμεσης παρέμβασης. 

Ένα μεγάλο ποσοστό γνωρίζει τα νομικά, πολιτικά και εργασιακά δικαιώματα των ατόμων με 

προβλήματα ακοής και ομιλίας. Ωστόσο δεν υπάρχει ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές και τα 

άτομα δηλώνουν ότι μόνοι τους έψαξαν και έμαθαν για τα δικαιώματά τους σε ό,τι προβλέπεται 

από την ελληνική πολιτεία.  

Στο ερώτημα της αναζήτησης εργασίας μία ερωτώμενη απάντησε ότι συμμετείχε στην Εθνική 

ομάδα καλαθοσφαίρησης γυναικών και με μία καλή θέση που έφερε με την ομάδα διορίστηκε στον 

δημόσιο τομέα. Άρα δεν υπάρχει διαχωρισμός σε σχέση με τους υπόλοιπους αθλητές στο θέμα 

αυτό. Η αναζήτηση εργασίας για τους περισσότερους βέβαια χαρακτηρίζεται ως μία διαδικασία 

επίπονη, ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης που διανύουμε. Η αναζήτηση γίνεται μέσα από 

ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, από αγγελίες εφημερίδων, από πληροφορίες φίλων. Σημαντικό ρόλο 

στην εύρεση εργασίας παίζει και το σωματείο κωφών. Οι περισσότεροι επίσης γνωρίζουν για 

προκηρύξεις σε προγράμματα εργασίας από τον ΟΑΕΔ αλλά και από άλλους φορείς, κυρίως μέσα 

από το διαδίκτυο. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό ερωτώμενων έχει βιώσει αν και όχι σε μεγάλο βαθμό, κοινωνικό 

αποκλεισμό σε προσωπικό, κοινωνικό και σε εργασιακό επίπεδο. Μάλιστα τον αποκλεισμό που 

βιώνουν κάποιες φορές τον συνδέουν και με στερεότυπα που υπάρχουν σε σχέση με τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δηλώνουν πως έχουν καλές σχέσεις στη 

συναναστροφή τους με τους ακούοντες.  

Οι περισσότεροι ερωτώμενοι δεν γνωρίζουν για προγράμματα κοινωνικοποίησης του 

δήμου/κοινότητας ή της περιφέρειας και φυσικά δεν έχουν παρακολουθήσει. Αυτό οφείλεται στην 

έλλειψη ενημέρωσης από τους αρμόδιους φορείς. Μόνον ένας ερωτώμενος ανταποκρίθηκε θετικά 

σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Από αυτούς που εργάζονται οι μισοί σχεδόν (50%) αναφέρουν ότι η 
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εργασία που κάνουν σχετίζεται με τις σπουδές τους, ενώ οι άλλοι μισοί ότι η εργασία τους δεν 

συνάδει με τις σπουδές τους από πρακτικής άποψης και όχι τόσο από θεωρητικής πλευράς. 

Οι περισσότεροι ερωτώμενοι δεν γνωρίζουν για τα προγράμματα κατάρτισης από δομές του 

Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ, ΚΕΚ) και ότι υπάρχουν 

προγράμματα προσαρμοσμένα σε άτομα με προβλήματα ακοής και ομιλίας διότι δεν υπάρχει 

κατάλληλη ενημέρωση και διαφήμιση αυτών των προγραμμάτων. Υπάρχουν βέβαια και 

ερωτώμενοι που γνωρίζουν την ύπαρξη τέτοιων προγραμμάτων. Ωστόσο επισημαίνουν πως τα 

προγράμματα αυτά είναι λίγα και ακόμη πιο λίγες ειδικότητες. Επίσης πιστεύουν ότι πολλά από 

αυτά δεν πραγματοποιούνται λόγω χαμηλής συμμετοχής. Συμμετέχουν σε προγράμματα Δια Βίου 

Μάθησης είτε ως εκπαιδευτικοί νοηματικής γλώσσας, είτε ως εκπαιδευόμενοι που ασχολούνται με 

τον αθλητισμό, το θέατρο, τη φωτογραφία. 

Οι περισσότεροι ερωτώμενοι έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης κυρίως για 

επαγγελματικούς λόγους, (π.χ. εξέλιξη επαγγελματική, η ανεργία, και καλύτερες οικονομικές 

προοπτικές). Επίσης λόγος συμμετοχής καταγράφεται και ο καθαρά γνωστικός, η εκμάθηση νέου 

αντικειμένου. Δύο από τους ερωτώμενους δεν συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης. Μία 

συγκεκριμένα ερωτώμενη απάντησε ότι δυσκολεύτηκε πολύ να τελειώσει τις σπουδές της στα ΤΕΙ 

Βιβλιοθηκονομίας για 7 έτη, οπότε και δεν ενδιαφέρθηκε για κάποιο άλλο πρόγραμμα κατάρτισης. 

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: «...Είχαμε κάποιους διερμηνείς που μετέφραζαν την ύλη των 

μαθημάτων αλλά οι εξετάσεις ήταν γραπτές και ήταν ιδιαίτερα δύσκολο αυτό». Συμπερασματικά, 

θα λέγαμε ότι τα κίνητρα που οδηγούν άτομα με προβλήματα ακοής και ομιλίας να 

παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης είναι εξωγενεί (εύρεση εργασίας, επαγγελματική 

εξέλιξη, οικονομικές απολαβές) και όχι ενδογενεί (όπως εσωτερική θέληση για μάθηση, εκμάθηση 

ενός νέου γνωστικού αντικειμένου). Αποτρεπτικός παράγοντας παρακολούθησης θα λέγαμε ότι 

είναι η δυσκολία παρακολούθησης ενός ήδη προγράμματος τόσο στην κατανόηση του γνωστικού 

αντικειμένου όσο και στη γραπτή δοκιμασία. Επίσης η ηλικία είναι ένας παράγοντας αποτρεπτικός. 

Εφόσον παλαιότερα δεν υπήρχαν ειδικά προγράμματα είναι δύσκολο να τα παρακολουθήσουν 

σήμερα άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. 

Η συμβουλή των περισσότερων ερωτώμενων σε νέους ανθρώπους είναι να συνεχίσουν σπουδές 

σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ εφόσον το επιθυμούν σε ειδικότητα ανάλογη με τις δυνατότητές τους. Οι 

περισσότεροι δίνουν βαρύτητα στις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των νέων με προβλήματα 

ακοής και ομιλίας. Ωστόσο αυτό που θα επιλέξουν να το υπηρετήσουν με αγάπη. Αφού κάνουν την 

επιλογή τους να ζητούν βοήθεια με κάθε τρόπο. Θεωρούν ότι το πτυχίο είναι ένα εφόδιο στη ζωή 

παρά τη μεγάλη ανεργία των πτυχιούχων. Μία ερωτώμενη μόνο διαφοροποιήθηκε και δεν 

συμβουλεύει την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως επιλογή διότι οι δυσκολίες που αντιμετώπισε ήταν 

πολλές: «θα πρότεινα στον νέο να επιλέξει ό,τι είναι πιο εύκολο για την εύρεση εργασίας». 

Οι προτάσεις που έκαναν οι ερωτώμενοι για αλλαγές στην εκπαίδευση είναι πολλές και 

αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Οι 

επιλογές τους πολλές φορές διαφορετικές από αυτό που πραγματικά επιθυμούσαν. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε: «1) Αν μπορούσα θα ήθελα να έχω σπουδάσει δασκάλα. Ήταν όνειρο ζωής. 2) Οι 

εκπαιδευτικοί να παρακολουθήσουν κάποιο σεμινάριο π.χ. πως να αντιμετωπίζουν και να 

εκπαιδεύουν τα κωφά παιδιά και επίσης να μάθαιναν νοηματική. Και θα άλλαζα ή θα πρόσθετα 

νόμους σχετικά με την εκπαίδευση. Στην Ευρώπη και Αμερική είναι πολύ προχωρημένη η 

εκπαίδευση για κωφά άτομα, ενώ εδώ στην Ελλάδα ακόμα να δούμε κάτι. 3) Πολλά..το πρώτο 

πράγμα η Παιδεία (επειδή νοσεί.....). 4) Θα διεκδικούσα εκπαιδευτικό διερμηνέα διότι 

«ζοριζόμουν» με την χειλεαναγνωσία».  

 

Συμπεράσματα 

 

Με βάση τα παραπάνω στην πλειοψηφία των απαντήσεων συναντούμε αρχικά την ξεκάθαρη 

προτίμηση υπέρ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο θωράκισης που 

έπαιξε για εκείνους στην καθημερινή τους ζωή. Μέσω της εκπαίδευσης, όπως δηλώνουν οι 

ερωτόμενοι, γνώρισαν τον εαυτό τους, αποδέχθηκαν το πρόβλημα τους και δίνοντας έμφαση στις 
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σπουδές τους, κατόρθωσαν να εκμηδενίσουν το αίσθημα μειονεξίας τους βασιζόμενοι στην 

μορφωτική τους ανάπτυξη, τονίζοντας έτσι και την αυτοπεποίθηση τους. 

Ένα άλλο σημείο που αξίζει να τονίσουμε είναι ότιαναγνωρίζονται θεσμικές – κρατικές 

προσπάθειες για ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας, χαρακτηρίζονται 

όμως ως αποσπασματικές και μη οργανωμένες καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις πραγματικές 

ανάγκες. Ακόμη οι ερωτώμενοι δίνουν έμφαση στο γεγονός της μη επιλογής προγραμμάτων της 

Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης λόγω προηγούμενης αρνητικής εμπειρίας τους στον 

τομέα της εκπαίδευσης. Οι ερωτώμενοι αποζητούν την επαγγελματική αποκατάσταση, 

αποστασιοποιημένοι από προγράμματα δια βίου μάθησης, λόγω φόβου και αισθήματος 

ανεπάρκειας, εξαιτίας και της ελλιπούς ενημέρωσης. 

Ωστόσο στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε πως με βάση την ιστορική εξέλιξη της θεσμικής 

εξέλιξης των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης από συστάσεως του θεσμού έως 

τις ημέρες μας και στο ευρύτερο πλαίσιο της Κοινωνικής Ιστορίας συνάγεται ότι, ενώ κατά την 

περίοδο της ίδρυσής τους, τα ΔΙΕΚ κλήθηκαν να καλύψουν ένα χρόνιο κενό του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, αυτό της Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο θα κάλυπτε κυρίως 

ανάγκες των μεσαίων και χαμηλότερων οικονομικά κοινωνικών στρωμάτων, και ως ένα βαθμό τα 

κατάφερε, άφησε έξω όμως από τα προγράμματά του τα άτομα με ειδικές ανάγκες και μόλις το 

2014 δημιουργήθηκαν οι πρώτες ειδικότητες για τα άτομα αυτά.Σήμερα, καλούνται εκ νέου και 

μάλιστα μετ’ επιτάσεως, να ανταποκριθούν περισσότερο παρά ποτέ στην κάλυψη των εν λόγω 

αναγκών, δεδομένων των συνθηκών της οικονομικής κρίσης, η οποία στη χώρα μας είναι, μεταξύ 

άλλων, και κοινωνική. Τα Δ.Ι.Ε.Κ. είνα δύσκολο να αναταποκριθούν στην κάλυψη των αναγκών 

όχι μόνο των καταρτιζόμενων με προβλήματα ακοής και ομιλίας αλλά και όλων των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες εάν δεν επανεξεταστούν και ανασχεδιαστούν κάποιες ειδικότητες με τη σχετική 

ευαισθησία, και εάν δεν εκσυγχρονιστούν τα Αναλυτικά Προγράμματα και οι υλικοτεχνικές, ειδικά 

οι εργαστηριακές, υποδομές τους, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ατόμων αυτών. Προτείνεται 

έτσι η ομαλή ένταξη των ατόμων αυτών στην αγορά εργασίας σε ειδικότητες που παρακολούθησαν 

και αξιοποίησαν μέσα από την Πρακτική Άσκηση καθώς και οικονομική ενίσχυση των 

επαγγελματιών που προσλαμβάνουν τα άτομα αυτά. 
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΟΙΚΟΣ».  

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
 

 

Έφη Στεργίου 

Γιώργος Χλαπάνης 
 

 

 

Περίληψη 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει τη σημασία της άτυπης μάθησης των ενηλίκων και συγκεκριμένα 

τη γλωσσική εκμάθηση σε μετανάστες με άτυπη μεθοδολογία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

προγράμματος «Μέτοικος. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το 2012-2013 και συμμετείχαν σ’ 

αυτό δύο οργανισμοί από την Ελλάδα και άλλοι από την Ευρώπη. Το έναυσμα για τη μελέτη του 

συγκεκριμένου προγράμματος δόθηκε από το γεγονός ότι συνδυάζει καινοτόμα στοιχεία. Βασική 

καινοτομία του είναι ότι συνίσταται σε μια διαφορετική μεθοδολογία, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί 

ευρέως στην Ελλάδα για την εκμάθηση μιας γλώσσας, όπως είναι το καφέ γλωσσών (language 

café). Μία άλλη καινοτομία αφορά στην ομάδα – στόχο, που ήταν ενήλικοι μετανάστες και τέλος, 

το πρόγραμμα επεδίωκε να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητά του. Για την 

εκπόνηση της έρευνας μελετήθηκε σχετική βιβλιογραφία και σχετικές έρευνες για την άτυπη 

μεθοδολογία εκμάθησης γλωσσών που διεξήχθησαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της τριγωνοποίησης και η σύγκριση των αποτελεσμάτων της 

ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη στους εκπαιδευτές και στους εκπαιδευόμενους και τα ερευνητικά 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι η συνέντευξη και η σχάρα παρατήρησης. Τα ερευνητικά 

ερωτήματα της εργασίας διερευνούν το βαθμό κατά τον οποίο η μεθοδολογία του προγράμματος 

βοήθησε στη βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων των 

μεταναστών, ενώ διερευνάται και ο ρόλος του εκπαιδευτή στις μαθησιακές διαδικασίες, στις οποίες 

εφαρμόζονται άτυπες μέθοδοι εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για ενήλικους μετανάστες. Τα 

ευρήματα της εργασίας μπορούν να αξιοποιηθούν από φορείς που παρέχουν γλωσσική εκπαίδευση 

σε μετανάστες και σχεδιάζουν εκπαιδευτικές πολιτικές στη Διά Βίου Μάθηση.  

Λέξεις κλειδιά: άτυπη μάθηση, γλωσσική εκμάθηση, μετανάστες 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η αξία της άτυπης μάθησης είναι σημαντική στη σύγχρονη εποχή για τον εμπλουτισμό και την 

ανανέωση των γνώσεων, την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων. Πολλοί 

θεωρητικοί της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ΔΒΜ στο εξωτερικό, και κυρίως στην Αγγλία, 

τόνισαν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την άτυπη μάθηση ήδη από τη δεκαετία του 1990. Κάποιοι 

από αυτούς, όπως ο Bentley (1998) είχε ασχοληθεί με τη μάθηση έξω από την τάξη, η Mc Giveney 

(1999) ασχολήθηκε με την άτυπη μάθηση και την επίδρασή της στην κοινωνία και ο Coffield 

(2000) εξέτασε την ανάγκη για άτυπη μάθηση. 

Πολλοί θεωρητικοί της εκπαίδευσης ενηλίκων αναφέρονται και στα κίνητρα που αναπτύσσουν 

οι ενήλικοι για τη συμμετοχή τους σε μία μαθησιακή διαδικασία (Lindeman, 1926, Yaxlee, 1929). 

Κατά τον Knowles (1970) τα κίνητρα συναρτώνται άμεσα με την έννοια της εκπαιδευτικής 

ανάγκης. Έτσι, οι ενήλικοι συμμετέχουν σε προγράμματα σε συνάρτηση με την κάλυψη 
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συγκεκριμένων αναγκών, τις οποίες, ο Knowles διακρίνει σε φυσιολογικές, αναπτυξιακές, 

ασφάλειας, εμπλουτισμού εμπειριών και αποδοχής - αναγνώρισης. 

 

Προγράμματα στο πλαίσιο της άτυπης μάθησης στην Ελλάδα 

 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν γίνει αξιοσηµείωτες µεταρρυθµιστικές απόπειρες, οι 

οποίες στοχεύουν στον επαναπροσανατολισµό της εκπαίδευσης, στη σύνδεσή της µε τη µαθησιακή 

διαδικασία και στην υιοθέτηση εναλλακτικών µορφών εκπαίδευσης. Η ανάγκη να συνδεθεί η 

εκπαίδευση µε τη µαθησιακή διαδικασία και κυρίως µε τη διά βίου μάθηση, οδηγεί στην ανάγκη να 

σχεδιαστεί και να εφαρµοστεί κάποια άλλη µορφή εκπαίδευσης, η οποία θα ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της σημερινής εποχής. Έτσι, μία άλλη μορφή μάθησης που μπορεί να συνδεθεί με τη διά 

βίου μάθηση, είναι η άτυπη. Παραδείγματα προγραμμάτων που προωθούν την άτυπη μάθηση είναι 

η μουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση, που παρέχεται από συγκεκριμένα μουσεία, όπως το Μουσείο 

Μπενάκη και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 

Ένα άλλο παράδειγμα άτυπης μάθησης είναι η κοινοτική δράση «ΝΕΟΛΑΙΑ» (Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Νεολαία. Ανασύρθηκε από: http://www.eu2003.gr/gr/cat/171/), που θεσπίστηκε το 

2000 µε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα ευρωπαϊκό διαγενεακό πρόγραμμα, που 

υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 2010 - 2012 ονομάζεται «TANDEM - Πώς να θεμελιωθεί δια-

γενεακή και πολιτισμική επικοινωνία και πώς παρέχεται η μεταφορά και η διαφάνεια ικανοτήτων 

στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» (Ανασύρθηκε από: 

http://www.tandem-project.eu/greek/welcome). 

Τέλος, από την έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι στην Ελλάδα υλοποιήθηκαν τρία 

ευρωπαϊκά προγράμματα που χρησιμοποίησαν άτυπη μεθοδολογία για την εκμάθηση ξένων 

γλωσσών. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι το «The SuN.Com Project, μία Βιώσιμη Διαδικτυακή 

Κοινότητα Γλωσσών», το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Joyn 2.0, Language Learning Champions in 

Social Networks and on-line Media και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Μέτοικος – Ανεπίσημη 

Εκμάθηση Γλωσσών για τους μετανάστες». Αξίζει να σημειωθεί ότι για κανένα από αυτά τα 

προγράμματα δεν έχουν υλοποιηθεί έρευνες για την αποτελεσματικότητά τους. 

 

Η περιγραφή του προγράμματος«Μέτοικος – Ανεπίσημη Εκμάθηση Γλωσσών για τους 

μετανάστες» 

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Μέτοικος – Ανεπίσημη Εκμάθηση Γλωσσών για τους μετανάστες», 

(http://www.metoikos.eu/) είχε ως στόχο να προωθήσει τη χρήση μεθοδολογιών άτυπης εκμάθησης 

γλωσσών για την εκπαίδευση των μεταναστών πρώτης γενιάς. Όπως αναφέρεται στην επίσημη 

ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.metoikos.eu/), στόχος του ήταν να προσαρμόσει στις 

ανάγκες των μεταναστών άτυπες μεθόδους μάθησης που έχουν ήδη εφαρμοστεί (languagecafé, 

tandem, virtuallanguagecafé). Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Διά Βίου 

Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Grundtvig) και συμμετείχαν σ’ αυτό εννέα εταίροι από έξι 

χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία) που εκπροσωπούν όλους 

τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου (ΜΚΟ που ασχολούνται με τους μετανάστες, Ένωση 

Μεταναστών, οργανισμοί εκμάθησης γλωσσών, τοπικές εταιρικές σχέσεις, οργανισμοί με εμπειρία 

στην κατάρτιση με Νέες Τεχνολογίες). Το πρόγραμμα είχε διάρκεια δύο χρόνων, άρχισε τις 

εργασίες του τον Οκτώβριο του 2011 και ολοκληρώθηκε το 2013.  

Ο γενικός στόχος του προγράμματος, όπως περιγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα 

(http://www.metoikos.eu/), «είναι να προωθήσει την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στις 

κοινωνίες της ΕΕ, ενώ ο ειδικός στόχος είναι οι μετανάστες να αυξήσουν τις γνώσεις τους στη 

χώρα υποδοχής τους». Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρησιμοποιήθηκε η άτυπη μεθοδολογία 

εκμάθησης γλωσσών, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες των μεταναστών. 

Επίσης, το πρόγραμμα επεδίωκε να προωθήσει την άτυπη εκμάθηση γλωσσών με τη χρήση των 

ΤΠΕ, προκειμένου να διευκολύνει την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής για τους 

μετανάστες που δεν μπορούν να παρακολουθούν ακόμα και τα μαθήματα που διεξάγονται με 

http://www.eu2003.gr/gr/cat/171/
http://www.tandem-project.eu/greek/welcome
http://www.metoikos.eu/
http://www.metoikos.eu/
http://www.metoikos.eu/
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μεθόδους άτυπης μάθησης της γλώσσας. Η χρήση των ΤΠΕ στις κοινότητες των μεταναστών έχει 

διευρυνθεί, κυρίως για την επικοινωνία με τις οικογένειές τους στη χώρα καταγωγής τους, όπως 

φαίνεται και από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Bridge-it (http://www.bridge-it-net.eu/) για την 

προώθηση της ένταξης των μεταναστών και την πολιτιστική διαφορετικότητα στην Ευρώπη. Από 

τη διεύρυνση της χρήσης των νέων τεχνολογιών από τους μετανάστες έχει δημιουργηθεί ο όρος 

«συνδεδεμένος μετανάστης» (“connected immigrant”), που χρησιμοποιείται και στην έρευνα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις νέες 

τεχνολογίες (http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC71583.pdf). 

Τα προϊόντα του προγράμματος πέρα από τη διεξαγωγή μαθημάτων με μεθόδους άτυπης 

εκμάθησης της γλώσσας, ήταν και διαδικτυακά εργαλεία που θα υποστηρίζουν τους μετανάστες 

στη μαθησιακή διαδικασία. Έτσι, δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή βάση "Cyber Language Cafe" 

και μία online γλωσσική κοινότητα μάθησης για τους μετανάστες, στην οποία οι ίδιοι και οι 

φυσικοί ομιλητές θα επικοινωνούν με τη βοήθεια των εργαλείων του Web 2.0 

(http://cybercafe.metoikos.eu/el).  

Τέλος, μέσω του προγράμματος θα αναπτυχθεί σε περιφερειακό επίπεδο ένα δίκτυο 

μεταναστών για την άτυπη εκμάθηση γλωσσών, που θα περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς, οι οποίοι θα υποστηρίζουν την εκμάθηση γλωσσών για τους μετανάστες έξω από τα 

μαθήματα. Αυτοί οι φορείς θα έχουν ως έργο τους να προωθήσουν, να διευκολύνουν τις επαφές 

μεταξύ των μεταναστών και να δημιουργήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα που θα κάνει την όλη 

διαδικασία βιώσιμη, στοιχείο που είναι και το ζητούμενο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Μάλιστα,σε προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκαν οι δράσεις που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά 

του (2.2.3 Ευρωπαϊκά προγράμματα με άτυπη μεθοδολογία). 

Το πρόγραμμα χρησιμοποίησε τρεις διαφορετικές μεθοδολογίες άτυπης εκμάθησης γλωσσών. 

Η πρώτη μεθοδολογία είναι το καφέ γλωσσών (languagecafé), όπου ένας αριθμός φυσικών 

ομιλητών θα διευκολύνει τη μάθηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος με μια ομάδα μαθητών 

ξένων γλωσσών. Άλλη μεθοδολογία είναι το Tandem, όπου δύο φυσικοί ομιλητές διαφορετικών 

γλωσσών μαθαίνουν ο ένας τη γλώσσα του άλλου (http://www.tandem-

fundazioa.info/index.php?menuid=4) και τέλος, το διαδικτυακό καφέ γλωσσών, όπου οι μαθητές 

κάνουν online μαθήματα που βασίζονται σε τηλεδιασκέψεις και chatrooms.  

 

Άτυπες μεθοδολογίες γλωσσικής εκμάθησης – Σύντομη παρουσίαση 

 

Ημέθοδος Peer and Tandem Learning 

 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματος Tandem (Tandem fundazioa. Ανασύρθηκε από: 

http://www.tandemcity.info/), η μέθοδος Peerand Tandem Learning, στοχεύει στην κατανόηση των 

ανθρώπων μέσω της μάθησης της γλώσσας του άλλου. Κάποιοι ερευνητές (Wolff, 1982, 

(Brammerts and Little, 1996, Glasmann & Calvert, 2001), άρχισαν να αναπτύσσουν μία μέθοδο για 

την εκμάθηση της ξένης γλώσσας που ονομάστηκε «πρόσωπο – με – πρόσωπο Tandem». Αρχικά, 

αυτή η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για φοιτητές πανεπιστήμιων που συμμετείχαν σε εντατικά 

προγράμματα γλωσσικής εκμάθησης και ο κύριος στόχος της ήταν φοιτητές με διαφορετική 

μητρική γλώσσα να συνεργαστούν για να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες στην 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας, να γνωριστούν μεταξύ τους και να επωφεληθούν από τη γνώση και 

την εμπειρία του συμμαθητή τους (Brammerts, 2003). 

 

Το καφέ γλωσσών (language café) 

 

Η μεθοδολογία του καφέ γλωσσών (language café) υλοποιήθηκε από το πανεπιστήμιο του 

Southampton (language café : Ανασύρθηκε από: http://www.languagecafe.eu/en/intro.html), και 

περιγράφεται ως «ένας κοινωνικός και φιλικός τρόπος να εξασκήσει κανείς μία ξένη γλώσσα χωρίς 

να παρακολουθεί τυπικά μαθήματα». Το καφέ γλωσσών δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να 

συναντηθούν, να μιλήσουν και να μάθουν ξένες γλώσσες με έναν άτυπο και κοινωνικό τρόπο, αφού 

http://www.bridge-it-net.eu/
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC71583.pdf
http://cybercafe.metoikos.eu/el
http://www.tandem-fundazioa.info/index.php?menuid=4
http://www.tandem-fundazioa.info/index.php?menuid=4
http://www.tandemcity.info/
http://www.languagecafe.eu/en/intro.html
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μπορεί να πραγματοποιηθεί σε καφετέριες, καταστήματα, βιβλιοθήκες. Η συμμετοχή στο καφέ 

είναι δωρεάν, είναι ελεύθερη, δεν υπάρχει περιορισμός στις παρακολουθήσεις των μαθημάτων, 

οπότε, ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει. Γενικά, το καφέ γλωσσών είναι ένας ευχάριστος τρόπος 

εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας και μία ευκαιρία επαφής με άλλους ανθρώπους, φορείς μίας 

διαφορετικής κουλτούρας και πολιτισμού. 

 

Η ανάγκη υλοποίησης του προγράμματος 

 

Η ανάγκη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Μέτοικος» 

προέκυψε από τις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην Ευρώπη και στον κόσμο, 

γενικότερα, σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το 2011 έχει 

εντάξει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» την καταπολέμηση της φτώχειας και την ενίσχυση της 

απασχόλησης http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7003...el%E2%80%8E). Ο κοινός 

στόχος στον οποίο έχουν συμφωνήσει οι αρχηγοί των κρατών είναι να βγάλουν τουλάχιστον είκοσι 

εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Για να επιτευχθεί αυτό, θα 

πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες για την προστασία κοινωνικών ομάδων που απειλούνται 

περισσότερο, όπως οι μετανάστες.  

Το ποσοστό της ανεργίας, της φτώχειας, της εγκατάλειψης του σχολείου, της έλλειψης στέγης 

και του οικονομικού αποκλεισμού είναι μεγαλύτερο όσον αφορά στους μετανάστες σε σχέση με 

τους αυτόχθονες πληθυσμούς μιας χώρας. Οι μετανάστες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα για 

την ένταξή τους στις τοπικές κοινωνίες κυρίως σε νομικό επίπεδο, στην εκπαίδευση, στην υγεία, 

στις συνθήκες διαβίωσης, στο επίπεδο της ζωής τους, καθώς και στη συμμετοχή τους στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Ένα σημαντικό εμπόδιο για την ένταξη των μεταναστών στην τοπική κοινωνία και στην αγορά 

εργασίας αποτελεί η ελάχιστη ή καμία δυνατότητα επικοινωνίας στη γλώσσα της χώρας υποδοχής. 

Σύμφωνα με έκθεση για την εγκατάσταση και την απασχόληση ξένων εργατών στο Ηνωμένο 

Βασίλειο 

(http://www.migrationyorkshire.org.uk/UserFiles/File/PolicyandResearch/Consultations/myconsres

ponse_employmentrelatedsettlement_t5entry.pdf), υποστηρίζονται τα μέτρα για τη ένταξη των 

μεταναστών, συμπεριλαμβανομένης και της γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Επίσης, η γνώση της 

γλώσσας της χώρας υποδοχής από τους μετανάστες προωθείται από την Ε.Ε. για τις περιπτώσεις 

της οικογενειακής επανένωσης, την απόκτηση ιθαγένειας και της μόνιμης εγκατάστασης.  

Οι μετανάστες αντιμετωπίζουν προβλήματα για την παρακολούθηση οργανωμένων μαθημάτων 

γλώσσας που τους παρέχονται, διότι δεν είναι πάντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στις 

απαιτήσεις των διαφορετικών μαθητών. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η 

Σκλάβου (2005) για τις εκπαιδευτικές ανάγκες και στάσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων προσφύγων 

και μεταναστών στο Λεκανοπέδιο Αττικής δείχνουν ότι η βασική ανάγκη των αλλοδαπών για την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, είναι η εύρεση εργασίας και κατ’ επέκταση η ένταξή τους στην 

ελληνική κοινωνία.  

Επίσης, σύμφωνα με τη Ματθαιουδάκη (2005), τα προγράμματα που καλούνται να 

παρακολουθήσουν οι μετανάστες δε διακρίνονται από ευελιξία, από την άποψη της διδακτέας ύλης, 

του χρονοδιαγράμματος και του γενικότερου σχεδιασμού τους. Οι μετανάστες δείχνουν μεγάλο 

ενδιαφέρον για αυτά τα μαθήματα, κυρίως για όσα παρέχονται δωρεάν, αλλά είναι απρόθυμοι να τα 

παρακολουθήσουν (Ματθαιουδάκη, 2005). 

Συμπερασματικά, η έλλειψη κινήτρων από πλευράς των μεταναστών να παρακολουθήσουν 

μαθήματα γλώσσας τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν 

διακρίνονται από ευελιξία και δεν καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες τους. Οι ανάγκες των 

μεταναστών εστιάζουν κυρίως στην ένταξη και στην εύρεση εργασίας. Ένα άλλο ζήτημα που θα 

μπορούσε να θεωρηθεί λόγος για το μειωμένο ενδιαφέρον των μεταναστών να συμμετάσχουν σε 

μαθήματα γλώσσας τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης είναι οι περιορισμένες ευκαιρίες που έχουν 

για να κοινωνικοποιηθούν με τον ντόπιο πληθυσμό. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε εξωγενείς 

παράγοντες (πολύωρη εργασία, διακριτική συμπεριφορά του αυτόχθονος πληθυσμού) ή σε 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7003...el%E2%80%8E
http://www.migrationyorkshire.org.uk/UserFiles/File/PolicyandResearch/Consultations/myconsresponse_employmentrelatedsettlement_t5entry.pdf
http://www.migrationyorkshire.org.uk/UserFiles/File/PolicyandResearch/Consultations/myconsresponse_employmentrelatedsettlement_t5entry.pdf
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παράγοντες που σχετίζονται με το άτομο και την προσωπικότητά του (διαφορετικό πολιτιστικό 

υπόβαθρο, εσωτερικά εμπόδια). Η έρευνα που πραγματοποίησε ο Σιμόπουλος (2006), με 

ερευνητικό δείγμα τους αλλοδαπούς που προέρχονται από «χώρες χαμηλής ανάπτυξης», δείχνει ότι 

η αποτυχία τους στην εκμάθηση της γλώσσας συνδέεται με το πολιτισμικό τους κεφάλαιο, τη χώρα 

προέλευσης, την έλλειψη παιδείας και τα γλωσσικά συστήματα από τα οποία προέρχονται.  

Επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα της Μαργαρώνη (2008) 

καισυνδέεται με τοεπίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών είναι ότι, οι περισσότεροι δεν έχουν 

ολοκληρώσει την εκπαίδευση στη χώρα τους, ενώ μετά το 1994 που νομοθετείται στην Ελλάδα η 

νομιμοποίησή τους, δείχνουν ενδιαφέρον να επανασυνδεθούν με την εκπαιδευτική διαδικασία, 

έχουν μεγαλύτερη διάθεση να ενταχθούν στο νέο τόπο διαμονής και να εμπλακούν σε μαθησιακή 

διαδικασία.  

Ένας άλλος παράγοντας είναι τα εμπόδια στη μάθηση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι 

ενήλικοι μαθητές, όπως είναι οι προκαταλήψεις, τα απολιθωμένα λάθη που έχουν κυρίως οι 

μετανάστες, αφού δεν παρακολούθησαν συστηματικά μαθήματα για την εκμάθηση της γλώσσας με 

την άφιξή τους στη χώρα. Έτσι, είναι δύσκολο να επιτευχθεί η απομάθηση, δηλαδή να ξεμάθουν 

όσα έχουν μάθει, αφού σύμφωνα με το Rogers, «οι ενήλικοι έχουν τόσα πολλά να ξεμάθουν, όση 

είναι η καινούργια ύλη που πρέπει να μάθουν» (Rogers 1999). 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, οι οργανισμοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

«Μέτοικος» έχουν καταλήξει ότι υπάρχει σαφής ανάγκη για την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την 

εκμάθηση γλωσσών βασισμένων στην άτυπη εκπαίδευση (http://www.metoikos.eu/index.php/el/-). 

Τέτοιες μεθοδολογίες άτυπης μάθησης, όπως το Café Γλώσσας (languagecafé) και η μέθοδος 

Tandem έχουν ήδη αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί, αλλά ομάδα-στόχος τους είναι συνήθως οι 

άνθρωποι που ζουν στη χώρα τους και επιθυμούν να μάθουν μια ξένη γλώσσα ή οι άνθρωποι που 

κάνουν ταξίδια σε μια ξένη χώρα για το σκοπό της εκμάθησης γλωσσών. 

 

Μέθοδος διεξαγωγής της έρευνας 

 

Η προβληματική και τα ερευνητικά ερωτήματα 

 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η παρουσία των μεταναστών είναι αυξημένη, ενώ η πλειοψηφία τους 

δε διαθέτει ως μητρική γλώσσα την ελληνική. Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας επηρεάζει 

τους μετανάστες κυρίως στον κοινωνικό και εργασιακό τομέα. Η γλώσσα του μετανάστη δεν έχει 

κάποια χρηστική αξία στον ελλαδικό χώρο, καθώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οικονομικές, 

πολιτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Αρχάκης & Κονδύλη, 2004). 

Εξίσου σημαντικό είναι οι μετανάστες να γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και για 

την εύρεση εργασίας. Ο μετανάστης έχει ως πρώτο του μέλημα την εύρεση εργασίας, προκειμένου 

να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Οι τρόποι αναζήτησης εργασίας (τύπος, διαδίκτυο) απαιτούν τη 

γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας. 

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια υλοποιήθηκαν προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής 

γλώσσας σε μετανάστες, είτε με πρωτοβουλία του κράτους, όπως το πρόγραμμα «Οδυσσέας» είτε 

με πρωτοβουλία ενώσεων μεταναστών ή μη κυβερνητικών οργανώσεων. Από τη μελέτη των 

προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν για τη γλωσσική εκμάθηση σε μετανάστες στο πλαίσιο της 

άτυπης μάθησης προέκυψε ότι το πρόγραμμα «Μέτοικος», ήταν ένα πρόγραμμα που παρουσίαζε 

καινοτόμα στοιχεία, αφού προσάρμοσε τις μεθοδολογίες άτυπης εκμάθησης γλωσσών έχοντας ως 

ομάδα – στόχο τους μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, με σκοπό να βελτιώσουν 

τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες για την ομαλότερη ένταξη και διαβίωση στη 

χώρα υποδοχής τους. 

 

Μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας 

 

Η έρευνα ακολούθησε την ποιοτική προσέγγιση, η οποία στοχεύει σε μια βαθύτερη κατανόηση 

κοινωνικών διαδικασιών (Πηγιάκη 1988, Voigt 1990, Μουζάκης, 2003) μέσα από την αναλυτική 

http://www.metoikos.eu/index.php/el/-
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περιγραφή, τη διείσδυση και τελικά την ερμηνεία του υπό εξέταση φαινομένου. Η επιλογή αυτής 

της ερευνητικής μεθόδου έγινε διότι εξυπηρετούσε τις ανάγκες της έρευνας, οι οποίες ήταν να 

διερευνήσουν τις απόψεις και τις στάσεις των συμμετεχόντων μεταναστών σε ένα καινοτόμο 

πρόγραμμα γλωσσικής εκμάθησης. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή της ποιοτικής 

έρευνας είναι η ημιδομημένη συνέντευξη και η παρατήρηση. 

Η μη συμμετοχική παρατήρηση πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας στο πλαίσιο 

του προγράμματος «Μέτοικος» στην Ένωση Αφρικανών Γυναικών στην Αθήνα, ενώ με τις 

ατομικές συνεντεύξεις στους εκπαιδευόμενους και στους εκπαιδευτές που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα, διερευνήθηκε το πώς λειτούργησαν οι εκπαιδευόμενοι μετανάστες μαθαίνοντας 

ελληνικά έξω από μια συμβατική τάξη, καθώς και ο ρόλος των εκπαιδευτών – συντονιστών των 

δράσεων του προγράμματος. 

Στη συνέχεια, με τη μέθοδο της παρατήρησηςεπετεύχθη η συλλογή δεδομένων (για το ρόλο, τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες των εκπαιδευτών και τις δραστηριότητες), τα οποία με τη μέθοδο της 

τριγωνοποίησης διασταυρώθηκαν με εκείνα που είχαν προκύψει από τις συνεντεύξεις (π.χ. ο 

εκπαιδευτής χρησιμοποιεί τις εκπαιδευτικές τεχνικές που δήλωσε ότι προτιμά στη συνέντευξη;). Η 

παρατήρηση αφορούσε στο ρόλο του εκπαιδευτή στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διεργασίας σε ένα 

πρόγραμμα άτυπης μάθησης και συγκεκριμένα στην εφαρμογή στην πράξη εκ μέρους του 

δραστηριοτήτων που ενισχύουν την αυτενέργεια των μεταναστών και την ανάπτυξη των 

επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων. 

Η παρατήρηση είχε την ίδια χρονική διάρκεια κάθε φορά (δίωρη εκπαιδευτική συνάντηση 

χωρίς διάλειμμα) και πραγματοποιούνταν κάθε Τετάρτη στο χώρο της Ένωσης Αφρικανών 

Γυναικών στην Αθήνα. Στις συναντήσεις συμμετείχαν μέχρι πέντε εκπαιδευόμενοι. Η διαμόρφωση 

του φύλλου παρατήρησης έγινε μετά από πιλοτική παρατήρηση, στη διάρκεια της οποίας 

καταγράφηκαν σημειώσεις πεδίου. Τα δεδομένα των συνεντεύξεων έτυχαν τριγωνοποίησης με τα 

δεδομένα της παρατήρησης, ενώ παράλληλα οι συνεντεύξεις έτυχαν τριγωνοποίησης η μία με την 

άλλη, δηλαδή οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτών με αυτές των συνεντεύξεων των εκπαιδευομένων 

και αντίστροφα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ερευνητικά εργαλεία. 

 

Πεδίο διεξαγωγής της ερευνητικής εργασίας 

 

Το πεδίο που διεξήχθη η έρευνα ήταν οι οργανισμοί στους οποίους υλοποιήθηκε το πρόγραμμα 

«Μέτοικος» και εφαρμόστηκε το καφέ γλωσσών στο Παγκράτι, στην Κόρινθο και στο δήμο 

Συκεών της Θεσσαλονίκης. Ο πληθυσμός της έρευνας ήταν οι ενήλικοι μετανάστες εκπαιδευόμενοι 

που παρακολουθούσαν τα μαθήματα του καφέ γλωσσών στις πόλεις που προαναφέρθηκαν. Γενικά, 

τα μαθήματα υλοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο Ιούνιος 2013 – Δεκέμβριος 2013. Εξαίρεση 

αποτέλεσαν οι μετανάστες που παρακολούθησαν μέχρι και τον Ιούνιο του 2014 τα μαθήματα στην 

Ένωση Αφρικανών Γυναικών στην Αθήνα. 

Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε κατά το διάστημα Φεβρουάριος – Μάρτιος 2014, ενώ η 

υλοποίηση του προγράμματος ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2013, με εξαίρεση το καφέ της 

Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2013. Το σύνολο του δείγματος της έρευνας 

ήταν 38 εκπαιδευόμενοι και 4 εκπαιδευτές. 

 

Μέθοδος δειγματοληψίας - Επιλογή δείγματος 

 

Ως υποκείμενα της έρευνας επελέγησαν μετανάστες και οι εκπαιδευτές του προγράμματος. Οι 

εκπαιδευτές ήταν τέσσερις, τρεις γυναίκες και ένας άντρας. Μία από τις εκπαιδεύτριες ήταν 

αλβανικής καταγωγής, καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας και με πολύ καλό επίπεδο γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας, η οποία για πρώτη φορά συμμετείχε ως συντονίστρια ομάδας ενηλίκων. Οι 

υπόλοιποι εκπαιδευτές είχαν μεγάλη διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στο 

αντικείμενό τους. Είχαν κάνει ανθρωπιστικές σπουδές, εξειδικεύσεις στη διδασκαλία της ελληνικής 

ως ξένης γλώσσας με την επικοινωνιακή μέθοδο και με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

της, ενώ έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
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Αποτελέσματα της έρευνας 

 

Η γενική σύνοψη της ανάλυσης των συνεντεύξεων με τους εκπαιδευτές των γλωσσικών καφέ που 

υλοποιήθηκαν στην Αθήνα, στην Κόρινθο και στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να τοποθετηθεί σε τρεις 

άξονες. Όσον αφορά στον πρώτο άξονα σχετικά με τη βελτίωση και την ανάπτυξη του προφορικού 

λόγου των μεταναστών, οι εκπαιδευτές στο σύνολό τους χρησιμοποίησαν υλικά που δίνουν 

εναύσματα για συζήτηση. Χρησιμοποίησαν κυρίως, κάρτες, φωτογραφίες, βιβλία, οπτικοακουστικά 

μέσα ακόμα και τις επιτόπιες επισκέψεις ή συζητήσεις με φυσικούς ομιλητές με σκοπό να δώσουν 

ερεθίσματα στους εκπαιδευόμενους να συμμετάσχουν σε συζητήσεις, να αυτενεργήσουν και να 

βελτιώσουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα. Έδωσαν έμφαση στην κάλυψη των καθημερινών 

γλωσσικών αναγκών των εκπαιδευομένων, τόσο σε επίσημο όσο και σε καθημερινό επίπεδο 

χρήσης της γλώσσας, χωρίς να έχουν στόχο την παραγωγή γραπτού λόγου. 

Ο δεύτερος άξονας, που αφορά στην κοινωνική ένταξη μέσω της κατανόησης της ελληνικής 

πραγματικότητας σε διάφορες διαστάσεις, οι ενέργειες των εκπαιδευτών αφορούσαν στη βελτίωση 

της γλωσσικής ικανότητας, αλλά και στην κατανόηση διαφόρων θεμάτων που θα βοηθούσαν τους 

μετανάστες να κατανοήσουν στοιχεία της ελληνικής πραγματικότητας, ώστε να ενταχθούν 

ομαλότερα στην ελληνική κοινωνική ζωή, γενικότερα. 

Τέλος, όσον αφορά στον τρίτο άξονα σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτή στο πλαίσιο μιας 

διαδικασίας άτυπης μάθησης και στις σχέσεις με την πολυπολιτισμική ομάδα που συντονίζει, οι 

εκπαιδευτές στην πλειοψηφία τους χαρακτήρισαν το ρόλο τους εμψυχωτικό, διευκολυντικό και 

ενθαρρυντικό μέσα στο γλωσσικό καφέ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευόμενοί τους ήταν άνθρωποι που δε συμμετείχαν στο παρελθόν σε κάποιο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Οι εκπαιδευόμενοι μετανάστες είχαν αναπτύξει φιλικές και συνεργατικές σχέσεις κατά 

τη διάρκεια των συναντήσεων και σ’ αυτό βοήθησε το γεγονός ότι γνωρίζονταν από πριν, ότι είχαν 

έναν κοινό στόχο, να μάθουν ελληνικά και ότι το πλαίσιο του καφέ τους έδινε μία ευελιξία και 

χαλαρότητα. 

 

Γενικά συμπεράσματα από την ανάλυση των συνεντεύξεων των εκπαιδευομένων 

 

Από την ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων των εκπαιδευομένων προέκυψε ότι οι 

περισσότεροι από αυτούς δεν συμμετείχαν σε κάποιο πρόγραμμα γλωσσικής εκμάθησης και ούτε 

σε κάποιο πρόγραμμα άτυπης μάθησης κατά το παρελθόν. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι μετανάστες με 

εξαίρεση έναν, ο οποίος συμμετείχε σε e-tandem, συμμετείχαν σε γλωσσικό καφέ. Από τις 

συνεντεύξεις τους διαπιστώθηκε ότι η άτυπη μεθοδολογία ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη για τους ίδιους, 

διότι τους έδινε τη δυνατότητα να κινηθούν σε ένα χαλαρό και ευέλικτο πλαίσιο, χωρίς 

περιορισμούς στη μάθηση. Όλοι τους είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων και να εξασκήσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες χωρίς το φόβο της 

αποτυχίας. 

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι διαπίστωσαν ότι βελτιώθηκαν στον προφορικό λόγο και κυρίως στον 

επίσημο προφορικό λόγο, αποκτώντας έτσι μία σχετική άνεση και αυτοπεποίθηση κάθε φορά που 

είχαν ανάγκη να επισκεφτούν μία δημόσια υπηρεσία ή το σχολείο των παιδιών τους. Τα μαθήματα 

στο γλωσσικό καφέ τους βοήθησαν να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να 

προσεγγίσουν περισσότερο το γηγενή πληθυσμό, κερδίζοντας σε πολλές περιπτώσεις το θαυμασμό 

του κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι είπαν ότι δεν απέκτησαν 

καινούργιους Έλληνες φίλους, απλώς κατάφεραν να επικοινωνούν καλύτερα με τους ανθρώπους 

που ήδη γνώριζαν. 

Όπως φάνηκε από την ανάλυση των συνεντεύξεων, οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι 

χρειάζονταν περισσότερο να εξασκηθούν στη βελτίωση του προφορικού τους λόγου, καθώς στα 

μαθήματα του γλωσσικού καφέ δεν υπήρχε ο στόχος της ανάπτυξης του γραπτού λόγου, αν και σε 

ορισμένες περιπτώσεις έγιναν και τέτοιες δραστηριότητες. Γενικά, οι εκπαιδευόμενοι βρήκαν πολύ 

ωφέλιμα τα μαθήματα, ενώ ένας από αυτούς διαπίστωσε από προσωπική εμπειρία ότι είναι πιο 
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βοηθητικά όταν πραγματοποιούνται παράλληλα με μαθήματα σε τυπική τάξη, αφού όπως 

ειπώθηκε, στο γλωσσικό καφέ δεν εξασκείται ο γραπτός λόγος και δεν διδάσκεται η γραμματική. 

Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι του γλωσσικού καφέ είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τον πολιτισμό 

των άλλων ανθρώπων που συμμετείχαν στα μαθήματα, οι οποίοι προέρχονταν από άλλες χώρες και 

να έρθουν σε επαφή με θέματα του ελληνικού πολιτισμού, τα οποία αγνοούσαν ή γνώριζαν 

ελάχιστα, αναπτύσσοντας έτσι και τις διαπολιτισμικές τους ικανότητες. 

 

Γενικά συμπεράσματα από το φύλλο παρατήρησης 

 

Το φύλλο παρατήρησης είναι ένα μεθοδολογικό εργαλείο που επιτρέπει να εξαχθούν σημαντικά 

στοιχεία για την έρευνα. Έτσι, η παρατήρηση κινήθηκε γύρω από δύο άξονες, τον εκπαιδευτή και 

τους εκπαιδευόμενους. Όπως φάνηκε από την παρατήρηση των συναντήσεων στο γλωσσικό καφέ 

στην Ένωση Αφρικανών Γυναικών στην Αθήνα, ο εκπαιδευτής επεδίωκε πάντα να οργανώνει το 

μάθημα ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων μεταναστών, οι οποίοι προέρχονταν από 

χώρες της Αφρικής και γνωρίζονταν μεταξύ τους λόγω της συμμετοχής τους στην Ένωση. 

Το βασικό μέλημα του εκπαιδευτή ήταν να δίνει σε όλους τους συμμετέχοντες ίσες ευκαιρίες 

να εκφράζονται, να τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία και να δημιουργεί 

ένα ευχάριστο κλίμα για μάθηση. Ο ρόλος του ήταν ενθαρρυντικός και διευκολυντικός, είχε 

αναπτυγμένες διαπολιτισμικές ικανότητες και κατάφερε να οικοδομήσει καλές σχέσεις με τους 

εκπαιδευόμενους. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν ενεργά στο διάλογο που διεξάγονταν για θέματα 

που αφορούσαν την καθημερινή τους ζωή, κυρίως, και η συνεισφορά τους στο διάλογο ήταν 

ανάλογη βέβαια με το γλωσσικό τους επίπεδο. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι φρόντιζαν να 

αξιοποιήσουν δημιουργικά αυτήν την ευκαιρία μάθησης, ώστε να αντιληφθούν καλύτερα την 

ελληνική πραγματικότητα και να έχουν μια ομαλή κοινωνική ζωή. 

 

Συζήτηση 

 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι εκπαιδευόμενοι που πήραν μέρος στην έρευνα, 

παρακολούθησαν τα μαθήματα στο πλαίσιο του προγράμματος «Μέτοικος» με τη μεθοδολογία του 

καφέ γλωσσών (language café). Μόνο ένας από αυτούς συμμετείχε και στο e-tandem με φυσικό 

ομιλητή της ελληνικής γλώσσας, γιατί ήταν εστιασμένο στις γλωσσικές του ανάγκες, δηλαδή να 

εξασκηθεί περισσότερο στην επίσημη ελληνική γλώσσα. 

Σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από τη μελέτη του προγράμματος είναι ότι για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες 

χρησιμοποιώντας άτυπη μεθοδολογία, η οποία αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε εδώ και πολλά 

χρόνια στο εξωτερικό και χρησιμοποιήθηκε για την εκμάθηση γλωσσών κυρίως σε φοιτητές 

πανεπιστημίων. Μέσα από τη μελέτη του προγράμματος «Μέτοικος» διαπιστώθηκε ότι αυτή η 

μεθοδολογία μπορεί να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί για τη γλωσσική εκμάθηση σε μια 

ειδική ομάδα του πληθυσμού, αυτή των μεταναστών. Από τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη 

προέκυψε ότι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο της άτυπης μάθησης είναι 

κατάλληλη για αυτήν την ομάδα των εκπαιδευομένων, δεδομένου των αυξημένων υποχρεώσεων 

και των ειδικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στη χώρα υποδοχής τους. 

Το στοιχείο που θα άξιζε ίσως να ερευνηθεί σε επόμενα προγράμματα που θα υλοποιηθούν 

εφαρμόζοντας την άτυπη μεθοδολογία είναι το πόσο αποτελεσματικός και χρήσιμος θα μπορούσε 

να φανεί ο συνδυασμός της άτυπης μάθησης με τη μη τυπική μάθηση. Η συγκεκριμένη άτυπη 

μεθοδολογία για την εκμάθηση γλωσσών στοχεύει στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου και στην 

ανάπτυξη των διαπολιτισμικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων. Ένας περιορισμός που απορρέει 

από αυτό είναι ότι δεν ενδείκνυται για την ανάπτυξη του γραπτού λόγου και τη διδασκαλία της 

γραμματικής, διότι σ’ αυτήν την περίπτωση δε θα διαφοροποιούνταν από ένα μάθημα σε 

συμβατική τάξη. Οπότε, θα ήταν μία πρόκληση να υλοποιηθούν αντίστοιχα προγράμματα που να 

συνδυάζουν και τα δύο είδη μάθησης, την άτυπη και τη μη τυπική. 
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Επίσης, θα παρουσίαζε εξαιρετικό ενδιαφέρον να εξεταστεί αν η μεθοδολογία κυρίως του 

γλωσσικού καφέ θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλα αντικείμενα, όπως η τέχνη, η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση, ή η μουσειακή εκπαίδευση. Το γλωσσικό καφέ, έτσι όπως 

εφαρμόστηκε στο πρόγραμμα «Μέτοικος» έδωσε την ευκαιρία σε ανθρώπους με κοινά 

ενδιαφέροντα και κοινό στόχο, για παράδειγμα την εκμάθηση μιας γλώσσας, να συναντηθούν σε 

έναν ευχάριστο χώρο, όπως ένα καφέ ή μία βιβλιοθήκη και να συζητήσουν σε ένα χαλαρό πλαίσιο 

που τους παρείχε ευελιξία και άνεση στην έκφραση των απόψεών του. 

 

Προτάσεις 

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Μέτοικος» ήταν μέρος μιας σειράς εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών 

προτεραιοτήτων για την εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση. Τα προγράμματα για τη στήριξη 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και κυρίως τα προγράμματα γλωσσικής εκπαίδευσης των 

μεταναστών προωθούν την ισότητα, την κοινωνική συνοχή και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Η 

ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μεταναστών στη γλώσσα της χώρας υποδοχής τους, 

προάγει τη δικαιοσύνη, μειώνει τη διακριτική συμπεριφορά του γηγενούς πληθυσμού προς τους 

μετανάστες, λόγω κυρίως της άγνοιας της κυρίαρχης γλώσσας και οικοδομεί γέφυρες μεταξύ των 

μεταναστών και του γηγενούς πληθυσμού, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή της 

χώρας υποδοχής τους. 

Ο στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μεταναστών για 

να βελτιώσουν τις συνθήκες της καθημερινής τους ζωής. Το γεγονός ότι το πρόγραμμα ήταν 

αποτέλεσμα μίας ευρωπαϊκής σύμπραξης, βοήθησε να επισημανθούν τα κοινά ζητήματα που 

αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην Ευρώπη, γενικότερα, και να υπογραμμίσει ότι το ζήτημα της 

ένταξης των μεταναστών στις χώρες υποδοχής τους είναι ευρωπαϊκό και απαιτεί μια κοινή 

ευρωπαϊκή πολιτική. 

Κάποια από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας θα μπορούσε να είναι γενικεύσιμα σε 

προγράμματα εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, κυρίως λειτουργώντας επικουρικά και ως 

παράλληλη δραστηριότητα, αφού όπως φάνηκε από την ανάλυση της συνέντευξης ενός από τους 

εκπαιδευτές και ενός από τους εκπαιδευόμενους, η μάθηση με άτυπη μεθοδολογία δεν είναι ο 

κατάλληλος τρόπος εκμάθησης της γραμματικής ή για την εξάσκηση του γραπτού λόγου. 

Όπως φάνηκε από την έρευνα, η βιωσιμότητα ενός προγράμματος μπορεί να επιτευχθεί με την 

ανάπτυξη δικτύων μεταξύ Ενώσεων μεταναστών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και γενικά 

οργανισμών που ασχολούνται με τους μετανάστες. Έτσι, η εντατικοποίηση των προσπαθειών 

αυτών των φορέων προς αυτήν την κατεύθυνση, θα είναι θετική για τους ωφελούμενους 

μετανάστες και θα εξασφαλίσει μία συνέχεια στη γλωσσική πολιτική της χώρας υποδοχής. 
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Περίληψη 

 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 

αξιολόγηση ενός εγχειρήματος που έγινε γνωστό ως «πείραμα της Κασσαβέτειας». Το πείραμα της 

Κασσαβέτειας αναφέρεται στη δημιουργία ενός πιλοτικού σχολείου επιπέδου Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων (Α.Σ.Κ.Α.) Κασσαβέτειας. Το 

πιλοτικό αυτό σχολείο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων 

(Ε.Σ.Ε.) του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, λειτούργησε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου των κατ’ ιδίαν 

διδαχθέντων και υποστήριξε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 τις τάξεις Α’ και Γ’ Γυμνασίου 

καθώς και Α’ και Β’ Λυκείου. Κυρίαρχο στοιχείο της προσπάθειας αυτής, που την χαρακτηρίζει ως 

πείραμα, είναι η συνέργεια σωφρονιστικού, θεραπευτικού και εκπαιδευτικού πλαισίου, με το 

εκπαιδευτικό πλαίσιο να αποτελεί για πρώτη φορά τον συνδετικό κρίκο και ταυτόχρονα τον 

ρυθμιστικό παράγοντα της δομημένης αυτής συνεργασίας.  

Λέξεις κλειδιά: εναλλακτικό σχολείο ενηλίκων, εκπαίδευση, σωφρονισμός και κοινωνική 

επανένταξη 

 

 

Εισαγωγή 
 

Κατά τη διάρκεια του 21
ου

 αιώνα θεωρείται αυτονόητο ότι η διαρκής εκπαίδευση των ανθρώπων 

συμβάλλει καθοριστικά στην αναζήτηση και αξιοποίηση νέων ευκαιριών και στην αναβάθμιση της 

ποιότητας της ζωής τους. Με τη λήξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι ενήλικες μπορούν πλέον 

να ορίζουν μόνοι τους την εκπαιδευτική τους διαδρομή ωφελούμενοι από την παροχή διαρκώς 

αυξανόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Σε μια τέτοια πραγματικότητα, η έλλειψη δυνατότητας 

και καθοδήγησης προς μια τέτοια πορεία θα οδηγήσει σταδιακά σε έναν αποκλεισμό από το 

κοινωνικό γίγνεσθαι, σε μια περιθωριοποίηση από τις εν γένει εξελίξεις και σε μια διαρκή και 

κοπιαστική στασιμότητα. Η διαρκής εκπαίδευση, πέρα από ελεύθερη επιλογή, οφείλει να θεωρείται 

ως άμεση προτεραιότητα, ως επιλογή επιβίωσης. Ωστόσο, η διαδρομή μιας ενήλικης ζωής 

χαρακτηρίζεται από κάποιες περισσότερο ή λιγότερο αναγκαστικές παύσεις. Η δημιουργία 

οικογένειας, μια οικονομική δυσπραγία, η αλλαγή κατοικίας και συνθηκών περιβάλλοντος, η 

επαγγελματική εξουθένωση μπορούν να περιορίσουν ή/και να ανακόψουν μια διαρκή και 

επιμελημένη εκπαιδευτική διαδρομή κάθε ατόμου. Για το λόγο αυτό, στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων οι παύσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Πολύ περισσότερο είναι 

αυτό σημαντικό, όταν αναφερόμαστε σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. 

Για τους συνανθρώπους μας αυτούς, η παραμικρή παύση μιας εκπαιδευτικής διαδρομής μπορεί να 

καταστεί μόνιμη και να αποβεί καταστροφική για τη μετέπειτα ζωή τους. Αυτό ισχύει όχι μόνο 
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γιατί οι ίδιοι θα δυσκολευτούν να ξαναπιάσουν το νήμα, αλλά και γιατί συχνά ο κοινωνικός τους 

περίγυρος θεωρεί περιττή τη συνέχιση της εκπαίδευσης, την αποδοκιμάζει ως χάσιμο χρόνου έναντι 

του άμεσου βιοπορισμού ή/και τη θεωρεί ως μηχανισμό ένταξης σε μια κυρίαρχη ιδεολογία. Μια 

ιδιαίτερη και ιδιάζουσα περίπτωση αποτελεί η αναγκαστική και επίπονη παύση που προέρχεται από 

τη στέρηση της ελευθερίας κίνησης μέσω του εγκλεισμού σε μια φυλακή. Τα έντονα 

συναισθήματα, η έλλειψη αυτοεκτίμησης, η κουλτούρα της φυλακής, η υπερεξουσία του 

σωφρονιστικού πλαισίου και τα δεινά του εγκλεισμού όχι μόνο δυσκολεύουν την επαφή με μια 

εκπαιδευτική δράση, αλλά κυρίως αποστρέφουν τους ανθρώπους από την εκπαίδευση την οποία 

απαξιώνουν πλήρως. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο ρόλος που οφείλει να επιτελέσει η εκπαίδευση είναι 

καθοριστικός, εφόσον οφείλει αυτή να συναντήσει τους ανθρώπους αυτούς, να τους ενθαρρύνει, να  

τους καθοδηγήσει και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν. 

 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση που παρουσιάζεται καθορίστηκε από τις βασικές αρχές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων και πιο συγκεκριμένα στηρίχθηκε στην κριτική προσέγγιση της δια βίου 

μάθησης και στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης. Πρωταρχική επιδίωξη αποτέλεσε η 

κινητοποίηση των εκπαιδευομένων προς την κατεύθυνση της επίτευξης της ατομικής αλλαγής, 

αντιμετωπίζοντας ωστόσο το κάθε άτομο ως μέλος μιας δυναμικής ομάδας. Βασική παραδοχή 

αποτελεί ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία 

διαμορφώνουν την εκπαιδευτική διεργασία και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό μιας 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, προσέρχονται με δεδομένες προθέσεις και προσδοκίες, 

διαθέτουν γνώσεις καθώς και προσχηματισμένες αντιλήψεις, έχουν διαμορφώσει προσωπικούς 

τρόπους μάθησης και τείνουν προς τον αυτοκαθορισμό (Cross, 1981; Κόκκος & Λιοναράκης, 1998; 

Rogers, 1999; Κόκκος, 2005). Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι καθοριστικός καταρχήν για τη 

δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις 

εμπειρίες τους στην ομάδα, να τις επεξεργαστούν αξιοποιώντας τόσο λογικές διεργασίες όσο και το 

συναισθηματικό υπόβαθρο (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998; Κόκκος, 2005), να συνεισφέρουν οι ίδιοι 

στην παραγωγή γνώσης (Mezirow, 2007; Κόκκος, 2011) και να οδηγηθούν τόσο στη μάθηση όσο 

και στην επιδιωκόμενη αλλαγή σε βασικές παραδοχές με βάση τις οποίες έχουν μάθει να 

λειτουργούν (Mezirow, 1991; Κόκκος, 2005; Κουλαουζίδης, 2007). Επιπλέον, ο εκπαιδευτής 

οφείλει να διασφαλίσει την υλοποίηση ενός ευέλικτου προγράμματος σπουδών, που περιλαμβάνει 

διαθεματικές δράσεις και ευνοεί την ανάληψη πρωτοβουλιών από την εκπαιδευτική ομάδα (Rogers, 

1999) εφαρμόζοντας εκπαιδευτικές τεχνικές που την ενεργοποιούν, αίρουν μαθησιακά εμπόδια 

(Κόκκος & Λιοναράκης, 1998; Κόκκος 2005) και προωθούν τη συνεργασία εκπαιδευομένων και 

εκπαιδευτών σε συνθήκες ελεύθερης έκφρασης. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι 

η ενήλικη κατάσταση δεν προσδιορίζεται με βάση το τυπικό κριτήριο της ηλικίας αλλά 

χαρακτηρίζεται από πλήρη ανάπτυξη και ωριμότητα, αυτονομία και αίσθηση προοπτικής (Rogers, 

1999), στοιχεία που συχνά απουσιάζουν από τους ενήλικους εκπαιδευόμενους. Σε τέτοιες συνθήκες 

η έννοια της «ενηλικιότητας» θεωρείται περισσότερο ως ιδανικό παρά ως κεκτημένο (Brookfield, 

1986; Knowles, 1998; Rogers, 1999; Jarvis, 2004). 

Όλα τα παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση που οι ενήλικοι 

εκπαιδευόμενοι ανήκουν σε μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 

εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές ομάδες ενηλίκων, παρουσιάζουν 

ωστόσο και σημαντικές ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από προβλήματα οικονομικής και 

κοινωνικής φύσης που αντιμετωπίζουν. Κουβαλούν συνήθως το στίγμα της αποτυχίας, ζουν σε 

αδράνεια, βιώνοντας τον κοινωνικό ρατσισμό αλλά και το δικό τους άγχος, φόβο και θυμό (Cross, 

1981). Ο εκπαιδευτής ενηλίκων που απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες εκπαιδευομένων καλείται να 

είναι ένας δάσκαλος διαφορετικός, να θέτει τον εκπαιδευόμενο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας λαμβάνοντας υπόψη του όλα τα παραπάνω (Jarvis, 2004). Επιπλέον, 

το εκπαιδευτικό πλαίσιο πρέπει να είναι οριοθετημένο ώστε η αλληλεπίδραση εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων να είναι δημιουργική και να μην οδηγήσει σε παραίτηση από την προσπάθεια.  
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Οι κρατούμενοι και πιο συγκεκριμένα οι νεαροί ενήλικες αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία 

εκπαιδευομένων, έχουν δηλαδή αρνητικές εμπειρίες από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, έχουν 

εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο και εμφανίζουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Παράλληλα, 

εμφανίζουν χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις συνθήκες του εγκλεισμού. Ο ιδιαίτερος 

υποπολιτισμός της φυλακής, το πρόβλημα του υπερπληθυσμού, τα υψηλά ποσοστά ψυχικής 

ασθένειας και χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, το υπέρμετρο άγχος, ο φόβος και η ανασφάλεια, ο 

νεκρός χρόνος και η αποκοπή από το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, ο 

ιδρυματισμός, η απόσυρση και η αποπροσωποποίηση, δηλαδή τα «δεινά του εγκλεισμού» 

(Δημητρούλη, 2006) δυσχεραίνουν εξαιρετικά κάθε προσπάθεια σχεδιασμού και υλοποίησης μιας 

εκπαιδευτικής παρέμβασης, εφόσον η εμπλοκή με την εκπαιδευτική διαδικασία δεν φαίνεται να 

συνδέεται άμεσα με την επανάκτηση της ελευθερίας τους. Ωστόσο, η εκπαίδευση μπορεί να έχει 

ευεργετικά αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη ομάδα, στο βαθμό που η αναπλαισίωση και η 

νοηματοδότηση που μπορεί να προσφέρει η εκπαιδευτική διαδικασία σε απόψεις και συναισθήματα 

επιτρέπει τη μετατροπή του χώρου της εκπαίδευσης σε έναν «ψυχικό χώρο» (Δημητρούλη, 2006). 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται ότι σχετίζεται άμεσα και 

με το βασικό αίτημα της συγκεκριμένης ομάδας για ελευθερία και για κοινωνική αποδοχή. Τα 

ποσοστά υποτροπής εμφανίζονται μειωμένα για τους έγκλειστους που λαμβάνουν εκπαίδευση και 

παράλληλα επανεντάσσονται με ομαλό τρόπο στην κοινωνία. 

 

Νομικό πλαίσιο και δράσεις 
 

Η ουσιαστική μέριμνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εγκλείστων αποτελεί κοινό τόπο 

σε όλα τα διεθνή κείμενα που ορίζουν και κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αφού ο 

εγκλεισμός συνιστά αποκλειστικά στέρηση της ελευθερίας του ατόμου και κανενός άλλου 

αναφαίρετου δικαιώματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο δικαίωμα στην εκπαίδευση. Στους 

στοιχειώδεις κανόνες της Κοινωνίας των Εθνών για τη μεταχείριση των κρατουμένων (1934) 

αναφέρεται η καθιέρωση της αρχής της διαπαιδαγώγησης, της μόρφωσης και της εκπαίδευσης. 

Αντιστοίχως και στα κείμενα που αφορούν στους ανήλικους παραβάτες η εκπαίδευση συνιστά 

ουσιαστικό στόχο της σωφρονιστικής μεταχείρισης. Όπως αναφέρεται στους κανόνες του ΟΗΕ για 

την απονομή της δικαιοσύνης σε ανήλικους (κανόνες του Πεκίνου, 1985) ο σκοπός της ιδρυματικής 

μεταχείρισης των ανηλίκων είναι η παροχή μέριμνας, προστασίας, εκπαίδευσης και δεξιοτήτων για 

να τους βοηθήσει να αναλάβουν έναν παραγωγικό ρόλο στην κοινωνία (κανόνας 26.1) (Αλεξιάδη, 

1993).  

Στο ίδιο πνεύμα των διεθνών κειμένων κινείται το Σύνταγμα της Ελλάδας όπου ρητά 

κατοχυρώνεται το δικαίωμα όλων στην εκπαίδευση (άρθρο 16, παρ. 4). Παράλληλα, όπως ορίζεται 

στον Σωφρονιστικό Κώδικα της χώρας μας, όλοι οι κρατούμενοι έχουν δικαίωμα στην εντός ή και 

σε ειδικές περιπτώσεις στην εκτός του καταστήματος εν γένει μόρφωση, άθληση, πολιτιστικές 

δραστηριότητες και δημιουργική απασχόληση (α 32 παρ.1ΣΚ). Όσον αφορά στους ανήλικους, ο 

Σωφρονιστικός Κώδικας ορίζει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των 

νέων κρατουμένων (α.35 παρ.5 ΣΚ), ενώ υπογραμμίζει την παροχή δυνατότητας δευτεροβάθμιας 

και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών (α. 35 παρ.6 ΣΚ).  

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη μια αναγκαία διευκρίνιση. Σύμφωνα με το άρθρο 121 του 

Ποινικού Κώδικα, “με τον όρο ανήλικοι νοούνται αυτοί που κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης, 

έχουν ηλικία μεταξύ του ογδόου και του δεκάτου ογδόου έτους ηλικίας τους συμπληρωμένων”. 

Ωστόσο, υπάρχει και μια ακόμη κατηγορία ανήλικων που απαντάται στον Ποινικό Κώδικα. Όπως 

διαβάζουμε στον Κουράκη (2006) η κατηγορία αυτή αφορά στους νέους που αποκαλούνταν 

παλαιότερα “εγκληματίες μετεφηβικής ηλικίας” και ήδη, με τον νόμο 3189/2003, ονομάζονται 

απλώς “νεαροί ενήλικες” (ά. 133 ΠΚ). Κατά τη νέα νομοθεσία στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσοι 

έχουν μεν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, όχι όμως και το 21ο έτος, όταν τελούν την 

αξιόποινη πράξη τους (Κουράκης, 2006).  

Απότοκο του παραπάνω νομικού πλαισίου αποτελεί η εκπεφρασμένη διάθεση της ελληνικής 

πολιτείας να δώσει σε όλους τους εγκλείστους, και όχι μόνο στους ανήλικους, την ευκαιρία να 
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ολοκληρώσουν την τυπική εκπαίδευση, μια ευκαιρία που δεν ήταν δεδομένη στα προηγούμενα 

χρόνια (Γεωργούλα, 2001). Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από την οργάνωση και λειτουργία μονοθέσιων 

Δημοτικών σχολείων στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων Αυλώνας, Βόλου και 

Κασσαβέτειας, καθώς και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου. Επιπλέον από το 2000 λειτουργεί 

Γυμνάσιο (με δυνατότητα λυκειακών τάξεων) στα ΕΚΚΝ Αυλώνα και Βόλου. Παράλληλα σε 8 

Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας μας λειτουργούν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (το ένα με 

αναστολή λειτουργίας) που συνιστούν τακτικές δομές εκπαίδευσης ενηλίκων με μόνιμο χαρακτήρα 

και ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών διάρκειας δύο ετών, που οδηγούν στην απόκτηση απολυτηρίου 

Γυμνασίου ισοδύναμου με τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα στα 

Σωφρονιστικά Καταστήματα πραγματοποιούνται επιμορφωτικά προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης, δημιουργικής απασχόλησης και ψυχοκοινωνικής στήριξης. Τα προγράμματα αυτά 

υλοποιούνται σε συνεργασία με κρατικούς ή και ιδιωτικούς φορείς όπως τη Γενική Γραμματεία 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ), και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) 

μέσα από τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ), το Κέντρο Θεραπείας 

Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) κ.α. (Δημητρούλη, 2006).  

Μέσα από τις ενέργειες αυτές της Πολιτείας γίνεται κατανοητό ότι το ζητούμενο μετατοπίζεται 

και δεν είναι πλέον μόνο η παροχή της δυνατότητας για συμμετοχή των εγκλείστων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά οι όροι με τους οποίους παρέχεται η δυνατότητα αυτή και σε ποιο 

βαθμό μπορεί να δοθεί μια ουσιαστική ευκαιρία να επιτελέσει η εκπαίδευση το έργο της σε ένα 

Σωφρονιστικό Κατάστημα. Τα άμεσα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η συμμετοχή των 

εγκλείστων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως η πρόσβαση στην εγκυκλοπαιδική γνώση, το 

γέμισμα του νεκρού χρόνου, η απόκτηση ενός τίτλου σπουδών και η δυνατότητα ταχύτερης 

αποφυλάκισης (Παπαθανασίου, 2010) θεωρούνται ως τα αρχικά κίνητρα παρακολούθησης του 

σχολείου από τους εγκλείστους μαθητές (Ιωαννίδη, 2002). Πολύ περισσότερο, για να είναι 

αποτελεσματική η εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα κατάστημα κράτησης, θα πρέπει οι λειτουργίες 

της να διαχωρίζονται από τις λειτουργίες του σωφρονιστικού πλαισίου. Η αυστηρή πειθαρχία, ο 

καταναγκασμός, το απόλυτα δεσμευτικό πρόγραμμα, η επιτήρηση και η τιμωρία δεν μπορούν να 

αποτελέσουν δομικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Παπαθανασίου, 2010). Η 

παρακολούθηση του σχολείου πρέπει να αποτελεί ατομική επιλογή και να αποσυνδέεται τόσο από 

τις άλλες καθημερινές υποχρεώσεις των εγκλείστων, όσο και από την παροχή άμεσων 

ανταλλαγμάτων, όπως η μείωση του χρόνου κράτησης. Με αυτές τις παραδοχές σχεδιάστηκε η 

εκπαιδευτική παρέμβαση στην ΑΣΚΑ. 

 

Ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής παρέμβασης 
 

Το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων (Α.Σ.Κ.Α.) Κασσαβέτειας λειτουργεί στο Νομό 

Μαγνησίας και διαθέτει τρεις δομές: μία πτέρυγα κλειστής διαβίωσης, μία πτέρυγα ημιελεύθερης 

διαμονής και μία πτέρυγα ανηλίκων. Στην τελευταία κρατούνται άτομα εφηβικής και μετεφηβικής 

ηλικίας 13 έως 21 ετών. Η μόνη εκπαιδευτική δομή που λειτουργούσε στο Α.Σ.Κ.Α. μέχρι το 2013 

ήταν το μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο. Η έλλειψη δυνατότητας ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης αλλά και της συνέχισής της στο Λύκειο οδήγησετη Διευθύντρια και την Κοινωνική 

Υπηρεσία του Σωφρονιστικού Καταστήματος να απευθύνουν αίτημα στο Εναλλακτικό Σχολείο 

Ενηλίκων (Ε.Σ.Ε.) του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ για τη δημιουργία ενός σχολείου το οποίο θα κάλυπτε το 

κενό αυτό. Η επαφή ανάμεσα στους δύο αυτούς φορείς προϋπήρχε μέσω των ομάδων 

συμβουλευτικής που λειτουργούν στο Σωφρονιστικό Κατάστημα με την υποστήριξη του ΚΕΘΕΑ 

τα τελευταία 8 χρόνια.  

Το Ε.Σ.Ε. είναι μια άτυπη εκπαιδευτική δομή η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί πιλοτικά από το 

1998 παρέχοντας περιστασιακά εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε πρώην χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, 

μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ της ευρύτερης περιοχής της κεντρικής Ελλάδας, 

αλλά από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 η εμπειρία και η αξιολόγηση της πραγματικής ανάγκης 

των μελών του προγράμματος για εκπαίδευση οδήγησε στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης 

εκπαιδευτικής δομής επιπέδου Β’/θμιας εκπαίδευσης. Αξιοποιώντας το νομικό πλαίσιο της 
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Ελληνικής Πολιτείας (1197/1972-ΦΕΚ 10109) (ΚΕΘΕΑ, 2003), οι εκπαιδευόμενοι-μέλη του 

προγράμματος παρακολουθούν μαθήματα στο Ε.Σ.Ε. και έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σε 

Δημόσιο Νυχτερινό ή Γενικό Σχολείο (Γυμνάσιο-Λύκειο) και να συμμετέχουν σε προαγωγικές ή 

απολυτήριες εξετάσεις ως «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες». Το Ε.Σ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

περισσότεροι μαθητές έχουν βιώσει τη σχολική αποτυχία, ότι διαθέτουν σημαντικά εκπαιδευτικά 

κενά και έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη επιμέλεια στην εκπαίδευσή τους, αποπνέει τις αξίες της 

ανθρωπιστικής εκπαίδευσης. Ο χαρακτήρας του είναι εναλλακτικός και μεταβατικός και αποσκοπεί 

στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής επανένταξης του πρώην χρήστη. Προς αυτή την 

κατεύθυνση γίνονται ενέργειες που προκαλούν την ενεργητική συμμετοχή του εκπαιδευομένου. Οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι ταυτίζονται ή λειτουργούν επικουρικά προς τους θεραπευτικούς, με 

αποτέλεσμα η παροχή γνώσεων να μην αποτελεί τον κυρίαρχο στόχο του Ε.Σ.Ε. Οι γνώσεις 

γίνονται το μέσο ώστε τα μέλη να βελτιώσουν την επικοινωνιακή ικανότητα, να κατανοήσουν τον 

κόσμο, να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους μέσα στη 

θεραπευτική κοινότητα, ενώ βοηθούν στην ενίσχυση της αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησής τους. Οι 

εκπαιδευτές προωθούν την ανοικτή επικοινωνία, αναπτύσσουν σχέσεις και εκφράζουν 

συναισθήματα αποτελώντας παράδειγμα για τους εκπαιδευόμενους.  

Μετά τις πρώτες διερευνητικές συζητήσεις ανάμεσα στους δύο παραπάνω φορείς και πριν τον 

οριστικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες 

και επαφές με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας καθώς και το Γυμνάσιο και Λύκειο Νέας Αγχιάλου, στο 

οποίο θα υπάγονταν οι μαθητές για τη εξέτασή τους και την απόκτηση του αντίστοιχου 

εκπαιδευτικού τίτλου. 

Για τον ακριβή, λειτουργικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό έπρεπε να ληφθούν υπόψη αρκετοί 

παράγοντες οι οποίοι θα καθόριζαν την ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία του εκπαιδευτικού 

πλαισίου τόσο με το σωφρονιστικό, όσο και με το θεραπευτικό πλαίσιο.  

Ως πρώτο βήμα ορίστηκε ο καθορισμός της σύνθεσης της ομάδας των εκπαιδευομένων, η 

επιλογή των μελών της οποίας στηρίχτηκε στα παρακάτω κριτήρια: η διάρκεια της ποινής να 

υπερβαίνει το χρόνο φοίτησης στο σχολείο ώστε να μην υπάρξει διακοπή της παρακολούθησης των 

μαθημάτων, να μην υπάρχει σημαντική ηλικιακή απόκλιση ανάμεσα στους εκπαιδευομένους, να 

επιτρέπεται από το σωφρονιστικό πλαίσιο η δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους 

συγκεκριμένους μαθητές, το ατομικό ποινικό προφίλ και οι πιθανές πρότερες σχέσεις των ατόμων 

να μη διαταράσσουν τη λειτουργία της ομάδας, η ύπαρξη προβλημάτων εξάρτησης από τοξικές και 

ναρκωτικές ουσίες και η ενδεχόμενη απαραίτητη παράλληλη ψυχολογική στήριξη κάποιων 

κρατουμένων. Μετά την οριστική επιλογή των κρατουμένων ακολούθησε η λεπτομερής 

διερεύνηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών, ώστε να σχεδιαστεί το αναλυτικό πρόγραμμα, να 

κατανεμηθούν οι υποψήφιοι μαθητές σε τάξεις και να επιλεχθεί το εκπαιδευτικό υλικό. 

Αναφορικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα, αυτό σχεδιάστηκε ώστε να μη διαταράσσεται το 

καθημερινό πρόγραμμα του Σωφρονιστικού Καταστήματος. Συμφωνήθηκε η εκπαιδευτική ζώνη να 

καλύπτει τις ώρες από 8:30 έως 12:15 για τρεις ημέρες την εβδομάδα, με τη συγκεκριμένη επιλογή 

να ταιριάζει τόσο με τις ώρες κατά τις οποίες οι νεαροί κρατούμενοι μπορούσαν να διεκδικήσουν 

και να διαθέσουν για συμπληρωματικές δραστηριότητες, όσο και με την πρότερη εμπειρία από το 

Ε.Σ.Ε., όπου ακολουθώντας τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

μαθημάτων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15-20 διδακτικές ώρες. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί 

ότι η φοίτηση στο σχολείο δεν παρείχε δυνατότητα ταχύτερης αποφυλάκισης και οι κρατούμενοι 

έπρεπε να διαλέξουν για τις ώρες αυτές, ανάμεσα στη φοίτηση στο σχολείο και στην ανάληψη 

καθηκόντων σε έργα και δουλειές της φυλακής που θα οδηγούσε σε έκπτωση της ποινής.  

Όσον αφορά στη σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευτών, αυτή αρχικά στελεχώθηκε από τρεις 

εκπαιδευτές του Ε.Σ.Ε. με προϋπάρχουσα εμπειρία στην εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων και σε σχολεία φυλακών οι οποίοι αποτέλεσαν τον αρχικό πυρήνα, ενώ στη συνέχεια 

αναζητήθηκαν πέντε εθελοντές καθηγητές από την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Βασικό κριτήριο 

επιλογής ήταν η ευαισθητοποίηση σε θέματα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων καθώς και η 

ενασχόληση με την εκπαίδευση ενηλίκων. Οι εθελοντές ενημερώθηκαν για τις ιδιαίτερες ανάγκες 
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του χώρου και των εκπαιδευόμενων και παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια. Ιδιαίτερη 

μέριμνα δόθηκε στην ανάγκη ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, στο δέσιμο της 

ομάδας ώστε να προληφθούν πιθανές προβληματικές καταστάσεις.  

Σκοπός του εγχειρήματος ήταν να αποτελέσει το σχολείο ένα ασφαλές περιβάλλον 

επικοινωνίας, συνεργασίας, απόκτησης δεξιοτήτων και γνώσεων και συναισθηματικής 

αποφόρτισης των μαθητών και παράλληλα η εκπαιδευτική διαδικασία να θεωρηθεί ως ο 

μεταβατικός χώρος για την ομαλή κοινωνική επανένταξη των μαθητών. Κάποιοι από τους 

ειδικότερους στόχους της εκπαιδευτικής παρέμβασης ήταν οι ακόλουθοι: 

1. Ουσιαστική και λειτουργική επανασύνδεση των μαθητών με την εκπαιδευτική διαδικασία 

2. Κάλυψη των μαθησιακών κενών σε βασικές γνωστικές ανάγκες όπως ανάγνωση, γραφή, 

ορθογραφία και τα μαθηματικά 

3. Εμπλουτισμός των ευρύτερων γνώσεων των εκπαιδευόμενων σε θέματα ιστορίας, γεωγραφίας, 

φυσικών επιστημών, κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, περιβάλλοντος 

4. Δημιουργική αξιοποίηση των προηγούμενων εμπειριών και γνώσεων για το χτίσιμο της νέας 

γνώσης 

5. Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και διατύπωσης μιας θέσης/άποψης με χρήση 

πειστικών επιχειρημάτων 

6. Προσπάθεια για επανεξέταση δυσλειτουργικών παραδοχών και στερεοτύπων με στόχο την 

ενίσχυση της κριτικής σκέψης 

7. Συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των εκπαιδευόμενων 

8. Βελτίωση της αυτοεικόνας και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών. 

9. Εμπλουτισμός των ενδιαφερόντων, εύρεση και κατά το δυνατόν αξιοποίηση των ιδιαίτερων 

κλίσεων και δεξιοτήτων τους. 

10.Συμμετοχή στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις για την απόκτηση των τίτλων σπουδών. 

11.Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και κοινής αποδοχής μεταξύ εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων. 

12.Δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου για τους έγκλειστους μαθητές που να συνυπάρχει 

αρμονικά με τη φυλακή και να συνεργάζεται ουσιαστικά με την Κοινωνική Υπηρεσία. 

13.Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και γνωριμία των αρμόδιων φορέων (δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, καθηγητές Γυμνασίου-Λυκείου) με τους μαθητές.  

 

Η υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης 
 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση διήρκεσε από το Νοέμβριο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014. Οι 

τάξεις οι οποίες σχηματίστηκαν ήταν τέσσερις: Α’ γυμνασίου, Γ’ γυμνάσιου, Α’ λυκείου, Β’ 

λυκείου και οι μαθητές που αρχικά εντάχθηκαν στο σχολείο ήταν 12 ανήλικοι, ενώ άλλοι 2 μαθητές 

ενσωματώθηκαν στη συνέχεια και προέρχονταν από τους νεαρούς ενήλικες. Οι εκπαιδευτές ήταν 

συνολικά οκτώ, με τις ειδικότητες Φιλολογίας, Μαθηματικών, Φυσικής, Κοινωνιολογίας και 

Αγγλικής Γλώσσας, οι οποίοι ωστόσο δίδαξαν όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος 

στο βαθμό που αυτό ήταν δυνατόν. Τα μαθήματα γίνονταν στη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του 

Σωφρονιστικού Καταστήματος, η οποία λειτουργούσε και ως βιβλιοθήκη και εντευκτήριο, στην μία 

είσοδο της οποίας φιλοξενούνταν σε ξεχωριστή αίθουσα το δημοτικό σχολείο, ενώ στην άλλη 

βρίσκονταν το γραφείο της αστυνομικής υπηρεσίας. Η αίθουσα εκδηλώσεων ήταν μια ευρύχωρη 

αίθουσα με πολλά παράθυρα που επέτρεπαν στον ήλιο να τη διαπερνά, με βιβλιοθήκες όπου 

φιλοξενούνταν βιβλία κάθε είδους και ένα υπερυψωμένο επίπεδο που χρησίμευε για διάφορες 

εκδηλώσεις των εγκλείστων και επισκεπτών. Δεν έμοιαζε όμως με σχολείο. Παρέπεμπε σίγουρα σε 

έναν χώρο που δεν προσομοίαζε σε τίποτα με χώρο αμιγούς Σωφρονιστικού Καταστήματος, αλλά 

έπρεπε να ξεπεραστούν κάποια λειτουργικά εμπόδια για να λειτουργήσει ως χώρος εκπαιδευτικής 

διάδρασης.  

Υπήρξε, λοιπόν, ανάγκη να διαμορφωθεί ο χώρος καθώς ήταν ενιαίος και έπρεπε να 

δημιουργηθούν τέσσερις ξεχωριστές τάξεις. Αποφασίστηκε να χωριστούν με τη χρήση μεγάλων, 

μετακινούμενων πάνελ που θα οριοθετούσαν το χώρο της κάθε «τάξης» και θα απομόνωναν, κατά 
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το δυνατό, τους ήχους της καθεμιάς. Τα διαλείμματα γίνονταν στον ίδιο χώρο, καθώς δεν 

επιτρέπονταν η απομάκρυνση από τον εσωτερικό χώρο χωρίς τη συνοδεία σωφρονιστικού 

υπαλλήλου.  

Πρώτο βήμα στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης αποτέλεσε η συνάντηση 

γνωριμίας των εκπαιδευτών με τους μαθητές. Κατά τη διάρκεια της πρώτης αυτής ημέρας έγιναν 

και ατομικές συναντήσεις με όλους τους μαθητές, διερευνήθηκαν οι προθέσεις, ακούστηκαν οι 

προτάσεις τους και συνάφθηκε το μαθησιακό συμβόλαιο. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι επιχειρήθηκε να 

καλυφθούν μέσα από μια διττή προσέγγιση: είτε μέσω εξατομικευμένης διδασκαλίας, είτε μέσω 

ομαδικών δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκε εξατομικευμένη υποστήριξη σε μαθητές 

που ήταν λειτουργικά αναλφάβητοι και είχαν να αντιμετωπίσουν τόσο την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

προφορικού και γραπτού λόγου, όσο και την κατανόηση και εκμάθηση των ποικίλων γνωστικών 

αντικειμένων που αντιστοιχούσαν στην σχολική τάξη στην οποία ανήκαν. Επίσης, αν και κάθε τάξη 

ακολουθούσε το δικό της πρόγραμμα σπουδών ώστε να καλυφθεί η απαιτούμενη εξεταστέα ύλη, οι 

μαθητές μπορούσαν κάποιες φορές να παρακολουθήσουν το μάθημα μιας άλλης τάξης όταν το 

επέτρεπε το θέμα συζήτησης. Συχνά οι μαθητές δημιουργούσαν εκπαιδευτικές ομάδες ανεξάρτητα 

από την τάξη που παρακολουθούσαν για να εκπονήσουν εργασίες ή σχέδια δράσης στα οποία 

αναλάμβαναν όλοι ενεργό και υπεύθυνο ρόλο. Μεγάλη σημασία είχαν επίσης οι εκδηλώσεις που 

οργανώθηκαν με αφορμή τις θρησκευτικές και τις εθνικές γιορτές, γιατί οι εκπαιδευόμενοι είχαν 

κυρίως την ευκαιρία να λειτουργήσουν ως οικοδεσπότες υποδεχόμενοι φορείς και συλλόγους της 

τοπικής κοινωνίας κάνοντάς τους κοινωνούς της προσπάθειας που γίνεται στο σχολείο.  

Η ομαλή λειτουργία του σχολείου στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό και στην προγραμματισμένη 

συνάντηση εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων που πραγματοποιούνταν μία φορά την εβδομάδα 

μετά τη λήξη των μαθημάτων. Στη συνάντηση αυτή δινόταν αμοιβαία ανατροφοδότηση, 

διαλύονταν κάθε πρόβλημα πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις και αξιολογούνταν τα έκτακτα 

περιστατικά.  

Πλησιάζοντας στο τέλος της σχολικής χρονιάς το πρόγραμμα σπουδών τροποποιήθηκε και 

δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην γνωστική και ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών για τις 

εξετάσεις. Η προετοιμασία των μαθητών για την περίοδο των εξετάσεων ήταν πολύ σημαντική για 

πολλούς λόγους. Καταρχήν η διαδικασία των σχολικών εξετάσεων είναι από μόνη της φορτισμένη 

προκαλώντας συναισθήματα έντασης και άγχους, ειδικά για ανθρώπους που απέχουν καιρό. 

Επίσης, γιατί οι εξετάσεις θα διενεργούνταν σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε έναν 

άγνωστο χώρο και από καθηγητές με τους οποίους δεν είχε προϋπάρξει ούτε προσωπική γνωριμία, 

ούτε κάποια εκπαιδευτική σχέση. Πολύ περισσότερο όμως γιατί ολόκληρη η διαδικασία όχι μόνο 

θα δοκίμαζε τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές, την αστυνομική υπηρεσία και τη 

σωφρονιστική υπηρεσία, αλλά και γιατί θα επιχειρούνταν να δομηθούν νέες σχέσεις ανάμεσά τους, 

σχέσεις που θα στηρίζονταν στην ανάληψη ατομικής ευθύνης και στην υιοθέτηση νέων ρόλων από 

όλους τους εμπλεκόμενους. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

θα πραγματοποιούνταν οργανωμένη μεταγωγή κρατουμένων μαθητών από ένα Σωφρονιστικό 

Κατάστημα σε ένα σχολείο για τη διεξαγωγή εξετάσεων. Για να πραγματοποιηθεί μια μεταγωγή 

απαιτούνταν η λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας, η μεταφορά των μαθητών μέχρι την αυλή του 

σχολείου έπρεπε να γίνει με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, η αφαίρεση των 

χειροπέδων να γίνει μετά την είσοδο σε συγκεκριμένες αίθουσες και κατά τη διάρκεια της εξέτασης 

θα υπήρχαν μέσα στην αίθουσα ένοπλοι συνοδοί. Μια επιπόλαιη ενέργεια από την πλευρά κάποιου 

μαθητή ή/και μια λανθασμένη εκτίμηση της κατάστασης από την πλευρά των συνοδών 

αστυνομικών, ένα υποτιμητικό σχόλιο ή/και μια βιαστική κρίση από την πλευρά των μαθητών και 

των καθηγητών του σχολείου μπορούσε να οδηγήσει σε βίαιη και οριστική διακοπή της 

διαδικασίας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη και οι εξετάσεις διενεργήθηκαν υποδειγματικά. 
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Η αξιολόγηση 
 

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης που παρουσιάστηκε κρίνεται ως απόλυτα θετική, 

εφόσον όχι μόνο πέτυχε το σκοπό της, αλλά υπερέβη σε σημαντικό βαθμό κάποιους από τους 

επιμέρους στόχους που είχαν τεθεί.  

Η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας χώρος ασφαλούς επικοινωνίας και δημιουργικής 

αξιοποίησης του ‘κενού’ χρόνου του εγκλεισμού έγινε πραγματικότητα. Αυτό αποδεικνύεται από 

την ουσιαστική δέσμευση των μαθητών προς το σχολείο, η οποία φάνηκε από την ενεργή 

συμμετοχή, τη συνεχή παρακολούθηση των μαθημάτων και τη συνδιαμόρφωση αυτών. Είναι 

σημαντικό να τονιστεί ότι κανένας μαθητής δεν διέκοψε τη φοίτησή του στο σχολείο και δεν την 

αντάλλαξε με την ανάληψη κάποιου άλλου έργου στον ίδιο χρόνο κερδίζοντας μείωση ποινής. Οι 

μαθητές αξιολόγησαν, χρησιμοποίησαν και εμπλούτισαν τις αρχικές τους γνώσεις, καλλιέργησαν 

εκτενώς τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, απέκτησαν μια πιο θετική και βελτιωμένη 

αυτοεικόνα, έμαθαν να συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων και επένδυσαν στη 

δημιουργία συλλογικού πνεύματος. Σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι η συμμετοχή στο 

σχολείο εξομάλυνε και τις όποιες διαταραγμένες σχέσεις με το οικογενειακό τους περιβάλλον, 

εφόσον θεωρήθηκε ότι η παραμονή στη φυλακή όχι μόνο ‘έγινε μάθημα’, αλλά μέσω των 

μαθημάτων επιβεβαιώθηκε η προσπάθειά τους για ατομική αλλαγή. Επίσης, οι μαθητές 

προστάτευσαν το σχολείο με την έννοια ότι εμφάνιζαν υποδειγματική συμπεριφορά όχι μόνο κατά 

τις ώρες των μαθημάτων, αλλά και στην υπόλοιπη ημέρα, εφόσον ένα και μοναδικό παράπτωμα, 

όποτε και αν γινόταν, θα σήμαινε και την οριστική διακοπή της φοίτησής τους. Οι ίδιοι οι μαθητές 

ανέφεραν ότι μελετούσαν στους θαλάμους, τα κελιά μετατράπηκαν σε αναγνωστήρια, την ώρα της 

μελέτης επικρατούσε ησυχία και σύμφωνα με τα λόγια ενός μαθητή «κάναμε τη φυλακή κολλέγιο». 

Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι όλοι, εκτός από δύο οι οποίοι λόγω αποφυλάκισης και 

μεταγωγής σε άλλο Σωφρονιστικό Κατάστημα δεν ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση των 

μαθημάτων, συμμετείχαν στις απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις και απέκτησαν τους 

αντίστοιχους τίτλους σπουδών, με δύο μαθητές να προτιμούν να χάσουν την προγραμματισμένη 

άδεια για να μη λείπουν από τις εξετάσεις που συνέπιπταν χρονικά. Ακόμη, όλοι οι μαθητές 

εξέφρασαν την επιθυμία τους η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί και στην επόμενη σχολική χρονιά 

και υπήρξαν μαθητές που, αφού αποφυλακίστηκαν, αποφάσισαν να συνεχίσουν και να 

ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους σε σχολικές μονάδες του τόπου διαμονής τους.  

Η λειτουργία του σχολείου έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο και στην αναδιαμόρφωση των 

σχέσεων ανάμεσα στους έγκλειστους μαθητές και στο προσωπικό της σωφρονιστικής υπηρεσίας, 

της υπηρεσίας φύλαξης και της αστυνομικής υπηρεσίας. Καταρχάς, η λειτουργία του σχολείου 

σήμαινε αναδιάρθρωση και επιβάρυνση του προγράμματος όλων των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς. Σε μια περίοδο στην οποία το προσωπικό έτσι και αλλιώς δεν επαρκούσε, 

αυτό σήμαινε υπερφόρτωση καθηκόντων για την εξυπηρέτηση ενός αβέβαιου εγχειρήματος. 

Επιπλέον, η ‘ρουτίνα πειθαρχίας και ασφαλείας’ που είχε δοκιμαστεί και παγιωθεί με τα χρόνια στο 

Σωφρονιστικό Κατάστημα έπρεπε να επαναπροσδιοριστεί και να οριστικοποιηθεί ξανά με την 

αίρεση ότι ο εντοπισμός πιθανών κενών φύλαξης δεν θα δημιουργούσε προβλήματα τάξης και 

καλής λειτουργίας. Ήταν, λοιπόν, αναμενόμενο ότι το εγχείρημα θα αντιμετωπιζόταν εξαρχής με 

επιφύλαξη και οι σχέσεις θα δοκιμάζονταν. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου το κλίμα διαρκώς 

βελτιωνόταν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα παρακάτω: σταδιακά επιτράπηκε η 

ελεγχόμενη παραμονή των μαθητών εκτός του χώρου της σχολικής αίθουσας κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων, η συνεύρεση κάποιων μαθητών τις απογευματινές ώρες για λόγους μελέτης και η 

τροποποίηση του προγράμματος φαγητού και κλειδώματος κάποιων κελιών προς χάρη του 

σχολείου. Ειδικά κατά την περίοδο των εξετάσεων τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται 

σε κάθε μεταγωγή κρατουμένων μπορεί μεν να μην χαλάρωσαν καμία στιγμή, οδήγησαν ωστόσο 

σε κάποια τροποποίηση των ρόλων και σε ομαλοποίηση κάποιων τεταμένων λόγω συνθηκών 

σχέσεων. Για παράδειγμα, συνοδοί αστυνομικοί και φύλακες που διέθεταν πανεπιστημιακό πτυχίο 

προετοίμαζαν γνωστικά και ψυχολογικά τους μαθητές για την επερχόμενη εξέταση, χαίρονταν με 

τις επιτυχίες τους και συζητούσαν μετά τα λάθη που έγιναν στο γραπτό. 
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Ένα εξίσου σημαντικό αποτέλεσμα ήταν η επαφή και η ευαισθητοποίηση της τοπικής 

κοινωνίας τόσο μέσα από την καθημερινή επαφή των κρατουμένων μαθητών με τους μαθητές και 

τους καθηγητές των σχολείων, όσο και μέσα από τις επισκέψεις αντιπροσωπειών των σχολείων για 

την παρακολούθηση εορταστικών εκδηλώσεων στο χώρο του Σωφρονιστικού Καταστήματος. Το 

γεγονός αυτό ενίσχυσε ουσιαστικά τη δυναμική της ομάδας των εγκλείστων μαθητών, καθώς αυτοί 

αντιλήφθηκαν έμπρακτα την αποδοχή που συνάντησε η προσπάθειά τους και βοήθησε στην 

προοπτική της κοινωνικής τους επανένταξης. Επιπροσθέτως, η επιτυχημένη πορεία του 

πειραματικού αυτού σχολείου οδήγησε στην υποβολή αιτήματος προς τα αρμόδια Υπουργεία για τη 

δημιουργία παραρτήματος Γυμνασίου και Λυκείου από τα σχολεία της περιοχής. 

Όμως, σε ένα πιλοτικό εγχείρημα είναι αυτονόητο ότι θα δημιουργηθούν και προβληματικές 

καταστάσεις που οφείλονταν κυρίως στην έλλειψη πρότερης εμπειρίας και καλής πρακτικής, τα 

οποία πάντως ξεπερνιούνταν άμεσα. Τέτοια προβλήματα δημιουργήθηκαν στην αρχή της 

προσπάθειας και προέρχονταν κυρίως από τη μεταφορά της ‘κουλτούρας της φυλακής’ στο χώρο  

του σχολείου, από την ομαδοποίηση κάποιων μαθητών με διαφορετικά κριτήρια εντός του 

χώρου της φυλακής και εντός του χώρου του σχολείου και από τον αρχικό δισταγμό των μαθητών 

να αποποιηθούν έναν πιο σκληρό ρόλο, απαραίτητο μερικές φορές για την επιβίωση στο χώρο μιας 

φυλακής, προς χάρη του ρόλου του μαθητή. 

 

Συζήτηση 

 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση στο Α.Σ.Κ.Α. αποτέλεσε ένα πείραμα το οποίο δοκίμασε να ελέγξει 

δύο συγκεκριμένες, σημαντικές παραμέτρους στην προσπάθεια για σχεδιασμό και υλοποίηση 

καινοτόμων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών παροχής εκπαίδευσης. Καταρχάς, αυτό που 

δοκιμάστηκε ήταν ο βαθμός στον οποίο ένας φορέας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα το 

Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ μπορεί να αναλάβει εξ ολοκλήρου το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση, με όρους αμιγώς εκπαιδευτικούς, μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης 

και να συντονίσει την σύμπραξη με φορείς που προσφέρουν θεραπευτικό, κοινωνικό και 

σωφρονιστικό έργο. Το αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φορείς που ενεπλάκησαν στην εκπαιδευτική 

αυτή παρέμβαση και συγκεκριμένα το Ε.Σ.Ε. του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, το Α.Σ.Κ.Α. και το Σχολείο 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Νέας Αγχιάλου όχι μόνο συνεργάστηκαν αρμονικά, αλλά 

επιπλέον βρήκαν όλη την απαραίτητη υποστήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων 

στις οποίες απευθύνθηκαν για την έγκριση και υλοποίηση του εγχειρήματος.  

Πολύ περισσότερο, αυτό που ελέγχθηκε ήταν ο βαθμός στον οποίο η δημιουργία ενός σχολείου 

στο χώρο μιας φυλακής, πέρα από μια ανακωχή με την καθημερινότητα, μπορεί να συμβάλλει στη 

δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αντιπαραδείγματος θέασης μιας δύσκολης και επιβαρυμένης 

πραγματικότητας. Στον τομέα αυτό τα αποτελέσματα ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά. 

Βέβαια, η οργάνωση και η λειτουργία σχολείων στο χώρο μιας φυλακής είναι διαπιστωμένο ότι 

έχει σημαντικά οφέλη, όπως έχει ήδη αναφερθεί και τεκμηριωθεί συστηματικά από την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. Ωστόσο, αυτή ήταν η πρώτη φορά στην οποία η συμμετοχή των εκπαιδευομένων 

έγινε σε απόλυτα εθελοντική βάση, κίνητρο της οποίας δεν ήταν η ελάφρυνση της ποινής και η 

μερική απομάκρυνση από την καθημερινότητα της φυλακής, αλλά η συμμετοχή σε μια 

εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την οποία δίνονταν η ευκαιρία ατομικής αλλαγής και 

κοινωνικής επανένταξης. 

Η εμπειρία που αποκτήθηκε έδειξε ότι «το πείραμα της Κασσαβέτειας» ήταν πετυχημένο. 

Ωστόσο, η θετική εικόνα που δημιουργήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν αναφέρονται σε 

μια συγκεκριμένη κατάσταση και αφορούν στη σύμπραξη συγκεκριμένων φορέων και στη 

συμμετοχή συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτό που απαιτείται να γίνει είναι να ελεγχθεί η 

επαναληψιμότητα του πειράματος σε διαφορετικές συνθήκες, ώστε να εντοπιστούν όλες οι 

αναγκαίοι παράμετροι, να κωδικοποιηθούν, να αξιολογηθούν συνολικά και να ενοποιηθούν σε μια 

καλή πρακτική που τόση ανάγκη έχει η θεωρία και η εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 
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Περίληψη 

 

Το εγχείρημα της ένταξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο κοινό σχολικό 

σύστημα φαίνεται συχνά να τίθεται γενικά και να απαντιέται συνολικά. Εν πρώτοις, προϋποθέτει το 

μετασχηματισμό του σχολείου κατά τέτοιο τρόπο που να αντιλαμβάνεται την ένταξη των μαθητών 

όχι ως μια «ξενόφερτη θεωρία» που υιοθετείται προσχηματικά, αλλά ως καθημερινή πρακτική 

παροχής ίσων ευκαιριών. Ως επιμέρους στόχοι μιας παιδαγωγικής και διδακτικής της ένταξης θα 

μπορούσαν να αναφερθούν ο βαθμός κοινωνικοποίησης του ατόμου, η διαχείριση των προσωπικών 

συγκρούσεων, η διαμόρφωση θετικής αυτοεικόνας, η δυνατότητα να αναπτύσσει σχέσεις σε δύο 

επίπεδα, σε ένα «κάθετο» με το δάσκαλο κι σε ένα «οριζόντιο» με τους συμμαθητές του. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός: αφενός να αναδειχτεί ο τύπος του «σχολείου με 

ενταξιακή στόχευση», στο οποίο όλες οι υπηρεσίες ενοποιούνται για να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά οι ενταξιακές ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους, αφετέρου να 

συναρθρώσει θεωρητικά τη διαλεκτική συμβουλευτική με το διακύβευμα της ένταξης και τα πεδία 

της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης. Ο σύμβουλος δύναται 

να είναι ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής που στελεχώνει το Τμήμα Ένταξης του γενικού σχολείου. 

Αντικείμενο του ρόλου του μπορεί να είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων 

παρέμβασης για την αυξημένη λειτουργικότητα του προς ένταξη ατόμου, την ενδυνάμωση της 

ευρύτερης ομάδας και την ευεξία της σχολικής κοινότητας. Οι συμβουλευόμενοι μπορεί να είναι οι 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς τους, η ευρύτερη ομάδα των συνομηλίκων στο 

σχολείο και οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, που επιθυμούν να κατανοήσουν τη φιλοσοφία, τη 

δυναμική, τα μέσα, τις διεργασίες και τις προοπτικές της ένταξης. 

Λέξεις- κλειδιά: τμήμα ένταξης, διαλεκτική συμβουλευτική, προγράμματα παρέμβασης, δάσκαλος 

ειδικής αγωγής-σύμβουλος, σχολικό πλαίσιο 

 

 

Θεωρητική επισκόπηση της ένταξης 

 

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της ένταξης 

 

Η ειδική αγωγή εντάσσεται στη γενική εκπαίδευση για πρώτη φορά με το Νόμο 1566/1985, ο 

οποίος υιοθετεί την αρχή της ένταξης. Με τον Νόμο 2817/2000 καθιερώνεται η φοίτηση των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα τμήματα ένταξης του γενικού σχολείου, εκτός κι αν 

συντρέχουν λόγοι που καθιστούν την παρακολούθηση των τμημάτων ένταξης ιδιαίτερα δύσκολη, 

οπότε η εκπαίδευση παρέχεται σε σχολεία ειδικής αγωγής. Η λειτουργία των τμημάτων ένταξης 

αντλεί τα ερείσματά της από το θεωρητικό πλαίσιο της ένταξης, έννοιας που εκτείνεται πέραν του 

σχολικού χώρου.  
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Η ένταξη είναι κυρίως κοινωνικοπολιτική έννοια, καθώς αναφέρεται στη συμβίωση των 

ανθρώπων, στα κοινά χαρακτηριστικά τους και στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. 

Λαμβανομένου υπόψη ότι οι πολιτικές αναγκαιότητες της κοινωνίας συνδέονται με κάθε 

εκπαιδευτικό θεσμό, η σχολική ένταξη αποτελεί πολιτική πράξη και ως εκ τούτου δεν περιορίζεται 

στο σχολικό χώρο, αλλά επεκτείνεται στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  

Οι απόψεις και οι στάσεις που διαμορφώνονται στη σχολική πράξη αντανακλούν τις 

κοινωνικές αντιλήψεις για το «φυσιολογικό» και το «μη φυσιολογικό». Η κοινωνικά καθορισμένη 

γνώμη των εκπαιδευτικών για τις ικανότητες και τις προοπτικές κάθε μαθητή, η κατηγοριοποίηση 

των μαθητών σε «καλούς / έξυπνους» και «αδύνατους / καθυστερημένους» και η ανταπόκριση των 

μαθητών σε αυτήν επιβεβαιώνουν την άποψη ότι ο ρόλος του σχολείου δεν είναι κοινωνικά 

ουδέτερος ούτε αντικειμενικός. 

Η σχολική αποτυχία επομένως δεν είναι αποτέλεσμα των άνισων ικανοτήτων των ατόμων, 

αλλά προέρχεται από τους κανόνες και τις επιλογές του σχολείου που αναπαράγει τις κοινωνικές 

ανισότητες (Φραγκουδάκη, 1985). Αντί δηλαδή η σχολική εκπαίδευση να μειώνει και να 

αναστέλλει τις αρχικές κοινωνικές και μορφωτικές αφετηρίες των μαθητών που οφείλονται στην 

επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος, οξύνει τις όποιες διαφορές.  

Η κατασκευή της αναπηρίας είναι ευθύνη κοινωνική. Οι κοινωνικές αντιλήψεις και τα 

στερεότυπα, οι κτιριακές προδιαγραφές -συνήθως ανεπαρκείς για άτομα με κινητικά προβλήματα- 

και ο διαχωρισμός των μαθητών στη βάση του διαγνωστικού ελλείμματός τους καθιστούν ανάπηρα 

τα άτομα όχι λόγω της εγγενούς αναπηρίας τους, αλλά λόγω των συνθηκών που αποκλείουν την 

ισότιμη συμμετοχή τους. Κι όμως οι σχολικοί μηχανισμοί που αναπαράγουν τα κοινωνικά πρότυπα 

θεμελιώνονται στη φαινομενική αξιοκρατία της αξιολόγησης των επιδόσεων των μαθητών. Στο 

όνομα της παροχής μόρφωσης σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά, νομιμοποιούνται πρακτικές που 

στηρίζονται στην άγνοια, στην ελλιπή ενημέρωση και στο διαχωρισμό σε «ικανούς και μη» 

μαθητές. 

Συνεπώς, το αίτημα της ένταξης θεμελιώνεται στον ουσιαστικό σεβασμό των ίσων ευκαιριών 

και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στην εκπαίδευση για να υλοποιηθεί, προϋποθέτει απαντήσεις στα 

ερωτήματα πώς, πού και υπό ποιες συνθήκες, οι εκπαιδευτικοί παρέχουν μόρφωση για όλα τα 

παιδιά ανεξαιρέτως (Armstrong & Barton, 1999).  

 

Η ένταξη ως διακύβευμα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 

 

Μέρος της ευρείας άποψης για το τι ορίζεται ως φυσιολογικό, η σχολική ένταξη αφορά όλους τους 

μαθητές με ή χωρίς ειδικές ανάγκες. Η δυνατή συνύπαρξη στις σχολικές αίθουσες μαθητών 

αλλοεθνών, αλλόθρησκων, μεταναστών, διαφορετικών κοινωνικών τάξεων, αναπήρων και μη, 

αναδύει ζητούμενα ένταξης γενικά των «διαφορετικών» μαθητών.  

Η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης δύναται να επιτευχθεί στο πλαίσιο της ένταξης, που ευνοεί 

τη συνδημιουργία όλων ανεξαιρέτως των μαθητών. Οι στρατηγικές μάθησης προσανατολίζονται 

στην ξεχωριστή αξία κάθε παιδιού, σεβόμενες αρχικά τη διαφορετικότητά του. Τα ανθρωπιστικά 

συναισθήματα περιορίζονται, για να δώσουν τη θέση τους σε προσπάθεια για την επίτευξη στόχων. 

Το κοινωνικό επίπεδο της οικογένειας κάθε μαθητή, οι συγκεκριμένες ανάγκες του, ο ρυθμός 

μάθησης αξιολογούνται και επαναπροσδιορίζουν εξατομικευμένους στόχους για κάθε παιδί.  

Στον πυρήνα της ενταξιακής εκπαίδευσης βρίσκεται η ισοδύναμη αλληλεπίδραση των 

μαθητών. Η αποδοχή κάθε μαθητή ως μοναδικής προσωπικότητας στη γενική τάξη εξασφαλίζει την 

ποιοτική αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος και κατορθώνει την ακέραιη ολοκλήρωση κάθε 

παιδιού ως μέρους του συνόλου (Σιδέρη, 2000).  

Η ένταξη αποτελεί μοντέλο ζωής και ύπαρξης ανάμεσα στα άτομα με και χωρίς ειδικές ανάγκες 

(DosSantos, 2001), γι’ αυτό και αποτελεί δεδομένη προϋπόθεση για μια δημοκρατική εκπαίδευση 

(Bernstein, 1973), όπου όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ισότιμα στις σχολικές δραστηριότητες. 

Πολλοί είναι οι υποστηρικτές του ότι η ένταξη αποτελεί επιστημονικό ζήτημα, γι’ αυτό και η 

επιλογή των μαθητών για τα ενταξιακά προγράμματα οφείλει να βασίζεται στην ουδετερότητα των 

διαγνώσεων των αναπηριών τους, ενώ γι’ άλλους η ένταξη είναι κυρίως ηθικό θέμα, που βασίζεται 
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σε εμπειρικές αποδείξεις για την αναπηρία των μαθητών και δεν εξαντλείται στα στυγνά 

επιστημονικά πλαίσια (Slee, 2001). Όσοι υποστηρίζουν την επιστημονική υπόσταση της ένταξης, 

προβάλλουν την ουδετερότητα και τη λογική, για να δώσουν απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα 

της ένταξης. Και οι δύο τάσεις της ενταξιακής εκπαίδευσης συμφωνούν ότι όταν οι εκπαιδευτικές 

μέθοδοι εφαρμόζονται σωστά, τα αποτελέσματα για τους μαθητές είναι τα καλύτερα δυνατά 

(Ainscow, 1997).  

Η ένταξη από μόνη της δεν μπορεί να εκπληρώσει τον ορισμό της, την αποδοχή δηλαδή και την 

υποστήριξη της διαφορετικότητας, αν δεν έχει υποστηρικτικά συστήματα (Oliver, 1990). Η ένταξη 

προϋποθέτει τη ριζική αλλαγή της εκπαίδευσης, για μία σχολή ερευνητών (Armstrong & Barton, 

1999, Slee 2001), ενώ για κάποιους άλλους ερευνητές τα μοντέλα εφαρμογής της ένταξης στο 

υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα είναι τέσσερα (Norwich, 1999).  

Το πρώτο εκ των προαναφερθέντων μοντέλων αναφέρεται στην ολοκληρωτική ένταξη 

(fullnon-separatistinclusion), η οποία συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά και εφαρμόζεται μέσα στη 

γενική τάξη, γιατί οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός τάξης στιγματίζεται και λειτουργεί από-

ενταξιακά. Η συμμετοχή στην ίδια τάξη (participation in the same place) λειτουργεί με 

υποστηρικτικά συστήματα για τους ανάπηρους μαθητές. Το τρίτο μοντέλο της ένταξης 

επικεντρώνεται στην ατομική ανάγκη (focus on individual need) και προωθεί τη συμμετοχή στη 

γενική τάξη, η οποία καθορίζεται από την ανάγκη της κοινωνικής επαφής των συμμαθητών μεταξύ 

τους. Η επιλεκτική ένταξη (elective inclusion) δίνει την επιλογή στους γονείς των μαθητών να 

επιλέγουν αν τα παιδιά τους θα φοιτήσουν στο γενικό ή στο ειδικό σχολείο. 

Για την επιτυχή έκβαση των στόχων της εκπαιδευτικής ένταξης προϋποτίθενται η συστηματική 

εφαρμογή της και η σύνδεση των πρακτικών της με τη γενικότερη πολιτική της εκπαίδευσης, 

συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής πολιτικής της γενικής εκπαίδευσης (Vlachou, 2006). 

 

Το σχολείο ως δομή με προσανατολισμό στην ένταξη  

 

Στον νόμο 2817/200 περιγράφονται οι διάφορες μορφές εκπαίδευσης που μπορούν να παρασχεθούν 

στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτές είναι: α) η φοίτηση στη συνήθη σχολική 

τάξη με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και β) σε ειδικά οργανωμένα και 

κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα ένταξης που λειτουργούν μέσα στα σχολεία της γενικής και της 

τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στην ίδια παράγραφο αναφέρονται κι άλλες δυνατές 

περιπτώσεις εκπαίδευσης: η εκπαίδευση σε ειδικό σχολείο, σε ιδρύματα, σε νοσοκομεία και κατ’ 

οίκον. Επισημαίνεται ότι μόνο όταν η φοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα 

σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού συστήματος ή στα τμήματα ένταξης καθίσταται ιδιαίτερα 

δύσκολή, λόγω του είδους και του βαθμού του προβλήματός τους, η εκπαίδευση αυτή παρέχεται – 

μεταξύ άλλων- σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής. Στο σημείο αυτό, προωθείται η αρχή της 

ένταξης και περιορίζεται το ειδικό σχολείο μόνο για περιπτώσεις παιδιών με σοβαρές δυσκολίες.  

Πέρα από τις θεωρητικές διακηρύξεις για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, που 

αποτυπώνονται στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, το εγχείρημα της ένταξης των αναπήρων στο κοινό 

σχολικό σύστημα φαίνεται συχνά να τίθεται γενικά και να απαντιέται συνολικά (Rispens, 1999). 

Ελλείψει ενός εμβριθούς σχεδίου δράσης, προσαρμοσμένου σε κάθε σχολική μονάδα, προκύπτει 

πως η ένταξη δεν επαφίεται στην υλοποίηση νομοθετημάτων κι ούτε επιτυγχάνεται με το να 

βρίσκονται απλώς μαζί τα λεγόμενα «ανάπηρα» άτομα με τα λεγόμενα «υγιή» (Ζώνιου-Σιδέρη, 

2000). Προϋποθέτει αφενός τον εντοπισμό όλων εκείνων των μηχανισμών στην ευρύτερη κοινωνία 

που δημιουργούν αποκλεισμούς και αφετέρου το μετασχηματισμό του σχολείου κατά τέτοιο τρόπο 

που να αντιλαμβάνεται την ένταξη των μαθητών όχι ως μια «ξενόφερτη θεωρία» που υιοθετείται 

προσχηματικά, αλλά ως καθημερινή πρακτική παροχής ίσων ευκαιριών (Armstrong F., Armstrong 

D. & Barton, 2000). Όπως υπέδειξε ο Goffman (2001), όλοι οι άνθρωποι είναι υποψήφιοι 

αποδέκτες μιας αρνητικής διαφορετικότητας εφόσον όλοι ενδέχεται να βρεθούν σε κοινωνικές 

περιστάσεις αλληλεπίδρασης όπου δεν εναρμονίζονται με τα ισχύοντα κανονιστικά πρότυπα. 

Ειδικότερα για τα παιδιά, η εξωτερική εμφάνιση και η επάρκεια στη λειτουργικότητα σώματος και 

μυαλού είναι μερικά από τα κυριότερα σύμβολα διαφορετικότητας (James, 1993). Από τα ανωτέρω 
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αναδεικνύεται η αναγκαιότητα υλοποίησης πολυεπίπεδων παρεμβάσεων στο σχολικό πλαίσιο για 

την κάλυψη των αναγκών των παιδιών. Τα ενταξιακά προγράμματα παρέμβασης στη σχολική 

κοινότητα εφαρμόζονται σε πρωτογενές, δευτερογενές, τριτογενές επίπεδο και σε επίπεδο 

συστήματος (Adelman & Taylor, 2010).  

Τα πρωτογενή προγράμματα ή καθολικής παρέμβασης απευθύνονται στο σύνολο του 

μαθητικού πληθυσμού και έχουν ως στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης, των δεξιοτήτων επικοινωνίας, των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων 

των μαθητών και τη δημιουργία θετικού και υποστηρικτικού κλίματος στην τάξη και στο σχολείο. 

Τα δευτερογενή προγράμματα (επιλεκτικής παρέμβασης) αποσκοπούν στη στήριξη μαθητών που 

εμφανίζουν ενδείξεις δυσκολιών ή ανήκουν σε ομάδες «υψηλού κινδύνου» λόγω της ύπαρξης 

ποικίλων ατομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων επικινδυνότητας (Durlak, 2009). Τα 

τριτογενή προγράμματα παρέχουν στήριξη σε μαθητές με διαπιστωμένες διαταραχές ή ειδικές 

ανάγκες σε ποικίλα εκπαιδευτικά πλαίσια, στην οικογένεια και στην κοινότητα. Οι παρεμβάσεις σε 

επίπεδο συστήματος αποσκοπούν στην προαγωγή του θετικού κλίματος και της ευεξίας ολόκληρης 

της σχολικής κοινότητας.  

Το αφετηριακό χαρακτηριστικό των παρεμβάσεων αυτών είναι πως το σχολείο αποτελεί το 

φυσικό πεδίο των υπηρεσιών και των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ένταξη και εντέλει στην 

αλληλαποδοχή των μαθητών. Επίσης, δίνεται ειδικό βάρος και έμφαση στη δημιουργία μιας 

συνεκτικής σχολικής κοινότητας, «ενός σχολείου, όπου όλοι οι μέτοχοί του μαθαίνουν» μέσω της 

διασύνδεσης σχολείων, οικογενειών και φορέων της ευρύτερης κοινότητας που διασφαλίζει τη 

συνεργασία και ενεργό εμπλοκή των «σημαντικών άλλων» στη μάθηση και στην ανάπτυξη των 

παιδιών. Καταληκτικά, αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντική η επιμόρφωση-ευαισθητοποίηση όλου 

του προσωπικού του σχολείου, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινής θεώρησης και δέσμευσης στις 

διαρκώς επικαιροποιημένες αρχές της ένταξης (Rutter & Maughan, 2002).  

 

Η διαλεκτική συμβουλευτική ως διάσταση του ρόλου του δασκάλου ειδικής αγωγής στο 

σχολικό πλαίσιο 

 

Η διαλεκτική συμβουλευτική δεν είναι απλώς μία ακόμη μέθοδος συνεργασίας, αλλά αποτελεί μία 

εντελώς διαφορετική προσέγγιση κι έναν νέο προσανατολισμό όσον αφορά τη σχέση συνεργασίας, 

τον προσδιορισμό των προβλημάτων και την επίλυσή τους, καθώς και την παροχή έμμεσων 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε μεγάλο αριθμό ατόμων και ομάδων. Ο Meyers και οι συνεργάτες του 

(Meyers, Brent, Faherty & Modafferi, 1993) ορίζουν τη διαλεκτική συμβουλευτική ως διαδικασία 

επίλυσης προβλημάτων μεταξύ ενός ατόμου που παρέχει βοήθεια (σύμβουλος) και ενός ατόμου, 

που αναζητά βοήθεια (συμβουλευόμενος), και το οποίο έχει την ευθύνη για ένα άλλο άτομο στο 

χώρο εργασίας του. Το βασικό χαρακτηριστικό της διαλεκτικής συμβουλευτικής είναι η τριαδική 

της φύση: αφορά έναν σύμβουλο, έναν συμβουλευόμενο κι έναν πελάτη. Στην προκειμένη 

περίπτωση δεν υφίσταται η γραμμική σχέση, όπου ενυπάρχει στη συμβουλευτική με τη μορφή της 

άμεσης παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ανάμεσα στον σύμβουλο και στον πελάτη. 

Στο σχολικό πλαίσιο η διαλεκτική συμβουλευτική μπορεί να αφορά θέματα προσανατολισμού 

στην ένταξη, θέματα ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικά ή ακόμη και διδακτικής φύσης θέματα. Ο 

σύμβουλος, σύμφωνα με την Χατζηχρήστου (2003), δύναται να είναι ο εκπαιδευτικός ειδικής 

αγωγής που στελεχώνει το Τμήμα Ένταξης του κάθε σχολείου. Ο συμβουλευόμενος μπορεί να 

είναι ένας έτερος εκπαιδευτικός του σχολείου, ο διευθυντής, ο σχολικός σύμβουλος, ένα μέλος του 

υπόλοιπου προσωπικού του σχολείου, ένας γονέας, ο σύλλογος γονέων ή εκπαιδευτικών, φορείς 

της κοινότητας. Ο πελάτης μπορεί να είναι ένας μαθητής με ψυχοκοινωνικά ή μαθησιακά 

προβλήματα, μια ομάδα μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες, οι γονείς ενός μαθητή, κλπ.  

Βασικό σκοπό της διαλεκτικής συμβουλευτικής αποτελεί η πρόληψη, που έχει περιγραφεί ως 

μια διαδικασία που παρέχει ψυχολογική γνώση στους συμβουλευόμενους και τους εντρυφεί σε 

δεξιότητες συμβουλευτικής (Miller, 1969). Απόρροια αυτής της συμβουλευτικής διαδικασίας είναι 

όχι μόνο η αντιμετώπιση συγκεκριμένου κάθε φορά προβλήματος, αλλά η κατάλληλη 
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προετοιμασία και ενδυνάμωση του συμβουλευόμενου ώστε να αντιμετωπίζει παρόμοια 

προβλήματα στο μέλλον. 

Η Rosenfield (1987) έχει αναπτύξει διεξοδικά την εφαρμογή της διαλεκτικής συμβουλευτικής 

στη μαθησιακή διαδικασία με συμβουλευόμενους κυρίως τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με 

μαθητές που έχουν δυσκολίες μάθησης. Η ανωτέρω θεωρητικός αντικρούοντας τη συνήθη υπόθεση 

ότι οι δυσκολίες μάθησης οφείλονται αποκλειστικά σε ελλείψεις του μαθητή, θεωρεί τον μαθητή ως 

μέρος του προγράμματος διδασκαλίας στην τάξη, οπότε οι μέθοδοι διδακτικής συντελούν στη 

σχολική αποτυχία του μαθητή. Η διαλεκτική συμβουλευτική αναλύει τη δυσλειτουργία που 

προκύπτει από τη συνύπαρξη ενός ευάλωτου μαθητή, μιας ανεπαρκούς διδασκαλίας και μιας 

συγκεχυμένης αντίληψης του έργου (που έχει να εκτελέσει ο μαθητής) και διευκολύνει μια πιο 

αποτελεσματική αλληλεπίδραση. 

Καταλύτης στην προαγωγή της εν λόγω διαλεκτικής συμβουλευτικής διαδικασίας είναι ο 

σύμβουλος να είναι ήδη μέλος της σχολικής κοινότητας, καθώς σε μεγάλο βαθμό θα είναι 

χαρτογραφημένες οι ανάγκες, οι προσδοκίες, οι στόχοι, αλλά και τα συστήματα σχέσεων που έχουν 

οικοδομηθεί. Λόγω των αυξημένων προσόντων στα πεδία της ειδικής αγωγής και της ψυχολογίας, 

τον ανωτέρω ρόλο δύναται να τον ενσαρκώσει με αποτελεσματικότητα ο εκπαιδευτικός ειδικής 

αγωγής κάθε σχολικής μονάδας. 

Τα τυπικά στάδια της διαδικασίας (Parsons, 1996) επιμερίζονται ως εξής α) έναρξη της 

συμβουλευτικής σχέσης, που αναφέρεται στη δημιουργία μιας θετικής σχέσης ανάμεσα στον 

σύμβουλο και στον συμβουλευόμενο και στη διασαφήνιση των ρόλων τους, β) αξιολόγηση, που 

αφορά τη διερεύνηση των παραγόντων που συσχετίζονται με το πρόβλημα που αναφέρει ο 

συμβουλευόμενος, γ) ανάλυση και αποσαφήνιση προβλήματος, οριοθέτηση στόχων, δ) επιλογή 

στρατηγικής παρέμβασης, ε)υλοποίηση της στρατηγικής παρέμβασης, στ) διαμορφωτική και τελική 

αξιολόγηση της διαλεκτικής συμβουλευτικής διαδικασίας και ζ) τερματισμός-ολοκλήρωση, που 

αναφέρεται στη λήξη της συμβουλευτικής διαδικασίας με τη σύμφωνη γνώμη του συμβούλου και 

του συμβουλευόμενου. Ανεξάρτητα από την έκβαση της συμβουλευτικής διαδικασίας, αν είναι 

επιτυχής ή όχι, ο σύμβουλος οφείλει να ανατροφοδοτήσει τον συμβουλευόμενο και να εστιάσει στη 

θετική εμπλοκή του (συμβουλευόμενου) στις επιμέρους αλλαγές στα τρία επίπεδα δράσης: στο 

μικροσύστημα, στο μεσοσύστημα και στο μακροσύστημα (Conoley & Conoley, 1992). Στο 

μικροσύστημα η συμβουλευτική επικεντρώνεται στην ανάλυση των συναισθημάτων, σκέψεων, 

κινήτρων, συμπεριφορών και αντιδράσεων σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα ατόμων. Ως προς το 

μεσοσύστημα, η συμβουλευτική επικεντρώνεται σε μικρές ομάδες με έμφαση στη λειτουργία της 

ομάδας, στο ρόλο των μελών και στο αναπτυξιακό στάδιο της ομάδας ή των μελών. Η 

συμβουλευτική σε επίπεδο μακροσυστήματος αφορά ευρύτερες αλλαγές στην οργανωτική 

λειτουργία του συστήματος και στο κοινωνικό περιβάλλον. 

 

Ο δάσκαλος ειδικής αγωγής ως σύμβουλος: συζήτηση και προβληματισμοί 

 

Το πολιτισμικό πλαίσιο του σχολείου, με τα υφιστάμενα επικοινωνιακά -οριζόντια και κάθετα- 

πεδία που διέπουν τις σχέσεις του πληθυσμού του, «συνωμοτεί» σε βάρος της συνεργατικής 

σκέψης και της ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων, εθίζοντας το προσωπικό σε έναν τρόπο δράσης 

εσωστρεφή ή ανταγωνιστικό, που καθιστά κυρίαρχη την κουλτούρα των «μεμονωμένων 

ισχυρισμών» (Tannen, 1998). Ως λογική συνεπαγωγή της προρρηθείσας κατάστασης προκύπτει 

πως ένα μέρος του προσωπικού των σχολείων αντιμετωπίζει δύσπιστα ή φοβικά τις προσδοκίες και 

τις στάσεις της ευρύτερης κοινότητας. Έτσι, το διακύβευμα της κοινωνικής ένταξης των μαθητών 

που φοιτούν στα γενικά σχολεία τίθεται εν αμφιβόλω, ενώ οι θεωρητικές διακηρύξεις, που 

περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμφωνίες, αλλά και στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, παραπέμπουν σε 

ασκήσεις επί χάρτου. Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ένταξη των μαθητών με και χωρίς ειδικές 

ανάγκες στην ευρύτερη κοινωνία, όταν μέλη του προσωπικού του σχολείου στεγανοποιούν τις 

εκπαιδευτικές τους παρεμβάσεις αυστηρά στα όρια της τάξης τους και συνάμα πλήττονται από 

χαμηλό ηθικό, τάσεις φυγής, μείωση λειτουργικότητας, αισθήματα αποτυχίας και χαμηλής 

αυτοεκτίμησης (Maslach & Jackson, 1981); 
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Το σχολείο, όπως κάθε υγιής αναπτυσσόμενος οργανισμός, εξελίσσεται ομαλά και 

ομοιοστατικά και κινείται σε δύο πεδία για να ανταποκριθεί στις αληθινές ανάγκες του προορισμού 

του: στο πεδίο της σταθερότητας και συνέχειας και στο πεδίο της αλλαγής (Κοσμόπουλος, 1990). Ο 

επαναπροσδιορισμός στο ρόλο του εκπαιδευτικού κατά τρόπο που να διασφαλίζει την προσωπική 

του ευεξία και να προάγει τη επαγγελματική του λειτουργία συνιστά, αναμφίβολα, επιτακτική 

ανάγκη, αλλά και σύνθετη αλλαγή: πρόκειται για μια διεργασία αλληλεπίδρασης, διαλόγου, 

ανατροφοδότησης, τροποποίησης στόχων, επαναδιατύπωσης σχεδίων, αντιμετώπισης ανάμεικτων 

αισθημάτων και αξιών, πραγματισμού, μικροπολιτικής, απογοήτευσης, υπομονής και σύγχυσης.  

Ωστόσο, η υιοθέτηση μιας αντικειμενικής, ορθολογικής, συστηματικής, επιστημονικής 

προσέγγισης απέναντι στην αλλαγή είναι πολύ πιθανότερο να πετύχει από όσο μία προσέγγιση 

αμιγώς διαισθητική (Everard & Morris, 1999, σελ. 263). Για τον ανωτέρω μετασχηματισμό κρίσιμη 

είναι η θέση του δασκάλου ειδικής αγωγής στο γενικό σχολείο. Πρόκειται για έναν ρόλο που 

προϋποθέτει μια δυναμική προσωπικότητα, που δύναται να προσδώσει στο προσωπικό σαφή 

αίσθηση προσανατολισμού. Η αφομοίωση, από την πλευρά του προσωπικού του σχολείου, των 

βασικών σκοπών της λειτουργίας του, κεντρίζει τη δημιουργικότητά, μετατρέποντας τα άτομα και 

τις ομάδες από ουδέτερες τεχνικές μονάδες σε συμμέτοχους με στίγμα, ευαισθησία και αφοσίωση 

(Peters & Waterman, 1982, σελ. 85 όπως αναφέρεται στο Everard & Morris, 1999, σελ. 171). Κάθε 

σχολείο γενικής αγωγής, λοιπόν, χρειάζεται να στελεχώνεται με έναν δάσκαλο ειδικής αγωγής που 

δε θα εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες των μαθητών, αλλά θα επιδιώκει να διαγιγνώσκει τα 

προβλήματα του προσωπικού και να ανταποκρίνεται στις θεμιτές του αξιώσεις. Επιπλέον, αναγκαίο 

είναι να παροτρύνει το προσωπικό να αναπτύσσει πρωτοβουλίες, να αναλαμβάνει ευθύνες και να 

το εθίζει σε έναν ενεργητικό τρόπο προσέγγισης της πραγματικότητας. Συνάμα, να συνειδητοποιεί 

τις υποκειμενικές του αντιδράσεις, να αποδομεί τις αρνητικές εκφάνσεις του εαυτού του και με 

αποφασιστικότητα, προσήλωση και χιούμορ να υπηρετεί τη βασική αρχή των ίσων ευκαιριών 

(James, 2000). 

Το διακύβευμα για τον δάσκαλο ειδικής αγωγής του σχολείου είναι να σταθμίσει τη διαλεκτική 

σχέση της αυτονομίας του κάθε επαγγελματία και της αλληλεξάρτησης του προσωπικού, να 

δημιουργήσει διαλογικά πεδία στα οποία να «βρίσκει ο καθένας τη φωνή του» και να διασφαλίσει 

την ελεύθερη και πλήρη συμμετοχή του σε αυτά. Σε ένα πλαίσιο διαλεκτικής συμβουλευτικής 

διαδικασίας, δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για τέτοια συνεργατικά πλαίσια, προάγεται η 

συστηματικά καλλιεργούμενη εξέλιξη του προσωπικού και μετατρέπεται το σχολείο σε 

μανθάνοντα οργανισμό (Cross & White, 2003, σελ. 49-63). Η υποστηρικτική διεργασία που 

παρέχει ο δάσκαλος ειδικής αγωγής είναι αυτή με την οποία βοηθάει τους άλλους να αναγνωρίζουν 

έτερες οπτικές, να δεσμεύονται για συνεχή κριτική επανεξέταση των γνωσιών και των πρακτικών 

τους, έτσι ώστε τα μέλη του προσωπικού, αλλά και όλοι οι δυνητικοί συμβουλευόμενοι, να 

μπορούν να εμπλακούν σε ένα προσωπικό ταξίδι αυτό-μετασχηματισμού και ολοκλήρωσης 

(Gehrels, 1984, σελ. 156). 

Ενδείκνυται, λοιπόν, η οργανωσιακή αναδιάρθρωση του σχολείου με επίκεντρο τη διαλεκτική 

συμβουλευτική, τη σχεδίαση και εφαρμογή ενός φάσματος μηχανισμών και συνηθειών που θα 

αποτρέπουν τη στασιμότητα, αλλά και την απομόνωση. Με ευθύνη του δασκάλου ειδικής αγωγής 

της σχολικής μονάδας, είναι δυνατό να αξιοποιηθούν μια σειρά από στρατηγικές που αφενός 

ενισχύουν τον προσωπικό αναστοχασμό, αφετέρου βοηθούν τις ομάδες έργου, την ολομέλεια του 

Συλλόγου Διδασκόντων, αλλά και όλους τους μετόχους στη σχολική ζωή, να απαρτίσουν 

ταυτότητα, να αναγνωρίσουν όχι απλώς τις διαφορές τους, ούτε μόνο τα κοινά σημεία, αλλά και τα 

δύο, καθώς και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.  

Καταληκτικά, η υποβοήθηση των ενδεδειγμένων αλλαγών δια μέσου της διαλεκτικής 

συμβουλευτικής στο μίκρο, στο μέσο και στο μακροεπίπεδο της σχολικής κοινότητας, είναι το 

πρώτο και αναγκαίο στάδιο για το στρατηγικό στόχο, που είναι ένα σχολείο με ανοιχτές 

διαδικασίες μάθησης, με πρόσβαση για όλους τους μαθητές και σε όλα τα εκπαιδευτικά αγαθά. 

 

  



 157 

Βιβλιογραφία 

 

Ελληνόγλωσση 

 

Ζώνιου – Σιδέρη, Α. (2000). Ένταξη: Ουτοπία ή πραγματικότητα; Η εκπαιδευτική και πολιτική 

διάσταση της ένταξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες, σελ. 31-55. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα. 

Νόμος 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 165/85). «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Κεφάλαιο 1: Eιδική Αγωγή). 

Νόμος 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄78/14-03-2000). «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και άλλες διατάξεις». 

Ντεροπούλου - Ντέρου, Ε. (2000). Πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων ένταξης παιδιών με 

αισθητηριακές διαταραχές (κώφωση- τύφλωση), σελ. 101- 123. Στο: Α. Ζώνιου - Σιδέρη, 

(επιμ.) (2000). Άτομα με ειδικές ανάγκες και η ένταξή τους. Aθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Κοσμόπουλος, Α. (1990). Το σχολείο πέθανε. Ζήτω το σχολείο του προσώπου. Αθήνα: Γρηγόρης. 

Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα 

στο σχολείο. Αθήνα: Παπαζήση. 

Χατζηχρήστου, X. (2003). Ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική στο σχολικό πλαίσιο, 

Ψυχολογία, 10 (2 & 3), 343-361. 

Everard, K. & Morris, G. (1999). Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση. Δ. Κίκιζας (μετάφρ.). 

Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Μακρυνιώτη, Δ. (2001). Εισαγωγή - Ο κοινωνικός στιγματισμός του εαυτού και του σώματος. Στο: 

Ε. Goffman (2001). Στίγμα. Σημειώσεις για τη φθαρμένη ταυτότητα, σελ. 9-42.Αθήνα: 

Aλεξάνδρεια.  

 

Ξενόγλωσση 

 

Adelman, H. S., & Taylor, L. (2010). Placing prevention into the context of school improvement. In 

B. Doll., W. Phol., & Yoon, J. (Eds.), Handbook of youth prevention science (pp. 19-44). 

New York, NY: Routledge. 

Ainscow, M. (1997). Τowards inclusive schooling. British Journal of Special Education. Vol. 24, 

No. 1, p.p. 3-6.Armstrong, F. Armstrong, D. & Barton, L. (2000). InclusiveEducation. Policy, 

Contexts and Comparative Perspectives. London: David Fulton. 

Armstrong, F. & Barton, L. (1999). Is there anyone there concerned about the human rights? Cross- 

Cultural Connections, Disability and the struggle for change in England. Disability, Human 

rights and Education. UK: Open University Press. 

Βernstein, B (1973). Class, codes and control: Applied studies towards a sociology oflanguage, 

Vol. 2, Routledge and Kegan Paul, London. 

Conoley, J. C., & Conoley, C. W. (1992). School consultation. Practice and training (2
nd

 ed.). 

Boston: Allyn and Bacon. 

Cross, J. & White, A. (2003). Special Educational Needs and School Improvement. London: David 

Fulton Publishers. 

Dos Santos, M. P. (2001). Inclusion and/or Integration: the debate is still on in Brazil(1). Disability 

& Society, Vol. 16, No. 6, p.p. 893-897. 

Durlak, J. A. (2009). Prevention programs. In T. B. Gutkin & C. R. Reynolds (Eds.), The handbook 

of school psychology (4th edition, pp. 905-920). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 

Gehrels, C.A. (1984). The school principal as adult learner.Toronto: University of Toronto. 

James, A. (1993). Childhood identities: self and social relationships in the experience of the 

child.Edinburgh: Edinburgh University Press. 

Maslach, C. & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of 

Occupational Behavior, 2, 99- 113. 



 158 

Meyers, J., Brent, D., Faherty, E. & Modafferi, C. (1993). Caplan’s contributions to the practice of 

psychology in schools. In W. P. Erchul (ED.), Consultation in community, school and 

organizational practice Gerald Caplan’s contributions to professional psychology (pp. 99-

122). Washington, DC: Taylor & Francis. 

Miller, G. A. (1969). Psychology as a means of promoting human welfare. American Psychologist, 

24, 1063-1075. 

Norwich, B. (2002). Education, inclusion and individual differences: Recognizing and resolving 

dilemmas. British Journal of Educational Studies, Vol. 50, No. 4, p.p. 482-502. 

Oliver, M. (1990). The politics of Disablement (Basingstoke, Macmillan). 

Parsons, R. D. (1996). The skilled consultant. A systematic approach to the theory and practice of 

consultation. Boston: Allyn and Bacon. 

Rispens, J. (1999). Rethinking the course of integration: what can we learn from the past?. In: W.J. 

Meijer, J. Pijl & S. Hegarty (Eds), New perspectives in special education: a six country study 

of integration.London & New York: Routledge. 

Rosenfield, S. A. (1987). Instructional consultation. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Rutter, M., & Maughan, B. (2002). School effectiveness findings, 1979-2002. Journal of School 

Psychology, 40, 451-475. 

Slee, R. (2001). Driven to the Margins: disabled students, inclusive schooling and the politics of 

possibility. Cambridge Journal of Education, Vol. 31, No. 3, p.p. 385-397. 

Tannen, D. (1998). The argument culture. New York: Random House. 

Vlachou, A. (2006). Role of special/support teachers in Greek primary schools: a counterproductive 

effect of “inclusion” practices. InternationalJournalofInclusiveEducation.Vol. 10, No. 1, p.p. 

39-58. 

 

ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία 

 

Adams, J., Swain, J. & Clark, J. (2000). What΄s so special? Teachers’ Models and Their Realization 

in Practice in Segregated Schools. Disability & Society, Vol. 15, No. 2, p.p. 233-245. 

Haynes, N. M., & Comer, J. P. (1996). Integrating schools, families, and communities through 

successful school reform: The school development program. School Psychology Review, 

25(4), 501-506. 

Lindsay, G. (2003). Inclusive education: a critical perspective. British Journal of Special Education, 

Vol. 30, No.1, p.p. 3-12. 

White, J. L., & Kratochwill, Τ. R. (2005). Practice Guidelines in school psychology: Issues and 

directions for evidence-based interventions in practice and training. Journal of School 

Psychology, 43(2), 99-115. 

Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H. J. (Eds.) (2004). Building academic 

success on social and emotional learning: What does the research say? New York, ΝΥ: 

Teachers College Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 160 

ΠΑΙΓΝΙΩΔΗΣ & ΠΑΙΓΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 
 

 

Δημήτριος Γκαντίδης 

 

 

 

Περίληψη 

 

Το παιχνίδι και η χρήση παιγνιοποιημένων τεχνικών δεν εντάσσονται μόνο στο χώρο της 

διασκέδασης. Αντίθετα, μπορούν να αποτελέσουν καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, να 

συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στην επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και 

να ωφελήσουν ποικιλοτρόπως το κοινωνικό σύνολο. Δύνανται να καταστούν χρήσιμο μαθησιακό 

εργαλείο στην υπηρεσία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, καθώς διαθέτουν τη δομή και το 

περιεχόμενο, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα σε 

συνάφεια με τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς όλων των ηλικιών, τόσο σε μαθησιακό όσο και 

σε αναπτυξιακό επίπεδο. Πρόκειται για ένα εργαλείο ικανό να εντάξει αμεσότερα τη Διά Βίου 

Μάθηση στο πλαίσιο της κοινωνικής δραστηριοποίησης. Καινοτόμες χρήσεις παιχνιδιών και 

παιγνιοποιημένων πρακτικών εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, όχι μόνο από 

ιδιωτικούς φορείς, αλλά και από κυβερνήσεις κρατών και διεθνείς οργανισμούς. Σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθεί το παιχνίδι και η παιγνιοποίηση (gamification) ο 

συνδετικός κρίκος μιας εναλλακτικής μορφής Διά Βίου Μάθησης και μιας αποτελεσματικότερης 

υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων τοπικής και εθνικής εμβέλειας με βάση πέντε άξονες: α) 

την υλοποίηση των προτεραιοτήτων των φορέων που χρηματοδοτούν τη σύγχρονη ΔΒΜ, β) την 

επωφελή αξιοποίηση των συλλεγόμενων δεδομένων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στην 

ανάλυση αναγκών ενός αναπτυξιακού έργου, γ) την αξιοποίηση της Διά Βίου Μάθησης για την 

υλοποίηση του οράματος για μια κοινωνία ενεργών πολιτών μετασχηματίζοντας την τοπική 

αυτοδιοίκηση σε αρωγό για μια κοινωνία της γνώσης, δ) την ενίσχυση του κοινωνικού 

εθελοντισμού, και ε) τη σύνδεση της Διά Βίου Μάθησης με την αγορά εργασίας και την κοινωνική 

οικονομία. 

Λέξεις – κλειδιά: παιχνίδι, gamification, διά βίου μάθηση, αναπτυξιακά προγράμματα, ενεργός 

πολίτης 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η εισαγωγή νεωτερικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων στο χώρο της Διά Βίου Μάθησης ασφαλώς 

και προϋποθέτει την εναρμόνιση αυτών με το όραμα και τις προτεραιότητες των φορέων που τη 

χρηματοδοτούν, την οργανώνουν και την υλοποιούν σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, ώστε να 

υπάρξει η κατάλληλη υποστήριξη και η ανεμπόδιστη προώθηση και εφαρμογή τους. Για το λόγο 

αυτό θα παρουσιαστεί περιληπτικά το πλαίσιο, μέσα στο οποίο κινείται η σύγχρονη Διά Βίου 

Μάθηση, ώστε να γίνει φανερό πως μια παιγνιώδης και παιγνιοποιημένη εφαρμογή της είναι ικανή 

να υποστηρίξει τους στόχους των φορέων αυτών κινούμενη μέσα στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων, 

τις οποίες προκρίνουν και επομένως είναι πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν. 
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Το πλαίσιο της σύγχρονης Δια βίου Μάθησης 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Τον Μάρτιο του 2000 συγκαλείται στη Λισαβόνα το Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο 

διατυπώνεται ως στρατηγικός στόχος της νέας χιλιετίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση η πρόθεσή της 

«να καταστεί η πιο δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία του κόσμου, βασισμένη στη γνώση» 

(Directorate General for Internal Policies, 2010, p.11). Αυτή η «κοινωνία της γνώσης» θα 

στηρίζεται σε μια ποιοτική και αποτελεσματική Διά βίου Μάθηση, ο ρόλος της οποίας είχε ήδη 

αρχίσει να τονίζεται εμφατικά μέσα από τη Λευκή βίβλο του 1993 για την ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση (Commission of the European Communities,1993), και 

λίγα χρόνια αργότερα με την ανακήρυξη του έτους 1996 ως Ευρωπαϊκού Έτους Διά Βίου 

Μάθησης. Τον επόμενο χρόνο, στη Συνθήκη του Άμστερνταμ προστίθεται εγγράφως η απόφαση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης «να προαχθεί η γνώση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο μέσω ευρείας 

πρόσβασης στην εκπαίδευση και μέσω της συνεχούς αναπροσαρμογής της» (Ευρωπαϊκές 

Κοινότητες, 1997, σ.24).  

Στα πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» διαφαίνονται ακόμη πιο εύγλωττα οι 

προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνοντας λόγο για μια οικονομία «έξυπνη, 

βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς» (European Commission, 2010a, p.8). Η «ευφυΐα» αυτής της 

οικονομίας θα επιτευχθεί με την ενίσχυση της καινοτομίας, με την προσέλκυση ολοένα και 

περισσότερων νέων στην ανώτατη εκπαίδευση και με τη μετουσίωση της Ευρώπης σε μια 

«ψηφιακή κοινωνία». Βασικό χαρακτηριστικό της κοινωνίας αυτής θα είναι η αντιμετώπιση κάθε 

είδους περιορισμών μέσω του εκσυγχρονισμού της αγοράς εργασίας και μέσω της διαρκούς 

διαμόρφωσης και αναδιαμόρφωσης των δεξιοτήτων «σε όλο τον κύκλο της ζωής» (European 

Commission, 2010a, p.4), ώστε η εργασιακή προσφορά να συνάδει με τη ζήτηση της αγοράς. 

Η έμφαση στην καινοτομία διατυπώνεται ρητά και στο πρόσφατα ανανεωμένο ευρωπαϊκό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus +. Ειδικότερα, στο τομεακό πρόγραμμα Erasmus +: Grundtvig, 

το οποίο ασχολείται με την οργάνωση και προώθηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, προβάλλεται ως 

βασικός στόχος της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 η ενίσχυση και προώθηση της 

καινοτομίας (European Commission, 2014) σε επίπεδο εκπαιδευτικών πρακτικών, στην οργάνωση 

και διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων, αλλά και στη χρήση καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού με 

την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο.  

Επιπλέον, βασική προτεραιότητα για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας της γνώσης είναι η 

προώθηση της ισότητας και η επίτευξη κοινωνικής συνοχής, όπως διατυπώνεται στην Ηλεκτρονική 

Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη (http://ec.europa.eu/epale/en), η οποία 

αποτελεί ένα νέο μέσο προώθησης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τα τέλη του 2014. Στην 

πλατφόρμα αυτή παρουσιάζεται και το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαμόρφωση 

ενεργών πολιτών (EPALE, n.d.), προτεραιότητα, η οποία αντικατοπτρίζει τη μέριμνα της Ένωσης 

για μια όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά διασφαλισμένη κοινωνική ένταξη (European 

Commission, 2014) όλων όσων κατοικούν και δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη. 

 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και τα χρηματοδοτικά πακέτα, τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση 

χορηγεί σε καθένα από τα κράτη μέλη. Πιο συγκεκριμένα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο 

εντάσσεται στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 (Φίρμπας, 2014) 

τονίζονται, όπως είναι φυσικό, οι ίδιες προτεραιότητες, προστίθεται όμως και η μέριμνα για την 

ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας: (α) διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας, (β) εφαρμογή και 

προστασία πολιτικών κοινωνικής ένταξης, (γ) εισαγωγή της ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική κάθε 

http://ec.europa.eu/epale/en
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βαθμίδας, (δ) καινοτομία στην εκπαίδευση, την έρευνα και την απασχόληση, (ε) κοινωνική συνοχή, 

(στ) προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.  

 

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 

 

Στην Ελλάδα λειτουργούν από το 2010 στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης Κέντρα Διά Βίου 

Μάθησης, τα οποία προσφέρουν 70 προγράμματα εθνικής εμβέλειας (Γ.Γ.Δ.Β.Μ., 2012) και άλλα 

τοπικής εμβέλειας, ανάλογα με τις κοινωνικές, πολιτισμικές και πλουτοπαραγωγικές ιδιαιτερότητες 

κάθε τόπου. Είναι εύλογο να τονιστεί πως τα προγράμματα αυτά δεν αποκλίνουν από τις 

ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές και οικονομικοκοινωνικές προτεραιότητες. Για παράδειγμα, υπάρχουν 

προγράμματα διδασκαλίας νέων τεχνολογιών στην τρίτη ηλικία, κάτι το οποίο συμβαδίζει με τους 

στόχους του ψηφιακού εγγραμματισμού και της κοινωνικής ένταξης και συνοχής. Ταυτόχρονα, 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα προγράμματα επιχειρηματικότητας, τα οποία, είτε 

στηρίζονται στη χρήση του διαδικτύου, είτε δίνουν έμφαση στην ενίσχυση της κοινωνικής 

οικονομίας και της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.  

Όπως θα διαφανεί παρακάτω, πολλά από αυτά τα προγράμματα θα μπορούσαν να 

ενσωματώσουν παιγνιώδεις δράσεις ή ακόμη και να δομηθούν με βάση παιγνιοποιημένες 

(gamified) τεχνικές, κάτι που εφαρμόζεται με αυξανόμενο ρυθμό σε άλλες χώρες. Η 

αποτελεσματικότητα τέτοιων πρακτικών θα είναι ακόμη πιο επωφελής αν συνδυαστεί η 

δραστηριοκεντρική δομή του παιχνιδιού με το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών 

προγραμμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης ή αντιστοίχων εθνικής εμβέλειας. Θα αποδειχθεί, 

λοιπόν, στη συνέχεια πως η επιλογή αυτής της προσέγγισης συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας 

καινοτόμου Διά Βίου Μάθησης, η οποία χρησιμοποιεί προς όφελός της τις νέες τεχνολογίες και 

ενισχύει την προσπάθεια για την διαμόρφωση ενεργών πολιτών, οι οποίοι θα παρουσιάζουν εκείνη 

την κοινωνική ευελιξία που απαιτείται, ώστε να διευκολύνεται η κοινωνική ένταξη και να 

διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή, χαρακτηριστικά άλλωστε, τα οποία εμπεριέχει και το όραμα 

της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

 

Παιχνίδι και Δια Βίου Μάθηση 

 

Προτού παρουσιαστεί η σύνδεση μεταξύ μορφών παιχνιδιού και Διά Βίου Μάθησης, καλό θα ήταν 

να γίνει μια προσπάθεια ορισμού της έννοιας «παιχνίδι». Από τη στιγμή που αυτό είναι 

συνυφασμένο με κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα από την αρχή της ύπαρξης του ατόμου και κατά 

τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής του, γίνεται φανερό πως πρόκειται για έναν πολυδιάστατο όρο, 

του οποίου η πλαστικότητα και το περιεχόμενο ποικίλουν όσο πολυποίκιλες και πολυμορφικές 

είναι οι ανθρώπινες κοινωνίες, η ανθρώπινη γνώση, η δημιουργικότητα και η φαντασία που τα 

τεχνάζεται. 

 

Παιχνίδι 

 

Πλήθος ορισμών προσπαθούν να συμπεριλάβουν όλες τις πτυχές αυτής της δραστηριότητας, με την 

εξέλιξή της να προηγείται πάντα κάθε ορισμού. Ο Jesper Juul (2003) συγκρίνοντας εφτά ορισμούς 

προτείνει τη δική του προσέγγιση υποστηρίζοντας ότι το παιχνίδι δομείται από έξι βασικά 

χαρακτηριστικά: (α) βασίζεται σε κανόνες, (β) οδηγεί σε ένα ευμετάβλητο, πολυποίκιλο και 

μετρήσιμο αποτέλεσμα, (γ) τα διαφορετικά πιθανά αποτελέσματα προσδίδουν στο εκτιμώμενο 

αποτέλεσμα αξία, (δ) απαιτεί προσπάθεια από την πλευρά του παίκτη, (ε) συνδέει τον παίκτη 

συναισθηματικά με το αποτέλεσμα (επιτυχία ή αποτυχία - χαρά ή λύπη), (στ) έχει 

διαπραγματεύσιμες συνέπειες στη ζωή του παίκτη. 
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Παιχνίδι και μάθηση 

 

Σε μια αντίστοιχη προσπάθεια συμπερίληψης των πολλών χαρακτηριστικών μιας παιγνιώδους αλλά 

ταυτόχρονα μαθησιακής δραστηριότητας, οι Botturi & Loh (2009) περιγράφουν το μαθησιακό 

παιχνίδι ως: (α) αλληλεπίδραση, (β) δραστηριότητα με σαφή όρια, (γ) εθελοντική δραστηριότητα, 

(δ) δραστηριότητα που αναζητά ετοιμότητα αλλαγής ρόλου μέσα στο περιβάλλον του παιχνιδιού, 

(ε) ποικιλόμορφο, που προσεγγίζει τη μαθησιακή διαδικασία μέσα από ένα πλήθος εναλλακτικών 

προσεγγίσεων, (στ) όχι απλά διασκέδαση αλλά ψυχαγωγία, (ζ) ένα σύνολο ελεύθερων κινήσεων 

μέσα σε μια αυστηρά διαμορφωμένη δομή, (η) ένα κοινωνικό γεγονός, (θ) δραστηριότητα που 

εμφυσά στον παίκτη το ηθικό χρέος να διαχειριστεί υπεύθυνα τη μαθησιακή του διαδικασία.  

 

Παιγνιώδης Διά Βίου Μάθηση 

 

Γιατί λοιπόν να χρησιμοποιηθούν παιχνίδια σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης; Σύμφωνα με τον 

Malone (1980), το παιχνίδι εμπεριέχει το στοιχείο της πρόκλησης, καθώς το αποτέλεσμα είναι 

αβέβαιο (ποιος, για παράδειγμα, θα είναι ο νικητής ή ποιες δυσκολίες ή διευκολύνσεις πρόκειται να 

εμφανιστούν μπροστά του). Επίσης, διεγείρει την περιέργεια -αισθητηριακή και διανοητική-

καλώντας τον παίκτη να ανακαλύψει κάτι κρυμμένο ή να συμπληρώσει το αίσθημα της ημιτελούς 

γνώσης που σταδιακά ανακαλύπτει πως έχει γύρω από ένα αντικείμενο. Επιπλέον, αναζωπυρώνει 

τη φαντασία – γνωστική και συναισθηματική-, και τέλος διατηρεί το στοιχείο του ελέγχου.  

Ταυτόχρονα, το παιχνίδι εμπεριέχει χαρακτηριστικά, τα οποία κατά τον Keller (2000) 

ενισχύουν την παρακίνηση. Κεντρίζει την προσοχή των παικτών, με το περιεχόμενο και τη δομή 

του. Επίσης, συσχετίζει το μαθησιακό αντικείμενο με τις ανάγκες του εκπαιδευομένου καθιστώντας 

το πιο πρακτικό και κοινωνικά εφαρμόσιμο. Επιπλέον, χτίζει μια αίσθηση εμπιστοσύνης και 

ασφάλειας προς το παιγνιώδες περιβάλλον, καθώς το άτομο -πέρα από τα όποια θετικά ή αρνητικά 

συναισθήματα τον κατακλύζουν κατά τη διάρκειά του- αντιλαμβάνεται πως κινείται σε έναν χώρο 

διαφορετικό από τον πραγματικό, στον «μαγικό κύκλο του παιχνιδιού» (Salen & Zimmerman, 

2004). Αυτός είναι ελεγχόμενος, καθώς μπορεί να προσομοιάζει στον πραγματικό, στην ουσία 

όμως απέχει από αυτόν, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει τον παίκτη για αυτόν, επιτρέποντάς του να 

αντιληφθεί τις συνέπειες των πράξεών του από απόσταση ασφαλείας. Τέλος, προσφέρει 

ικανοποίηση και ευχαρίστηση (Prensky, 2007). 

 

Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων 

 

Δεν αρκεί το παιχνίδι να είναι μια δραστηριότητα, η οποία παρακινεί, διδάσκει, προστατεύει και 

ενεργοποιεί τον παίκτη. Είναι σημαντικό να διαφανεί και σε τι είδους «παίκτες» απευθύνεται το 

παρόν κείμενο, καθώς οι συμμετέχοντες στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης είναι ενήλικοι.  

Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν μια σειρά διακριτών χαρακτηριστικών, τα οποία θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων. Καταρχάς, είναι άτομα, τα 

οποία προσεγγίζουν τη μαθησιακή διαδικασία με ισχυρή παρακίνηση (Merriam & Caffarella, 

1999). Τα κίνητρά τους μπορεί να είναι συχνά εξωτερικά (Knowles, 1990) -επαγγελματική ανέλιξη, 

υψηλότερες οικονομικές απολαβές, επάγγελμα υψηλότερου κύρους-, ωστόσο διακρίνονται για την 

ισχυρή εσωτερική τους παρακίνηση (Jarvis, 2005), που περιλαμβάνει την ανάγκη ενδυνάμωσης της 

αυτοεκτίμησής τους (Knowles, 1990), την αυτοεκπλήρωση και την αυτονομία (Rogers, 2000). 

Τόσο τα εσωτερικά όσο τα εξωτερικά τους κίνητρα καθιστούν τους ενήλικους 

εκπαιδευομένους άτομα με συνειδητή την πρόθεση να μάθουν (Rogers, 2000) και με σαφείς 

προσδοκίες, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στο να επιλύσουν προβλήματα της καθημερινής 

τους ζωής οικονομικά, επαγγελματικά (Knowles,1990), αλλά και κοινωνικά (Merriam & Caffarella, 

1999). Ευρισκόμενοι σε ήδη προχωρημένο αναπτυξιακό στάδιο είναι λογικό να έχουν διαμορφώσει 

το προσωπικό τους στυλ μάθησης και τις αντίστοιχες στρατηγικές ( Rogers, 2000). Ωστόσο, αυτό 

δεν αποτελεί τροχοπέδη, καθώς ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για μια μάθηση μέσω ενεργητικής 

συμμετοχής και σε ένα περιβάλλον που την ενθαρρύνει (Courau, 2000), είτε όταν 
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δραστηριοποιούνται για την απόκτηση αυτής καθαυτής της γνώσης, είτε όταν ενδιαφέρονται για 

την εκπαιδευτική διαδικασία και τις δυνατότητες επικοινωνίας με άλλα άτομα, που αυτή παρέχει 

(Houle, 1963).  

Επίσης, το γεγονός ότι ο ενήλικος εκπαιδευόμενος συμμετέχει ηθελημένα σε μια μαθησιακή 

διαδικασία παρά το απαιτητικό του καθημερινό πρόγραμμα (Cercone, 2008), υποδηλώνει ότι 

αναζητά κάποιου είδους ικανοποίηση, η οποία απουσιάζει, στη συγκεκριμένη τουλάχιστον μορφή, 

από την υπόλοιπη ζωή του. Επιπλέον, λειτουργούν με γνώμονα την πράξη παρά την αποστήθιση, 

στοιχείο που χαρακτηρίζει όλο και περισσότερο την αναπτυξιακή τους πορεία στην ενήλικη ζωή 

(Craig & Baucum, 2007), με την έκπτωση των μνημονικών τους ικανοτήτων και την παράλληλη 

συσσώρευση και εκμετάλλευση των εμπειριών τους.  

Άλλωστε, δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ένας ενήλικος εκπαιδευόμενος παραβλέποντας το 

γεγονός πως είναι ένα ανθρώπινο πλάσμα, με ένα σύνολο αναγκών, στις οποίες ενθυμούμενοι την 

πυραμίδα αναγκών του Maslow (1954), η αίσθηση του ανήκειν, η ανάγκη για ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης μέσω της επιτυχίας και της αναγνώρισης, καθώς και η ικανοποίηση της 

δημιουργικότητας του ατόμου και των ιδιαίτερων ταλέντων του, αποτελούν τις ανώτερες βαθμίδες. 

Αν αντιπαραβάλει κανείς τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού με τα αντίστοιχα γνωρίσματα των 

ενήλικων εκπαιδευομένων, οι ομοιότητες είναι τόσο μεγάλες που είναι δυνατόν να σχεδιαστεί ένας 

ορισμός του παιχνιδιού με τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι κάθε 

φορά που προσεγγίζουν μια μαθησιακή διαδικασία (Πίνακας 1).  

 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ – ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Πίνακας 1 

Ενήλικοι εκπαιδευόμενοι
38

  Παιχνίδι
39

 

προσωπικό στυλ & 

στρατηγικές 

 ποικιλομορφία 

μαθησιακών προσεγγίσεων 

ενίσχυση αυτοεκτίμησης  ικανοποίηση του εγώ 

παρακίνηση 
 παρακίνηση μέσω 

ελκυστικών στόχων 

επίλυση προβλημάτων  επίλυση προβλημάτων 

εθελοντική συμμετοχή  εθελοντική δραστηριότητα 

πράξη – ενεργητική 

συμμετοχή 

 δραστηριοκεντρική 

προσέγγιση 

αυτονομία & έλεγχος 
 ελευθερία κινήσεων & 

στοιχείο ελέγχου 

συνειδητή πρόθεση μάθησης 
 υπεύθυνη διαχείριση 

μαθησιακής διαδικασίας 

θέληση για επικοινωνία  διάδραση - αλληλεπίδραση 

ευχαρίστηση  διασκέδαση & ψυχαγωγία 

  σαφή όρια 

                                                      
38

Merriam & Caffarella, 1999, Knowles, 1990, Jarvis, 2005, Rogers, 2000, Cercone, 2008, Courau, 2000, Craig & 

Baucum, 2007, Houle, 1961, Maslow, 1954 
39

 Botturi & Loh, 2008, Prensky, 2007, Malone & Lepper, 1987 
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 ετοιμότητα αλλαγής 

στόχων 

  συναίσθημα 

  επιβράβευση 

 

Η σχέση των ενηλίκων με το παιχνίδι, ιδιαίτερα στην ψηφιακή του μορφή, μπορεί να διαφανεί 

με σαφήνεια και στατιστικά. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Entertainment Software 

Association (ESA , 2014), στην Αμερική η μέση ηλικία ενός παίκτη videogames είναι τα 31 έτη, με 

το 32% των παικτών να κυμαίνεται από 18-35 ετών και 39% να είναι άτομα άνω των 36 ετών. 

Μεταξύ των παικτών, το 52% είναι άνδρες και το 48% γυναίκες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

το ποσοστό των ενήλικων γυναικών-παικτών, καθώς αυτό ξεπερνά το αντίστοιχο ποσοστό των 

ανήλικων αγοριών – παικτών (36% προς 17% αντίστοιχα). Θεαματική είναι η αύξηση των παικτών 

άνω των 50 ετών, καθώς το ποσοστό τους αυξήθηκε κατά 32% από το 2012 στο 2013. Αντίστοιχη 

έρευνα που διεξήχθη σε 16 ευρωπαϊκές χώρες από την Interactive Software Federation of Europe 

(ISFE , 2012) κατέδειξε πως μεταξύ των ερωτηθέντων παικτών το 51% είναι άνδρες άνω των 35 

ετών, ενώ το 49% είναι γυναίκες 35 ετών και άνω. Γίνεται φανερό πως η χρήση παιχνιδιών στην 

ενήλικη ζωή είναι μια πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, και η τάση αυτή δείχνει να έχει 

ανοδική πορεία.  

 

Παιγνιοποιημένη Δια Βίου Μάθηση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων 
 

Ας υποτεθεί πως υπάρχει ένα παιχνίδι, το οποίο μπορεί να βελτιώσει τον τόπο, στον οποίο οι ίδιοι 

οι εκπαιδευόμενοι κατοικούν. Με άλλα λόγια, ας υποτεθεί πως με τη βοήθεια ενός παιχνιδιού θα 

είναι σε θέση να σχεδιάσουν το σχολείο, στο οποίο θα φοιτήσουν τα παιδιά τους, τον πεζόδρομο 

και το πάρκο της γειτονιάς, το γήπεδο της αγαπημένης τους ομάδας, το οδικό δίκτυο μιας περιοχής 

ή την πηγή πρασίνου μιας πόλης.  

Ίσως κάποτε αυτό να φάνταζε παράλογη ονειροφαντασία. Σήμερα όμως αποτελεί έλλογη 

πραγματικότητα και εφαρμόζεται σε εθνική κλίμακα, με αποδέκτες κάθε ηλικίας. Την άνοιξη του 

2015 μαθητές στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας ηλικίας 9-12 ετών προσκλήθηκαν να σχεδιάσουν ένα 

εθνικό πάρκο μέσω του ψηφιακού παιχνιδιού Minecraft, με την πρόθεση στη συνέχεια το πάρκο 

αυτό να κατασκευαστεί (“Children to design new national park in Minecraft”, 2015). Η κυβέρνηση 

μάλιστα έχει συγκεντρώσει το ποσό των 10.4 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας για την 

υλοποίηση του εγχειρήματος. Η πρόταση αφορά σε ένα πάρκο μεγάλης έκτασης, καθώς θα μπορεί 

να περιλαμβάνει χώρους περιπάτου, ιππασίας, ποδηλάτου και εστίασης.  

Το Minecraft της εταιρίας Mojang είναι ένα παιχνίδι, στο οποίο ο παίκτης μπορεί να 

κατασκευάζει οτιδήποτε επιθυμεί χρησιμοποιώντας εικονικά τουβλάκια. Πρόκειται για ένα sand 

box game, δηλαδή δεν παρουσιάζει την αυστηρή δομή άλλων παιχνιδιών, καθώς υπάρχει μεγάλη 

ελευθερία κινήσεων από μέρους των παικτών. Η χρήση του Minecraft δεν περιορίζεται στο 

συγκεκριμένο μόνο εγχείρημα. Η κυβέρνηση της Δανίας χαρτογράφησε το σύνολο της επικράτειάς 

της για εκπαιδευτικούς σκοπούς (“Kort, klodser og masser af data - nu er hele Danmark i 

Minecraft”, 2014). Επίσης, η εταιρία Mojang σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και πιο 

συγκεκριμένα στα πλαίσια της δράσης Human Settlements Programme (UN-Habitat) έχουν 

δημιουργήσει το πρόγραμμα BlockByBlock (http://blockbyblock.org/) με στόχο την αναβάθμιση 

υποβαθμισμένων περιοχών. Αρχικά, σχεδιάζεται μια περιοχή σε τρισδιάστατη απεικόνιση και στη 

συνέχεια αρχίζει η ανάπλαση του χώρου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το πάρκο 

LotusGardens στη Βομβάη, η προσπάθεια ψηφιακής ανακατασκευής κατεστραμμένων μνημείων 

στο Νεπάλ μετά το σεισμό της 25ης Απριλίου 2015. Αντίστοιχα, στη Λίμα του Περού τον 

Αύγουστο του 2014 κλήθηκαν άτομα ηλικίας 10-85 ετών για την κατασκευή ενός εθνικού πάρκου, 

το οποίο θα κατασκευαστεί στη συνέχεια. Αντίστοιχες ενέργειες πραγματοποιούνται σε 

υποβαθμισμένες περιοχές στη Σομαλία, τη Ρουάντα, την Κένυα, την Αιθιοπία και την Αϊτή.  

http://blockbyblock.org/
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Εκτός από τη δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπλασης περιοχών, υπάρχουν και 

χρησιμοποιούνται ποικίλα παιχνίδια σε μια πληθώρα αντικειμένων. Το αμερικανικό Εθνικό Ίδρυμα 

Επιστημών σε συνεργασία με το Stanford University και την εταιρία Venture Well, έχουν 

δημιουργήσει το πρόγραμμα Epicenter (http://epicenter.stanford.edu/), το οποίο μεταξύ άλλων 

χρησιμοποιεί παιχνίδια επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Επίσης, το Πανεπιστήμιο της Utah 

έχει οργανώσει ένα εικονικό εργαστήριο Γενετικής (http://learn.genetics.utah.edu/), στο οποίο με τη 

βοήθεια παιχνιδιών μπορεί κάποιος να αποκτήσει γνώσεις και να εξασκηθεί πάνω σε θέματα 

υγείας, γενετικής, οικολογίας και βιολογίας, όπως για παράδειγμα την κλωνοποίηση 

(http://learn.genetics.utah.edu/content/cloning/clickandclone/). Επιπλέον, το πανεπιστήμιο της 

Nebraska (http://agbiosafety.unl.edu/index.htm) χρησιμοποιεί παιχνίδια βιοτεχνολογίας και 

γενετικής στον τομέα της αγροτικής παραγωγής 

(http://agbiosafety.unl.edu/education/whowants.htm). Tέλος, στην επίσημη ιστοσελίδα των 

βραβείων Nobel, μπορεί κανείς να βρει το Βραβείο Καλύτερου Παιχνιδιού για το 2012 να 

καταλαμβάνει ένα παιχνίδι σχετικό με την εύρεση της ομάδας αίματος 

(http://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/).  

 

Gamification 

 

Ο όρος gamification περιγράφει τη «χρήση δομικών συστατικών και τεχνικών παιχνιδιού σε μη 

παιγνιώδη πλαίσια (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011). Πρόκειται για έναν όρο, ο οποίος 

προσεγγίζεται με ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον την τελευταία περίπου δεκαετία, καθώς η 

γένεση του όρου τοποθετείται μεταξύ 2003 (Werbach & Hunter, 2012) και 2008 (Deterding et al. 

2011), ενώ γίνεται ευρύτερα γνωστός από το 2010 και μετά. 

Βασικός στόχος της διαμόρφωσης ενός παιγνιοποιημένου περιβάλλοντος είναι «να 

ενδυναμώσει την προσήλωση του ατόμου σε μια δραστηριότητα και να βοηθήσει στον 

εμπλουτισμό εμπειριών της καθημερινότητας με τη βοήθεια μηχανισμών του παιχνιδιού, 

προσφέροντας μεταξύ άλλων περισσότερη ευχαρίστηση» (Kim & Lee, 2013). Η χρήση της 

μεθόδου αυτής ενισχύει την παρακίνηση και την προσήλωση σε μια δραστηριότητα, στοιχεία 

απαραίτητα για την επιτυχία ενός στόχου (Huang & Soman, 2013). Αν και πρόκειται για έναν νέο 

όρο, η χρήση τεχνικών παιχνιδιού αρχίζει να εμφανίζεται ως πρακτική προσέλκυσης του 

καταναλωτικού κοινού από τις επιχειρήσεις ήδη τη δεκαετία του 80΄.  

H χρήση στοιχείων παιχνιδιού περιλαμβάνει τέσσερις βασικές κατηγορίες (Werbach & Hunter, 

2012): 

 δομικά συστατικά (components): πρόκειται για το υλικό, με το οποίο εμπλουτίζεται ένα 

παιχνίδι / παιγνιοποιημένη διεργασία (πίνακες κατάταξης, πόντοι, επίπεδα, αποστολές, 

παράσημα, εικονικοί χαρακτήρες/πιόνια, συλλογές κατακτήσεων κ.α.)  

 μηχανισμοί δράσης (mechanics): πρόκειται για διαδικασίες, με τις οποίες εξελίσσεται ένα 

παιχνίδι ή μια παιγνιοποιημένη διεργασία (επιβράβευση, ανατροφοδότηση, γύροι 

παιχνιδιού, ανταγωνισμός ή συνεργασία μεταξύ παικτών, κ.α.)  

 δυναμικές δράσης (dynamics): πρόκειται για στοιχεία, τα οποία συμπληρώνουν το 

παιγνιώδες περιβάλλον και ενοποιούν τις προηγούμενες δύο κατηγορίες (χρήση 

συναισθήματος, πλοκή παιχνιδιού, περιορισμοί, πρόοδος/εξέλιξη παιχνιδιού) 

Στη βιβλιογραφία οι παραπάνω κατηγορίες παρουσιάζονται και ελαφρώς παραλλαγμένες, όπως 

το MDA Framework (Kim & Lee, 2013), το οποίο αντιστοιχεί στις έννοιες Mechanics, Dynamics, 

Aesthetics. Με όποιον τρόπο όμως και αν περιγραφούν τα δομικά χαρακτηριστικά ενός 

παιγνιοποιημένου περιβάλλοντος, αυτό που έχει σημασία είναι πως κεντρικοί πυλώνες, οι οποίοι 

δραστηριοποιούν τους συμμετέχοντες είναι για άλλη μια φορά το στοιχείο της πρόκλησης, η 

φαντασία, η περιέργεια και η αίσθηση πως ο παίκτης διατηρεί τον έλεγχο (Kim & Lee, 2013). 

Αυτοί οι κεντρικοί άξονες έχει αποδειχθεί ήδη πως κινητοποιούν τους ενήλικους εκπαιδευόμενους 

και επομένως μπορούν να έχουν αποτελεσματική επίδραση πάνω τους (Malone, 1980).  

Μερικά απλά παραδείγματα εφαρμογής της παιγνιοποίησης είναι η συγκέντρωση πόντων σε 

κάρτες με κάθε αγορά προϊόντων στα supermarkets, οι οποίοι στη συνέχεια αντιστοιχούν σε κάποια 

http://epicenter.stanford.edu/
http://learn.genetics.utah.edu/
http://learn.genetics.utah.edu/content/cloning/clickandclone/
http://agbiosafety.unl.edu/index.htm
http://agbiosafety.unl.edu/education/whowants.htm
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/
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έκπτωση ή εξαργυρώνονται με κάποιο δώρο. Αντίστοιχες πρακτικές είναι οι κάρτες μιλίων, τις 

οποίες χρησιμοποιούν οι περισσότερες αεροπορικές εταιρίες, ή οι κάρτες μέλους σε αλυσίδες 

καταστημάτων και ξενοδοχείων. Γενικότερα όμως, η τάση είναι να προστίθενται όλο και 

περισσότερα στοιχεία παιχνιδιού σε κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα. Παιγνιοποιημένες 

(gamified) εφαρμογές χρησιμοποιούνται ήδη στον τουρισμό (Xu, Weber, & Buhalis, 2013), στην 

ενίσχυση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας (Kim & Lee, 2013), στο λογισμικό επιχειρήσεων 

(Kumar, 2013), στη διαδικτυακή προστασία δεδομένων (Chua & Banerjee, 2013), στο marketing 

(Conaway & Garay, 2014), στα μέσα μαζικής μεταφοράς (Kuramoto, Ishibashi, Yamamoto, & 

Tsujino, 2013). Πρόκειται για μια βιομηχανία, η οποία σύμφωνα με έρευνα του 2010-2011 

αναμένεται να έχει κέρδη 2,8 δις δολαρίων το 2016 (“Gamified Engagement”, n.d.). Επίσης, το 

ενδιαφέρον απέναντι στην παιγνιοποίηση γίνεται εμφανές με τη διοργάνωση παγκόσμιων 

συναντήσεων, όπως αυτή που πρόκειται να διεξαχθεί στις 10-13 Νοεμβρίου 2015 στη Βαρκελώνη 

(“Gamification World Congress”, n.d.). Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεισφορά της 

παιγνιοποίησης στον εθελοντισμό, με τη συνάντηση Gamify it! Hackathon – Gamification for the 

Social Good μέσα στο 2015 στην AddisAbaba της Αιθιοπίας, όπου hackers από όλο τον κόσμο θα 

σχεδιάσουν παιγνιοποιημένες on-line εφαρμογές για την αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών 

στην Αφρική (“Gamify it! Hackathon”, 2015).  

 

Αναμενόμενα Οφέλη 

 

Τα οφέλη από τη χρήση παιγνιώδους και παιγνιοποιημένης Διά Βίου Μάθησης για την υλοποίηση 

αναπτυξιακών προγραμμάτων είναι πολύπλευρα σε μαθησιακό και κοινωνικό επίπεδο και θα 

μπορούσαν περιληπτικά να συνοψιστούν στο τρίπτυχο: αποτελεσματικότητα, ταχύτητα, μειωμένο 

κόστος. 

 

Ανάλυση αναγκών και αξιολόγηση 

 

Η ανίχνευση και ανάλυση αναγκών αποτελεί ένα προαπαιτούμενο στάδιο για το σχεδιασμό, την 

αξιολόγηση και την επιτυχημένη υλοποίηση εκπαιδευτικών αλλά και αναπτυξιακών 

προγραμμάτων. Χρησιμοποιώντας μια δραστηριοκεντρική προσέγγιση, όπως είναι ένα παιχνίδι, και 

συνδέοντας αυτό με την προοπτική υλοποίησης ενός αναπτυξιακού έργου επιτυγχάνεται μια 

ταυτόχρονη και προς δύο κατευθύνσεις συγκέντρωση πληροφοριών. Αφενός, συλλέγονται 

δεδομένα για την αποτελεσματικότερη οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και αφετέρου 

ανιχνεύονται οι ανάγκες του πληθυσμού - στόχου για τον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί ένα 

έργο τοπικής ή εθνικής εμβέλειας.  

Πιο αναλυτικά, οι πληροφορίες, συλλογικές ή ατομικές (μέσω παρατήρησης, πληροφορητών, 

αφηγήσεων, ελεύθερης συζήτησης), οι οποίες συγκεντρώνονται κατά το σχεδιασμό, αλλά και κατά 

τη διαμορφωτική και απολογιστική αξιολόγηση της εφαρμογής ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, 

οδηγούν αυτόματα σε συλλογή δεδομένων, τα οποία αντικατοπτρίζουν και τις ανάγκες του 

πληθυσμού προς όφελος του οποίου πρόκειται να υλοποιηθεί ένα έργο. Άλλωστε, η περάτωση ενός 

αναπτυξιακού έργου θα αποτελέσει την ύψιστη ανατροφοδότηση των εκπαιδευομένων και την 

μέγιστη απόδειξη της επιτυχίας του εκπαιδευτικού προγράμματος με ταυτόχρονη ωφέλεια και στο 

κοινωνικό σύνολο. Ταυτόχρονα, όμως, μπορεί να συμβάλει και στη μείωσης του κόστους και του 

χρόνου, που απαιτείται για την ανίχνευση και ανάλυση των αναγκών των ενδιαφερομένων.  

Η επιτυχία του σχεδιασμού ενός προγράμματος σχετίζεται με το «βαθμό σύγκλισης» του 

πλαισίου αναφοράς του επαγγελματία και του πληθυσμού-στόχου, στον οποίο απευθύνεται 

(Pineault & Daveluy, 1986). Είναι διαφορετικό, για παράδειγμα, το κράτος να κατασκευάσει ένα 

σχολείο και διαφορετικό οι ίδιοι οι μαθητές ή οι γονείς τους, στα πλαίσια ενός επιμορφωτικού 

προγράμματος, να αποτελέσουν τους σχεδιαστές του. Με αυτόν τον τρόπο, η οπτική του κράτους 

και των κατοίκων μπορούν να φτάσουν σε σύγκλιση και η προσέγγιση και των δύο πλευρών να 

ενισχύσει την κοινωνική της ευαισθησία. 
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Πραγμάτωση εκπαιδευτικών στόχων 

 

Από την άλλη πλευρά, επιτυγχάνεται ένα πλήθος εκπαιδευτικών στόχων, τους οποίους προκρίνουν 

και οι φορείς, οι οποίοι χρηματοδοτούν τη Διά Βίου Μάθηση. Καταρχάς, πραγματοποιείται ο 

αναγκαίος ψηφιακός εγγραμματισμός. Επίσης, απελευθερώνεται η δημιουργικότητα των 

εκπαιδευομένων, στοιχείο το οποίο αποτελεί μέσο ισχυρής εσωτερικής παρακίνησης. Επιπλέον, 

από τη στιγμή που τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα θα αποσκοπούν στην υλοποίηση 

αναπτυξιακών έργων, επόμενο είναι να αναβαθμιστούν ποιοτικά και υλικοτεχνικά, ώστε το 

αποτέλεσμά τους να είναι επιτυχημένο. Αν συνυπολογιστεί και το γεγονός πως οι εκπαιδευόμενοι 

θα γνωρίζουν ότι συμμετέχουν ενεργά στην ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και στον 

εμπλουτισμό των κοινωνικών τους δραστηριοτήτων, αυτό θα καταστήσει τα προγράμματα πιο 

ελκυστικά σε αυτούς. 

Παράλληλα, επιτυγχάνεται η καινοτομία. Χρησιμοποιούνται καινοτόμες εκπαιδευτικές 

πρακτικές, οι οποίες οδηγούν σε αλλαγή του τρόπου «σύλληψης, διαμόρφωσης, παραγωγής και 

πρόσβασης σε νέα προϊόντα, βιομηχανικές διαδικασίες και υπηρεσίες, δημιουργώντας 

περισσότερες θέσεις εργασίας, βελτιώνοντας τη ζωή των ανθρώπου και χτίζοντας καλύτερες και 

πιο φιλικές στο περιβάλλον κοινωνίες» (European Commission, 2010b, p.1). Οι ιδέες των 

εκπαιδευομένων μπορούν να μετατραπούν σε εμπορεύσιμα προϊόντα ή ακόμα και να παράσχουν 

κοινωνικές υπηρεσίες (OECD, 2002).  

 

Δια Βίου Μάθηση και Αγορά Εργασίας 

 

Μέσα από τη χρήση παιγνιώδους ή παιγνιοποιημένης Διά Βίου Μάθησης και την απευθείας 

σύνδεση αυτής με το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, οι 

εκπαιδευόμενοι αποκτούν ανταγωνιστικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες 

προβάλλονται άμεσα στην κοινωνία. Το σύνολο των γνώσεων και των εμπειριών μπορεί να δώσει 

το έναυσμα για επιχειρηματική δραστηριότητα ακόμη και μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής 

οικονομίας. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε άμεση επαφή με τις εταιρίες, οι οποίες 

συμμετέχουν στην υλοποίηση του εκάστοτε αναπτυξιακού έργου. Αυτή η συνεργασία μπορεί να 

έχει αμοιβαία οφέλη στο επίπεδο της απασχόλησης και από την πλευρά του εργοδότη και από την 

πλευρά του εργαζομένου. 

 

Διαμόρφωση ενεργών πολιτών 

 

Υλοποιείται το γραμμικό μοντέλο του ενεργού πολίτη (Glover, 2004) . Η δραστηριοποίησή του 

επιτυγχάνεται σε επίπεδο «στάσης, κινητοποίησης και συμπεριφοράς» (Glover, 2004, pp.76-77). 

Συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, παρέχεται στο 

άτομο η αίσθηση της κοινότητας. Επίσης, η κινητοποίησή του αυτή του προσφέρει το αίσθημα της 

υπευθυνότητας, μιας και ο ίδιος συμβάλλει στις δημόσιες υποδομές χωρίς αυτές να του δίδονται 

από ένα απρόσωπο κράτος. Τέλος, διαμορφώνει μια συμπεριφορά συμμετοχική, καθώς το άτομο 

μεταβάλλεται σε ενεργό πολίτη, ο οποίος διακατέχεται από την ανάγκη συμμετοχής στα κοινωνικά 

δρώμενα σε επίπεδο ηθικό, κοινωνικής ενσωμάτωσης, εκπαιδευτικό και, ασφαλώς, πολιτικό (τόσο 

με την αρχαιοελληνική όσο και με τη σύγχρονη σημασία της λέξης). 

 

Εθελοντισμός  

 

 Ένα άτομο εφοδιασμένο με στάσεις, ικανότητες και δεξιότητες κοινωνικά προσανατολισμένες 

είναι λογικό να πρόσκειται θετικά απέναντι στον εθελοντισμό. Το ότι τα άτομα επιμορφώνονται και 

ταυτόχρονα προσφέρουν εθελοντικά στο κοινωνικό σύνολο δε σχετίζεται με τη μείωση του 

κόστους μέσω της απλήρωτης εργασίας. Αντιθέτως, οι εκπαιδευόμενοι «αξιοποιούν σοβαρά τον 

ελεύθερό τους χρόνο προσφέροντας αφιλοκερδώς στο κοινωνικό σύνολο (Rochester, Paine, & 

Howlett, 2010, p.13). Η εθελοντική δράση αποτελεί βασικό συστατικό για την οικοδόμηση μιας 
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ανταγωνιστικής οικονομίας βασισμένης στη γνώση (European Volunteer Centre, 2006) και μιας 

κοινωνίας αλληλέγγυων ενεργών πολιτών (European Volunteer Centre, n.d).  

 

Συμπέρασμα 

 

Γίνεται επομένως φανερό πως μια παιγνιώδης ή παιγνιοποιημένη μαθησιακή προσέγγιση μπορεί να 

καταστεί μοχλός προσέλκυσης ενήλικων εκπαιδευομένων. Με τη συμβολή της η Διά Βίου Μάθηση 

θα ενσωματώσει πρακτικές ικανές να υλοποιήσουν τις σύγχρονες απαιτήσεις των φορέων, οι οποίοι 

τη χρηματοδοτούν. Και το πιο σημαντικό, η Διά Βίου Μάθηση θα ανοίξει το δρόμο για τη 

συμμετοχή ενεργών πολιτών σε μια δραστήρια κοινωνία∙ σε μια σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.  
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Περίληψη 

 

Οι σύγχρονες απαιτήσεις για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη πιέζουν τους 

οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προσανατολιστούν στο να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη 

αξία στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Οι ραγδαίες οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές 

και οι επιταγές της δια βίου μάθησης δεν επιτρέπουν την καθυστέρηση σε απόκτηση νέων 

κατάλληλων δεξιοτήτων ή την αναβάθμιση των ήδη αποκτηθέντων. Ο προσανατολισμός στη 

βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των οργανισμών υπαγορεύει την υιοθέτηση συστημάτων 

διαχείρισης ποιότητας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μοντέλα αξιολόγησης και μοντέλα 

διοίκησης μέσω στόχων, στα οποία η συνεχής εκπαίδευση και η εξειδικευμένη επιμόρφωση έχουν 

καθοριστική σημασία. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο ρόλος της 

επιμόρφωσης στην αναβάθμιση των λειτουργιών των οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν με τη χρήση της μελέτης περίπτωσης ως μέθοδο έρευνας, και 

συγκεκριμένα με την ανάλυση δύο περιπτώσεων δήμων, ανέδειξαν τη σωστή επιλογή 

προγραμμάτων, τη στοχευμένη επιμόρφωση, την ακολουθία των τεσσάρων βασικών βημάτων της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως πόλους 

βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας των δήμων και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τον πολίτη.  

Λέξεις –κλειδιά: δια βίου μάθηση, συστήματα ποιότητας, επιμόρφωση, διοικητική ικανότητα, 

τοπική αυτοδιοίκηση 

 

 

Εισαγωγή 

 

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την οικονομία της γνώσης (know ledge economy) ο 

παραδοσιακός ρόλος της κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης διαμορφώνεται ώστε αυτή να 

μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για συγκεκριμένα προσόντα και 

δεξιότητες, να παρέχει κίνητρα και ευκαιρίες για ολοκληρωμένη πληροφόρηση και μάθηση που θα 

εστιάζεται στον εκπαιδευόμενο με στόχο να υπάρχει διαρκώς ένα ποικίλο σύστημα αναγνώρισης 

και ελέγχου της ποιότητας της μάθησης με παράλληλη αναγνώριση των προσόντων των 

ενταγμένων και των υπό ένταξη εργαζομένων στην αγορά εργασίας.  

Η δημόσια διοίκηση συμπεριλαμβάνει την έννοια της κυβέρνησης (governance) και την έννοια 

της διοίκησης (management). Στο νέο διαφοροποιημένο ρόλο της κυβέρνησης που βασίζεται στην 

οικονομία της γνώσης (know ledg economy) μεγάλη σημασία αποκτά στα θέματα εκπαίδευσης ο 

προσανατολισμός του εκπαιδευόμενου, ενώ οι άλλες πολιτικές της κυβέρνησης βασίζονται στη 

δυνατότητα συνεργασίας και παροχής κινήτρων, στην αναγνώριση και τον έλεγχο της ποιότητας 

και στη διευκόλυνση της παροχής των διάφορων υπηρεσιών όπως αυτά αποτυπώνονται στον 

παρακάτω Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1. Ο παραδοσιακός έναντι του νέου ρόλου της κυβέρνησης ανά εφαρμοζόμενη πολιτική 

Πολιτική  Παραδοσιακός Ρόλος Νέος Ρόλος 

Ολοκλήρωση και εθνική 

εναρμόνιση 

Υιοθέτηση της αποκέντρωσης, 

διαμερισματοποίησης και 

τομεακής προσέγγισης 

Συντονισμός της πολυτομεακής 

προσέγγισης 

Συντονισμός των 

διαφόρων επιπέδων 

διακυβέρνησης 

Μονόδρομος έλεγχος και 

ρύθμιση 

Αμφίδρομη αμοιβαία 

υποστήριξη και συνεργασίες 

Η κυβέρνηση ως 

καταλύτης 

Διοικεί και ρυθμίζει Δημιουργεί επιλογές, παρέχει 

πληροφόρηση και κίνητρα και 

διευκολύνει τη συνεργασία  

Σύνδεση εκπαίδευσης με 

αγορά εργασίας και 

κοινωνία 

Προσφορά με προσανατολισμό 

τους οργανισμούς  

Ζήτηση με προσανατολισμό τον 

εκπαιδευόμενο 

Σύστημα διασφάλισης 

προσόντων 

Εθνικά πρότυπα συνδεδεμένα 

με τα αναλυτικά προγράμματα 

και την αξιολόγηση των 

εκπαιδευομένων 

Ποικίλο σύστημα αναγνώρισης 

και ελέγχου της ποιότητας 

Διοίκηση Παρέχει κανόνες και ρύθμιση Δημιουργεί κίνητρα και 

διευκολύνει τις διάφορες 

υπηρεσίες  

Πηγή: World Bank Report, 2003, p. 58 

 

Στα πλαίσια αυτού του νέου ρόλου της κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης ενισχύονται τα 

μοντέλα της δια βίου μάθησης κύρια χαρακτηριστικά των οποίων είναι η δημιουργία, η διάχυση και 

η εφαρμογή της γνώσης, η ύπαρξη διαφόρων πηγών γνώσης, η γνώση η εστιασμένη στην απόκτηση 

δεξιοτήτων, η γνώση που βασίζεται στην τεχνολογία, καθώς και το πλήθος των προσφερόμενων 

ευκαιριών και οι νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι οποίες είναι προσανατολισμένες στον 

εκπαιδευόμενο. Ακόμη, οι εκπαιδευτές γίνονται οι καθοδηγητές των πηγών γνώσης, διαμορφώνουν 

εξατομικευμένα σχέδια μάθησης, είναι οι ίδιοι δια βίου μαθητές και η αρχική τους εκπαίδευση 

συνοδεύεται από συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη (World Bank Report, 

2003, p. 29). Επιπλέον, οι άνθρωποι μαθαίνουν μέσω της εμπειρίας και σε ομάδες ο ένας από τον 

άλλον, μαθαίνουν να σκέφτονται με δημιουργικό τρόπο, ενώ έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες 

μάθησης σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Τέλος, η αξιολόγηση στα πλαίσια της δια βίου μάθησης 

αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση στρατηγικών μάθησης και την ανίχνευση διαδρομών για 

επιπλέον μάθηση.  

Στην Ελλάδα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση ακολουθεί τις σύγχρονες προσεγγίσεις της δια βίου 

μάθησης και φροντίζει για την επιμόρφωση του εργατικού δυναμικού της, ενώ παράλληλα 

ακολουθώντας τον στρατηγικό της στόχο για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους 

πολίτες υιοθετεί συστήματα ποιότητας και αυτοαξιολόγησης των δομών της, τη λειτουργία των 

οποίων δε διστάζει να μετασχηματίσει ως επακόλουθο της σχετικής επιμόρφωσης των 

εργαζομένων της. Αυτό αποτελεί και το περιεχόμενο της παρούσας ερευνητικής μελέτης. 

 

Σκοπός και μεθοδολογία της ερευνητικής μελέτης 

 

Στην παρούσα ερευνητική μελέτη θα διερευνηθεί ο ρόλος της επιμόρφωσης και η αξία των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων από τη συμμετοχή εργαζομένων και στελεχών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης σε προγράμματα εναρμονισμένα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους με κύριο 

προσανατολισμό την ποιότητα και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Η 

προσέγγιση αυτή έχει καινοτομικό χαρακτήρα αφού είναι διαφορετική από τις συνήθεις αναλύσεις 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που κυρίως περιορίζονται στην ανάλυση των αποτελεσμάτων 
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των αξιολογήσεων και όχι στον αντίκτυπο των μαθησιακών αποτελεσμάτων στην δομή και 

λειτουργία των οργανισμών ως απόρροια της επιμόρφωσης και μάλιστα της στοχευμένης 

εκπαίδευσης των εργαζομένων τους, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία της παρούσας 

ερευνητικής μελέτης.  

Η ανάλυση αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη μελέτη δύο περιπτώσεων (case studies). Στη 

συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη επιλέχθηκε η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης, αφού είναι η 

καταλληλότερη για να μας δώσει εκτεταμένη περιγραφή και λεπτομερείς επαρκείς πληροφορίες 

από συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως καλές πρακτικές.  

Η μελέτη περίπτωσης ως ερευνητική μέθοδος εξετάζει το περιεχόμενο των σύγχρονων 

φαινομένων στην πραγματική τους διάσταση και συνοδεύεται από τη δυνατότητα πολλαπλών 

πηγών αποδεικτικών στοιχείων (Yin, Case study research: design and methods, 1984), που μπορεί 

να αναφέρονται σε μία ή πολλές οντότητες που μπορεί να είναι άνθρωποι, ομάδες, οργανισμοί 

(Yin, 1994). Έτσι μπορεί να θεωρηθεί ως μια ερευνητική μέθοδος που εστιάζεται στην περιγραφή, 

κατανόηση και ανάλυση στοιχείων σε ατομικό επίπεδο που μπορεί για παράδειγμα να αναφέρεται 

σε μια διαδικασία, έναν άνθρωπο, μια ομάδα ή σε έναν οργανισμό, όπως αυτό ισχύει στην παρούσα 

μελέτη. Συνοπτικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η μέθοδος αυτή διατηρεί την ολιστική και 

ερμηνευτική προσέγγιση πραγματικών γεγονότων στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι ατομικοί 

κύκλοι ζωής, η συμπεριφορά μικρών ομάδων, οι οργανωσιακές και διοικητικές διαδικασίες και 

άλλες ανάλογες περιπτώσεις (Yin, 2004). 

Οι σύγχρονες αντιλήψεις για τη μέθοδο της ανάλυσης περίπτωσης θεωρούν ότι περιλαμβάνει 

όλα τα μέρη μιας ερευνητικής μεθόδου όπως το σχεδιασμό της έρευνας, τη συλλογή δεδομένων και 

την ανάλυση των δεδομένων (Onatu, 2013). Αν και η μελέτη περίπτωσης δεν ευνοεί τη γενίκευση, 

εντούτοις δίνει σημαντικές πληροφορίες για της ίδιας κατηγορίας περιπτώσεις και επομένως, 

εύκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια δημιουργική εναλλακτική προσέγγιση περιγραφής 

συγκεκριμένων περιπτώσεων, όπου τα ευρήματα έχουν εξέχουσα σημασία (Zucker, 2009). 

Παρά το γεγονός ότι η μέθοδος της ανάλυσης περίπτωσης έχει και μειονεκτήματα που κυρίως 

εστιάζονται στην ακαμψία και την έλλειψη αντικειμενικότητας (Onatu, 2013) ή στη μεροληπτική 

ερμηνεία εκ μέρους του ερευνητή, στη συγκεκριμένη μελέτη θεωρήθηκε αρκετά ικανοποιητική 

στην ερμηνεία των δράσεων των συγκεκριμένων οργανισμών που επιλέχθηκαν προς ανάλυση. Τα 

δεδομένα συλλέχτηκαν από δύο μελέτες περίπτωσης, ήτοι δύο δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης. 

Από αυτούς ο μεν πρώτος Δήμος Α, εφάρμοσε συστήματα ποιότητας και εκπαιδευτικά 

προγράμματα με απόλυτη συνάφεια περιεχόμενου που υπαγορεύεται από τη δομή αυτών των 

συστημάτων, ο δε δεύτερος Δήμος Β, συμμετείχε σε εκπαιδευτικά προγράμματα που 

δημιουργήθηκαν στα μέτρα του (tailored-made training programmes) μετά από την ανίχνευση των 

εκπαιδευτικών αναγκών του. Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μέρη ή στο σύνολό τους και στις 

δύο περιπτώσεις υλοποιήθηκαν από τον αναφερόμενο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση φορέα 

επιμόρφωσης. 

 

Επιμόρφωση και δια βίου μάθηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

Ένα παράδειγμα υιοθέτησης των μοντέλων της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα αποτελεί ο εθνικός 

στρατηγικός φορέας ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης που είναι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), το 

οποίο υπάγεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

(www.ekdda.gr). Το ΕΚΔΔΑ έχει ως όραμα και αποστολή να συμβάλλει στην παροχή υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισόρροπη ανάπτυξη, την 

κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής διοίκησης μέσω της υιοθέτησης 

συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας με μετρήσιμα αποτελέσματα μέσω δεικτών 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Τους πόλους στήριξης του επιστημονικού και 

ερευνητικού έργου του ΕΚΚΔΑ αποτελούν η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ), το 

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) και η Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ).  
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Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε μόνο με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης και το ρόλο που 

αυτό διαδραματίζει στην επιμόρφωση των στελεχών και υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της. Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης και τα Περιφερειακά 

του Παραρτήματα έχοντας ως στόχο στρατηγικής σημασίας την επιμόρφωση των δημοσίων 

υπαλλήλων, υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ποικίλου θεματικού περιεχομένου, στα οποία 

μάλιστα δίνεται ιδιαίτερη σημασία τόσο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους 

εκπαιδευόμενους όσο και στην αξιολόγηση των εκπαιδευομένων σχετικά με το πώς λειτουργούν ως 

ομάδα μάθησης και αλληλεπίδρασης από τους εκπαιδευτές. Παράλληλα, λαμβάνει χώρα και η 

διαδικασία πιστοποίησης μέσω της οποίας αξιολογούνται τα μαθησιακά αποτελέσματα του 

προγράμματος και η απόκτηση γνώσεων άμεσα εφαρμόσιμων στο εργασιακό περιβάλλον μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος. Επιπρόσθετα, δύο μήνες μετά την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων πραγματοποιείται μια μετα-αξιολόγηση για να ακολουθήσει ανάλυση των δεύτερων 

αποτελεσμάτων σε συσχέτιση με τα πρώτα αποτελέσματα με στόχο τη λήψη μέτρων βελτίωσης.  

Εκτός από την Ελλάδα υπάρχουν πολλοί φορείς και σε άλλες χώρες που στηρίζουν την 

επιμόρφωση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ένα παράδειγμα φορέα που στοχεύει στη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη μέσω της επιμόρφωσης των εργαζομένων στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση είναι το Ινστιτούτο Κατάρτισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης The Training Institute 

of Public Administration (TIPA), το οποίο ιδρύθηκε το 2000 ως Ινστιτούτο υπό την εποπτεία του 

Συμβουλίου των Υπουργών (Council of Ministers) της Αλβανίας. Η αποστολή του είναι να 

υποστηρίζει τη βελτίωση και τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη μέσω μιας 

ποιοτικής και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και ανάπτυξης με βασικά σημεία εστίασης την 

ποιότητα, τον επαγγελματισμό και την αειφορία. Έχει ως βασικό του στόχο αφενός να ενισχύσει τις 

επαγγελματικές δεξιότητες των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και αφετέρου να 

δημιουργήσει μια γνωσιακή βάση διαμορφωμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τα οποία είναι 

αποδεκτά από τη διεθνή κοινότητα λόγω του ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης χώρας προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (http://www.westernbalkans.info/upload/docs/MiraMitrush_Albania.pdf).  

Βασικές περιοχές της παρεχόμενης εκπαίδευσης του συγκεκριμένου Ινστιτούτου Κατάρτισης 

στην Αλβανία είναι η δημόσια διοίκηση και τα νομικά θέματα, η γενική θεσμική διαχείριση, η 

χρηματοοικονομική διαχείριση, η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, η κατάρτιση για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκπαίδευση που 

αφορά τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση και κατάρτιση των 

υπαλλήλων στα πλαίσια της οποίας μεγάλη έμφαση δίνεται στην ανάλυση των εκπαιδευτικών 

αναγκών (training needs analysis-TNA) και στην υιοθέτηση μιας ηθικής προσέγγισης που θα 

βασίζεται στην φροντίδα για τον άνθρωπο, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Επιπλέον, γίνεται 

χρήση της SWOTAnalysis, δηλαδή των δυνάμεων (strengths), των αδυναμιών (weaknesses), των 

ευκαιριών (opportunities) και των απειλών (threats) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ στη 

στρατηγική του ινστιτούτου για την περίοδο 2006-2009 συμπεριλήφθηκε η δημιουργία ενός 

μητρώου εκπαιδευτών, η ενδο-οργανωσιακή κατάρτιση για το προσωπικό του ινστιτούτου και η 

πιστοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από κοινού από το Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο 

των Τιράνων (University of Tirana). Η προσέγγιση του συγκεκριμένου Ινστιτούτου έχει αρκετά 

κοινά στοιχεία με αυτή του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ, το οποίο όμως έχει πολύ 

διευρυμένη στρατηγική από το αντίστοιχο ινστιτούτο της Αλβανίας, αφού εκτός των άλλων 

πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει δημιουργεί μνημόνια συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς σε 

ευρωπαϊκές και σε άλλες χώρες, ενώ ταυτόχρονα η διάδοση καλών πρακτικών είναι μια από τις 

στρατηγικής σημασίας πολιτικές του.  

Με δεδομένο ότι οι υπάλληλοι και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα έχουν 

ως αποστολή να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες και οι ευρωπαϊκές πολιτικές 

δίνουν έμφαση στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών η δια βίου μάθηση συνδέεται όχι μόνο με τους 

οργανισμούς που μαθαίνουν, αλλά και με τις κοινωνίες που μαθαίνουν και τις πόλεις, περιφέρειες 

και κοινότητες που μαθαίνουν. Είναι γεγονός ότι η μετάθεση της ευθύνης για μάθηση από το 

κράτος στα άτομα που επικυρώνεται με το περιεχόμενο της δια βίου μάθησης και της εμφάνισης 

της κοινωνίας που μαθαίνει προήλθε ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών, οικονομικών, πολιτιστικών 
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και δημογραφικών αλλαγών, οι οποίες περιβάλλουν και επηρεάζουν την εκπαίδευση των ενηλίκων 

(Raggatt, Edwards, & Small, 2013). Επιπλέον, η κοινωνία που μαθαίνει δίνει έμφαση όχι μόνο στην 

προσωπική ανάπτυξη, και στην ενδυνάμωση της αυτόνομης μάθησης, αλλά έχει ως βασική αξία το 

δικαίωμα να μπορούν όλοι να μαθαίνουν χωρίς αυτό να αποτελεί προνόμιο μόνο λίγων ανθρώπων. 

Αποκλείει λοιπόν τον χαρακτηρισμό της δια βίου μάθησης με τον όρο ελιτίστικη εκπαίδευση και 

προσπαθεί να εξαλείψει τις κοινωνικές ανισότητες και τα αντικίνητρα μάθησης για τα οποία πολλές 

φορές απειλείται να κατηγορηθεί η δια βίου μάθηση σύμφωνα με ότι προβάλλεται στη σύγχρονη 

πραγματικότητα (Παπασταμάτης & Γκιώση, 2011). 

 

Βασικά ευρήματα της παρούσας ερευνητικής μελέτης  

 

Τα ευρήματα από την ανάλυση και την μελέτη των δύο περιπτώσεων ήταν διαφορετικά αφού και 

διαφορετική ήταν και η προσέγγισή τους σε σχέση είτε με την επιμόρφωση είτε με την εφαρμογή 

συστημάτων ποιότητας. 

 

α) Η περίπτωση του Δήμου Α 

 

Στο Δήμο Α, η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας ήταν στρατηγική απόφαση του Δήμου λόγω 

του ενδιαφέροντός του να πρωτοπορεί και να ανταποκρίνεται άμεσα και γρήγορα στις προκλήσεις 

για αλλαγές που σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον 

πολίτη. Στην απόφασή του να διανύσει μια διαδρομή προς τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, επέλεξε 

να εφαρμόσει τρία συστήματα. Το πρώτο είναι η σταδιακή εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008. Μετά εφάρμοσε το Κοινό Πλαίσιο 

Αξιολόγησης-ΚΠΑ (Common Assessment Framework - CAF), το οποίο είναι ένα μοντέλο 

αυτοαξιολόγησης των οργανισμών που σχεδιάστηκε για την Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά αναλογία 

με το EFQM-Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας (The European Quality Managemen 

- EFQM). Μέσω αυτού του μοντέλου επιδιώκεται η σύζευξη προϋποθέσεων και αποτελεσμάτων, 

ήτοι η σύνδεση της ηγεσίας, της στρατηγικής, των ανθρώπων, των διαδικασιών, προϊόντων και 

υπηρεσιών, συνεργασιών και πόρων με τα αποτελέσματα που έχουν αντίκτυπο στους ανθρώπους, 

στους πελάτες, την επιχείρηση και την κοινωνία (http://www.efqm.org/efqm-model/efqm-model-in-

action-0). Επίσης, στο συγκεκριμένο μοντέλο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η μάθηση, η 

δημιουργικότητα και η καινοτομία. Το τρίτο σύστημα με προσανατολισμό την ποιότητα αφορά την 

εφαρμογή ενός θεσμοθετημένου συστήματος διοίκησης, τη Διοίκηση Μέσω Στόχων 

(ManagementByObjectives-MBO), που θεσμοθετήθηκε σύμφωνα με το Νόμο 3230/2004 (σχετικό 

ΦΕΚ 44/Α/11.2.2004). 

Στο Δήμο Α, η εκπαίδευση που συνόδευσε τα τρία συστήματα στα πρώτα στάδια 

πραγματοποιήθηκε κυρίως από ομάδα εξωτερικών συνεργατών - εξειδικευμένων συμβούλων και 

εκπαιδευτών, αφού δεν είχε προηγηθεί άλλη παρόμοια εφαρμογή που να αποτελεί αντικείμενο 

διδασκαλίας σε πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ. Στην μετέπειτα όμως 

πορεία ακολούθησε επιμόρφωση πολλών υπαλλήλων και στελεχών σε προγράμματα του 

Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο επικεφαλής της εφαρμογής και 

των τριών συστημάτων ποιότητας που εφάρμοσε ο Δήμος Α λειτούργησε και ως εκπαιδευτής του 

Ινστιτούτου του ΕΚΚΔΑ στις σχετικές θεματικές ενότητες. 

Η εκπαίδευση απετέλεσε σημαντικό άξονα στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εξέλιξη 

αυτών των συστημάτων που οδήγησαν σε σταδιακή βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του 

φορέα του Δήμου Α. Αυτή επιτεύχθηκε κυρίως μέσω της αναγνώρισης των δυνατών και αδύνατων 

σημείων, ευκαιριών και απειλών (SWOT Analysis) του συστήματος διοίκησης του Δήμου Α που 

συνόδευσε τους τρεις διαφορετικούς και διαδοχικούς κύκλους εφαρμογής του ΚΠΑ. Η εφαρμογή 

της Διοίκησης Μέσω Στόχων έκανε απαιτητή τη συνεχή επιμόρφωση όλου του στελεχιακού 

δυναμικού του Δήμου, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο 

Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ. 



 178 

Από την ανάλυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της συνεχούς εκπαίδευσης και των 

δράσεων που την ακολούθησαν αναδύθηκαν τα εξής μειονεκτήματα στη δομή και λειτουργία του 

Δήμου Α: 

- σύγχυση του ρόλου της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης 

- απουσία οράματος και δυσκολία στη λεπτομερή διατύπωση της αποστολής του οργανισμού 

- έλλειψη κουλτούρας, πολιτισμικής και ιστορικής γνώσης 

- φόβος για την αξιολόγηση, τη μέτρηση, την έρευνα και τον πειραματισμό 

- έλλειψη τεχνικής κατάρτισης και ψηφιακού γραμματισμού 

- απουσία πνεύματος συνεργασίας κυρίως ως απόρροια του δύσκαμπτου ιεραρχικού 

μοντέλου διοίκησης 

 

β) Η περίπτωση του Δήμου Β 

 

Ο Δήμος Β έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της διοικητικής του ικανότητας την οποία 

προγραμμάτισε να επιτύχει μέσω της υιοθέτησης των σύγχρονων μορφών μάνατζμεντ που 

στοχεύουν στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και μέσω της σχετικής 

επιμόρφωσης και κατάρτισης των εργαζομένων του ακολούθησε διαφορετική πορεία δράσης.  

Στο Δήμο Β η παρέμβαση του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ ήταν υπαρκτή από το 

πρώτο στάδιο του σχεδιασμού της εκπαίδευσης μέχρι την αξιολόγηση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. Τα τέσσερα στάδια της υλοποιούμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν η 

διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, η κατάρτιση σχεδίου εκπαίδευσης, η υλοποίηση των 

επιμορφωτικών δράσεων και τέλος, η αξιολόγηση αυτών των δράσεων. Στα πλαίσια αυτής της 

διαδικασίας ομάδα στελεχών του Δήμου Β συνεργάστηκε με την ερευνητική και επιστημονική 

ομάδα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης και εργάστηκαν από κοινού τόσο στην πραγματοποίηση όσο 

και στη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης όλων των σταδίων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Η εφαρμογή του συστήματος ΚΠΑ προέκυψε από τη συμμετοχή εργαζομένων του Δήμου σε 

σχετικό σεμινάριο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, οπότε με τη λήξη του σεμιναρίου έγινε πρόταση 

στην ηγεσία του Δήμου για την υιοθέτησή του και ακολούθησε η εφαρμογή του. 

Αξίζει να τονιστεί ότι τα μέλη της ομάδας εφαρμογής του ΚΠΑ που επιμορφώθηκαν σε 

προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης πρόσφεραν στο Δήμο και νέες προτάσεις σχετικές με 

τη δημιουργία νέων δομών για τον πολίτη, μέτρα για την οργανωτική και διοικητική δομή και την 

οικονομική ετοιμότητα του Δήμου και τον εκσυγχρονισμό και αντικατάσταση κάποιων κομβικών 

διαδικασιών.  

Είναι φανερό πως ο προγραμματισμός των δράσεων που αφορούν τον ανασχεδιασμό των 

διαδικασιών του Δήμου Β είχε ως οδηγό και βάση ανάπτυξης τη στοχευμένη επιμόρφωση και 

κατάρτιση που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε αποκλειστικά με γνώμονα τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

του συγκεκριμένου Δήμου, η ανίχνευση των οποίων έγινε με δομημένα ερωτηματολόγια, με 

συνεντεύξεις και με τη συμμετοχή ειδικών ομάδων εστίασης (focusgroups).  

 

Συμπεράσματα 

 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης και των 

συστημάτων ποιότητας προσπαθεί διαρκώς να εκσυγχρονίζεται και για το σκοπό αυτό 

συνεργάζεται στενά με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ. Αυτό προσπαθεί να 

παρακολουθεί τα παγκόσμια δρώμενα και να αναμορφώνει τις δομές του για να παρέχει όσο το 

δυνατόν καλύτερες εκπαιδευτικές υπηρεσίες τις οποίες μάλιστα μετρά με δείκτες ποιότητας και 

αποδοτικότητας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει συνεργασίες με άλλες παρόμοιες δομές με στόχο τη 

συνεχή βελτίωσή του και τη διάχυση και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ διαφορετικών 

φορέων. 

Κάθε επένδυση στη μάθηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ανεξάρτητα από τις δομές που την 

υποστηρίζουν απαιτεί πολλές προσπάθειες για νέες πρωτοβουλίες, στρατηγικές και στοχοθετημένες 

δράσεις όπου πέρα από την έμφαση που δίνεται στην ποιότητα και τα μαθησιακά αποτελέσματα 
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αναδύεται και η ανάγκη να δημιουργούνται διαρκώς οι προϋποθέσεις ώστε να γεφυρωθεί το 

‘ανθρώπινο χάσμα’ (humangap), το οποίο αναφέρεται στην απόσταση μεταξύ της αναπτυσσόμενης 

πολυπλοκότητας και της ικανότητας των ανθρώπων να ανταπεξέλθουν σε αυτήν (Botkin, 

Elmandjra, & Malitza, 1998, p. 6).  

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις σε κάθε εργασιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου 

και αυτού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημιουργεί προκλήσεις και απαιτήσεις ώστε να καθίσταται 

αναγκαία η απόκτηση νέων δεξιοτήτων, οι οποίες αναδύονται ως επακόλουθο των ραγδαίων 

αλλαγών που πραγματοποιούνται στο πολυσύνθετο, απαιτητικό και παγκοσμιοποιημένο εργασιακό 

περιβάλλον και η απόκτηση των οποίων δεν επιτρέπει καμιά ολιγωρία. 

Αναμφισβήτητα, όμως, εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία, όχι μόνο σε αναφορά με τους 

εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και για όλους τους ανθρώπους, είναι να 

αποκτήσουν οι άνθρωποι την ικανότητα να διαμορφώνουν όχι μόνο μια απλή άποψη, αλλά να 

μπορούν να καταλαβαίνουν τις πολλαπλές προοπτικές και τα ενδεχόμενα επίλυσης σύνθετων 

προβλημάτων (Longworth, 2006), ώστε να μπορούν εύκολα να μετατρέπουν τους οργανισμούς που 

ανήκουν σε οργανισμούς που μαθαίνουν και στη συνέχεια σε πόλεις που μαθαίνουν, σε περιφέρειες 

που μαθαίνουν και σε κοινότητες που μαθαίνουν υιοθετώντας ο καθένας ξεχωριστά μια κουλτούρα 

δια βίου μάθησης.  
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Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ  

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

 

Ευαγγελία Καμπακάκη  

Βασίλειος Δαγδιλέλης 
 

 

 

Περίληψη 

 

Η ψηφιακή ένταξη εστιάζει στη συμμετοχή όλων των πολιτών στην σύγχρονη κοινωνία της 

πληροφορίας και της γνώσης και στη συμβολή των Τ.Π.Ε. για την αντιμετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού των ατόμων, προσφέροντας ευκαιρίες συμμετοχής ιδιαίτερα σε άτομα που βρίσκονται 

στο περιθώριο. Μεταξύ των αποκλεισμένων του ψηφιακού κόσμου περιλαμβάνονται οι 

ηλικιωμένοι – ή τουλάχιστον η πλειοψηφία τους. Ο ρόλος της εκπαίδευσης μπορεί να αποδειχθεί 

ιδιαίτερα σημαντικός στην προώθηση της ψηφιακής ένταξης των ηλικιωμένων πολιτών, καθώς 

μπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και να τους 

καταστήσει ενήμερους για τα οφέλη των Τ.Π.Ε. στην καθημερινή τους ζωή. Η έρευνα μας, εκτός 

από την επισκόπηση αναλόγων ερευνών στο διεθνή χώρο, εξετάζει με ποιοτική μέθοδο, ένα δείγμα 

είκοσι δύο ηλικιωμένων πολιτών που χρησιμοποιούν ή μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. και 

μέσω αυτής επιχειρούμε να απαντήσουμε, μεταξύ άλλων, σε ερωτήματα όπως: πώς και γιατί οι 

ηλικιωμένοι μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε., ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν, τι 

εφαρμογές χρησιμοποιούν κυρίως, πώς νιώθουν για την εμπειρία τους αυτή. Στόχος μας είναι να 

εξετάσουμε πώς μπορεί να ενισχυθεί η ψηφιακή τους ένταξη, να εντοπίσουμε τους παράγοντες που 

θα μπορούσαν να επιδράσουν θετικά σε μια τέτοια προσπάθεια, να προσδιορίσουμε τα εμπόδια. 

Λέξεις-κλειδιά: Τ.Π.Ε., ψηφιακή ένταξη, ηλικιωμένοι, εκπαίδευση 

 

 

Εισαγωγή 

 

Ο αποκλεισμός κοινωνικών ομάδων από την πρόσβαση στις Τ.Π.Ε. και η αδυναμία χρήσης των 

ευκαιριών και των υπηρεσιών που προσφέρουν, ιδιαίτερα των ατόμων τρίτης ηλικίας, αποτελεί ένα 

σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. Το ενδιαφέρον για την ηλεκτρονική ένταξη δεν μπορεί να 

εξαντλείται μόνο σε εκείνους που έχουν ευκαιρίες στη γνώση και στη συμμετοχή, αλλά πρέπει να 

περιλαμβάνει όλους τους πολίτες. Η αποτελεσματική ενασχόληση με τις Τ.Π.Ε. επηρεάζει 

σημαντικά την καθημερινή ζωή των ατόμων. Ο ψηφιακός γραμματισμός αποτελεί βασική 

προϋπόθεση συμμετοχής στην κοινωνία και στην επίτευξη προσωπικών και κοινωνικών στόχων. 

Έχει αναγνωρισθεί πως είναι σημαντικό για τους ηλικιωμένους να αποκτήσουν ικανότητες και 

ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. 

Υποστηρίζεται πως υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των Τ.Π.Ε. και της ποιότητας ζωής σε όρους 

δεξιοτήτων, αυτοπεποίθησης, οικονομικής διαχείρισης, υγείας, σχέσεων, εργασίας και σύνδεσης με 

την οικογένεια και τους φίλους (Boulton-Lewis, Buys, Lovie-Kitchin, Barnett, & David, 2007). 

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση του ρόλου των Τ.Π.Ε. στην ένταξη των 

ηλικιωμένων πολιτών στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης με απώτερο σκοπό μια 

καλύτερη ποιότητα ζωής και πιο ενεργή συμμετοχή στη σύγχρονη κοινωνία. Παράλληλα γίνεται 

προσπάθεια να εντοπιστούν οι δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα, τα συναισθήματα, οι απόψεις και οι 

στάσεις των ατόμων τρίτης ηλικίας σε σχέση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και την εξοικείωσή τους με 
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αυτές, ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες και στην 

καθημερινότητά τους. 

 

Ηλεκτρονική ένταξη 

 

Η ηλεκτρονική ένταξη αναφέρεται στην αποτελεσματική συμμετοχή ατόμων και ομάδων σε όλες 

τις διαστάσεις μιας οικονομίας και κοινωνίας βασισμένης στη γνώση μέσα από την πρόσβαση στις 

Τ.Π.Ε. Αυτό είναι εφικτό αν απομακρυνθούν τα εμπόδια πρόσβασης και ενεργοποιηθεί 

αποτελεσματικά η επιθυμία και ικανότητα των ατόμων ώστε να καρπωθούν τα οφέλη από την 

πρόσβαση αυτή. Επίσης η ηλεκτρονική ένταξη αναφέρεται στον βαθμό κατά τον οποίο οι Τ.Π.Ε. 

μπορούν να συνεισφέρουν στην εξίσωση και προώθηση της συμμετοχής στην κοινωνία σε όλα τα 

επίπεδα (κοινωνικές σχέσεις, εργασία, πολιτισμός, πολιτική συμμετοχή κ.α.) (Almuwil, 

Weerakkody, & El-Haddadeh, 2011; Kaplan, 2005). 

Πιο συγκεκριμένα η ηλεκτρονική ένταξη σημαίνει πως όλα τα μέλη αντιλαμβάνονται τα οφέλη 

των Τ.Π.Ε., έχουν ίση και προσιτή πρόσβαση σε συσκευές, συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και 

ψηφιακό περιεχόμενο και μπορούν να αξιοποιήσουν τις εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές 

ευκαιρίες που διατίθενται μέσω των τεχνολογιών αυτών. Περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα των 

ατόμων να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε., να δημιουργούν περιεχόμενο και να εμπλέκονται ενεργά σε 

μια συνεχώς αυξανόμενη ψηφιακή ζωή (Becker et al., 2012; Bertot et al., 2014). 

Πολλές είναι οι μελέτες που επιχειρούν να ορίσουν την έννοια και τις συνθήκες με τις οποίες η 

ηλεκτρονική ένταξη μπορεί να επιτευχθεί (Weerakkody, Dwivedi, El-Haddadeh, Almuwil, & 

Ghoneim, 2012). Στις περισσότερες και πιο σύγχρονες, η ηλεκτρονική ένταξη δεν είναι ζήτημα 

μόνο πρόσβασης σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό αλλά αποτέλεσμα ενός συνδυασμού και άλλων 

παραγόντων. Η πρόσβαση είναι αναγκαία προϋπόθεση αλλά πρέπει να συνοδεύεται από την 

εκπαίδευση στη χρήση των Τ.Π.Ε. και περιεχόμενο που εξυπηρετεί τα ενδιαφέροντα και καλύπτει 

τις ανάγκες των χρηστών. Αυτό φυσικά απαιτεί την ανάλυση των διαφορετικών ομάδων που τις 

χρησιμοποιούν και τον σκοπό της χρήσης αυτής (Servon, 2002). 

Αυτό που ο Warschauer (2003) θεωρεί ως σημαντικότερο όσον αφορά τις Τ.Π.Ε. δεν είναι η 

διαθεσιμότητα των συσκευών αλλά η ικανότητα των ατόμων να τις χρησιμοποιούν ώστε να 

εμπλέκονται σε ουσιαστικές κοινωνικά πρακτικές. Η πρόσβαση στις Τ.Π.Ε. για την προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης πρέπει να περιλαμβάνει μια ποικιλία πόρων για την ενίσχυση της κοινωνικής, 

οικονομικής και πολιτικής δύναμης ατόμων και ομάδων. Οι πόροι αυτοί είναι: 

• Φυσικοί: πρόσβαση σε υπολογιστές και δίκτυα 

• Ψηφιακοί: ψηφιακό περιεχόμενο που διατίθεται στο διαδίκτυο 

• Ανθρώπινοι: γραμματισμός και εκπαίδευση που απαιτούνται για τη χρήση 

υπολογιστή και την επικοινωνία μέσω διαδικτύου 

• Κοινωνικοί: δομές που υποστηρίζουν την πρόσβαση στις Τ.Π.Ε. 

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως σύμφωνα με τις παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις, τα κίνητρα, 

το υλικό, οι δεξιότητες, η χρήση και οι στάσεις απέναντι στις Τ.Π.Ε. αποτελούν τις κύριες 

προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής ένταξης. 

 

Τ.Π.Ε. και Τρίτη ηλικία 

 

Αν και υπάρχει περιορισμένη εμπειρική έρευνα για τα άτομα τρίτης ηλικίας που χρησιμοποιούν τις 

Τ.Π.Ε., θεωρείται πως οι Τ.Π.Ε. αποτελούν πηγή κοινωνικής υποστήριξης και βελτίωσης της ζωής 

των ηλικιωμένων, ένα βολικό μέσο πρόσβασης στη μάθηση, πληροφόρησης σε θέματα υγείας, 

επικοινωνίας με την οικογένεια και φίλους και γενικά ως μέσο ένταξης στην κοινότητα ως πολίτες 

(Czaja et al., 2006; Selwyn, Gorard, Furlong, & Madden, 2003).  

Η χρήση του Διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να δώσει στους 

ηλικιωμένους τη δυνατότητα να διατηρούν επαφή με ζητήματα πέραν του σπιτιού τους και να 

έχουν τακτική επικοινωνία με μέλη της οικογένειας που δεν ζουν σε κοντινή απόσταση. Η χρήση 

του Διαδικτύου για τις ηλεκτρονικές αγορές έχει σαφή πλεονεκτήματα για εκείνους που 
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αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας. Ακόμη, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government) 

μπορεί να υποστηρίξει ένα πιο ανεξάρτητο τρόπο ζωής των ηλικιωμένων και πιο ενεργό συμμετοχή 

σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς δεν απαιτείται η φυσική τους παρουσία σε δημόσιες 

υπηρεσίες. 

Βέβαια μικρή είναι η έκθεση των ηλικιωμένων στις νέες τεχνολογίες καθώς είναι πιθανότερο 

να έχουν αφήσει την εκπαίδευση ή το χώρο εργασίας πριν την διάδοσή τους. Οι συνεχείς 

ανανεώσεις υλικού και λογισμικού, οι προδιαγραφές τους που δεν λαμβάνουν υπόψη τα 

χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων, οι φυσικοί και ψυχολογικοί περιορισμοί επηρεάζουν σημαντικά 

την αποδοχή των νέων τεχνολογιών από τα ηλικιωμένα άτομα (Selwyn et al., 2003). 

Αν η επίδραση στη ζωή των ατόμων από τη χρήση των Τ.Π.Ε. είναι περιορισμένη, τότε δεν 

αναμένονται ουσιαστικά επίπεδα ενασχόλησης με αυτές. Καθώς λοιπόν οι Τ.Π.Ε. δεν είναι 

ελκυστικές, ενδιαφέρουσες και χρήσιμες για πολλούς ηλικιωμένους φαίνεται πως είναι αναγκαία η 

αναμόρφωση τους για να ταιριάξουν καλύτερα με τις ζωές τους (Selwyn et al., 2003). Για αυτό θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιθυμίες και οι ανάγκες των ατόμων ώστε να τις αξιοποιήσουν. 

 

Σκοπός της Έρευνας 

 

Με βάση τα παραπάνω, βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εντοπίσει πώς 

ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής ένταξης των ηλικιωμένων πολιτών, 

επιχειρώντας να δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:  

1. Ποια είναι τα κίνητρα που οδηγούν τους ηλικιωμένους να μάθουν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε.; 

2. Σε τι βαθμό έχουν πρόσβαση στις Τ.Π.Ε.; 

3. Τι δεξιότητες έχουν και πώς τις απέκτησαν; 

4. Πώς χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε.; 

5. Ποιες είναι οι στάσεις των ηλικιωμένων απέναντι στις Τ.Π.Ε.; 

Αν και είναι ευρέως διατυπωμένο πως οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να κάνουν περισσότερη χρήση 

των Τ.Π.Ε., μελέτες στο θέμα αυτό είναι περιορισμένες ιδιαίτερα στη χώρα μας. Παρά λοιπόν το 

αυξημένο θεωρητικό ενδιαφέρον για τη σχέση ηλικιωμένων και Τ.Π.Ε. (Selwyn, 2004), δεν 

γνωρίζουμε πώς οι ηλικιωμένοι τις χρησιμοποιούν, για ποιους λόγους, τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν 

κατά την εκμάθηση και τη χρήση τους, πόσο επηρεάζουν τη ζωή και την καθημερινότητά τους, πώς 

νιώθουν για την εμπειρία τους αυτή. 

 

Μεθοδολογία 

 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είναι ποιοτική, καθώς επιδίωξή μας ήταν η σε βάθος κατανόηση 

των αντιλήψεων, στάσεων και εμπειριών των ηλικιωμένων ατόμων αναφορικά με την ηλεκτρονική 

τους ένταξη, ώστε να δημιουργηθεί μια βαθύτερη, αρτιότερη και περισσότερο επεξεργασμένη 

γνώση για το υπό έρευνα φαινόμενο. 

Ο πληθυσμός που ενδιαφέρει την έρευνα αυτή είναι τα άτομα τρίτης ηλικίας που 

χρησιμοποιούν, έχουν μάθει ή μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. Το δείγμα της έρευνας 

αποτέλεσαν είκοσι δύο (22) άτομα ηλικίας 60-82 ετών, συνταξιούχοι, που χρησιμοποιούν, έχουν 

μάθει ή μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. Κάποιοι από αυτούς, έχουν συμμετάσχει σε 

προγράμματα ψηφιακού γραμματισμού που απευθύνονται σε άτομα τρίτης ηλικίας όπως το 

πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία» των Κέντρων δια Βίου Μάθησης των Δήμων 

της χώρας. Κάποιοι συμμετέχοντες παρακολούθησαν άλλα επιμορφωτικά προγράμματα, ενώ 

αρκετοί εξοικειώθηκαν με τις Τ.Π.Ε. με τη βοήθεια του περιβάλλοντός τους. Το δείγμα της έρευνας 

λήφθηκε με σκόπιμη δειγματοληψία. 

Ο προσφορότερος τρόπος συλλογής των δεδομένων από το δείγμα θεωρήθηκε ότι είναι οι 

ημιδομημένες και σε βάθος συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν είτε δια ζώσης είτε 

τηλεφωνικά, το χρονικό διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2015.  

Τα κείμενα που προέκυψαν μετά την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, αποτέλεσαν τα 

δεδομένα της έρευνας. Με άξονα τα ερευνητικά μας ερωτήματα και τον σκοπό της έρευνας, 
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επιλέξαμε το σχετικό υλικό για περαιτέρω ανάλυση. Για την ανάλυση των δεδομένων μας 

προτιμήθηκε η θεματική ανάλυση, ώστε να προκύψουν οι πληροφορίες τις οποίες αναζητήσαμε, 

από τις σημαντικές έννοιες που εντοπίστηκαν στη μελέτη. Αυτό έγινε με προσεκτική ανάγνωση 

των κειμένων και επισήμανση των πιο σχετικών με το φαινόμενο δεδομένων. Η επιλογή έγινε με 

κριτήριο τη σχέση των δεδομένων με το ερευνητικό μας ενδιαφέρον, τη συνεισφορά τους στην 

καλύτερη κατανόηση των συμμετεχόντων, τη σημαντικότητά τους. 

 

Αποτελέσματα 

 

Κίνητρα 

 

Τα κίνητρα που οδηγούν τα άτομα τρίτης ηλικίας στην εκμάθηση και χρήση των Τ.Π.Ε. είναι 

κυρίως η ανάγκη τους για ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με την επικαιρότητα και για 

θέματα του ενδιαφέροντός τους, αλλά και για να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Αναφέρουν 

επίσης την ανάγκη τους να επικοινωνούν με άτομα κυρίως του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. 

Για κάποιους ο βασικότερος λόγος είναι η επιθυμία τους να μαθαίνουν καινούρια πράγματα. Μία 

ηλικιωμένη αναφέρει χαρακτηριστικά: «…Μου αρέσει η μάθηση. Η δική μας γενιά δεν είχε 

ευκαιρίες. Κι εμένα μου άρεσαν πολύ τα γράμματα και το διάβασμα. Ήθελα να έχω ένα υπολογιστή 

μόνη μου, γιατί έβλεπα τα παιδιά που έχουν κι έβλεπαν ό,τι ήθελαν και αφού μου δόθηκε η 

ευκαιρία, πήγα…».  

Όσον αφορά την επιθυμία συμμετοχής τους σε επιμορφωτικό πρόγραμμα, αρκετοί 

συμμετέχοντες εκφράζουν την επιθυμία να παρακολουθήσουν κάποιο, εφόσον πραγματοποιηθεί. 

Ακόμη και άτομα που έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποιο σεμινάριο εκφράζουν την 

επιθυμία να το επαναλάβουν: «…Θέλω πολύ να ξαναπαρακολουθήσω γιατί τα έχω ξεχάσει…». 

«…Θα ήθελα γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα, που θα μπορούσα να τα χρησιμοποιήσω αλλά δεν 

έχω τις γνώσεις…». Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί που δεν εκφράζουν την ίδια επιθυμία: «…Δεν το 

θεωρώ απαραίτητο. Με ικανοποιεί μέχρι εδώ που ξέρω για να περνάω την ώρα μου και τη 

διασκέδασή μου. Δε νομίζω ότι χρειάζομαι κάτι παραπάνω…». 

 

Πρόσβαση 

 

Όσον αφορά την πρόσβαση, οι περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν άμεση πρόσβαση σε υπολογιστή 

κυρίως από το σπίτι ή το σπίτι των παιδιών τους, 1 άτομο έχει μόνο tablet και 3 άτομα δεν έχουν 

καθόλου πρόσβαση σε υπολογιστή. Από τα άτομα που έχουν πρόσβαση, κάποιοι απέκτησαν 

υπολογιστή με δική τους πρωτοβουλία, οι περισσότεροι όμως μαζί με τα παιδιά ή εξαιτίας των 

παιδιών τους. Από τα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση, εκφράζεται η πρόθεση να αποκτηθεί 

υπολογιστής, ένα άτομο δεν επιθυμεί να αποκτήσει και ένα άτομο αδυνατεί να αποκτήσει λόγω 

κόστους. Μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά: «…Θα ήθελα να έχω, αλλά είναι δύσκολα τα 

πράγματα λόγω κόστους, κοιτάμε άλλα πράγματα τώρα…». 

 

Δεξιότητες 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρουν πως γνωρίζουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και κάποιες 

εφαρμογές του. Κάποιοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, facebook, skype και παιχνίδια. 

Λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν πώς να κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Οι περισσότεροι αναφέρουν πως απέκτησαν τις δεξιότητες αυτές με τη συμμετοχή τους σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια, κυρίως των Δήμων, όπως το πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη 

ηλικία». Υπάρχουν όμως και αρκετοί που εξοικειώθηκαν με τη βοήθεια των παιδιών τους, αλλά και 

μόνοι τους: «…Μου δείξανε λίγο τα παιδιά και τα εγγόνια μου στην αρχή τον χειρισμό αλλά 

προσπαθώ κι εγώ και ασχολούμαι από μόνος μου και βλέποντας, μαθαίνεις...». Μία συμμετέχουσα 

αναφέρει: «…Μόνη μου, χωρίς να μου δείξει κανένας, πατώντας κουμπιά…». 
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Χρήση 

 

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες ηλικιωμένοι είναι κυρίως διαδικτυακές 

εφαρμογές και υπηρεσίες με σκοπό την αναζήτηση πληροφοριών και την ενημέρωση. Για τον 

σκοπό αυτό οι περισσότεροι αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν το Google. Αρκετοί επίσης 

χρησιμοποιούν εφαρμογές επικοινωνίας, κυρίως το skype και λιγότερο το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Κάποιοι παρακολουθούν βίντεο, τηλεοπτικά προγράμματα ή ταινίες. Λίγοι είναι 

εκείνοι που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως 

υπηρεσίες δημοσίου, εφορίας, ασφαλιστικών ταμείων. Επίσης, λίγοι είναι εκείνοι που 

χρησιμοποιούν το facebook και λίγοι είναι όσοι παίζουν παιχνίδια. 

Η θεματολογία για την οποία χρησιμοποιούν υπολογιστή και διαδίκτυο ποικίλει κατά 

περίπτωση. Κατά κύριο λόγο μαθαίνουν τις ειδήσεις, τα νέα του τόπου τους και τον καιρό, 

βρίσκουν συνταγές μαγειρικής, κάποιοι ενημερώνονται για θέματα υγείας. Οι περισσότεροι από 

όσους χρησιμοποιούν υπηρεσίες επικοινωνίας πάντως, είναι για να επικοινωνήσουν με συγγενικά 

τους πρόσωπα, κυρίως παιδιά και εγγόνια, που βρίσκονται μακριά. 

Όταν οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν πώς θα αξιολογούσαν την εμπειρία χρήσης των Τ.Π.Ε., 

όλοι απάντησαν με θετικά σχόλια. Μάλιστα διατυπώθηκε και η άποψη: «…Θετικά, από τότε που 

έμαθα έγινα άλλος άνθρωπος, έμαθα περισσότερα, γενικά εξελίχθηκα κι εγώ…» ή «…Μια καλή 

εμπειρία, μια εξέλιξη προς το καλύτερο, ο άνθρωπος προχωράει, δοκιμάζει, να μην είναι στάσιμος, 

αλλά για καλή χρήση…», και «…Θετική γιατί μαθαίνεις πολλά πράγματα, αρκεί να τον 

χρησιμοποιείς σωστά...». εκφράστηκε όμως και η άποψη: «…Είναι καλό αλλά δε θα το 

προτιμούσα, προτιμώ να κάνω άλλα πράγματα…». 

Όσον αφορά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες κατά τη 

χρήση των Τ.Π.Ε., αναφέρουν κυρίως τη μη κατανόηση της αγγλικής γλώσσας. Συχνά αναφέρουν 

πως αν κάτι τους δυσκολέψει, δεν επιμένουν: «…Δύο φορές έστειλα mail δεν τα κατάφερα, τα 

παράτησα και δε με ενδιαφέρει κιόλας…» και «…Ό,τι με δυσκολεύει δεν επιμένω να το ψάξω 

περισσότερο…». Παρόλα αυτά οι περισσότεροι όταν συναντήσουν κάποια δυσκολία, απευθύνονται 

στα παιδιά ή στα εγγόνια τους. 

 

Στάσεις 

 

Οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες στην έρευνά μας, στην πλειοψηφία τους, θεωρούν πως ο 

υπολογιστής και το διαδίκτυο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Κάποιοι μάλιστα προσθέτουν: 

«…Βεβαίως ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μου, αλλά δεν έχω και απαιτήσεις πολλές, για αυτά 

που θέλω να βλέπω, είμαι ευχαριστημένος…» ή «…Οπωσδήποτε με ικανοποιεί αυτή τη στιγμή και 

βλέπω ότι έχει πολλές δυνατότητες, αλλά δε θέλω να ζορίζω το μυαλό μου…».  

Στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες νιώθουν ευχάριστα όταν χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. 

είτε γιατί μαθαίνουν καινούρια πράγματα είτε γιατί απασχολούνται στον ελεύθερο χρόνο τους είτε 

γιατί νιώθουν πως έχουν καταφέρει κάτι σημαντικό. 

Όσον αφορά τις απόψεις τους για τα οφέλη των Τ.Π.Ε., σχεδόν όλοι πιστεύουν ότι ωφελούν. 

Πιο συγκεκριμένα, μερικοί απλώς αναφέρουν ότι ωφελούν και άλλοι ότι ωφελούν υπό την 

προϋπόθεση της ορθής χρήσης: «…Εξαρτάται από τη χρήση. Κι αν είσαι ενήλικας ή ανήλικος. Δεν 

είναι επικίνδυνο, αν υπάρχει επίβλεψη. Κάνει καλό, είναι ωφέλιμο, δίνει διεξόδους και γνώσεις 

πολλές, αλλά απ’ την άλλη θέλει και πολλή προσοχή…» και «…Ωφελούν πάρα πολύ αλλά μέχρι σε 

ένα σημείο. Να μη γίνεται κατάχρηση. Βελτιώθηκε η ζωή των ανθρώπων πάρα πολύ. Αυτομάτως 

ενημερώνεται ο κόσμος για όλα τα θέματα…». Η άποψη των συμμετεχόντων για τους κινδύνους 

εστιάζεται κυρίως στο θέμα της κατάχρησης ή της παραπλάνησης περισσότερο για τα παιδιά και 

τους νέους. 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν πως όσοι χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. είναι σε 

πλεονεκτικότερη θέση από αυτούς που δεν τις χρησιμοποιούν. Μάλιστα υπάρχει και η άποψη: 

«…Αν δε χρησιμοποιούσα θα ένιωθα μειονεκτικά, σαν αγράμματος…» ή «…Δεν είμαι τόσο 

προχωρημένος, αλλά πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να τον χρησιμοποιεί έστω και στις απλές του 
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διαδικασίες. Είναι φυσιολογικό πια στην εποχή μας να χρησιμοποιεί κανείς τους υπολογιστές. Και 

να ήθελε να μην τους χρησιμοποιήσει, δεν θα κέρδιζε κάτι, απεναντίας…». Από την άλλη βέβαια 

εκφράζεται και η θέση: «…Δε μπορώ να πω ότι είναι έτσι, γιατί για πράγματα τα οποία θα 

θεωρούσα ότι είμαι σε πλεονεκτικότερη θέση, σε σύγκριση με άλλους δεν τα κάνω. Για παράδειγμα 

δε θα κάνω τη φορολογική μου δήλωση, θα πάω σε λογιστή. Αν την έκανα μόνη μου θα ήμουν σε 

πλεονεκτικότερη θέση σε σύγκριση με άλλους της ηλικίας μου…». 

 

Συμπεράσματα 

 

Γενικά, οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες στην έρευνά μας εμφανίζουν ένα μεγάλο εύρος 

ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων, εμπειριών, στάσεων και συνθηκών όσον αφορά τη χρήση υπολογιστή 

και διαδικτύου κάτι που συμφωνεί με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. (Hilt & Lipschultz, 2004). 

Όσον αφορά τα κίνητρα χρήσης του διαδικτύου, αυτά ποικίλουν, κάτι που επίσης συμφωνεί με 

αντίστοιχες έρευνες: να παραμείνουν ενεργοί και ανεξάρτητοι, να διατηρήσουν επαφή με εγγόνια 

και μέλη της οικογένειας, να νιώθουν νεότεροι και χρήσιμοι, να αναζητούν πληροφορίες (Olphert, 

Damodaran, & May, 2005). 

Οι ηλικιωμένοι μπορεί να έχουν πρόσβαση από το σπίτι συγγενή, αν όχι από το δικό τους και 

χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. από τα συγκεκριμένα μέρη ενώ σύμφωνα με έρευνες ελάχιστοι κάνουν 

χρήση από δημόσιους χώρους πχ βιβλιοθήκες (Selwyn, Gorard, & Furlong, 2004). Στο δείγμα της 

δικής μας έρευνας μάλιστα, κανένας ηλικιωμένος δεν χρησιμοποιεί υπολογιστή από δημόσιο χώρο. 

Οι ηλικιωμένοι του δείγματός μας χρησιμοποιούν διαφορετικές ευκαιρίες εκμάθησης του 

διαδικτύου. Κάποιοι παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, άλλοι μαθαίνουν από συγγενείς, 

κυρίως παιδιά, εγγόνια, κάποιοι είχαν μάθει στην εργασία τους. Αυτό δείχνει πως τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα είναι ένας σημαντικός τρόπος εκμάθησης των Τ.Π.Ε. για τους ηλικιωμένους (Morris, 

Goodman, & Brading, 2007) αλλά και τη σημασία των εκπαιδευτικών ευκαιριών στην εργασία και 

των κοινωνικών σχέσεων στη μάθηση (Olphert et al., 2005). 

Όσον αφορά τη χρήση των Τ.Π.Ε. από τους ηλικιωμένους τα αποτελέσματα της έρευνάς μας 

συμφωνούν στην πλειοψηφία τους με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ο χρόνος που οι ηλικιωμένοι 

χρησιμοποιούν υπολογιστή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως την πρόσβαση σε αυτόν 

(Žumárová, 2010). Συνήθως χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε εβδομαδιαία βάση (White et al., 2002). 

Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν υπολογιστή τουλάχιστον μερικές 

φορές την εβδομάδα (McMurtrey, Downey, Zeltmann, & McGaughey, 2011).  

Χρησιμοποιούν υπολογιστή για διασκέδαση και πρακτικούς λόγους. Η εμπειρία και το πλαίσιο 

χρήσης επηρεάζεται από το αν έχουν συγγενείς σε απόσταση, οπότε θέλουν να χρησιμοποιούν το 

skype για να επικοινωνούν μαζί τους (Guzzo, Ferri, & Grifoni, 2014). Οι κυριότερες χρήσεις 

αφορούν την επικοινωνία με την οικογένεια, την πληροφόρηση για χόμπι, υγεία, ειδήσεις και 

τρέχοντα γεγονότα (Olphert et al., 2005). Οι ηλικιωμένοι χρήστες δεν συνηθίζουν να κάνουν 

ηλεκτρονικές αγορές κυρίως λόγω φόβων για απάτη (Morris et al., 2007). Αν και η πλειοψηφία δεν 

κάνει ηλεκτρονικές αγορές, πολλοί χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αναζήτηση προϊόντων που 

αγοράζονται με άλλους τρόπους (McMurtrey et al., 2011). Συνήθως παρακολουθούν τις ειδήσεις, 

αναζήτηση ξένων λέξεων, πληροφορίες για τοποθεσίες, πολιτιστικά γεγονότα, συνταγές 

μαγειρικής, το skype για επικοινωνία με την οικογένειά τους. 

Οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν τον υπολογιστή κυρίως ως δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου 

αν και αντιλαμβάνονται πως σε μια ψηφιακή κοινωνία πρέπει να προσαρμοστούν αν δεν θέλουν να 

μείνουν πίσω ή να γίνουν βάρος σε άλλους. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες φαίνεται πως 

απολαμβάνουν τα οφέλη της τεχνολογίας και είναι ικανοποιημένοι από τη χρήση, την άνεση, τις 

δεξιότητές τους και συμμετέχουν στα οφέλη των Τ.Π.Ε. (McMurtrey et al., 2011). 

Αντιλαμβάνονται τις νέες τεχνολογίες ως εργαλεία που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους. 

Αντιμετωπίζουν ευνοϊκά τις Τ.Π.Ε. ως εργαλείο υποστήριξης της καθημερινότητάς τους, αλλά 

εκφράζουν και ανησυχίες (Guzzo et al., 2014). Σε γενικές γραμμές πιστεύουν ότι το διαδίκτυο έχει 

θετική επίδραση στη ζωή τους (Morris et al., 2007; Olphert et al., 2005). 
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Προτάσεις και Επίλογος 

 

Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι στην παρούσα τους μορφή οι Τ.Π.Ε. δεν είναι ούτε καθολικά 

ελκυστικές, ούτε καθολικά αναγκαίες από τα άτομα τρίτης ηλικίας (Selwyn et al., 2004). Άλλωστε 

η επίτευξή της ένταξης, δεν μπορεί απλώς να απαιτεί ή να θεωρεί δεδομένη την προσαρμογή των 

ατόμων στις νέες τεχνολογίες, αλλά κυρίως την προσαρμογή των νέων τεχνολογιών στις ανάγκες 

των ανθρώπων και της κοινωνίας. 

Οι Τ.Π.Ε. ήδη παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή των ηλικιωμένων ατόμων και μελλοντικά 

αυτό θα ενισχυθεί στις επόμενες γενιές, αλλά η πρόκληση είναι να χρησιμοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες με τρόπους που θα βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους. Τα εμπόδια μπορεί να 

είναι πρακτικά, ιδεολογικά, να προέρχονται από το περιβάλλον και τις συνθήκες ζωής, αλλά είναι 

δυνατόν να ξεπεραστούν, με προσεκτικά σχεδιασμένη εκπαίδευση και κατάρτιση. Το κλειδί είναι 

να αναπτυχθούν προγράμματα και υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις επιθυμίες, στις 

ανησυχίες, στις ανάγκες και στις ικανότητες των ηλικιωμένων ατόμων. 
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ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΩΝ e-ΚΔΒΜ 
 

 

Πιέρα Λευθεριώτου  

 

 

 

Περίληψη 

 

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (πρώην Γενική Γραμματεία Λαϊκής 

Επιμόρφωσης, Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Διά Βίου Μάθησης) αποτελεί τον εθνικό επιτελικό φορέα 

για τη διά βίου μάθηση στη χώρα μας, με πολυετή δραστηριότητα, που εκκινεί από τις αρχές της 

δεκαετίας του ’80. Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πρόσφατες δραστηριότητες του 

φορέα στο πεδίο της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται 

συνοπτικά η δομή και η λειτουργία των ηλεκτρονικών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (e-ΚΔΒΜ), 

μέσω των οποίων προσφέρονται προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων σε κατοίκους 

απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Παρουσιάζονται 

επίσης τα βασικά στοιχεία και οι ιδιαιτερότητες της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας που ακολουθείται 

στα e-τμήματα μάθησης και ο ρόλος των e-εκπαιδευτών. Καθώς η εκπαίδευση των εκπαιδευτών 

που διδάσκουν στα e-ΚΔΒΜ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση 

του ρόλου τους, περιγράφονται τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού και της υλοποίησης των 

σεμιναρίων που διοργανώθηκαν από το φορέα για το σκοπό αυτό. Τέλος, αναλύεται ο τρόπος με 

τον οποίο επιχειρήθηκε κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων εκπαίδευσης των υποψηφίων e-

εκπαιδευτών να ενσωματωθούν οι βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων σε διαδικτυακό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον και παρουσιάζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα που προέκυψαν από 

την πραγματοποίησή τους.  

Λέξεις-κλειδιά: εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, αλληλεπίδραση, διαδικτυακή ομάδα, ρόλος 

e-εκπαιδευτή ενηλίκων, εκπαίδευση e-εκπαιδευτών ενηλίκων. 

 

 

e-ΚΔΒΜ: συνοπτική παρουσίαση 

 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των ηλεκτρονικών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (e-ΚΔΒΜ) 

εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και 

Νοτίου Αιγαίου», με φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης, αντίστοιχα, τη Γενική Γραμματεία Διά 

Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Το έργο 

χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και στόχος του είναι η κάλυψη επιμορφωτικών αναγκών 

γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, καθώς στην 

υπόλοιπη Ελλάδα τα προγράμματα των ΚΔΒΜ χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Στα e-

ΚΔΒΜ, τα οποία προς το παρόν λειτουργούν στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ακολουθούνται 

διοικητικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες παρεμφερείς με τις αντίστοιχες της υλοποίησης του 

έργου στις άλλες περιοχές της χώρας, ωστόσο υπάρχουν και οι ακόλουθες σημαντικές 

διαφοροποιήσεις:  

 Ως εναλλακτική δομή, τα e-ΚΔΒΜ προσφέρουν τη δυνατότητα διοργάνωσης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, με μειωμένο κόστος, για την 

κάλυψη των αναγκών δήμων με λίγους κατοίκους, δυσπρόσιτων και με μεγάλη γεωγραφική 

διασπορά.  
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 Στη διάρκεια της εκπαίδευσης στα e-ΚΔΒΜ, οι διά ζώσης συναντήσεις έχουν 

αντικατασταθεί με διαδικτυακές συναντήσεις, σε πραγματικό χρόνο. Ο εκπαιδευτής και οι 

εκπαιδευόμενοι συνδέονται ταυτόχρονα σε σύγχρονη πλατφόρμα (BigBlueButton), έχοντας 

αμφίδρομη οπτική και ακουστική επικοινωνία. Έτσι αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα της εξ 

αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης (μείωση κόστους μετακινήσεων, άρση των χωρικών 

περιορισμών) και παράλληλα μειώνονται αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως η αίσθηση 

απομόνωσης των εκπαιδευομένων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια της 

ασύγχρονης επικοινωνίας που πραγματοποιείται μέσα από ασύγχρονη πλατφόρμα 

(Moodle). 

 Αξιοποιούνται οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την εκπαίδευση 

εκπαιδευτών και στελεχών, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτών και στελεχών μέσω της χρήσης 

διαδικτυακών επικοινωνιακών εργαλείων (π.χ. τηλεδιασκέψεις, Instant Messaging, 

συνεργατικά εργαλεία κ.ά.).  

 Στα e-ΚΔΒΜ επιδιώκεται η ενσωμάτωση των αρχών και των μεθόδων εκπαίδευσης 

ενηλίκων στα εκπαιδευτικά προγράμματα με χρήση νέων τεχνολογιών, η προώθηση του 

ψηφιακού περιβάλλοντος στα προγράμματα διά βίου μάθησης και η ανάπτυξη κατάλληλου 

εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση ενηλίκων (Λευθεριώτου & 

Παυλή-Κορρέ, 2014).  

 

Η εκπαιδευτική διεργασία στα e-ΚΔΒΜ 

 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού του έργου, η διδασκαλία στα τμήματα μάθησης των e-

ΚΔΒΜ θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, γεγονός που 

δεν συνεπάγεται απλώς τη «μεταφορά» ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών σε διαδικτυακό 

περιβάλλον. Η ενσωμάτωση των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων σε προγράμματα ηλεκτρονικής 

μάθησης ενηλίκων προϋποθέτει διαφορετική προσέγγιση, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 

ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης μαθησιακής διεργασίας (Λευθεριώτου & Παυλή-Κορρέ, 2014). 

Επιπλέον, η συμμετοχή στα τμήματα μάθησης των e-ΚΔΒΜ συνεπάγεται επιπρόσθετα εμπόδια και 

δυσκολίες για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές τους, πέραν εκείνων που απαντώνται σε 

διά ζώσης τμήματα μάθησης (Κόκκος, 2005). Σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης, όπως αυτό 

των e-ΚΔΒΜ, ανακύπτουν διάφορα θέματα που σχετίζονται με την πρόσβαση στο διαδίκτυο, τις 

απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής, την αποδοχή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, 

την αίσθηση της απομόνωσης και την έλλειψη εγγύτητας προς τον εκπαιδευτή και τους 

συνεκπαιδευόμενους, την έλλειψη κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Waltonen-Moore et al., 2006; 

Gannon-Leary & Fontainha, 2007; Karalis & Koutsonikos, 2003). Το σημαντικότερο εμπόδιο που 

εντοπίζεται σε διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης είναι η έλλειψη κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των συμμετεχόντων (Muilenburg & Berge, 2005), ενώ οι απόψεις πολλών θεωρητικών και 

ερευνητών του πεδίου συγκλίνουν στο ότι σημαντικότερος παράγοντας για την 

αποτελεσματικότητα ενός διαδικτυακού τμήματος μάθησης είναι η αλληλεπίδραση (Palloff & Pratt, 

2003; Kearsley 2000; Conrad & Donalson 2004; Pavlis-Korres 2012; Pavlis Korres et al., 2009; 

Booher & Seiler, 1982; Thompson 1990; Fulford & Zhang, 1993; Muirhead, 2001).  

Οι βασικοί τύποι αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διεργασίας σε διαδικτυακό 

περιβάλλον είναι οι ακόλουθοι: (α) αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευόμενου και περιεχομένου, (β) 

εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή, καθώς και (γ) μεταξύ των εκπαιδευομένων (Moore, 1989). Η 

προώθηση και ανάπτυξή τους έχει ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση των εκπαιδευομένων από την 

εκπαιδευτική διεργασία και την επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων (Anderson, 

2003; Booher & Seiler, 1982; Thompson 1990; Fulford & Zhang, 1993; Muirhead, 2001). 

Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος που διαδραματίζει ένας ακόμα τύπος αλληλεπίδρασης, μεταξύ 

εκπαιδευόμενου και περιβάλλοντος διεπαφής (interface), (Hilman, Willis & Gunawardena, 1994), 

καθώς εμπεριέχεται σε όλους τους προηγούμενους. Οι εκπαιδευόμενοι λοιπόν πρέπει να έχουν τις 
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δεξιότητες να χρησιμοποιούν άνετα το ηλεκτρονικό σύστημα εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν πλήρως με το περιεχόμενο, τον εκπαιδευτή και τους άλλους εκπαιδευόμενους.  

Ωστόσο η αλληλεπίδραση από μόνη της δεν αρκεί για να δημιουργήσει θετική κοινωνική 

δυναμική σε ένα διαδικτυακό τμήμα μάθησης (Woods & Baker, 2004). Όπως συμβαίνει και σε ένα 

«συμβατικό» τμήμα μάθησης, με διά ζώσης συναντήσεις, η δημιουργία καλού εκπαιδευτικού 

κλίματος μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας της εκπαιδευτικής ομάδας επιτυγχάνεται υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις (Douglas, 1997; Jaques, 2004). Η διαδικασία ανάπτυξης της 

δυναμικής μιας διαδικτυακής ομάδας είναι παρεμφερής με την αντίστοιχη μιας διά ζώσης. 

Ιδιαιτέρως σημαντικά θεωρούνται τα αρχικά στάδια δόμησης της διαδικτυακής ομάδας, όπου οι 

εκπαιδευόμενοι γνωρίζονται μεταξύ τους, αρχίζουν να σχετίζονται, να κοινωνικοποιούνται 

διαδικτυακά και να εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διεργασία (Salmon 2004; Waltonen-Moore et 

al., 2006, Merlose & Bergeron, 2007; Im & Lee, 2003-2004; Pavlis-Korres, 2012). Η αξιοποίηση 

των ΤΠΕ δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης ασύγχρονων και σύγχρονων δραστηριοτήτων για 

το «σπάσιμο του πάγου» στην έναρξη λειτουργίας μιας διαδικτυακής ομάδας (πριν από την πρώτη 

σύγχρονη συνάντηση και κατά τη διάρκειά της), ενώ υπάρχει και η δυνατότητα διατήρησής της 

μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, μέσω των κοινωνικών δικτύων και της 

χρήσης επικοινωνιακών εργαλείων του web.2.0 (Pavlis-Korres, 2010). Συνοψίζοντας, η προώθηση 

της αλληλεπίδρασης, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της διαδικτυακής ομάδας/κοινότητας, 

αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για να μειωθεί η απομόνωση στο διαδικτυακό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον των e-ΚΔΒΜ και να επιτευχθούν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα 

(Brown, 2001; Conrand & Donalson, 2004). 

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή στα e-ΚΔΒΜ 

 

Η ιδιαιτερότητα της εκπαιδευτικής διεργασίας στα τμήματα των e-ΚΔΒΜ συνεπάγεται ιδιαίτερο 

ρόλο και για τους εκπαιδευτές τους. Ο e-εκπαιδευτής θα πρέπει να υποστηρίζει αποτελεσματικά 

τους εκπαιδευόμενους στη μαθησιακή-εκπαιδευτική τους πορεία, βοηθώντας τους να 

αντιμετωπίσουν δυσκολίες που σχετίζονται με το περιβάλλον εκπαίδευσης (π.χ. αποτελεσματική 

χρήση ΤΠΕ) και την «κατάκτηση» του γνωστικού αντικειμένου, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 

μεριμνά για την προώθηση όλων των τύπων αλληλεπίδρασης και την αποτελεσματική λειτουργία 

της διαδικτυακής ομάδας. Ο ρόλος του είναι επομένως καθοριστικός για την επιτυχή υλοποίηση 

των διαδικτυακών τμημάτων μάθησης (Harasim, Hiltz, Teles, & Turoff, 1995). 

Για την αποτελεσματική άσκηση του ρόλου του, ο e-εκπαιδευτής χρειάζεται να διαθέτει 

διάφορα «προσόντα», όπως π.χ. να σχεδιάζει κατάλληλα διδακτικές ενότητες, να αξιολογεί τα 

μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευομένων, να αξιοποιεί τις δυνατότητες των ΤΠΕ, να 

λειτουργεί ως διευκολυντής και εμψυχωτής κατά τη σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαιδευτική 

διεργασία, να αναπτύσσει κοινωνικές σχέσεις ως μέλος μιας διαδικτυακής ομάδας/κοινότητας 

(Shank, 2004; Virgil & Varvel, 2007). Ιδιαιτέρως σημαντική θεωρείται η ικανότητά του να προωθεί 

και να διευκολύνει την αλληλεπίδραση και την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην 

εκπαιδευτική διεργασία, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας αποτελεσματικά κατάλληλες μαθησιακές 

δραστηριότητες (Kearsley, 2000). Για να επιτευχθεί όμως αυτό, θα πρέπει να κατανοεί τη δυναμική 

της διαδικτυακής εκπαιδευτικής ομάδας, αλλά και να μπορεί να τη συντονίζει αποτελεσματικά 

(Pavlis-Korres & Leftheriotou, 2016). Ο e-εκπαιδευτής ως συντονιστής της διαδικτυακής ομάδας 

προωθεί και διευκολύνει: 

 την κοινωνικοποίηση μέσα στην ομάδα, 

 την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της, 

 τη δημιουργία καλού «εκπαιδευτικού κλίματος», 

 τη συνεργατική μάθηση, 

 την αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση, 

 την περαιτέρω «δικτύωση» των μελών της ομάδας (διαδικτυακές κοινότητες). 
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Για όλους τους παραπάνω λόγους η εκπαίδευση των e-εκπαιδευτών στο νέο τύπο ηλεκτρονικής 

μάθησης που εφαρμόζεται στα e-ΚΔΒΜ θεωρήθηκε από τη ΓΓΔΒΜΝΓ απαραίτητη προϋπόθεση, 

προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο σύνθετο και απαιτητικό ρόλο τους.  

 

Εκπαίδευση εκπαιδευτών των e-ΚΔΒΜ 

 

Πραγματοποιήθηκαν 3 σεμινάρια εκπαίδευσης των υποψηφίων e-εκπαιδευτών, από τον Μάιο 2014 

έως τον Φεβρουάριο 2015, στα οποία συμμετείχαν 41 εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες, διαφόρων 

ειδικοτήτων.  

 

► Σκοπός και στόχοι, δομή και περιεχόμενο των σεμιναρίων 

Βασικός σκοπός των σεμιναρίων ήταν η εξοικείωση των εκπαιδευτών με αποτελεσματικές 

μεθόδους διδασκαλίας, τις οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν και οι ίδιοι στη συνέχεια.  

Οι επιμέρους στόχοι των σεμιναρίων ήταν: 

 Η εξοικείωση των εκπαιδευτών με τη σύγχρονη και ασύγχρονη πλατφόρμα που θα 

χρησιμοποιούσαν για τη διδασκαλία στα τμήματα των e-ΚΔΒΜ. 

 Η εκπαίδευσή τους σε τρόπους ενσωμάτωσης των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων σε 

διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Αρχικά, με ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε διαδικτυακά (μέσω googledocs), 

διερευνήθηκαν οι εκπαιδευτικές ανάγκες και οι προσδοκίες των εκπαιδευτών από το σεμινάριο 

(Conrad & Donaldson, 2004; Hughes, 2004; Pavlis-Korres, 2010). Διαπιστώθηκε ότι όλοι είχαν 

διδακτική εμπειρία και επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αρκετοί είχαν επιμορφωθεί και σε 

θέματα εκπαίδευσης από απόσταση και επίσης διέθεταν διδακτική εμπειρία, όμως μόνο από 

διδασκαλία σε προγράμματα μεικτής ηλεκτρονικής μάθησης. Είχαν κυρίως εμπειρία από τη χρήση 

της ασύγχρονης πλατφόρμας Moodle, ενώ ελάχιστοι είχαν χρησιμοποιήσει κάποια σύγχρονη 

εκπαιδευτική πλατφόρμα. Στην καθημερινότητά τους χρησιμοποιούσαν λογισμικά για την 

επικοινωνία (π.χ. Skype) και κοινωνικά μέσα δικτύωσης (π.χ. Facebοok). Οι προσδοκίες τους από 

το σεμινάριο ήταν η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας εξ 

αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και η εξάσκηση στη χρήση των διαδικτυακών 

εργαλείων και ιδιαίτερα των διαθέσιμων εργαλείων web 2.0, προκειμένου να τα αξιοποιήσουν 

δημιουργικά κατά τη διδασκαλία στα τμήματα των e-ΚΔΒΜ, αλλά και γενικότερα στην 

εκπαιδευτική τους πρακτική.  

Τα σεμινάρια περιλάμβαναν τρίωρες σύγχρονες συναντήσεις και ασύγχρονες δραστηριότητες, 

πριν από αυτές και στο ενδιάμεσο διάστημα. Τα θέματα που προσεγγίστηκαν ήταν τα εξής: 

 Εκπαιδευόμενος σε e-περιβάλλον (εμπόδια και δυσκολίες, προϋποθέσεις αποτελεσματικής 

μάθησης) 

 Εκπαιδευτής σε e-περιβάλλον (εμπόδια και δυσκολίες, προϋποθέσεις αποτελεσματικής 

διδασκαλίας) 

 Προετοιμασία και παρουσίαση 20λεπτων e-μικροδιδασκαλιών (πρακτική εφαρμογή των 

γνώσεων που αποκτήθηκαν στη διάρκεια των σεμιναρίων). 

Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ομάδας εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών, έγιναν προσαρμογές στη 

χρονική αλληλουχία των επιμέρους θεμάτων και στις δραστηριότητες των σεμιναρίων. Για να 

επιτευχθεί αυτό, οι εκπαιδεύτριες των εκπαιδευτών, στελέχη της ΓΓΔΒΜΝΓ, συνεργάστηκαν στενά 

μεταξύ τους αλλά και με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης του έργου από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, κατά το 

σχεδιασμό και σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης των σεμιναρίων (Cranton, 2000; Davis, 1995; Speer 

& Ryan, 1998; Partridge & Hallam, 2005). 

 

► Εκπαιδευτική μεθοδολογία των σεμιναρίων 

Στη διάρκεια των σεμιναρίων καταβλήθηκε προσπάθεια για να προωθηθούν οι βασικότεροι 

τύποι αλληλεπίδρασης (εκπαιδευόμενος με περιεχόμενο, εκπαιδευόμενος με εκπαιδευτή, 

εκπαιδευόμενος με συνεκπαιδευόμενους, εκπαιδευόμενος με περιβάλλον διεπαφής), αλλά και για 

να επιτευχθεί η αποτελεσματική λειτουργία της διαδικτυακής ομάδας. Αξιοποιήθηκαν διάφορες 
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ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε διά ζώσης εκπαιδευτικές ομάδες 

ενηλίκων (Cranton, 2000; Caffarella, 2002), οι οποίες προσαρμόστηκαν κατάλληλα για να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της διαδικτυακής μαθησιακής διεργασίας. Επίσης σχεδιάστηκαν 

διάφορες δραστηριότητες, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι e-εκπαιδευτές να εξοικειωθούν με τα 

διαδικτυακά επικοινωνιακά εργαλεία και να διευκολυνθεί η λειτουργία της διαδικτυακής ομάδας. 

Για την πραγματοποίησή τους χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά επικοινωνιακά εργαλεία, η επιλογή 

των οποίων έγινε ανάλογα με το είδος κάθε δραστηριότητας.  

Έτσι, στις σύγχρονες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, 

με αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης (BigBlueButton) αλλά και της ασύγχρονης 

πλατφόρμας (Moodle), που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν και στα τμήματα των e-ΚΔΒΜ 

(Λευθεριώτου & Παυλή-Κορρέ, 2014): 

• Καταιγισμός ιδεών, όπου οι απαντήσεις καταγράφονταν από τους εκπαιδευόμενους στο 

χώρο «συζήτησης» (chat) της σύγχρονης πλατφόρμας. 

• Εργασία σε δυάδες, με «συζήτηση» των εκπαιδευομένων ανά δύο στο χώρο σύγχρονης 

ιδιωτικής «συζήτησης» (whisper στο chat) και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην 

ολομέλεια με τη χρήση μικροφώνου και κάμερας από τους εκπροσώπους των δυάδων. 

• Εργασία σε ομάδες, με τη χρήση χώρων «συζήτησης» (chatrooms) στην ασύγχρονη 

πλατφόρμα, που είχαν προετοιμαστεί-«ανοίξει» από πριν και στα οποία υπήρχαν γραπτές 

οδηγίες για την ομαδική εργασία. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γινόταν από τους 

εκπροσώπους των ομάδων μέσω της σύγχρονης πλατφόρμας, άλλοτε με τη χρήση 

μικροφώνου και κάμερας, άλλοτε σε συνδυασμό με ταυτόχρονη προβολή των 

αποτελεσμάτων που είχαν καταγραφεί από κάθε ομάδα στο διαδικτυακό «τοίχο 

συνεργασίας» (wallwisher-padlet) που είχε στη διάθεσή της. 

• «Ψηφοφορίες» και «δημοσκοπήσεις» για διάφορα θέματα, όπου οι εκπαιδευόμενοι 

εξέφραζαν την άποψή τους «σηκώνοντας χέρι», αξιοποιώντας την αντίστοιχη δυνατότητα 

που υπάρχει στη σύγχρονη πλατφόρμα επικοινωνίας. 

• Συζητήσεις στην ολομέλεια με τη χρήση μικροφώνου και κάμερας από κάθε συμμετέχοντα. 

• Παρουσιάσεις από τις εκπαιδεύτριες με αξιοποίηση διαδικτυακών πηγών και web 2.0 

εργαλείων. 

Βασικό μέλημα κατά την πραγματοποίηση των σύγχρονων συναντήσεων του σεμιναρίου ήταν 

να δίνεται επαρκής χρόνος για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων. Δεδομένου ότι σε ένα e-

τμήμα μάθησης η επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων απαιτεί περισσότερο χρόνο από την 

επικοινωνία μέσα σε ένα «συμβατικό», διά ζώσης τμήμα, κατά το σχεδιασμό του σεμιναρίου 

ελήφθη υπόψη ο παράγοντας αυτός, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης όλων των 

τύπων αλληλεπίδρασης και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της διαδικτυακής ομάδας. Επειδή 

πολύ συχνά στην εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση ανακύπτουν διαφόρων ειδών τεχνικά 

προβλήματα (π.χ. διακοπή σύνδεσης στο διαδίκτυο) με αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι να βιώνουν 

άγχος, ανασφάλεια, απομόνωση, υπήρξε πρόβλεψη για την καταγραφή των σύγχρονων 

συναντήσεων των ομάδων, έτσι ώστε όσοι εκπαιδευόμενοι αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα 

κατά την παρακολούθηση των σεμιναρίων να μπορούν να ανατρέξουν στο σχετικό βίντεο κάθε 

συνάντησης, αναπληρώνοντας τα «κενά» (Conrad & Donaldson, 2004). Επιπλέον, η διαρκής 

υποστήριξη των εκπαιδευτριών και των εκπαιδευομένων από την τεχνική ομάδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

ήταν πολύτιμη σε όλη τη διάρκεια των σεμιναρίων και καθοριστικής σημασίας για την επίλυση των 

τεχνικών προβλημάτων (Hughes, 2004). 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης διαφόρων ειδών ασύγχρονες δραστηριότητες από τους 

εκπαιδευόμενους εκπαιδευτές, με την αξιοποίηση του χώρου ασύγχρονων «συζητήσεων» (forum) 

της εκπαιδευτικής πλατφόρμας: 

• Πριν την έναρξη των σύγχρονων συναντήσεων οι εκπαιδευόμενοι, αλλά και οι 

εκπαιδεύτριές τους, ανάρτησαν την αυτοπαρουσίασή τους, αξιοποιώντας διαδικτυακές 

πηγές και εργαλεία, σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες που τους είχαν δοθεί. Το γεγονός 

αυτό διευκόλυνε την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων στη δραστηριότητα 

αλληλογνωριμίας για το «σπάσιμο του πάγου» στην πρώτη σύγχρονη συνάντηση, καθώς 
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στοιχεία των ατομικών παρουσιάσεων αξιοποιήθηκαν από τις εκπαιδεύτριες για τη σύνθεση 

και παρουσίαση του «παζλ» της ομάδας.  

• Στη διάρκεια του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν επίσης διάφορες ασύγχρονες 

δραστηριότητες, ατομικές και ομαδικές, με στόχο την αρχική επεξεργασία από τους 

εκπαιδευόμενους θεμάτων της επόμενης σύγχρονης συνάντησης, την καταγραφή σκέψεων, 

απόψεων και συναισθημάτων από τη συμμετοχή τους στις σύγχρονες συναντήσεις, αλλά και 

προτάσεων για την αποτελεσματικότερη συνεργασία στο πλαίσιο της διαδικτυακής ομάδας.  

• Μετά την παρουσίαση των e-μικροδιδασκαλιών, οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές είχαν την 

ευκαιρία να αναστοχαστούν κριτικά επάνω στη διαδικασία, καταγράφοντας σκέψεις, 

απόψεις και προβληματισμούς στο «φόρουμ αναστοχασμού» που δημιουργήθηκε για το 

σκοπό αυτό.  

Λόγω του περιορισμένου χρόνου που μεσολαβούσε μεταξύ των σύγχρονων συναντήσεων κάθε 

ομάδας και δεδομένου ότι οι εκπαιδευόμενοι έπρεπε να προετοιμάσουν τις παρουσιάσεις των e-

μικροδιδασκαλιών τους, δεν υπήρξε η δυνατότητα πραγματοποίησης και άλλων ασύγχρονων 

δραστηριοτήτων για περαιτέρω εμβάθυνση σε επιμέρους θέματα του σεμιναρίου. Ωστόσο το 

«κενό» αυτό αναπληρώθηκε σε σημαντικό βαθμό από την παρουσίαση e-μικροδιδασκαλιών από 

όλους τους εκπαιδευόμενους, γεγονός που τους έδωσε την ευκαιρία να δοκιμαστούν στο ρόλο του 

e-εκπαιδευτή, προσπαθώντας να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν στη διάρκεια 

κάθε σεμιναρίου, καθώς επίσης να δώσουν και να πάρουν ανατροφόδοτηση από 

συνεκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές (Pavlis-Korres & Leftheriotou, 2016).  

Τέλος, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική λειτουργία των διαδικτυακών ομάδων σε 

όλη τη διάρκεια των σεμιναρίων, οι εκπαιδεύτριες της ΓΓΔΒΜΝΓ προσπάθησαν να διευκολύνουν 

την αλληλεπίδραση μέσα στις ομάδες, να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων 

στην εκπαιδευτική διεργασία και να συμβάλουν στην επίλυση των προβλημάτων που ανέκυπταν, 

λαμβάνοντας υπόψη το στάδιο ανάπτυξης κάθε ομάδας (Conrad & Donaldson, 2004).  

 

► Αξιολόγηση των σεμιναρίων 

Στόχος της αξιολόγησης των σεμιναρίων ήταν αφενός να διερευνηθούν οι απόψεις των 

εκπαιδευόμενων e-εκπαιδευτών σχετικά με την επίτευξη του βασικού σκοπού και των επιμέρους 

στόχων των σεμιναρίων, καθώς και οι απόψεις τους για το πώς βίωσαν τη συμμετοχή τους στην 

εκπαιδευτική διεργασία (Conrad & Donaldson, 2004). 

Στο τέλος της πρώτης σύγχρονης συνάντησης κάθε σεμιναρίου, ζητήθηκε από τους 

εκπαιδευόμενους να εκφράσουν ανώνυμα και ατομικά το κυρίαρχο συναίσθημα που ένιωσαν από 

τη συμμετοχή τους σε αυτή. Οι απαντήσεις τους, όπως καταγράφηκαν στο διαδικτυακό «τοίχο» 

(wallwisher-padlet) που είχαν στη διάθεσή τους, συνέθεταν το «συναισθηματικό χάρτη» των 

ομάδων. Οι εκπαιδευόμενοι και των τριών σεμιναρίων εξέφρασαν κυρίως ικανοποίηση και 

ενδιαφέρον για τη συνέχεια της εκπαιδευτικής διεργασίας στην οποία συμμετείχαν. Επισημαίνεται 

ότι δεν εκφράστηκαν από τους συμμετέχοντες «αρνητικά» συναισθήματα (π.χ. απομόνωση-

αποξένωση, άγχος), γεγονός που θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό για την περαιτέρω ανάπτυξη της 

δυναμικής και την αποτελεσματική λειτουργία των διαδικτυακών ομάδων στο πλαίσιο των 

σεμιναρίων εκπαίδευσης των e-εκπαιδευτών. 

Στην τελευταία σύγχρονη συνάντηση όλων των ομάδων δόθηκε χρόνος στους εκπαιδευόμενους 

να συμπληρώσουν διαδικτυακά ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση κάθε σεμιναρίου. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων όλοι οι εκπαιδευόμενοι έμειναν ευχαριστημένοι από τη 

συμμετοχή τους στα σεμινάρια και από τις εκπαιδεύτριές τους, ενώ επίσης θεωρούν ότι τα 

σεμινάρια τους διευκόλυναν στην αποτελεσματικότερη άσκηση του ρόλου τους ως e-εκπαιδευτές. 

Σε σχετική ερώτηση του ερωτηματολογίου δήλωσαν ότι προτίθενται να εφαρμόσουν στα δικά τους 

e-τμήματα σχεδόν όλες τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν ως εκπαιδευόμενοι, και αυτό 

ήταν εμφανές και κατά την παρουσίαση των e-μικροδιδασκαλιών τους. Στη συνέχεια παρατίθενται 

αναλυτικά οι απόψεις των εκπαιδευομένων e-εκπαιδευτών σχετικά με τις δραστηριότητες, τις 

εκπαιδευτικές τεχνικές και τα διδικτυακά εργαλεία (web 2.0) των σεμιναρίων που προτίθενται να 

αξιοποιήσουν περισσότερο στη διδασκαλία τους στα e-ΚΔΒΜ: 
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 Σύγχρονη δραστηριότητα γνωριμίας (σε ποσοστό 75% επί του συνόλου των 

εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης) 

 Ασύγχρονη δραστηριότητα αυτοπαρουσίασης (42%) 

 Έκφραση απόψεων στην ολομέλεια με τη χρήση του chat (83%) 

 Έκφραση απόψεων στην ολομέλεια με τη χρήση κάμερας (75%) 

 Έκφραση απόψεων στην ολομέλεια με τη χρήση μικροφώνου (75%) 

 Παρουσιάσεις με powerpoint (83%) και με χρήση video (75%) 

 Εργασία σε δυάδες (83%) 

 Εργασία σε ομάδες (75%) 

 Καταιγισμός ιδεών (75%) 

 Μελέτη περίπτωσης σε ομάδες (50%) 

 Wallwisher/padlet (75%) 

 Φόρουμ με χρήση avatar (58%) και «κλασσικό» φόρουμ (25%) 

 Ανακοινώσεις 58%  

 Ημερολόγιο 42% 

 Γλωσσάρι 42% 

Οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές, στην πλειοψηφία τους (75%), εξέφρασαν την άποψη ότι η 

διάρκεια των σεμιναρίων ήταν ικανοποιητική, ωστόσο μερικοί (25%) θεώρησαν ότι τα σεμινάρια 

θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερης διάρκειας. Ικανοποιημένοι έμειναν επίσης και από το περιεχόμενο 

των σεμιναρίων που τους φάνηκε στο σύνολό του πολύ χρήσιμο. Πιο συγκεκριμένα, από τις 

επιμέρους θεματικές ενότητες των σεμιναρίων, θεώρησαν «πάρα πολύ χρήσιμες» τις εξής: 

Επικοινωνιακά εργαλεία σε διαδικτυακό περιβάλλον (100%), Παρουσίαση του περιεχομένου του 

σεμιναρίου και του τρόπου εργασίας κατά τη διάρκειά του (92%), Ρόλος του e-εκπαιδευτή (92%), 

Σχεδιασμός και παρουσίαση e-μικροδιδασκαλιών (92%), Αξιοποίηση εργαλείων για τη δημιουργία 

και τον εμπλουτισμό εκπαιδευτικού υλικού (84%), Αλληλεπίδραση σε διαδικτυακό περιβάλλον 

μάθησης (83%), Αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων (83%), Εξοικείωση με τη σύγχρονη και 

ασύγχρονη πλατφόρμα (83%).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σχετικά με 

τους τρόπους μέσω των οποίων προωθήθηκε και αναπτύχθηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ 

εκπαιδευτριών και εκπαιδευομένων και μεταξύ των εκπαιδευομένων στη διάρκεια των σεμιναρίων. 

Πιο συγκεκριμένα, θεωρούν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτριών και εκπαιδευομένων 

επιτεύχθηκε κυρίως μέσω:  

 E-mail (σε ποσοστό 100% επί του συνόλου των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών που 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των σεμιναρίων) 

 Χρήσης κάμερας (100%)   

 Σύγχρονης δραστηριότητας γνωριμίας της ομάδας (92%) 

 Φόρουμ με avatars (92%)   

 Συζήτησης στην ολομέλεια με χρήση μικροφώνου/κάμερας (92%) 

 Φόρουμ υποστήριξης για το σχεδιασμό των e-μικροδιδασκαλιών (92%) 

Επιπλέον θεωρούν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευομένων αναπτύχθηκε κυρίως μέσω:  

 Εργασίας σε ομάδες (92%) 

 Εργασίας σε δυάδες (92%) 

 Συζήτησης στην ολομέλεια μέσω chat (92%) 

 Φόρουμ αναστοχασμού για e-μικροδιδασκαλίες (92%) 

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές, στις απαντήσεις τους σε μία από τις ανοικτές 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, εξέφρασαν την επιθυμία να διατηρήσουν την επαφή τους μετά το 

σεμινάριο, έτσι ώστε να μπορούν να αλληλοϋποστηρίζονται και να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές 

από τη διδασκαλία στα τμήματα των e-ΚΔΒΜ (Anderson & Garrison, 1998). Πράγματι, μετά την 

ολοκλήρωση του σεμιναρίου, συνέχισαν να συζητούν μέσω του φόρουμ της ασύγχρονης 

πλατφόρμας, ανταλλάσσοντας πληροφόρηση και εμπειρίες σχετικά με τη διδασκαλία στα e-

τμήματα, αλλά και διαφόρων ειδών προσωπικές πληροφορίες. Τέλος, παρουσιάζονται ορισμένες 
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χαρακτηριστικές απαντήσεις εκπαιδευόμενων e-εκπαιδευτών σε ανοικτή ερώτηση του 

ερωτηματολογίου σχετικά με τις εμπειρίες τους από την παρακολούθηση του σεμιναρίου: 

 «Το σεμινάριο ήταν κάτι καινούργιο για μένα… στην πορεία κατάλαβα τη χρησιμότητά του και σε 

αυτό βοήθησαν οι εκπαιδευτές με τον τρόπο διδασκαλίας και παρουσίασης… 

 …Οι εκπαιδεύτριες με βοήθησαν να χρησιμοποιώ νέα τεχνολογικά μέσα που ήταν άγνωστα για 

μένα… 

 …Μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε και να αξιοποιήσουμε και εμείς έναν νέο τρόπο 

διδασκαλίας που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα τον παραδοσιακό, καθώς έχει αντίστοιχες 

δυνατότητες και ίσως και περισσότερες… 

 …Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα!» 
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MOOC ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

 

Βασίλειος Νεοφώτιστος 
 

 

 

Περίληψη 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) όπως ήταν 

φυσικό επηρέασε δραστικά την παροχή εκπαιδευτικού υλικού μέσω του διαδικτύου. Σήμερα υπό 

την αιγίδα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και οργανισμών τα MOOCs (Massive Open Online 

Courses) ή Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθιση καταγράφοντας 

μία ξεχωριστή δυναμική στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης. Τα MOOCs θεωρούνται ως η πλέον 

πρόσφατη εξέλιξη στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Ουσιαστικά αποτελούν το επιστέγασμα 

πλατφόρμων υποβοήθησης όπως π.χ. το Moodle σε πιο ολοκληρωμένη και αυτόνομη μορφή. Στην 

παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, μέσα από μια συστηματική επισκόπηση του πεδίου των 

MOOCs, παρουσιάζεται η δομή της σχεδίασης τους, οι δυνατότητες που προσφέρουν, η σχέση τους 

με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, το παιδαγωγικό τους υπόβαθρο, καθώς και οι δυνατότητες που 

προσφέρουν για αυτομάθηση.  

Λέξεις Κλειδιά:MOOC, αυτομάθηση, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

 

 

Τα MOOCs (Massive Open Online Courses) είναι προσφερόμενα προγράμματα σπουδών που 

αναφέρονται σε ποικίλα επιστημονικά πεδία και διατίθενται σε πλήθος ανθρώπων μέσω διαδικτύου 

χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Το μόνο που χρειάζεται ο χρήστης είναι η κατοχή του κατάλληλου 

εξοπλισμού που θα του επιτρέπει να συνδεθεί με την αντίστοιχη πλατφόρμα του εκάστοτε 

εκπαιδευτικού οργανισμού. Το ακρωνύμιο του ονόματος MOOC στηρίζεται στο πνεύμα της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας-παροχής που περιλαμβάνει τη μαζικότητα και την ελεύθερη συμμετοχή 

σε μία σειρά διαδικτυακών μαθημάτων. Η ανάπτυξη των MOOCs έχει τις ρίζες της στο κίνημα της 

ανοικτής εκπαίδευσης (Open Education Movement) το οποίο πρεσβεύει ότι η γνώση πρέπει να 

μοιράζεται ελεύθερα, καθώς και ότι η επιθυμία και η ανάγκη των ανθρώπων για μάθηση πρέπει να 

ικανοποιείται δίχως δημογραφικούς, οικονομικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς (Peters, 2008). 

Ο χρήστης εφόσον δηλώσει μέσω εγγραφής την επιθυμία του να συμμετέχει στη συγκεκριμένη 

εκπαιδευτική διαδικασία, έχει τη δυνατότητα να πάρει μέρος σε ομάδες συζητήσεων, σε wikis, να 

παρακολουθεί βίντεο και να αξιολογείται ή να αυτοαξιολογείται μέσω κουίζ, εργασιών και άλλων 

λειτουργιών. Είναι επίσης σημαντικό ότι στις περισσότερες σειρές μαθημάτων δεν υπάρχουν 

οριζόμενα προαπαιτούμενα σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των υποψηφίων συμμετεχόντων.  
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Εικόνα 1: Χαρακτηριστικά MOOC 

 

Ιστορική αναδρομή 

 

Από το 2002 το πανεπιστήμιο του MIT με το OpenCourseWare παρείχε ένα πακέτο σημειώσεων, 

διαλέξεων, υλικό αξιολόγησης και ηχογραφήσεων. Πολλά πανεπιστήμια ακολούθησαν την 

προσπάθεια με πιο σημαντικό το Yale το 2007. Στη βάση αυτή γεννήθηκε η ανάγκη για τη 

δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα μπορούσε να φιλοξενήσει και να υποστηρίξει τα 

προσφερόμενα εκπαιδευτικά πακέτα. Το 2007 ξεκίνησε τη λειτουργία της η διαδικτυακή 

πλατφόρμα iTunesU η οποία πρόσφερε τις υπηρεσίες της χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες. 

Ωστόσο το κύριο στοιχείο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης που είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ του 

συμμετέχοντα και του εκπαιδευτικού υλικού παρουσίαζε ιδιαίτερα προβλήματα. Το 2008, οι 

καναδοί καθηγητές, Siemens και Cormier εφευρίσκουν τον όρο MOOC. Το πρώτο MOOC με θέμα 

"Connectivism & Connective Knowledge" των Siemens & Downes, γνωστό ως CCK08, διεξήχθη 

το Σεπτέμβριο του 2008, από το Πανεπιστήμιο της Μανιτόμπα του Καναδά και έλαβαν μέρος σε 

αυτό 2000 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Το 2011 τα MOOCs πλέον γίνονται ευρέως γνωστά 

και εκτός Αμερικής, ενώ το 2012 δημιουργήθηκαν τρεις πλατφόρμες (edX, Coursera, Udacity). Την 

ίδια χρονιά, ακολούθησε η πλατφόρμα FutureLearn, αποτέλεσμα σύμπραξης 12 πανεπιστημίων του 

Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και το πρώτο MOOC στην Αυστραλία από το New South Wales 

University (Καζάκου, κ.ά., 2014).  

Σήμερα προσφέρονται ανοιχτά μαθήματα με μεγάλο εύρος θεματολογίας από μη 

κερδοσκοπικές ή κερδοσκοπικές πλατφόρμες σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς τα 

οποία απευθύνονται είτε σε ευρύ κοινό είτε σε στοχευόμενο πληθυσμό επαγγελματικών κλάδων. 

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα edX η οποία αποτελεί σύμπραξη μεγάλου αριθμού πανεπιστημίων 

ανά την υφήλιο με πιο γνωστά τα πανεπιστήμια του Harvard, του MIT, της Sorbonne, του Peking, 

του Columbia κ.άλ., προσφέρει μαθήματα προσανατολισμένα στην τέχνη, στην τεχνολογία, στη 

μηχανική, στα μαθηματικά και στη χημεία. Παρόμοια θεματολογία έχει και η πλατφόρμα Udacity 

του Πανεπιστημίου Stanford. Η πλατφόρμα Coursera έχοντας ως μέλη 108 πανεπιστήμια, μεταξύ 

αυτών της Lausanne, της Pennsylvania, του Yale, κ.άλ. προβάλει την εκπαιδευτική της προσέγγιση 

βάσει των αρχών του εκπαιδευτικού ψυχολόγου Bloom. Κύριος στόχος είναι η υποβοήθηση των 

συμμετεχόντων με συνεχή ανατροφοδότηση ώστε να κατανοήσουν πλήρως το θέμα πριν από τη 

μετάβαση τους σε ένα ανώτερο επίπεδο. Δίνει έμφαση σε ανθρωπιστικές, κοινωνικές και φυσικές 

επιστήμες, στην τεχνολογία, τη μουσική και τον κινηματογράφο. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρεται όμως σε στοχευόμενο πληθυσμό αποτελεί η 

διαδικτυακή ιστοσελίδα http://www.europeanschoolnetacademy.eu/ η οποία απευθύνεται κατά 

κύριο λόγο σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φθάνοντας 

το 2014 τους δέκα χιλιάδες συμμετέχοντες. Ανάλογη πλατφόρμα είναι η Khan Academy 

(https://www.khanacademy.org/), η οποία προσφέρει πλήθος ψηφιακών διαλέξεων σε σχέση με 

https://www.coursera.org/
http://www.europeanschoolnetacademy.eu/
https://www.khanacademy.org/


 201 

εκπαιδευτικά θέματα και σε συνδυασμό με αυτοματοποιημένες εξετάσεις για συνεχιζόμενη 

αξιολόγηση.  

 

Αυτομάθηση 

 

Η σειρά μαθημάτων MOOCs είναι οργανωμένη χρονικά, συνήθως με μία θεματική ενότητα ανά 

εβδομάδα η οποία περιλαμβάνει πολυμεσικό υλικό, εκφωνήσεις εργασιών, ασκήσεις εμπέδωσης 

και αυτοαξιολόγησης. Όλο το εγχείρημα υποστηρίζεται τεχνικά με τη δυνατότητα που προσφέρεται 

στους συμμετέχοντες για παράθεση αποριών και προβλημάτων προς τους τεχνικούς υπευθύνους 

και τους διδάσκοντες της πλατφόρμας. Ταυτόχρονα η ύπαρξη forum παρέχει τη δυνατότητα στον 

οποιοδήποτε εκπαιδευόμενο να προβάλει, να συζητήσει και να παραθέσει προτάσεις ή απορίες 

στους άλλους συναδέλφους του.  

Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες χαρακτηρίζονται ως ελεύθερες κοινότητες μάθησης δίνοντας 

την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να επιλέξουν οι ίδιοι το βαθμό ενασχόλησης τους με το 

επιλεγόμενο γνωστικό αντικείμενο. Οι συμμετέχοντες σε ένα MOOC έχουν διαφορετικό γνωστικό 

υπόβαθρο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και με οικείο ρυθμό ενεργοποίησης και συμμετοχής. Η ίδια 

η πλατφόρμα πριν και κατά τη διάρκεια της εγγραφής ενημερώνει τον υποψήφιο «μαθητή» για τις 

υποχρεώσεις του σε σχέση με τους χρονικούς περιορισμούς καθώς και για το περιεχόμενο στο 

οποίο πρέπει να εντρυφήσει, ώστε στο τέλος του προγράμματος να λάβει πιστοποιητικό επιτυχούς 

συμμετοχής. Σύμφωνα με τον Kizilcec et al., (2013), οι συμμετέχοντες ταξινομούνται σε 

συσχετισμό με το βαθμό συμμετοχής τους στο πρόγραμμα σε α) completing, β) auditing, γ) 

disengaging, δ) sampling. Ουσιαστικά, οι συμμετέχοντες εμπλέκονται σε μια διαδικασία 

αυτομάθησης βάσει της οποίας αναγνωρίζονται και ικανοποιούνται οι ατομικές ανάγκες και 

προσδοκίες τους. Η μάθηση βιώνεται ως ατομική υπόθεση μέσα από στην οποία ο διαδικτυακός 

σπουδαστής αποφασίζει ατομικά, για το ποσοστό συμμετοχής του στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ταυτόχρονα μετέχει σε διαδικασίες αυτενέργειας, αυτοέκφρασης, αυτοκαθορισμού, αυτοελέγχου 

και αυτοεξέλιξης. Η κάθε πλατφόρμα υποστηρίζοντας μια σειρά μαθημάτων προσφέρει 

εκπαιδευτικό υλικό που σύμφωνα με τον Downes, (2009a) θα πρέπει να δοκιμαστεί από τους 

εκπαιδευόμενους επιλέγοντας μόνο τα ενδιαφέροντα και επίκαιρα, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο ένα ιδιωτικό “portfolio” γνώσης. 

 

Είδη MOOCs 

 

Τα MOOCs διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) Το cMOOC βασισμένο στο δίκτυο (network-

based). Στηρίζεται κυρίως στη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης με συλλογικά δομημένη 

γνώση (socially constructive knowledge). Προϋποθέτει την έκθεση του εκπαιδευόμενου σε ένα 

συμμετοχικό περιβάλλον μάθησης χρησιμοποιώντας κατανεμημένα μέσα.. Σύμφωνα με τους 

Leontyev & Baranov, (2013) τα cMOOCs χαρακτηρίζονται από τη θεωρεία του κοννεκτιβισμού 

αποτελώντας μία στροφή προς τη διαδικτυακή εκπαίδευση η οποία κυριαρχεί σήμερα στη 

σύγχρονη παιδαγωγική. β) Το xMOOC βασισμένο στο περιεχόμενο (content-based). Προσελκύει 

τις περισσότερες εγγραφές, διακατέχεται από εμπορικό ενδιαφέρον, φιλοξενεί μαθήματα 

σημαντικών καθηγητών πανεπιστημίων και περιβάλλεται από μεγάλη προβολή και 

αναγνωσιμότητα. Αυτήν την κατηγορία των MOOCs χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες 

Coursera, edX και Udacity. Στα συγκεκριμένα προγράμματα προτάσσεται το περιεχόμενο και πως 

αυτό θα γίνει «κτήμα» των εκπαιδευομένων. Τα MOOCs αυτού του τύπου χρησιμοποιούν ως 

εκπαιδευτικό μοντέλο τις αρχές του αντικειμενισμού (instructivism). γ) vMOOC βασισμένο στην 

εργασία (task-based). Έχει ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Περιβάλλεται 

από κανόνες και συγκεκριμένο αριθμό εργασιών ώστε ο κάθε εκπαιδευόμενος να ολοκληρώνει με 

επιτυχία το πρόγραμμα. Τα vMOOCs χρησιμοποιούν ως εκπαιδευτικό μοντέλο ένα συνδυασμό από 

τις αρχές του κοννεκτιβισμού και του αντικειμενισμού. Ο όρος vMOOC (vocational MOOC) 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει MOOCs τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και την 

αξιολόγηση επαγγελματιών βάσει συνθηκών κυρίως προσομοίωσης (Lane, 2012). 
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Παιδαγωγική Προσέγγιση 

 

Γενικότερα η φιλοσοφία των MOOCs αποτελεί μία μίξη των θεωριών μάθησης με τον 

αντικειμενισμό, τον κονστρουκτιβισμό, τον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό και τον κοννεκτιβισμό να 

κυριαρχούν. Η ανάπτυξη των εργαλείων Web 2.0 δίνει επιπλέον δυνατότητες στους χρήστες του 

διαδικτύου για αυτομάθηση αλλά και για την άμεση προβολή των ιδεών τους στους άλλους. Η 

επικείμενη ανατροφοδότηση και η αλληλεπιδραστικότητα μεταξύ των χρηστών ενεργοποιεί τη 

μάθηση αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και τη δεξιότητα της κριτικής αντίληψης. Κάθε σειρά 

μαθημάτων MOOCs προσφέρει και δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης όπου οι χρήστες 

γνωρίζονται, συνομιλούν και λύνουν τις απορίες τους. Κάποια γνωστικά αντικείμενα προϋποθέτουν 

ομαδικές εργασίες, επιβάλλοντας κατά κάποιον τρόπο την ομαδοσυνεργατική μάθηση.  

Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο αποτελεί η αλληλεπιδραστική αξιολόγηση που εντάσσεται 

στις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων. Κάθε σπουδαστής αξιολογεί έργα συναδέλφων του, 

σημειώνοντας παρατηρήσεις και σχόλια που στηρίζονται στο δικό του γνωστικό υπόβαθρο. Η 

ανατροφοδότηση που διεξάγεται έχει ουσιαστική σημασία γιατί μέσω αυτής αξιολογούνται οι 

συμμετέχοντες, το ίδιο το πρόγραμμα και στη συνέχεια ο βαθμός μεταβίβασης της γνώσης. Η 

συγκεκριμένη προσέγγιση στηρίζεται στον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό ο οποίος εστιάζει στις 

σχέσεις που αφορούν τις δράσεις και τις καταστάσεις που εμπεριέχουν τη «διαπραγμάτευση», σε 

σημείο όπου οι συμμετέχοντες προσανατολίζουν τις προσπάθειές τους στην επίτευξη της 

διυποκειμενικότητας και της κοινόχρηστης σημασιοδότησης (Vygotsky, 1981).  

Η λειτουργία της αυτομάθησης βασίζεται κυρίως στη θεωρία του κονστρουκτιβισμού, η οποία 

βασίζεται στην άποψη ότι η γνώση «κατασκευάζεται» από τον ίδιο το συμμετέχοντα σε συσχετισμό 

με τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες του. Η μάθηση προσεγγίζεται ως μια ενεργή διαδικασία 

στην οποία οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχοντας στις διεργασίες της πλατφόρμας δομούν τη γνώση, 

οικειοποιώντας την στον περιβάλλοντα κόσμο τους. Η οργάνωση των συγκεκριμένων σειρών 

μαθημάτων MOOCs στηρίζεται πάνω στο ότι η γνωστική διαδικασία προσαρμόζεται προκειμένου 

να εξυπηρετήσει την προσωπική αναζήτηση του κάθε συμμετέχοντα για βιωσιμότητα (von 

Glasersfeld, 1996). Σύμφωνα με τον Kelly, (1955) ο υποψήφιος σπουδαστής επιλέγει ελεύθερα από 

ένα πλήθος προγραμμάτων γνωστικών αντικειμένων, στην ουσία από ένα περιβάλλον ανοιχτό σε 

έναν άπειρο αριθμό κατασκευών.  

Ο διαδικτυακός χαρακτήρας των MOOCs προσεγγίζει μία νέα υπό έλεγχο θεωρία μάθησης, 

εκείνης του κονεκτιβισμού. Ο κονεκτιβισμός υποστηρίζει ότι η γνώση παράγεται στη συγκεκριμένη 

περίπτωση μέσα από τη διαδικασία σύνδεσης ενός ενήλικα μέσα σε μια ψηφιακή κοινότητα 

μάθησης ο οποίος δίνει και παίρνει πληροφορίες. Η συμμετοχή και η δημιουργία συνδέσεων από το 

κάθε άτομο, προσφέρει τη δυνατότητα να ανακαλύπτει και να μεταφέρει νέα γνώση, λειτουργώντας 

όπως ένας κόμβος σε ένα δίκτυο (Ντιγκμπασάνης, 2001). Η μάθηση δομείται σε ένα σύστημα 

δικτυακών δραστηριοτήτων μέσα από εικονικές και πραγματικές κοινότητες ενισχύοντας το «που» 

μαθαίνουμε και όχι σε σχέση με το «τι» ή το «πως». Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες δίνουν μεγάλο 

βάρος στη οργάνωση όσον αφορά τη διαδικασία της ροής των πληροφοριών. Ο σχεδιασμός του 

μαθήματος περιλαμβάνει ένα σύμπλεγμα πόρων γύρω από ένα αντικείμενο-περιοχή και όχι μια 

γραμμική σειρά που όλοι οι φοιτητές πρέπει να ακολουθούν (Siemens, 2005). Το συγκεκριμένο 

περιβάλλον χαρακτηρίζεται από: α) αυτονομία επιλογής στη εκπαιδευτική διαδικασία, β) 

ποικιλομορφία όσον αφορά τον πληθυσμό (McRae, 2006), γ) ανοιχτή μάθηση, διασφαλίζοντας την 

ελεύθερη ροή των πληροφοριών μέσω του δικτύου και ενθαρρύνοντας την κοινή χρήση και δ) την 

αλληλεπιδραστικότητα, η οποία διέπει τη λειτουργία του όλου εγχειρήματος.  

Ωστόσο ο κονεκτιβισμός αμφισβητείται με αποτέλεσμα να υπάρχει η ανάγκη διαμόρφωσης 

μιας θεωρίας για τα MOOCs. Υποστηρίζεται ότι δεν παρέχει επαρκή εξήγηση της μάθησης 

φαινομένων σε Web 2.0, και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να παράσχει επαρκή παιδαγωγική 

προσέγγιση για τα MOOCs. Επίσης δεν θεωρείται ως μια θεωρία μάθησης, επειδή τα αξιώματά του 

δεν πληρούν τα κριτήρια και δεν προσφέρει κάτι καινούριο. Απλά είναι ένα μίγμα ιδεών που 

υπάρχουν ήδη σε άλλες θεωρίες μάθησης (Kop & Hill, 2008, Lange, 2012).  
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Όσον αφορά τη δομή των xMOOC και vMOOC επικρατεί ο αντικειμενισμός, στον οποίο ο 

δάσκαλος - εκπαιδευτής καθώς και οι υπεύθυνοι σχεδίασης της πλατφόρμας δημιουργούν όλες 

εκείνες τις διαδικασίες, τους πόρους και τις προϋποθέσεις που οδηγούν στην επιτυχία του 

εγχειρήματος. Τα προγράμματα σπουδών έχουν σχεδιαστεί γύρω από την έννοια της επίτευξης 

συγκεκριμένων διδακτικών στόχων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να προχωρήσουν μέσα από μια 

σειρά βημάτων κατά μήκος προκαθορισμένων διαδρομών γραμμικής γνώσης. Προχωρούν στο 

επόμενο επίπεδο μόνο αν έχουν αφομοιώσει τις ήδη παρεχόμενες γνωστικές πληροφορίες. Ο κάθε 

«μαθητής» το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει διαθέσιμο χρόνο, ώστε να πετύχει τα σκοπό του 

(Reeves & Reeves, 1997).  

 

Πλεονεκτήματα  

 

Το κύριο όφελος των MOOCs αποτελεί η δυνατότητα που προσφέρουν στους χρήστες να έχουν 

πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα διάσημων πανεπιστημίων ανεξάρτητα από τη γεωγραφική 

τους θέση, την ηλικία ή τη μόρφωσή τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού του εγχειρήματος 

προσφέρεται δωρεάν και διέπεται από τις αρχές και τους κανόνες της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 

και της εκπαίδευσης ενηλίκων (Hyman, 2012). Για τους χρήστες αποτελεί ιδιαίτερο κίνητρο η 

δυνατότητα απόκτησης πρόσβασης σε εκπαιδευτικά προγράμματα που υποστηρίζονται από 

διάσημα και μεγάλα πανεπιστήμια (Karsenti, 2013). Επίσης είναι θετικό ότι ο κάθε εκπαιδευόμενος 

μπορεί να προσαρμόσει το ρυθμό μάθησης του σύμφωνα με το διαθέσιμο χρόνο του και δεν 

υπάρχει ποινή (οικονομική ή μελλοντικού αποκλεισμού) σε περίπτωση διακοπής της εγγραφής του 

στο πρόγραμμα. Ο Barber, (2013) σημειώνει ότι η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης προάγει τον 

εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης. 

 

Μειονεκτήματα 

 

Οι πλατφόρμες MOOCs παρέχουν στους εκπαιδευομένους μεγάλο εύρος γνωστικό αντικειμένων. 

Ωστόσο είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά τις θετικές επιστήμες. Αυτό οφείλεται 

κυρίως ότι είναι πιο εύκολη η διδακτική προσέγγιση των επιστημών αυτών μέσω διαδικτύου παρά 

σε σχέση με κοινωνικά και ανθρωπιστικά αντικείμενα. Επίσης είναι αντιληπτό ότι χρειάζονται 

κονδύλια για να υποστηρίξουν το όλο εγχείρημα. Οι τρεις κυρίαρχες πλατφόρμες που προσφέρουν 

σειρές μαθημάτων υποστηρίζονται από τα πλέον γνωστά και εύπορα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά 

την υφήλιο. Ειδικότερα, οι πλατφόρμες Coursera και Udacity προχώρησαν σε πολιτικές συλλογής 

πόρων οι οποίες περιλαμβάνουν πωλήσεις δεδομένων των εκπαιδευομένων σε πιθανούς εργοδότες, 

τακτική η οποία σύμφωνα με τους Liyanagunawardena, Adams & Williams (2013) αποτελεί ηθικό 

ατόπημα. Επίσης, γίνονται διεργασίες που αφορούν συνεργασίες με εκδοτικούς οίκους σε σχέση με 

διάθεση ψηφιακού υλικού, αναζήτηση χορηγιών και θέσπιση τελών για πιστοποίηση των γνώσεων 

(Marshall, 2013). Προβλήματα επίσης παρουσιάζονται, στην αδυναμία ταυτοποίησης των 

συμμετεχόντων, στην αξιολόγηση, στο υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης των μαθημάτων και στην 

λογοκλοπή (EDUCAUSE, 2012, Yuan & Powell, 2013).  

Τα ποσοστά εγκατάλειψης στα MOOCs τα οποία προσφέρονται ακόμη και από φημισμένα 

πανεπιστήμια (Stanford, MIT) ξεπερνούν το 80%. Για την αντιμετώπιση της διαρροής, η Coursera 

προσφέρει μικρότερης διάρκειας μαθήματα, ενώ και η edX προχώρησε ακόμη περισσότερο 

προσφέροντας εξατομικευμένα διαδικτυακά μαθήματα (Stewart, 2013). Ένα μειονέκτημα στα 

περισσότερα MOOCs είναι ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απλά εγγράφονται και 

συμπεριφέρονται ως απλοί επισκέπτες. Παρακολουθούν το διδακτικό υλικό (Guthrie, 2012) ως 

ανενεργοί χρήστες (Kop, 2011), δρώντας ως καταναλωτές και όχι ως ανατροφοδότες και 

δημιουργοί εκπαιδευτικού υλικού. 
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Συμπεράσματα 

 

Τα MOOCs παρουσιάζονται ως το πιο σύγχρονο εγχείρημα σήμερα στην παροχή της γνώσης. 

Αποτελούν πλέον στρατηγική εκπαιδευτικού σχεδιασμού και εφαρμογής μεγάλων πανεπιστημίων 

και επενδυτών ανά την υφήλιο. Ο συνεχής αυξανόμενος αριθμός αιτήσεων εκπαιδευομένων που 

επιθυμούν να ξεφύγουν από τα στενά πλαίσια της παραδοσιακής διδασκαλίας και να καλύψουν τις 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες καθιστά την παροχή εκπαιδευτικών διαδικτυακών προγραμμάτων 

απαραίτητη.  

Το εγχείρημα σαφώς παρουσιάζει και μειονεκτήματα που οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί 

καλούνται να τα αντιμετωπίσουν. Στην Ελλάδα, μόνο το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει τα 

«Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα» (http://ocw-project.uoa.gr/). Αναμφίβολα, υπάρχουν πολλά 

ανοικτά ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με τα MOOCs, με τα οποία θα μπορούσε να ασχοληθεί 

κάποιος ερευνητής και κυρίως σε σχέση με τη στάση των ίδιων των συμμετεχόντων απέναντι σε 

αυτά τα προγράμματα. 
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ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΣΤΑ e- ΚΔΒΜ: ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ  

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

 

Ιλόνα-Ελευθερία Ουασίτσα, Αικατερίνη Μακρή 

Αντώνης Σκαρβέλης, Δήμητρα-Νίκη Μαζαράκη 
 

 

 

Περίληψη 
 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των πρώτων εξ αποστάσεως ΚΔΒΜ (e-ΚΔΒΜ) συνιστά μία δέσμη 

ενεργειών που εντάσσονται στο έργο “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και 

Νοτίου Αιγαίου” και καλύπτουν ανάγκες γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στους Δήμους που έχουν 

λίγους κατοίκους, είναι δυσπρόσιτοι ή παρουσιάζουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Η σημαντική 

νέα παράμετρος που διαφοροποιεί τα e-ΚΔΒΜ από τις υπάρχουσες δομές των ΚΔΒΜ, σε σχέση 

τόσο με τη μορφή των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών όσο και με την αξιοποίηση του 

υλικού και των διαθέσιμων υποδομών είναι η χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών).  

Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται σε δύο κύριες και οργανικά συνδεδεμένες πτυχές του 

περιβάλλοντος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των e-ΚΔΒΜ: το σύστημα που χρησιμοποιείται από 

εκπαιδευτές, στελέχη εκπαίδευσης και εκπαιδευόμενους και το εκπαιδευτικό υλικό που 

περιλαμβάνει. Ειδικότερα εκτίθεται το σκεπτικό της επιλογής των συγκεκριμένων εργαλείων ως 

μέσων ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και περιγράφονται τα βασικά λειτουργικά τους 

χαρακτηριστικά –με έμφαση στην προσαρμογή τους για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους των 

περιοχών κάλυψης του έργου. Επίσης αναφέρονται οι αρχές που καθοδήγησαν την προσαρμογή 

του υλικού των ΚΔΒΜ για χρήση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον και παρατίθενται ενδεικτικά 

παραδείγματα δραστηριοτήτων από ένα εύρος θεματικών ενοτήτων.Λέξεις-κλειδιά: ανοικτή / εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, ΤΠΕ, ηλεκτρονική μάθηση 

 

e-ΚΔΒΜ: θεσμικό περικείμενο και στοχοθεσία 
 

Τα ηλεκτρονικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (e-ΚΔΒΜ) εντάσσονται στα “Κέντρα Διά Βίου 

Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου”. Καλύπτουν επιμορφωτικές ανάγκες 

γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα στοχεύουν: α) στην κάλυψη επιμορφωτικών 

αναγκών δυσπρόσιτων δήμων, δήμων με λίγους κατοίκους ή αυτών που παρουσιάζουν μεγάλη 

γεωγραφική διασπορά και β) στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

ως βασικού εργαλείου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα e-ΚΔΒΜ αξιοποιούν συστήματα, 

μεθοδολογίες, εργαλεία και εκπαιδευτικά υλικά που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των Πράξεων 

“Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής 

Εμβέλειας ΑΠ7 και ΑΠ8”
40

,υλοποιούνται από την ομάδα έργου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά 

                                                      
40οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ 

(2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 7: «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενήλικων στις 8 Περιφέρειες 

Σύγκλισης» με κωδικό MIS 375686 και Άξονας Προτεραιότητας 8: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 
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Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) υπό την επίβλεψη και επιστημονική καθοδήγηση του 

Επιστημονικού Υπευθύνου του Έργου σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδας της Γενικής 

Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ).  

Οι ΤΠΕ στα e-ΚΔΒΜ έχουν ως τώρα αξιοποιηθεί ως μέσα υποστήριξης διαφορετικών πτυχών 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας: α) την προετοιμασία των εκπαιδευομένων προκειμένου να 

μεταβούν με ομαλό τρόπο από το διά ζώσης μοντέλο εκπαίδευσης που ακολουθείται στα ΚΔΒΜ 

στο εξ αποστάσεως μοντέλο, β) την επιμόρφωση των εκπαιδευτών προκειμένου να αναλάβουν το 

ρόλο του εξ αποστάσεως διδάσκοντα, γ) τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των εξ αποστάσεως δράσεων 

και δ) την προσαρμογή των υπαρχουσών υποδομών των ΚΔΒΜ των Δήμων προκειμένου να 

υποστηρίξουν υλικοτεχνικά το νέο τύπο εκπαίδευσης.  

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει σε δύο βασικές παραμέτρους του εκπαιδευτικού σχεδιασμού των 

e-ΚΔΒΜ: την ψηφιακή υλικοτεχνική υποδομή, το περιβάλλον δηλαδή που χρησιμοποιείται για την 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό υλικό που φιλοξενείται στο περιβάλλον αυτό.  

 

Ψηφιακή υλικοτεχνική υποδομή 

 

Υλικό τεκμηρίωσης 
 

Μία βασική ανάγκη που αναδύθηκε από τη μελέτη αναγκών των χρηστών στις περιοχές στόχευσης 

ήταν ο εφοδιασμός τους με βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστών. Η μεγάλη διαβάθμιση στα 

επίπεδα δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ, αλλά και το γεγονός ότι για πρώτη φορά επρόκειτο να διατεθεί 

θεσμικά υποστηριζόμενη πρωτοβουλία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δημιούργησε μία διπλή 

πρόκληση: αφενός τον εφοδιασμό των μη έμπειρων χρηστών με βασικές γνώσεις και δεξιότητες 

χειρισμού Η/Υ και του Διαδικτύου και αφετέρου την εξοικείωση με την ιδέα και την πρακτική της 

συμμετοχής τους σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η πρόκληση αυτή 

αντιμετωπίστηκε με την εκπόνηση υλικού τεκμηρίωσης με τη μορφή οδηγών χρήσης, που 

εντάχθηκε στις εξής πέντε βασικές κατηγορίες:  

1. Βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος Windows 

2. Πλοήγηση στο διαδίκτυο, μηχανές αναζήτησης 

3. Επεξεργασία κειμένου 

4. Χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

5. Χρήση της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

Οι τρεις πρώτες κατηγορίες κάλυψαν την κατηγορία χρηστών που δεν είχαν εξοικείωση στη 

χρήση Η/Υ, ενώ οι τελευταίες δύο στόχευσαν ειδικότερα στις ανάγκες της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Για την κάθε κατηγορία αναπτύχθηκαν τρεις οδηγοί, οι οποίοι περιλαμβάνουν: α) ένα 

πλήρες εγχειρίδιο χρήσης με αναλυτικές οδηγίες για το αντικείμενο που καλύπτεται, β) ένα 

σύντομο οδηγό που περιγράφει συνοπτικά την εκτέλεση βασικών εργασιών και γ) ένα ακόμη 

συνοπτικότερο φυλλάδιο με εικόνες (Εικόνα 1) που συνοψίζουν με παραστατικό τρόπο τις 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα δύο προηγούμενα έντυπα.  

Επιπλέον, οι οδηγοί διαχωρίζονται με βάση τις δύο κύριες κατηγορίες χρηστών στις οποίες 

απευθύνονται (οδηγός εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, σε αντιστοιχία και με τους ρόλους που 

ορίζονται στις πλατφόρμες) και αξιοποιήθηκαν με δύο τρόπους: α) ως κύριο εκπαιδευτικό υλικό σε 

σεμινάρια εξοικείωσης για τους εκπαιδευόμενους που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε e-τμήματα (21 

στο σύνολο) και β) σε εξ αποστάσεως σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτών ενηλίκων στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και στη χρήση των συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης. 

Τόσο το σκεπτικό συγγραφής του υλικού τεκμηρίωσης, όσο και η ενορχήστρωση σε βήματα 

της διαδικασίας προετοιμασίας εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων εξυπηρέτησαν τη σταδιακή και 

ομαλή εξοικείωσή τους με την υποδομή και τις πρακτικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

                                                                                                                                                                                
3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου» με κωδικό MIS 375687 και οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 



 209 

Το περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  

 

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση: η πλατφόρμα Moodle 

 

Για τις ανάγκες της ασύγχρονης εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Moodle, ένα σύστημα 

διαχείρισης μάθησης για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων, που προσφέρει ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Crosslin, 2009). Το Moodle παρέχεται δωρεάν κάτω από 

την GNU Public License και είναι ελεύθερα παραμετροποιήσιμο, συνεπώς ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του έργου των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης. Στην επιλογή του συντέλεσαν πρόσθετοι 

λόγοι όπως η ευκολία εγκατάστασης, η ευχρηστία, η συμβατότητα με όλα τα γνωστά λειτουργικά 

συστήματα κ.ά. Ο παιδαγωγικός σχεδιασμός του Moodle προωθεί τη συνεργασία μέσω ομαδικών 

δραστη ριοτήτων. Επιτρέπει την κατηγοριοποίηση και αναζήτηση των μαθημάτων, την ασύγχρονη 

επικοινωνία, τη διαβάθμιση μεταξύ των χρηστών (διαχειριστές, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους 

κ.α.). Ένας λογαριασμός διαχειριστή ελέγχει τη δημιουργία των μαθημάτων και δημιουργεί 

εκπαιδευτές, αναθέτοντας τους χρήστες στα αντίστοιχα μαθήματα. 

Για την παραμετροποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο πρότυπο (template). 

Στην αρχική σελίδα (Εικόνα 2) προσαρμόστηκε η απαραίτητη πληροφορία, που περιλαμβάνει την 

επιλογή γλώσσας, τις ενότητες στις οποίες κάθε χρήστης είναι εγγεγραμμένος, τη διαχείριση του 

προφίλ του και κάποιους χρήσιμους συνδέσμους (Εικόνα 3).  

Μια τυπική θεματική ενότητα (Εικόνα 4) περιλαμβάνει το σκοπό και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα, περιοχή συζητήσεων (forum), περιοχή σύγχρονης γραπτής συζήτησης (chat), 

εκπαιδευτικό υλικό και ένα σύνδεσμο εισόδου στη σύγχρονη πλατφόρμα. Το υλικό χωρίζεται σε 

υπο-ενότητες (Εικόνα 4), ενώ επιπλέον υπάρχει ένα ημερολόγιο συμβάντων. 

Κάθε θεματική χωρίζεται σε επιμέρους ενότητες που παρουσιάζονται στην πρώτη σελίδα με 

αντίστοιχο αριθμό πλαισίων. Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται ο τρόπος σήμανσης της επιλογής μίας 

υποενότητας, με διαφορετικό χρώμα (πορτοκαλί), για να μπορεί να διακρίνει ο χρήστης πού 

βρίσκεται μέσα στην πλατφόρμα. Επίσης, υπάρχουν παντού ευκρινή βέλη που τον επαναφέρουν 

στην κεντρική ενότητα του μαθήματος. 

Για την έναρξη ενός τμήματος ο ελάχιστος αριθμός ορίζεται στα 20 άτομα. Πολλές φορές οι 

εκπαιδευόμενοι βρίσκονται όλοι μαζί σε έναν χώρο με έναν υπολογιστή ή και περισσότερους. Έτσι 

οι λιγότερο εξοικειωμένοι χρήστες αποκτούν αίσθημα ασφάλειας, αφού τον υπολογιστή χειρίζεται 

ένα εξοικειωμένο μέλος ή ο υπεύθυνος εκπαίδευσης του κέντρου. Οι εξοικειωμένοι χρήστες 

μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα από το σπίτι τους, αξιοποιώντας πλήρως τα οφέλη της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Αν κάποιο κέντρο σε ένα απομακρυσμένο νησί δεν μπορεί να 

συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 20 ατόμων, μπορεί να τον συμπληρώσει με άτομα από 

άλλα κέντρα. Επίσης αν κάποιο κέντρο έχει πολύ λίγα άτομα που θέλουν να παρακολουθήσουν μια 

ενότητα μπορεί να τα εντάξει σε ένα άλλο κέντρο που έχει περισσότερα. Η κατανομή των 

τμημάτων στους εκπαιδευτές γίνεται βάσει μορίων μέσω ειδικής εφαρμογής. 

 

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση: η πλατφόρμα BigBlueButton 

 

Το Big Blue Button (BBB) είναι ένα ανοιχτού κώδικα, δωρεάν σύστημα σύγχρονης 

τηλεεκπαίδευσης. Επιλέχθηκε ως η πλατφόρμα των σύγχρονων συναντήσεων των e-τμημάτων, 

καθώς: υποστηρίζει το διαμοιρασμό διαφανειών και της επιφάνειας εργασίας του παρουσιαστή, την 

προβολή βίντεο, τη χρήση πίνακα, τη γραπτή σύγχρονη συζήτηση (chat) και την αμφίδρομη 

μετάδοση φωνής και εικόνας (VOIP). Μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από τη ασύγχρονη 

πλατφόρμα και είναι παραμετροποιήσιμο. Λειτουργεί εξίσου καλά σε όλα τα γνωστά λειτουργικά 

συστήματα, ενώ υπάρχει πλήρως εξελληνισμένη έκδοση. Για να λειτουργήσει το ΒΒΒ, χρειάζεται 

ένας φυλλομετρητής (browser), ενώ είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του πρόσθετου Flash και της 

εικονικής μηχανής Java για το διαμοιρασμό της επιφάνειας εργασίας. Επίσης, απαιτείται ταχύτητα 

σύνδεσης τουλάχιστον 1Mbps και η χρήση μικροφώνου, ακουστικών/ηχείων και κάμερας, εφόσον 

επιδιώκεται η μετάδοση φωνής και video. Υποστηρίζονται περισσότεροι από 40 χρήστες 
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ταυτόχρονα (περίπου 2 ταυτόχρονες σύγχρονες συναντήσεις των 20 εκπαιδευόμενων η κάθε μία 

μαζί με τους εκπαιδευτές και την τεχνική υποστήριξη). Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής, 

αποθήκευσης και αναπαραγωγής της συνεδρίας σε video. Στο πρόγραμμα των e-ΚΔΒΜ παρέχεται 

πρόσβαση στο ΒΒΒ μέσω συνδέσμου που υπάρχει στη θεματική ενότητα την οποία 

παρακολουθούν οι εγγεγραμμένοι χρήστες (Εικόνα 6). 

Το BBB είναι συμβατό με το Moodle και συχνά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό, ως ένα 

πλήρες σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το Moodle υλοποιεί την ασύγχρονη (μη 

πραγματικού χρόνου) μάθηση, ενώ το ΒΒΒ λειτουργεί ως πρόσθετο (plug-in) για τη σύγχρονη 

(πραγματικού χρόνου). Ο συνδυασμός του BBB και του Moodle είναι καταλυτικός από 

παιδαγωγική άποψη, εφόσον καλύπτει τη μελέτη υλικού στις σύγχρονες συναντήσεις, την 

αλληλεπίδραση με τους άλλους εκπαιδευόμενους, την επίλυση ασκήσεων, την παρακολούθηση 

video και ένα εύρος άλλων δραστηριοτήτων.  

Αντίστοιχα με την ανάθεση ρόλων στο Μoodle, ορίζονται και οι ρόλοι στο BBB. Ο 

εκπαιδευτής έχει ρόλο συντονιστή (moderator) και ο εκπαιδευόμενος θεατή/ακροατή 

(viewer/listener). Τυπικά, ένας θεατής έχει δυνατότητες να συμμετέχει στο chat, να στέλνει και να 

δέχεται ήχο και video και να σηκώνει το “χεράκι” (Εικόνα 8). Αντίστοιχα, ένας συντονιστής μπορεί 

να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει τη σίγαση για τους θεατές, να κλειδώσει λειτουργίες όπως το 

layout, δηλαδή πώς εμφανίζεται το BBB στους χρήστες, να βγάλει κάποιον εκτός της 

τηλεδιάσκεψης (kick), αλλά και να δώσει ρόλο παρουσιαστή (presenter) σε κάποιον, ακόμα και 

στον εαυτό του. Ένας παρουσιαστής μπορεί να κάνει ανάρτηση διαφανειών, να χρησιμοποιεί την 

πλευρική εργαλειοθήκη (white-board-controls) και να διαμοιράζει την επιφάνεια εργασίας του. 

Κάθε φορά μπορεί να είναι μόνο ένας παρουσιαστής.  

Στο παραμετροποιημένο BBB που χρησιμοποιείται στα e-ΚΔΒΜ ο ρόλος του συντονιστή 

ανήκει στην Τεχνική Υποστήριξη. Θεατές είναι οι εκπαιδευόμενοι και παρουσιαστές οι 

εκπαιδευτές. Λόγω της δομής των ΚΔΒΜ, μπορούν να συμμετέχουν και οι Υπεύθυνοι 

Εκπαίδευσης των περιοχών που υλοποιούν e-τμήματα (περιφερειακά στελέχη). Ο ρόλος που τους 

έχει ανατεθεί είναι του παρουσιαστή με περιορισμένες δυνατότητες. Η συμμετοχή των τελευταίων 

δεν κρίνεται ως απαραίτητη για την έκβαση του μαθήματος, αλλά προτρέπονται στο να 

παρακολουθούν τις συνεδρίες και για λόγους ελέγχου των τμημάτων, καθώς είναι υποχρεωτική η 

παρακολούθηση ικανού αριθμό των εκπαιδευομένων για την υλοποίηση του προγράμματος. Στο 

moodle εμφανίζεται Παρουσιολόγιο, το οποίο καταγράφει το ιστορικό παρακολούθησης των 

εγγεγραμμένων χρηστών (Τεχνική Υποστήριξη, εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενοι, υπεύθυνος) για κάθε 

θεματική ενότητα. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του κάθε ρόλου. 

Στις Εικόνες 7 και 8 παρουσιάζεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος του ΒΒΒ για τους 

χρήστες των e-ΚΔΒΜ (layout). Ο χώρος συζήτησης κρίνεται ως καταλυτικός, καθώς οι 

συμμετέχοντες στα e-τμήματα τον χρησιμοποιούν συνεχώς. Κάποιες από τις περιπτώσεις που έχει 

παρατηρηθεί η χρήση του είναι: 

● Παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. 

● Διευκρινήσεις από τον εκπαιδευτή. 

● Οι εκπαιδευόμενοι απαντούν σε προσωπική συζήτηση με τον εκπαιδευτή για επίλυση 

ασκήσεων. 

● Μπορούν να συζητήσουν έως δύο άτομα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και να 

δημιουργήσουν ομάδες. Για τη δημιουργία ομάδων περισσότερων των δύο ατόμων μπορούν 

να μεταβούν στο moodle και να επιλέξουν είτε τη συζήτηση σε forum (ασύγχρονη) είτε την 

περιοχή σύγχρονων συζητήσεων.  

● Ίσως ο πιο σημαντικός λόγος χρήσης του chat εκτός της διδακτικής διαδικασίας είναι η 

επικοινωνία με την Τεχνική Υποστήριξη. Η Τεχνική Υποστήριξη λειτουργεί με τηλεφωνική 

υποστήριξη και με απομακρυσμένη σύνδεση. Συνήθως οι συμμετέχοντες σε μία 

τηλεδιάσκεψη ενημερώνουν την Τεχνική Υποστήριξη για πιθανά προβλήματα μέσω του 

chat, καθώς λειτουργεί ακόμα και εάν δεν υπάρχει φωνητική επικοινωνία. Έχει 

παρατηρηθεί ότι προτιμούν να ενημερώνουν μέσω του chat εφόσον είναι στο μέσο του 

μαθήματος.  
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Πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι το ΒΒΒ στα πλαίσια του έργου Κέντρα Διά Βίου 

Μάθησης Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου χρησιμοποιείται και εκτός των πλαισίων της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, κυρίως για τις τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά 

διαστήματα η Ομάδα Έργου με τα περιφερειακά στελέχη (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης και 

Οργάνωσης) και τους εκπαιδευτές για επίλυση αποριών και για την ενημέρωση της πορείας του 

έργου, καθώς και σε περιπτώσεις σεμιναρίων επιμόρφωσης εκπαιδευτών για τα e-ΚΔΒΜ.  

 

Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό  
 

Σκεπτικό ψηφιοποίησης, παρουσίασης και οργάνωσης του εκπαιδευτικού υλικού 
 

Το εκπαιδευτικό υλικό των e-ΚΔΒΜ βασίζεται στο σώμα του υλικού που δημιουργήθηκε στο 

πλαίσιο του υποέργου 8
41

.Συνίσταται σε ένα σύνολο θεματικών ενοτήτων που καλύπτουν τους εξής 

θεματικούς άξονες: 

1) Γλώσσα και Επικοινωνία 

2) Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις 

3) Νέες Τεχνολογίες 

4) Οικονομία - Επιχειρηματικότητα 

5) Ποιότητα Ζωής - Περιβάλλον 

6) Πολιτισμός και Τέχνη 

7) Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων 

Το υλικό των KΔΒΜ έχει αναπτυχθεί από ειδικούς στο κάθε αντικείμενο επιστήμονες και 

διέπεται από τις βασικές αρχές τις εκπαίδευσης ενηλίκων. Η ψηφιοποίησή του, δηλαδή η 

προσαρμογή του για χρήση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον γίνεται από ειδικούς στο χώρο της 

ηλεκτρονικής μάθησης, υπό την επιστημονική εποπτεία της ΓΓΔΒΜΝΓ. 

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης περιλαμβάνει για κάθε θεματική ενότητα τα ακόλουθα 

βήματα: 

1. Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού (σε μορφή .pdf). 

2. Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού σε διαδραστικό βιβλίο. 

3. Ανάδειξη επιμέρους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή/και άλλων στοιχείων του 

εκπαιδευτικού υλικού, που ενδείκνυνται για “μεταφορά” σε ψηφιακό περιβάλλον.  

4. Επιλογή κατάλληλου λογισμικού για την ψηφιοποίηση. 

5. Υλοποίηση ψηφιοποίησης.  

Το σκεπτικό της ψηφιοποίησης διέπεται από τις εξής αρχές: 

 Πολυμεσικότητα και διαδραστικότητα 

Αξιοποιείται μία ποικιλία επαγγελματικών εργαλείων συγγραφής διαδραστικού εκπαιδευτικού 

περιεχομένου, με βασικά κριτήρια τη διαδραστικότητα και τις δυνατότητες ενσωμάτωσης 

πολυμεσικού υλικού (Blashki & Isaias, 2014; Kennedy, 2004). 

 Στοχοκεντρισμός και έμφαση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Υιοθετείται η παραδοχή της αξίας που έχει η διατύπωση σαφών και επιτεύξιμων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, αλλά και η δυνατότητα του εκπαιδευτή να τους προσαρμόζει βάσει των 

χαρακτηριστικών του δικού του μαθησιακού κοινού (Κalantzis & Cope, 2013). Έτσι έχει δοθεί 

έμφαση στην ξεχωριστή απόδοση του κειμένου των στόχων μέσω κινούμενης εικόνας (Eικόνα 15), 

που συνοδεύεται και από τη λεκτική τους αποτύπωση, ώστε να καλύπτονται εκπαιδευόμενοι με 

                                                      
41με τίτλο «Συγγραφή και αξιολόγηση και αξιοποίηση υφιστάμενων εκπαιδευτικών υλικών προγραμμάτων εθνικής και 

τοπικής εμβέλειας» των πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης-Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα 

Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7» και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης-Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα 

Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ8» οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 7: «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης 

Ενήλικων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με κωδικό MIS 375686 και Άξονας Προτεραιότητας 8: «Ενίσχυση της δια 

βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου» με κωδικό MIS 375687 και οι οποίες 

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, 

μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
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διαφορετικό μαθησιακό στυλ. Επίσης υπάρχει σε κάθε θεματική ενότητα ειδικός χώρος που 

διαχειρίζεται αποκλειστικά ο εκπαιδευτής και μπορεί να προσαρμόσει, προσθαφαιρώντας στοιχεία 

του υπάρχοντος υλικού, ή κάνοντας συγκεκριμένες δραστηριότητες «ορατές» ή μη στο τμήμα του. 

 Δραστηριοκεντρισμός 

Είναι εμφανής η έμφαση στη δραστηριότητα στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών (Κalantzis 

& Cope, ό.π.). Οι δραστηριότητες που έχουν επιλεγεί προς ψηφιοποίηση μπορεί να είναι: 

αφομοίωσης, διαλόγου, έρευνας, συνεργασίας, διαχείρισης πληροφορίας, εξάσκησης ή παραγωγής 

(Laurillard, 2012). Επιπλέον λαμβάνεται υπόψη η μορφή αλληλεπίδρασης που επιδιώκεται, π.χ. 

ένας προς έναν, ένας προς πολλούς, πολλοί προς πολλούς, προκειμένου να επιλεγεί το κατάλληλο 

εργαλείο επικοινωνίας για την υλοποίηση της δραστηριότητας, αλλά και οι πιθανοί ρόλοι που 

μπορεί να αναλάβει ο εκπαιδευτής ή οι εκπαιδευόμενοι (μέντορας, συντονιστής, σύμβουλος, 

συνεργάτης, συζητητής κ.ά.) 

 Ευθυγράμμιση με την ειδική διδακτική 

Κάθε δραστηριότητα ενσωματώνει διαφορετικές εκπαιδευτικές τεχνικές, ανάλογα με τη 

θεματική περιοχή όπου ανήκει. Στο διεπιστημονικό πεδίο του σχεδιασμού της ηλεκτρονικής 

μάθησης, μία βασική πτυχή του επιτυχημένου σχεδιασμού θεωρείται η συμβολή των ειδικών στο 

αντικείμενο και η ευθυγράμμιση του ψηφιακού περιεχομένου με το «συμβατικό», σε βασικές 

πρακτικές ειδικής διδακτικής που είναι μεταφέρσιμες σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. 

Το σώμα υλικού, λόγω της ποικιλομορφίας του περιλαμβάνει μία πληθώρα εκπαιδευτικών 

τεχνικών, που εξυπηρετούν τη φιλοσοφία του κάθε αντικειμένου. Για παράδειγμα, είναι 

χαρακτηριστική η προτίμηση των συγγραφέων στις θεματικές ενότητες των Οικονομικών 

Επιστημών στην τεχνική της μελέτης περίπτωσης ή των επιστημόνων Ξενόγλωσσης εκπαίδευσης 

στο παιχνίδι ρόλων. Στην πρώτη περίπτωση η τάση αυτή αποτυπώθηκε στο ψηφιακό υλικό με τη 

δημιουργία σελίδων html που περιλαμβάνουν το κείμενο του συγγραφέα, εμπλουτισμένο με 

λειτουργικά ενταγμένα πολυμεσικά στοιχεία (εικόνες, video, συνδέσμους σε ιστοσελίδες), και τη 

δυνατότητα συζήτησης (σύγχρονα ή ασύγχρονα). Στη δεύτερη περίπτωση, επινοήθηκαν τρόποι 

αξιοποίησης εργαλείων που δίνουν την αίσθηση του ψηφιακού «χαρακτήρα» (avatar, Εικόνα 19), 

ώστε να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να παίξει ένα ρόλο και χωρίς να έχει άμεση επαφή με τους 

συνεκπαιδευόμενούς του.  

 Έμφαση στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση 

Υιοθετείται η παραδοχή της σημασίας που έχει η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευομένων και 

εκπαιδευομένων-εκπαιδευτή στα e-περιβάλλοντα (Pavlis-Korres, 2014), και της αίσθησης της 

κοινωνικής παρουσίας (Garrison, Anderson & Archer, 2001), μία αρχή που διέπει ευρύτερα και την 

εκπαίδευση ενηλίκων (Pavlis-Korres & Leftheriotou, 2016). Aξιοποιούνται έτσι στο μέγιστο βαθμό 

τα εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας της πλατφόρμας Μοοdle (Εικόνες 20, 21) 

στις περιπτώσεις που το υλικό περιλαμβάνει οποιοδήποτε θέμα που θα μπορούσε να γίνει 

αντικείμενο συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων. 

 

Κατηγορίες εκπαιδευτικού υλικού και παραδείγματα 

 

Για την περιγραφή του εκπαιδευτικού περιεχομένου και των δραστηριοτήτων που υποστηρίζει 

υιοθετείται η διάκριση του Moore σε σχέση με το είδος της αλληλεπίδρασης που επιδιώκεται: 

αλληλεπίδραση α) εκπαιδευόμενου και περιεχομένου, β) εκπαιδευομένων μεταξύ τους, γ) 

εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή και δ) εκπαιδευόμενου και περιβάλλοντος διεπαφής (Moore, 

1989). 

 

Εκπαιδευόμενος με Περιεχόμενο 

 

Πρόκειται για το σύνολο των δραστηριοτήτων στις οποίες ο εκπαιδευόμενος αλληλεπιδρά 

αποκλειστικά με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, χωρίς να είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη παρουσία 

εκπαιδευτή. Τέτοιο περιεχόμενο μπορεί να είναι το εξής: 
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➔ HTML Κείμενο: αναφέρεται σε αποσπάσματα εκπαιδευτικού περιεχομένου, τα οποία 

καταχωρούνται εντός της πλατφόρμας με τη μορφή κειμένου HTML, δηλαδή 

εμπλουτισμένου κειμένου συμπεριλαμβανομένων εικόνων, υπερσυνδέσμων κ.λπ. 

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η παρουσίαση του σκοπού και των προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων μιας θεματικής ενότητας (Εικόνα 9). Ο εκπαιδευόμενος αλληλεπιδρά με το 

HTML κείμενο μελετώντας το ή σε ορισμένα σημεία, μεταβαίνοντας σε υπερσυνδέσμους, 

μεγεθύνοντας τις διαθέσιμες εικόνες κ.λπ.  

➔ Εξωτερικοί Υπερσύνδεσμοι (externallinks): πρόκειται για υπερσυνδέσμους που μεταφέρουν 

τους εκπαιδευόμενους σε εξωτερικές πηγές είτε για μελέτη είτε για υλοποίηση 

δραστηριότητας κ.λπ. (Εικόνα 10). Ο εκπαιδευόμενος αλληλεπιδρά με τους εξωτερικούς 

συνδέσμους μεταβαίνοντας στον προορισμό τους. 

➔ Ενσωματωμένα αρχεία .pdf: για τη διευκόλυνση των εκπαιδευομένων, όσον αφορά στην 

αλληλεπίδρασή με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τα αρχεία .pdf ενσωματώθηκαν εντός της 

πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης, ώστε να μην είναι απαραίτητη η λήψη (download) 

των αρχείων, χωρίς βέβαια να αποτρέπεται (Εικόνα 11) (Nielsen, 1993). Ο εκπαιδευόμενος 

αλληλεπιδρά με τα ενσωματωμένα .pdf αρχεία, μελετώντας τα, κατεβάζοντας (download) 

εκείνα που επιθυμεί ή και εκτυπώνοντάς τα.  

➔ Γλωσσάρι (glossary): ανάλογα με τη φύση της θεματικής ενότητας, και ειδικότερα εκείνες 

που αφορούν σε ξένες γλώσσες ή σε θεματικές με ειδική ορολογία, οι εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το περιεχόμενο μέσω της δραστηριότητας του 

γλωσσάριου. Ο εκπαιδευόμενος αλληλεπιδρά με το γλωσσάρι, είτε μελετώντας υπάρχουσα 

ορολογία-λεξιλόγιο είτε αναρτώντας δικούς του όρους και προσθέτοντας στοιχεία σε όρους 

συνεκπαιδευομένων του (Εικόνα 12).  

➔ Χάρτες (googlemaps): σε κάποιες δραστηριότητες είναι χρήσιμη η αξιοποίηση χαρτών, (π.χ. 

ξένες γλώσσες, για την εκμάθηση περιγραφής οδηγιών). Οι χάρτες, εμπλουτίζουν το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο εντός της ασύγχρονης πλατφόρμας. Ο εκπαιδευόμενος 

αλληλεπιδρά με αυτούς πραγματοποιώντας πλοήγηση στο περιεχόμενό τους, προβάλλοντας 

εναλλακτικές διαδρομές και βλέποντας σχετικές οδηγίες μετάβασης σε κάποιο σημείο 

(Εικόνα 13).  

➔ Διαδραστικό Βιβλίο (flippingbook): πρόκειται για εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή 

ηλεκτρονικού βιβλίου. Η αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με ένα ηλεκτρονικό βιβλίο 

περιλαμβάνει ενέργειες όπως: (α) να “ξεφυλλίσει”, (β) να μεγεθύνει συγκεκριμένα στοιχεία, 

(γ) να επισκεφθεί τους σχετικούς συνδέσμου κ.λπ. (Εικόνα 14). 

➔ Βίντεο Κινουμένων Σχεδίων (animation): τα βίντεο κινουμένων σχεδίων αποτελούν 

ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που αξιοποιείται για την προσέλκυση προσοχής των 

εκπαιδευομένων, τον εμπλουτισμό κειμένων, την παρουσίαση πρόσθετης πληροφορίας 

κ.λπ. (Εικόνα 15). Ο εκπαιδευόμενος αλληλεπιδρά με αυτό παρακολουθώντας το, 

σταματώντας τη ροή του στα σημεία που επιθυμεί, επαναλαμβάνοντας μέρος ή το σύνολο 

του βίντεο κ.λπ.  

➔ Εκπαιδευτικά “Πακέτα” Διεθνών Προδιαγραφών (SCORM): πρόκειται για εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο, που έχει δημιουργηθεί με εξειδικευμένο λογισμικό που εξάγει πακέτα διεθνών 

προδιαγραφών της μορφής SCORM και μπορεί να ενσωματωθεί σε πλατφόρμες 

ασύγχρονης εκπαίδευσης (όπως αυτή που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου). Ο 

εκπαιδευόμενος αλληλεπιδρά με τα αντίστοιχα πακέτα, ανάλογα με τις δραστηριότητες που 

έχουν ορίσει οι δημιουργοί. Για παράδειγμα, μπορεί να πλοηγείται σε χρονογραμμή 

(timeline) (Εικόνα 16) επιλέγοντας τις επιθυμητές χρονολογίες, να αυτοαξιολογείται μέσω 

κατάλληλων ασκήσεων (Εικόνα 17) κ.λπ.  

➔ Κουίζ Αυτοαξιολόγησης (quiz): θεωρούνται κατά μία έννοια η «καρδιά» των θεματικών 

ενοτήτων, αφού σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία «βασικό χαρακτηριστικό της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελούν οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης που συνοδεύουν το 

σύνολο του εκπαιδευτικού περιεχομένου μιας θεματικής ενότητας» (Keegan, 2000; Otero et 

al., 2012). Οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης δεν έχουν ως στόχο τον έλεγχο, αλλά τη 
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βελτίωση των εκπαιδευομένων. Στο πλαίσιο της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης, τα 

κουίζ μπορούν να περιλαμβάνουν είτε ερωτήσεις κλειστού τύπου (π.χ. πολλαπλής επιλογής, 

αντιστοίχισης, σωστού-λάθους) είτε ερωτήσεις ανοικτού τύπου (π.χ. ερώτηση σύντομης 

απάντησης, συμπλήρωση κενών) είτε άλλου είδους ερωτήσεις, οι οποίες μπορούν να 

καθοριστούν ανάλογα με τη φύση της θεματικής ενότητας. Ο εκπαιδευόμενος αλληλεπιδρά 

με τα κουίζ επιλέγοντας ή καταγράφοντας την επιθυμητή απάντηση, ανάλογα με τον τύπο 

της (Εικόνες 17 και 18).  

➔ Χαρακτήρες που μιλούν (vokis): τα vokis αποτελούν ψηφιακούς χαρακτήρες (avatars) που 

μιλούν, εκφωνούν δηλαδή είτε ηχογραφημένο είτε καταγεγραμμένο κείμενο, με 

περιεχόμενο ανάλογο της θεματικής ενότητας. Τα vokis είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στις ξένες 

γλώσσες (π.χ. Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά). Ο εκπαιδευόμενος αλληλεπιδρά με αυτά 

ακούγοντας το σχετικό κείμενο, επαναλαμβάνοντάς το όσες φορές επιθυμεί, ενώ 

ταυτόχρονα εξοικειώνεται με την προφορά, το νέο λεξιλόγιο κ.λπ. (Εικόνα 19).  

 

Εκπαιδευόμενος με Εκπαιδευτή 

 

Πρόκειται για το σύνολο των δραστηριοτήτων, στις οποίες ο εκπαιδευόμενος αλληλεπιδρά με τον 

εκπαιδευτή είτε σε σύγχρονο είτε σε ασύγχρονο περιβάλλον. Οι δραστηριότητες της συγκεκριμένης 

κατηγορίας ταυτίζονται με εκείνες που αφορούν στην αλληλεπίδραση Εκπαιδευόμενου με 

Συνεκπαιδευόμενους. Τέτοιο περιεχόμενο μπορεί να είναι τοεξής: 

➔ Σύγχρονη Συζήτηση (chat): Η σύγχρονη συζήτηση εντός της ασύγχρονης πλατφόρμας, 

αποτελεί έναν εύκολο και άμεσο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευομένου με εκπαιδευτή 

και εκπαιδευομένου με συνεκπαιδευόμενους. Συνήθως, οι εκπαιδευτές, ανακοινώνουν ώρες 

επικοινωνίας (π.χ. κάθε x μέρα την x ώρα), κατά τις οποίες συνδέονται στην πλατφόρμα και 

συμμετέχουν στη σύγχρονη συζήτηση. Κατά τη διάρκεια μιας σύγχρονης συζήτησης 

επιλύονται απορίες, παρέχεται υποστήριξη και καθοδήγηση επί των δραστηριοτήτων και 

του συνόλου της θεματικής ενότητας (Εικόνα 20).  

➔ Τηλεκπαίδευση (teleconference): Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η τηλεκπαίδευση, αποτελεί μια 

δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο περιβάλλον της σύγχρονης πλατφόρμας, δεν θα 

μπορούσε όμως να μην αναφερθεί στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης εκπαιδευόμενου με 

εκπαιδευτή και με συνεκπαιδευόμενους. Πρόκειται ουσιαστικά για σύγχρονες συναντήσεις 

κατά τη διάρκεια των οποίων “συναντώνται” διαδικτυακά τα τμήματα, για την παρουσίαση 

θεωρίας των θεματικών ενοτήτων, την υλοποίηση δραστηριοτήτων και φυσικά, την επίλυση 

αποριών και την καθοδήγηση στο σύνολο της θεματικής ενότητας (Εικόνες 7 και 8).  

➔ Ασύγχρονη Συζήτηση (forum): Η ασύγχρονη πλατφόρμα επιτρέπει τη χρήση forum, δηλαδή 

ασύγχρονης περιοχής προς συζήτηση. Εκεί, όλοι οι εμπλεκόμενοι μπορούν να αναρτούν 

δημοσιεύσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη θεματική ενότητα, να συζητούν για διάφορα 

θέματα, να αναρτούν αρχεία (έγγραφα, εικόνες κ.λπ.), καθώς και να αναρτούν απορίες προς 

επίλυση (Εικόνα 21). 

 

Εκπαιδευόμενος με περιβάλλον διεπαφής 

 

Πρόκειται για το σύνολο των δραστηριοτήτων, στις οποίες ο εκπαιδευόμενος αλληλεπιδρά με το 

περιβάλλον διεπαφής της πλατφόρμας. Σε άμεσα προσβάσιμο σημείο εντός της ασύγχρονης 

πλατφόρμας (κυρίως στη δεξιά πλευρά, αναλογικά με την κατανομή του υπόλοιπου εκπαιδευτικού 

περιεχομένου) διατίθενται στους εκπαιδευόμενους διάφορα εργαλεία, που διευκολύνουν τη 

συμμετοχή τους σε μια θεματική ενότητα. Τέτοια εργαλεία μπορεί να είναι τα εξής: 

➔ Ανακοινώσεις: Το σύνολο των γεγονότων που μπορεί να συνδέονται με μια θεματική 

ενότητα (Εικόνα 22).  

➔ Ημερολόγιο (calendar):Ένα πρόσθετο εργαλείο που δίνει στους συμμετέχοντες χρονική 

αίσθηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους (π.χ. προγραμματισμένες σύγχρονες 
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συναντήσεις) και πιθανών άλλων συμβάντων που μπορεί να συνδέονται με μια θεματική 

ενότητα (π.χ. επίσκεψη σε μουσείο) (Εικόνα 23).  

➔ Προσβασιμότητα: Πρόκειται για ένα εργαλείο, το οποίο διευκολύνει την προσβασιμότητα 

στην ασύγχρονη πλατφόρμα, εκπαιδευομένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα 

όρασης (αυξομείωση γραμματοσειράς, εναλλαγή αντίθεσης φόντου κ.λπ.) (Εικόνα 24). 

➔ Ένδειξη ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων: Η συγκεκριμένη ένδειξη διευκολύνει τους 

εκπαιδευόμενους να θυμούνται ποιες δραστηριότητες έχουν ολοκληρώσει και ποιες 

εκκρεμούν. Πρόκειται για ένα πλαίσιο ελέγχου (checkbox), το οποίο είτε σημειώνεται 

αυτόματα από το σύστημα μόλις ολοκληρωθεί μια δραστηριότητα με αποτέλεσμα (π.χ. quiz 

αυτοαξιολόγησης με βαθμό) είτε μπορεί να σημειωθεί από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, όταν 

θεωρήσει ότι έχει ολοκληρώσει μια δραστηριότητα (π.χ. ανάγνωση ενός εγγράφου .pdf ή 

προβολή ενός βίντεο) (Εικόνα 25).  

 

Συμπεράσματα και συζήτηση 

 

Στα 38 e-τμήματα που έχουν δημιουργηθεί ως το Νοέμβριο του 2015 έχουν συνολικά συμμετάσχει 

291 εκπαιδευόμενοι και 18 εκπαιδευτές. Τα ποσοστά διαρροής κυμαίνονται σε ένα ποσοστό 

περίπου 30%, το οποίο αιτιολογείται βάσει της σύγκρισης με τη διεθνή εμπειρία, αλλά και 

δεδομένων των δυσκολιών που αναμένονταν να προκύψουν κατά την πρώτη αυτή εφαρμογή.  

Σε σχέση με τη χρήση των ψηφιακών υποδομών, το υλικό τεκμηρίωσης έχει χρησιμοποιηθεί 

ήδη σε 21 τμήματα εξοικείωσης και 3 προγράμματα επιμόρφωσης e-εκπαιδευτών, ενώ οι 

πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης από το σύνολο των 38 τμημάτων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

εναλλακτικές μορφές ενορχήστρωσης της αλληλεπίδρασης που αναδύονται από τοπικές ανάγκες 

(π.χ. ένας προς πολλούς: ο εκπαιδευτής εξ αποστάσεως και οι εκπαιδευόμενοι συγκεντρωμένοι σε 

κοινό χώρο, πολλοί προς πολλούς: εκπαιδευόμενοι κατά μόνας από ατομικούς υπολογιστές σε ένα 

νησί σε αλληλεπίδραση με εκπαιδευόμενους συγκεντρωμένους στον ίδιο χώρο σε άλλο νησί, και ο 

εκπαιδευτής εξ αποστάσεως). 

Οι αυτοματοποιημένες καταγραφές της ηλεκτρονικής παρουσίας εκπαιδευομένων και 

εκπαιδευτών στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης παρουσιάζουν μία εικόνα 

ικανοποιητικής συμμετοχής στις ασύγχρονες δραστηριότητες. 

Παράλληλα εκπονείται συστηματική αξιολόγηση της συνολικής εκπαιδευτικής εμπειρίας από 

τη ΓΓΔΒΜΝΓ, βάσει της οποίας μπορούν να εξαχθούν αρχικές εκτιμήσεις που αφορούν την 

πρόσθετη παιδαγωγική αξία της όλης δράσης. 
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Παράρτημα 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ  

Ρόλος/ 

Χαρακτηριστικά 

Συντονιστής Παρουσιαστής Θεατής 

Συμμετοχήστο chat ✔ ✔ ✔ 

Αποστολήήχου/video ✔ ✔ ✔ 

Συμμετοχή (χεράκι) 

(λειτουργεί εφόσον δεν είναι 

παρουσιαστές) 

✔ ✔ ✔ 

Κλείδωμα layout ✔ ✔ ❌ 
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Παρουσίαση διαφανειών 
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✔ (έχει τη 

δυνατότητα να είναι 

ταυτόχρονα και 

παρουσιαστής) 

✔ ❌ 

Διαμοίραση επιφάνειας 

εργασίας 
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Μεταβίβαση ρόλουεισηγητή ✔ ✔ ❌ 

Αποβολή (kick) χρηστών ✔ ❌ ❌ 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά ρόλων 

 

EIKONEΣ 

Εικόνα 1. Παράδειγμα από σύντομο εγχειρίδιο πλατφόρμας σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης ..........................218 

Εικόνα 2. Αρχική σελίδα της ασύγχρονης πλατφόρμας τηλεεκπαίδευσης ....................................................218 

Εικόνα 3.Μενού αρχικήςσελίδας ....................................................................................................................218 

Εικόνα 4. Μια τυπική θεματική ενότητα στο Moodle ....................................................................................219 

Εικόνα 5. Παράδειγμα υποενότητας ...............................................................................................................219 

Εικόνα 6. Σε κάθε θεματική ενότητα υπάρχει σύνδεσμος που ανοίγει την περιοχή τηλεδιασκέψεων ..........220 

Εικόνα 7. ΠλατφόρμαBigBlueButton (παρουσιαστής) ..................................................................................220 

Εικόνα 8. Πλατφόρμα Big Blue Button (εκπαιδευόμενος) ............................................................................220 

Εικόνα 9. Εμπλουτισμένο Κείμενο HTML - Σκοπός & Προσδοκώμενα αποτελέσματα ...............................221 

Εικόνα 10. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (externallinks) .........................................................................................221 

Εικόνα 11. Αρχεία .pdf εντός της ασύγχρονης πλατφόρμας ..........................................................................221 

Εικόνα 12. Γλωσσάρι (glossary) ....................................................................................................................222 

Εικόνα 13. Χάρτες (googlemaps) ...................................................................................................................222 

Εικόνα 14. Διαδραστικό Βιβλίο .....................................................................................................................223 

Εικόνα 15. Βίντεο Κινουμένων Σχεδίων (animation) ....................................................................................223 

Εικόνα 16. Χρονογραμμή σε μορφή SCORM ...............................................................................................224 

Εικόνα 17. Αυτοαξιολόγηση σε μορφή SCORM ...........................................................................................224 

Εικόνα 18. Αυτοαξιολόγηση με τη μορφή συμπλήρωσης κενών ...................................................................225 

Εικόνα 19. Χαρακτήρας που ομιλεί (voki) .....................................................................................................225 

Εικόνα 20. Σύγχρονη Επικοινωνία (chat) .......................................................................................................225 

Εικόνα 21. Ασύγχρονη Επικοινωνία (forum) .................................................................................................226 

Εικόνα 22. Ανακοινώσεις ...............................................................................................................................226 

Εικόνα 23. Ημερολόγιο ..................................................................................................................................227 

Εικόνα 24. Προσβασιμότητα ..........................................................................................................................227 

Εικόνα 25. Ένδειξη Ολοκλήρωσης Δραστηριοτήτων ....................................................................................227 

Εικόνα 26. Mελέτη περίπτωσης στην ενότητα «Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν».............228 

 

 

 

 



 218 

 

 

Εικόνα 1. Παράδειγμα από σύντομο εγχειρίδιο πλατφόρμας σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης 

 

 

Εικόνα 2. Αρχική σελίδα της ασύγχρονης πλατφόρμας τηλεεκπαίδευσης 

 

 

Εικόνα 3.Μενού αρχικήςσελίδας 



 219 

 

Εικόνα 4. Μια τυπική θεματική ενότητα στο Moodle 

 

 

Εικόνα 5. Παράδειγμα υποενότητας 

 



 220 

 

Εικόνα 6. Σε κάθε θεματική ενότητα υπάρχει σύνδεσμος που ανοίγει την περιοχή τηλεδιασκέψεων 

 

 

Εικόνα 7. ΠλατφόρμαBigBlueButton (παρουσιαστής) 

 

 

Εικόνα 8. Πλατφόρμα Big Blue Button (εκπαιδευόμενος) 

 



 221 

 

Εικόνα 9. Εμπλουτισμένο Κείμενο HTML - Σκοπός & Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 

 

Εικόνα 10. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (externallinks) 

 

 

Εικόνα 11. Αρχεία .pdf εντός της ασύγχρονης πλατφόρμας 

 



 222 

 

Εικόνα 12. Γλωσσάρι (glossary) 

 

 

Εικόνα 13. Χάρτες (googlemaps) 

 



 223 

 

Εικόνα 14. Διαδραστικό Βιβλίο 

 

 

Εικόνα 15. Βίντεο Κινουμένων Σχεδίων (animation) 

 



 224 

 

Εικόνα 16. Χρονογραμμή σε μορφή SCORM 

 

 

Εικόνα 17. Αυτοαξιολόγηση σε μορφή SCORM 

 



 225 

 

Εικόνα 18. Αυτοαξιολόγηση με τη μορφή συμπλήρωσης κενών 

 

 

Εικόνα 19. Χαρακτήρας που ομιλεί (voki) 

 

 

Εικόνα 20. Σύγχρονη Επικοινωνία (chat) 

 



 226 

 

Εικόνα 21. Ασύγχρονη Επικοινωνία (forum) 

 

 

 

Εικόνα 22. Ανακοινώσεις 



 227 

 

Εικόνα 23. Ημερολόγιο 

 

 

Εικόνα 24. Προσβασιμότητα 

 

 

 

Εικόνα 25. Ένδειξη Ολοκλήρωσης Δραστηριοτήτων 

 



 228 

 

Εικόνα 26. Mελέτη περίπτωσης στην ενότητα «Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 229 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ e-KΔΒΜ.  

ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 

Μαρία Παυλή Κορρέ  

Βάσω Νικολοπούλου  
 

 

 

Περίληψη 

 

Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση των προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης είναι ένα 

πολύπλοκο εγχείρημα. Η υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται, η επιλογή του κατάλληλου 

μοντέλου διδασκαλίας (σύγχρονη, ασύγχρονη, μεικτό μοντέλο), η ανάπτυξη και προσαρμογή του 

κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, η προετοιμασία του κατάλληλου διαδικτυακού περιβάλλοντος 

τόσο για σύγχρονη όσο και για ασύγχρονη εκπαίδευση, η επιλογή και επιμόρφωση των 

διδασκόντων για τις επιπρόσθετες ανάγκες που δημιουργούνται σε διαδικτυακά τμήματα 

εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και ο σχετικός ψηφιακός αλφαβητισμός των υποψηφίων 

εκπαιδευομένων, αποτελούν μερικά μόνο από τα πολλά και σύνθετα προβλήματα που έπρεπε να 

ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ηλεκτρονικών Κέντρων Διά Βίου 

Μάθησης.  

Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, ηλεκτρονική μάθηση, αλληλεπίδραση 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ)
42

, αποτελεί τον επιτελικό 

φορέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ και αρκετές δεκαετίες 

στο πεδίο της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα προγράμματα απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό 

αλλά και σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και στην πλειονότητά τους πραγματοποιούνται διά ζώσης. 

Την τελευταία δεκαετία η ΓΓΔΒΜΝΓ σχεδίασε και υλοποίησε και προγράμματα εξ αποστάσεως 

ηλεκτρονικής μάθησης ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες των εκπαιδευομένων, 

προσφέροντάς τους ευελιξία στην πρόσβαση, πέρα από χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς.  

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης που παρέχονται την 

τελευταία διετία μέσω των ηλεκτρονικών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (e-ΚΔΒΜ), αναφέροντας τα 

βασικά στοιχεία του σχεδιασμού τους.  

 

Η εμπειρία του φορέα στην υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως μάθησης  

 

Ενώ τα προγράμματα της ΓΓΔΒΜΝΓ πραγματοποιούνται στην πλειονότητά τους με διά ζώσης 

διδασκαλία, από το 2008 έως το τέλος του 2011, υπήρξαν και προγράμματα εξ αποστάσεως 

ηλεκτρονικής μάθησης, συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά κονδύλια, που υλοποιήθηκαν μέσω 

του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση (ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ.) της Γενικής Γραμματείας Διά 

Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ). Απευθύνονταν σε αποφοίτους γυμνασίου και λυκείου οι οποίοι έπρεπε 

                                                      
42

 Η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης θεσμοθετήθηκε ως αυτοτελής φορέας το 1985 (Ν 1558), το 2001(Ν 

2909), μετονομάσθηκε σε Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ), το 2008 (Ν 3699) σε Γενική 

Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ). Το 2014 με το ΠΔ 114 η ΓΓΔΒΜ συγχωνεύεται με τη Γενική Γραμματεία 

Νέας Γενιάς σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ). 
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να διαθέτουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Τα προσφερόμενα προγράμματα στόχευαν στην 

απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων καθώς και στην καλλιέργεια στάσεων, είχαν διάρκεια 50 έως 

250 ωρών και εντάσσονταν σε πέντε θεματικά πεδία: Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών, Οικονομία-Διοίκηση-Επιχειρήσεις, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, 

Πολιτισμός-Τουρισμός-Περιφερειακή Ανάπτυξη, Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα. 

Κάθε θεματική χωριζόταν σε 5 ενότητες των 50 ωρών, εκτός από τη τελευταία θεματική που είχε 3 

ενότητες συνολικής διάρκειας 125 ωρών. Κάθε ενότητα διαρκούσε 8 εβδομάδες και απαιτούσε 

περίπου 6 ώρες μελέτης εβδομαδιαίως. Τα προγράμματα του ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ. πραγματοποιήθηκαν 

μέσω μεικτής ηλεκτρονικής μάθησης, δηλαδή διά ζώσης συναντήσεις, σε συνδυασμό με ασύγχρονη 

ηλεκτρονική μάθηση. Οι διά ζώσης συναντήσεις διαρκούσαν 4 ώρες, ήταν υποχρεωτικές και 

πραγματοποιούνταν στην αρχή, στη μέση και στο τέλος κάθε ενότητας. Τα προγράμματα ήταν 

πολύ δημοφιλή στην Ελλάδα, καθώς οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 

αυτά με ευελιξία σε χρόνο και χώρο και να τα συνδυάσουν με τις οικογενειακές, προσωπικές, 

επαγγελματικές και κοινωνικές τους ανάγκες και υποχρεώσεις. Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονταν με 

κλήρωση και συνολικά τα προγράμματα παρακολούθησαν 5.886 ενήλικοι (ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2015).  

Κατά τις ασύγχρονες περιόδους μάθησης οι εκπαιδευόμενοι μελετούσαν το ψηφιακό υλικό, 

χρησιμοποιούσαν ως επικοινωνιακά εργαλεία κυρίως το e-mail -και μετά το πρώτο έτος 

υλοποίησης του προγράμματος περιορισμένα και το φόρουμ- και υπήρχαν τεστ αυτοαξιολόγησης, 

ενώ στο τέλος κάθε ενότητας οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε βαθμολογούμενα τεστ. 

Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνταν βάσει της ενεργητικής συμμετοχής τους στις διά ζώσης 

συναντήσεις, την ολοκλήρωση εργασιών και την επίδοσή τους στο τελικό τεστ αξιολόγησης. Το 

εκπαιδευτικό υλικό συμπεριελάμβανε κυρίως powerpoint με αφήγηση, συμπληρωματικό υλικό με 

τη μορφή αρχείων word και pdf, ενώ οι αξιολογήσεις (αυτοαξιολογήσεις και τελικές αξιολογήσεις 

εκπαιδευομένων) αναρτώντο στην πλατφόρμα (Μoodle 1.6). Στο τέλος της κάθε θεματικής οι 

εκπαιδευόμενοι, εφόσον είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθησή της, αποκτούσαν 

πιστοποιητικό επιμόρφωσης ή πιστοποιητικό διά βίου εκπαίδευσης (ν.3369/2005). Η κεντρική 

μονάδα του ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ. λειτουργούσε σε χώρο της ΓΓΔΒΜ και οι περιφερειακές μονάδες στα 

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) που βρίσκονταν στους νομούς-έδρες των Περιφερειών της 

χώρας, ενώ υπήρχαν και συμπληρωματικοί κόμβοι σε άλλα ΚΕΕ.  

Επιπρόσθετα η ΓΓΔΒΜ διοργάνωσε και εξειδικευμένα προγράμματα διάρκειας 25 έως 100 

ωρών, μέσω της Πράξης «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

εκπαιδευτών και στελεχών διά βίου μάθησης», για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών και των 

στελεχών της: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης, 

Επιμόρφωση Στελεχών Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και 

Στελεχών για Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες, Επιμόρφωση Εκπαιδευτών ΣΔΕ, Επιμόρφωση 

Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση. Στα προγράμματα των 25 ωρών οι 15 

πραγματοποιούνταν από απόσταση και οι 10 διά ζώσης (δύο 5ωρες συναντήσεις), ενώ στο 

πρόγραμμα των 100 ωρών οι 75 ώρες ήταν από απόσταση και οι 25 διά ζώσης (πέντε 5ωρες 

συναντήσεις). Τα επιμορφωτικά αυτά προγράμματα τα παρακολούθησαν 9.243 εκπαιδευόμενοι 

(ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2015). 

 

Δημιουργία των e-ΚΔΒΜ 

 

Το 2010, με την ψήφιση του νόμου 3879 για τη διά βίου μάθηση, στο πλαίσιο της αποκέντρωσης, η 

ελληνική πολιτεία θεσμοθέτησε σε επίπεδο Δήμων τη δημιουργία Κέντρων Διά Βίου Μάθησης 

(ΚΔΒΜ), τα οποία προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ το 

2011 σταματά η λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ), τα οποία προσέφεραν 

αντίστοιχα προγράμματα. Ωστόσο, μέχρι να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες για την ίδρυση 

των ΚΔΒΜ των Δήμων, μεσολαβεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, για την υποστήριξη 

των νέων πολιτικών και την άμεση εκπαιδευτική παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο, η ΓΓΔΒΜ, ως 

φορέας πρότασης, τον Απρίλιο του 2012 εντάσσει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και 

Διά Βίου Μάθηση», στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8, τις Πράξεις με τίτλο «Κέντρα Διά Βίου 
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Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 & ΑΠ8», 

συνολικού προϋπολογισμού 65.000.000 €, με διάρκεια μέχρι τον Ιούνιο του 2015. Φορέας 

υλοποίησης του έργου είναι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και συνεργαζόμενοι εταίροι η Κεντρική Ένωση Δήμων 

Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), το 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (ΕΣΥΝ) και όλοι οι 

δήμοι που επιθυμούν να ιδρύσουν ΚΔΒΜ. Με δεδομένο ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» δεν κάλυπτε τον άξονα προτεραιότητας 9, δηλαδή τις 

Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, η ΓΓΔΒΜ εξασφάλισε από τον τακτικό 

προϋπολογισμό τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση του έργου «Κέντρα Διά Βίου 

Μάθησης Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου», για το χρονικό διάστημα από 1
ης

/1/2013 έως 

30/6/2015, και επιχορήγησε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, φορέα υλοποίησης του έργου, με ποσό ύψους 6.205.000 

€. Στο έργο συμμετείχαν 57 από τους 59 δήμους των δύο περιφερειών. Το έργο πήρε παράταση για 

έναν ακόμα χρόνο μέχρι τον Ιούλιο του 2016, ενώ μειώθηκε, επί υφυπουργείας Γεωργαντά, ο 

προϋπολογισμός του κατά 1 εκατομμύριο προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΥΑ Κ1/200789/10-12-2014).  

Καθώς η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που αφορά τη γεωγραφική της 

ιδιομορφία με τις πολλές δυσπρόσιτες, ορεινές περιοχές, αλλά και τα πολλά νησιά, η οργάνωση 

συμβατικών προγραμμάτων που στηρίζονται στην πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία καθίσταται 

συχνά πολύ δύσκολη και δαπανηρή. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος η ΓΓΔΒΜ, στο 

πλαίσιο της εθνικής χρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας 9, σχεδίασε προγράμματα εξ 

αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, τα οποία υλοποιούνται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ μέσω των 

ηλεκτρονικών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (e-ΚΔΒΜ) στο Νότιο Αιγαίο. Σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του έργου, η λειτουργία των e-ΚΔΒΜ προβλεπόταν σε πρώτη φάση για τα νησιά που 

είχαν πληθυσμό μέχρι 1500 κατοίκους, ενώ υπήρχε και η δυνατότητα να ενταχθούν στην κατηγορία 

παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικής μάθησης και άλλοι 

Δήμοι, ανεξαρτήτως πληθυσμού, ύστερα από σχετική αιτιολόγηση του Δήμου και έγκριση της 

ΓΓΔΒΜ (ΓΓΔΒΜ, 2012).  

Στα σχήματα 1 και 2 απεικονίζονται τα 14 e-ΚΔΒΜ (σημειωμένα με μπλε κουκίδες στους 

χάρτες) που σχεδιάστηκε να λειτουργήσουν, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, στις 

Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. 

 

Σχήμα 1. Ε-ΚΔΒΜ στις Κυκλάδες. 
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Σχήμα 2. Ε-ΚΔΒΜ στα Δωδεκάνησα. 

 

 

Το έργο συνδέεται με τις αντίστοιχες Πράξεις των Αξόνων Προτεραιότητας 7 και 8, αφού 

ακολουθεί αντίστοιχες διοικητικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες και αξιοποιεί συστήματα, 

μεθοδολογίες, εργαλεία και εκπαιδευτικά υλικά που παράγονται στο πλαίσιο της υλοποίησής τους. 

Ωστόσο παράλληλα διαφοροποιείται από αυτές και καινοτομεί, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία 

στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται προς τους ενηλίκους, με βασικό στοιχείο 

διαφοροποίησης τη δυνατότητα λειτουργίας e-ΚΔΒΜ ως εναλλακτικής δομής εκπαίδευσης. 

Επιπλέον στις προδιαγραφές του έργου, όπως έχουν τεθεί από τη ΓΓΔΒΜ, προβλέπεται η 

αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την εκπαίδευση 

εκπαιδευτών και στελεχών, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το κόστος, και βελτιώνοντας τις 

δυνατότητες συνεργασίας των στελεχών μέσω της χρήσης διαδικτυακών επικοινωνιακών 

εργαλείων (π.χ. τηλεδιασκέψεις, Instant Messaging, συνεργατικά εργαλεία κτλ.) (ΓΓΔΒΜ, 2012). 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε ότι τα e-ΚΔΒΜ συνιστούν μία νέα καινοτόμο 

προσέγγιση διαδικτυακής-εναλλακτικής παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει λύσεις σε 

ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού και μειώνει: 

o αποστάσεις και δυσκολίες προσέγγισης 

o χρόνους και διαδικασίες εκπαίδευσης τυπικής αντίληψης 

o ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού 

o υψηλό κόστος διοίκησης και εκπαίδευσης 

o γραφειοκρατία. 

 

Είδη προγραμμάτων που προσφέρονται στα ΚΔΒΜ και στα e-ΚΔΒΜ 

 

Τα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που προσφέρονται από τα ΚΔΒΜ διακρίνονται σε 

δύο κατηγορίες: α) Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, τα οποία οι δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο 

πίνακα προγραμμάτων και τα οποία εκφράζουν τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές σε θέματα διά 

βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων και β) Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας, τα οποία 

προτείνονται από τους δήμους σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες, με στόχο την προώθηση της 

οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους.  

H θεματολογία των προγραμμάτων σχετίζεται με τη γλώσσα, τις κοινωνικές δεξιότητες, τις 

νέες τεχνολογίες, την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις 

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, τον τουρισμό, τον εθελοντισμό, την υγεία, τη διατροφή, την τέχνη, 

την παράδοση, το θέατρο (e-kdvm, 2015). 

Στους γενικότερους στόχους των προγραμμάτων των e-ΚΔΒΜ συγκαταλέγονται: η 

καλλιέργεια θετικής στάσης ως προς τη μάθηση, η ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην 

εκπαίδευση ενηλίκων και η σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία, η ενίσχυση 

της ικανότητας προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, η 

συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας», η ανάπτυξη της ιδιότητας του 

ενεργού πολίτη, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού, η 
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ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και η αναβάθμιση των 

συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης των μελών ευάλωτων ομάδων.  

 

Αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας στο σχεδιασμό των e-ΚΔΒΜ 

 

Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την υλοποίηση των εξ αποστάσεως προγραμμάτων ηλεκτρονικής 

μάθησης που υλοποιήθηκαν από τη ΓΓΔΒΜ μέσω του ΚΕΔΒΜΑΠ, υπήρξε καθοριστική για το 

σχεδιασμό και τη λειτουργία των e-ΚΔΒΜ. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών 

πραγματοποιήθηκε εξωτερική και εσωτερική αξιολόγηση. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των 

αξιολογήσεων, η παρακολούθηση των προγραμμάτων παρείχε ευκαιρίες απόκτησης, 

εκσυγχρονισμού ή αναβάθμισης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, συμπληρωματικών προς 

την τυπική εκπαίδευση, την αρχική επαγγελματική κατάρτιση και την προηγούμενη προσωπική, 

κοινωνική και επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευομένων (Λευθεριώτου & Παυλή Κορρέ, 

2014). 

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την εσωτερική αξιολόγηση (Παυλή-Κορρέ, 

2011. Pavlis-Korres, 2013) που στηρίχτηκε σε ερωτηματολόγια προς τους εκπαιδευόμενους, σε 

συνεντεύξεις με τους υπεύθυνους έργου και πληροφοριακών συστημάτων καθώς και στις εκθέσεις 

των επιστημονικών και θεματικών υπευθύνων ήταν τα εξής: 

α) οι εκπαιδευόμενοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δήλωσαν ικανοποιημένοι από τα 

προγράμματα και ότι θα ήθελαν να παρακολουθήσουν ξανά προγράμματα μέσω ηλεκτρονικής 

μάθησης. Μόνο ένα ποσοστό 0.8% δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παρακολουθήσει άλλο 

πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης και μόνο ένα ποσοστό 1.4% δήλωσε ότι προτιμά να 

παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διά ζώσης 

β) οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι, μετά το πέρας της παρακολούθησης, αξιοποίησαν στην 

επαγγελματική και προσωπική τους ζωή τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν  

γ) το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήθελε επικαιροποίηση και εμπλουτισμό ως 

προς το περιεχόμενο, ενώ προτάθηκε η πλήρης αξιοποίηση των πολυμέσων ώστε να γίνει 

διαδραστικό 

δ) κρίθηκε αναγκαία η εκπαίδευση των εκπαιδευτών τόσο σε ζητήματα διδασκαλίας σε 

διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης όσο και στην εκπαίδευση ενηλίκων 

ε) κρίθηκε αναγκαία η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, πριν την 

έναρξη των τμημάτων, στη χρήση Η/Υ και στο σύστημα τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιείται, 

ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά.  

στ) σημαντικό ποσοστό των εκπαιδευομένων (30.4%) δήλωσε ότι θα ήθελε οι διά ζώσης 

συναντήσεις να αντικατασταθούν με σύγχρονες ηλεκτρονικές συναντήσεις. Εδώ θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι αρκετοί εκπαιδευόμενοι, κυρίως από τις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, 

δυσκολεύονταν να μεταβούν στις περιοχές που πραγματοποιήθηκαν οι διά ζώσης συναντήσεις 

λόγω κόστους, χρόνου και έλλειψης συγκοινωνιών που επιδεινώνεται σε περιπτώσεις κακοκαιρίας. 

Επιπλέον, από την εξωτερική αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από το φορέα, τα 

βασικότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν (εκτός από προβλήματα διοικητικής φύσης και 

χρηματοδοτήσεων) και επομένως θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη στο νέο σχεδιασμό ήταν: 

α) η εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν πληρούσε τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής δόμησης της 

πληροφορίας και αισθητικής απεικόνισης που διέπουν τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα 

αυτού του τύπου. Υπήρχαν ελλείψεις στην ευχρηστία (Usability), στην ευκολία προσβασιμότητας 

και περιήγησης στον ιστότοπο (Accessibility), στην αποδοτικότητα και στον αισθητικό σχεδιασμό 

(Design) με αρνητικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διεργασία, ιδιαίτερα για τους αρχάριους 

και τους μέσους χρήστες. Επιπλέον τονίστηκε η ανάγκη για αναβάθμιση του λογισμικού του 

προγράμματος. 

β) κρίθηκε αναγκαία η επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και η κατάλληλη 

προσαρμογή του για τις ομάδες στόχους στις οποίες απευθύνεται. 

γ) διαπιστώθηκε το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευομένων στην πλατφόρμα και 

στις συζητήσεις στο forum, καθώς δεν έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση της. 
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δ) από τα στοιχεία των εκπαιδευτών προέκυψε η ανάγκη για απασχόληση εκπαιδευτών με 

περισσότερη εμπειρία σε προγράμματα εξ αποστάσεως και τηλεκπαίδευσης (ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ.α, 

2011. ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ.β, 2011. ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ.γ, 2011) Επιπρόσθετα, ανάμεσα στις προτάσεις 

που διατυπώθηκαν στην εξωτερική αξιολόγηση, υπήρξε και η δημιουργία αίθουσας 

τηλεδιασκέψεων για αντικατάσταση, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, των διά ζώσης συναντήσεων.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά στοιχεία των αξιολογήσεων στο σχεδιασμό των e-ΚΔΒΜ και 

επιδιώκοντας την ενίσχυση των δυνατών σημείων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

αδύνατων, που είχαν εντοπισθεί σε αυτές, η ομάδα σχεδιασμού προέβη σε σειρά επιλογών. Έτσι, 

κατ’ αρχάς, επιλέχτηκε η αντικατάσταση των διά ζώσης συναντήσεων με διαδικτυακές 

συναντήσεις σε πραγματικό χρόνο (σύγχρονη μορφή), στη διάρκεια των οποίων ο εκπαιδευτής και 

οι εκπαιδευόμενοι είναι συνδεδεμένοι ταυτόχρονα στην πλατφόρμα, έχοντας αμφίδρομη οπτική και 

ακουστική επικοινωνία (Bonk & Cunnigham, 1998; Bonk, Wisher, & Nigrelli, 2005; Melrose & 

Bergeron, 2007). Με τον τρόπο αυτό όχι μόνον αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα της εξ 

αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης (μείωση κόστους μετακινήσεων, άρση των χωρικών 

περιορισμών), αλλά επίσης, μέσω της σύγχρονης μορφής εκπαίδευσης, μειώνονται οι αρνητικές 

επιπτώσεις της αίσθησης απομόνωσης των εκπαιδευομένων, η οποία μπορεί να δημιουργηθεί στην 

ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση (Pallof & Pratt, 2003; Lally & Barret, 1999). 

Στο σχήμα 3 απεικονίζεται το εκπαιδευτικό μοντέλο που προτάθηκε από την επιστημονική 

ομάδα του έργου (Β. Δαγδιλέλης και Π. Λάμψας) για την πραγματοποίηση των σύγχρονων 

συναντήσεων και των ασύγχρονων περιόδων μάθησης. 

 

Σχήμα 3. Προτεινόμενο μοντέλο σύγχρονων και ασύγχρονων συναντήσεων σε ένα τμήμα μάθησης 

των e-ΚΔΒΜ. (πηγή Β. Δαγδιλέλης & Π. Λάμψας). 

 

 

Το προτεινόμενο μοντέλο δεν λειτουργεί δεσμευτικά για τους εκπαιδευτές, καθώς μπορούν, 

ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των εκπαιδευομένων του τμήματός τους, να το 

ακολουθήσουν ή να το διαφοροποιήσουν, αυξάνοντας ή μειώνοντας τον αριθμό και τη συχνότητα 

των σύγχρονων συναντήσεων ανάμεσα στις ασύγχρονες περιόδους μάθησης. Η διάρκεια κάθε 

σύγχρονης εκπαιδευτικής συνάντησης κυμαίνεται από 2-3 ώρες. Κρίθηκε σημαντικό η πρώτη 

συνάντηση κάθε τμήματος να γίνεται σύγχρονα, καθώς η εναρκτήρια συνάντηση παίζει 

καθοριστικό ρόλο για τη συνέχισή του, αλλά και η τελευταία για να υπάρχει χρονική αμεσότητα 

στην επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων στην ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής 

διεργασίας. 

Τα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στα e-ΚΔΒΜ 

είναι το Moodle για την ασύγχρονη μορφή ηλεκτρονικής μάθησης και το BigBlueButton (BBB) για 

τις σύγχρονες διαδικτυακές συναντήσεις αντίστοιχα. Πρόκειται για δωρεάν λογισμικά συστήματα 

ανοικτού κώδικα, τα οποία προσαρμόστηκαν και εξειδικεύτηκαν για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική 

χρήση. Ο στόχος ήταν οι πλατφόρμες να είναι εύχρηστες, να προσαρμοστούν αισθητικά για τις 

ανάγκες του προγράμματος στο πλαίσιο του εφικτού, να είναι εύκολες στην πρόσβαση και στην 

περιήγηση ώστε να αξιοποιούνται αποτελεσματικά από τους χρήστες (εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές 

και στελέχη). Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης που προέκυψε από αυτές τις προσαρμογές και 
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εξειδικεύσεις, συνδυαζόμενο με την εφαρμογή των βασικών αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων, ήταν 

κατάλληλο για την προώθηση της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας μέσω της αξιοποίησης 

ποικίλων επικοινωνιακών και συνεργατικών εργαλείων (π.χ. τηλεδιασκέψη, e-mail, φόρουμ, chat, 

wiki).  

Στον Πίνακα 1 απεικονίζονται τα κύρια εμπόδια που έπρεπε να ξεπεραστούν και οι δυσκολίες 

που έπρεπε να αντιμετωπισθούν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων των e-

ΚΔΒΜ, καθώς και οι τρόποι που επιλέχθηκαν για την επίλυσή τους. 

 

Πίνακας 1. Προβλήματα και δυσκολίες στα e-ΚΔΒΜ 

Είδος προβλήματος Ποιοι το αντιμετωπίζουν Τρόπος αντιμετώπισης 

Πρόσβαση εκπαιδευομένων στο e-

τμήμα μάθησης 

Εκπαιδευόμενοι 

Εκπαιδευτές 

Μεμονωμένες συνδέσεις ή εργαστήριο 

Δήμου 

Σύνδεση από έναν υπολογιστή σε ένα 

συγκεκριμένο χώρο του Δήμου 
Χαμηλές ταχύτητες δικτύου 

Υλικοτεχνική Υποδομή Δήμος 

 

 

 

Ύπαρξη εργαστηρίου ή κάποιου χώρου 

που να διαθέτει υπολογιστές, ως 

προϋπόθεση για να συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα 

Εκπαιδευόμενοι 

 

Ύπαρξη ατομικής σύνδεσης ή 

δυνατότητα παρακολούθησης από το 

εργαστήριο ή το χώρο που διαθέτει ο 

Δήμος 

Εκπαιδευτές Δυνατότητα ατομικής σύνδεσης, 

ύπαρξη μικροφώνου και κάμερας 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

 

Διάθεση Σύγχρονης (BigBlueButton) 

και ασύγχρονης πλατφόρμας 

εκπαίδευσης (Moodle) 

Τεχνικές δυσκολίες πριν και κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης 

Υπεύθυνος Δήμου 

Εκπαιδευόμενοι 

Εκπαιδευτές 

Ύπαρξη Τεχνικής Ομάδας 

Υποστήριξης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

Προετοιμασία συμμετεχόντων  Εκπαιδευτές 

 

 

Ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσής τους 

πριν την ανάληψη του e-τμήματος από 

τη ΓΓΔΒΜΝΓ και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

Εκπαιδευόμενοι 

 

Πραγματοποίηση 25ώρων σεμιναρίων 

διά ζώσης για την προετοιμασία τους 

πριν την παρακολούθηση του e-

τμήματος 

Στέλεχος ΙΝΕΔΙΒΙΜ υπεύθυνο 

e-ΚΔΒΜ 

Τηλεδιασκέψεις με τον υπεύθυνο έργου 

και την τεχνική ομάδα υποστήριξης του 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

Αίσθηση απομόνωσης κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης 

Εκπαιδευόμενοι 

Εκπαιδευτές 

Κατάλληλη Παιδαγωγική προσέγγιση  
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Έλλειψη κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 

Εκπαιδευόμενοι 

Εκπαιδευτές 

Κατάλληλη Παιδαγωγική προσέγγιση 

 

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, προϋπόθεση για να ενταχθούν οι Δήμοι στο Έργο ήταν να 

διαθέτουν είτε εργαστήριο πληροφορικής είτε έναν χώρο με μερικούς υπολογιστές, προκειμένου να 

μπορεί να αξιοποιηθεί από τους Δημότες που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν e-τμήματα ώστε να 

εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους στο διαδίκτυο - σε περίπτωση που δεν είχαν σπίτι τους υπολογιστή. 

Στην πράξη, στα περισσότερα νησιά, κατά την υλοποίηση των πρώτων τμημάτων, οι 

εκπαιδευόμενοι ήθελαν να συγκεντρώνονται όλοι μαζί σε έναν χώρο και να συμμετέχουν όλοι μαζί 

στις σύγχρονες διαδικτυακές συναντήσεις, συχνά με τη βοήθεια του υπεύθυνου του e-ΚΔΒΜ, 

γεγονός που προσέδωσε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στις συναντήσεις, διαφοροποιημένο από τον 

αρχικό σχεδιασμό. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν τμήματα στα οποία συμμετείχαν κάτοικοι από 

διαφορετικά νησιά, γεγονός που προώθησε την κοινωνική δικτύωση μεταξύ τους.  

Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν εισαγωγικό πρόγραμμα (Εξοικείωση με 

ηλεκτρονικές μορφές μάθησης – e-learning) διάρκειας 25 ωρών, με διά ζώσης συναντήσεις, 

προκειμένου να εξοικειωθούν με το διαδικτυακό περιβάλλον στο οποίο θα πραγματοποιηθεί στη 

συνέχεια η εκπαίδευσή τους στα e-τμήματα. Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το περιβάλλον 

διεπαφής (interface) σύμφωνα με τους Hillman, Willis και Gunawardena (1994) αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη των βασικών τύπων αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται 

σε διαδικτυακό περιβάλλον –αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, 

αλληλεπίδραση εκπαιδευομένων μεταξύ τους και αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευόμενου και 

περιεχομένου (Moore, 1989). Οι εκπαιδευόμενοι, αποκτώντας τις δεξιότητες να χρησιμοποιούν 

άνετα τα ηλεκτρονικά συστήματα εκπαίδευσης –σύγχρονα και ασύγχρονα– μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν καλύτερα με το περιεχόμενο, τον εκπαιδευτή τους και τους συνεκπαιδευόμενούς 

τους. Έτσι, μειώνονται οι πιθανότητες διαρροής τους από το τμήμα λόγω έλλειψης δεξιοτήτων 

σχετικών με τους υπολογιστές, αλλά και λόγω της αύξησης της ικανοποίησης από τη συμμετοχή 

τους (Rostaminezhad, Mozayani, Norozi, Iziy, 2013; Levy, 2007; Park & Choi,. 2009; Rovai, 

2003). 

Όμως και η εκπαίδευση των εκπαιδευτών στο νέο τύπο ηλεκτρονικής μάθησης που 

εφαρμόζεται στα e-ΚΔΒΜ θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν επιτυχώς στο δύσκολο και απαιτητικό ρόλο του e-εκπαιδευτή ενηλίκων (Moore & 

Kearsley, 1996; Savenye, Olina, & Niemczyk, 2001; Pavlis-Korres, 2010). Οι εκπαιδευτές, 

ενσωματώνοντας κατάλληλα τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων σε διαδικτυακό περιβάλλον, 

μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της αίσθησης απομόνωσης που είναι πιθανόν να 

αισθανθούν ο εκπαιδευόμενοι, καθώς και στην ανάπτυξη κοινωνικής αλληλεπίδρασης των 

εκπαιδευομένων μεταξύ τους, όπως και των εκπαιδευομένων με τους ίδιους, αυξάνοντας την 

ικανοποίηση των συμμετεχόντων και την αποτελεσματικότητα των προσφερομένων εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών (Gortan & Jereb, 2007; Parker, 1999).  

Η ΓΓΔΒΜΝΓ, συνεχίζοντας την «παράδοση» του φορέα σε σχέση με τη σημασία που αποδίδει 

στο ρόλο και την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, πραγματοποίησε 3 σεμινάρια για την εκπαίδευση 

των εκπαιδευτών που επρόκειτο να αναλάβουν τμήματα στα e-ΚΔΒΜ. Τα σεμινάρια 

πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονική μάθηση, με τη χρήση της σύγχρονης και της ασύγχρονης 

πλατφόρμας που θα χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευτές, αργότερα, στα δικά τους τμήματα μάθησης 

και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων σε 

διαδικτυακό περιβάλλον. Όπως ρητά αναφέρουν οι Λευθεριώτου & Παυλή-Κορρέ (2014) στα e-

ΚΔΒΜ αποσκοπείται η ενσωμάτωση των αρχών και των μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα με χρήση νέων τεχνολογιών, η προώθηση του ψηφιακού περιβάλλοντος 

στα προγράμματα διά βίου μάθησης και η ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για εξ 

αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση ενηλίκων. 

Το εκπαιδευτικό υλικό δημιουργείται από ειδική ομάδα ψηφιοποιητών, βασίζεται στο 

εκπαιδευτικό υλικό που έχει εκπονήσει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για τα διά ζώσης 

ΚΔΒΜ και χαρακτηρίζεται από πολυμεσικότητα, διαδραστικότητα, αξιοποίηση επικοινωνιακών 
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εργαλείων για την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, την ανάπτυξη συνεργατικών μορφών 

μάθησης σε διαδικτυακό περιβάλλον, την προώθηση των βασικών τύπων αλληλεπίδρασης και την 

προώθηση της κριτικής σκέψης. Κατά την εκπαίδευση των εκπαιδευτών υπάρχει ειδική μέριμνα 

ώστε οι εκπαιδευτές να αποκτήσουν δεξιότητες δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού με την 

αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 

δικής τους εκπαιδευτικής ομάδας, προσαρμόζοντας κατάλληλα το υπάρχον ψηφιοποιημένο υλικό ή 

εμπλουτίζοντάς το. Σε αρκετές περιπτώσεις που υπήρχε ζήτηση για κάποιες θεματικές για τις 

οποίες δεν υπήρχε ψηφιοποιημένο υλικό, μετά την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, οι εκπαιδευτές 

που ανέλαβαν τα συγκεκριμένα τμήματα δημιούργησαν το δικό τους υλικό.  

 

Πρώτα συμπεράσματα από την υλοποίηση των e-ΚΔΒΜ 

 

Από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 21 

τμήματα εξοικείωσης με ηλεκτρονικές μορφές μάθησης – e-learning, διάρκειας 25 ωρών διά ζώσης 

και στη συνέχεια ολοκληρώθηκαν 32 e-τμήματα, ενώ 11 είναι σε εξέλιξη (ΙΝΕΔΙΒΙΜ.α, 2015). Η 

ανάπτυξη των e-τμημάτων απεικονίζεται στον Πίνακα 2.  

 

Πίνακας 2. Υλοποίηση προγραμμάτων στα e-ΚΔΒΜ και διαρροή εκπαιδευομένων κατά το χρονικό 

διάστημα Οκτωβρίου 2014-Δεκεμβρίου 2015 

 

A/

A 
e-ΚΔΒΜ Θεματικές ενότητες 

Αριθμός 

Τμημάτ

ων 

Ποσοστό Διαρροής 

1 Ανάφη 

1.7 Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25Ω 1 30.00% 

2.9 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25Ω 1 25.00% 

4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω 1 25.00% 

4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25Ω 1 33.33% 

8.13 Εναλλακτικές καλλιέργειες 1 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ  

1.5 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση 1 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Σύνολο Ανάφης 6 28.57% 

2 Αστυπάλαια 

6.6 Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου 

παράσταση) 50Ω 
1 18.75% 

4.19 Βασικά Ιταλικά Α1 50Ω  2 39.47% 

6.2 Εικαστικό Εργαστήρι 50Ω 1 35.00% 

4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25Ω 1 33.33% 

4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω 2 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Σύνολο Αστυπάλαιας 7 33.72% 

3 Κίμωλος 

4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25Ω  3 15.15% 

4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25Ω 1 30.00% 

4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω 1 20.00% 

Σύνολο Κιμώλου 5 18.97% 

4 Λειψοί 

3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50Ω 1 21.74% 

6.2 Εικαστικό Εργαστήρι 50Ω 1 35.71% 

1.5 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση 1 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Σύνολο Λειψών 3 27.03% 

5 Νίσυρος 

2.10 Διαμόρφωση και Διακόσμηση εσωτερικών χώρων 1 50.00% 

4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω 1 22.22% 

4.12 Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω 1 42.86% 

4.10 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω 1 33.33% 

4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25Ω 1 57.14% 
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3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην 

καθημερινή ζωή 30Ω 
1 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Σύνολο Νισύρου 6 42.19% 

6 Σέριφος 
4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25Ω 1 22.22% 

Σύνολο Σερίφου 1 22.22% 

7 Τήλος 

4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω 1 60.00% 

4.10 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω 1 57.89% 

4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25Ω  1 42.86% 

4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25Ω 1 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Σύνολο Τήλου 4 54.72% 

8 
Φολέγανδρο

ς 

6.3 Φωτογραφία 25Ω 2 32.35% 

3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50Ω 2 10.71% 

4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω 1 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Σύνολο Φολεγάνδρου 5 22.58% 

9 Χάλκη 

4.12 Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω 1 53.33% 

2.9 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25Ω 1 30.00% 

1.5 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση 1 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Σύνολο Χάλκης 3 44.00% 

10 Κάσος 

4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25Ω 1 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ  

4.8 ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω 1 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Σύνολο Κάσου 2  

14 Αντίπαρος 
4.19 βΑΣΙΚΆ Ιταλικά Α1 50Ω  1 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ  

Σύνολο Αντίπαρου 1  

ΣΥΝΟΛΟ 43 33.26% 

 

Αυτό που παρατηρούμε στον Πίνακα 2 είναι το υψηλό ποσοστό διαρροής στα e-τμήματα, 

ποσοστό που αγγίζει στο μέσο όρο το 33%, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει καταρχήν 

ερωτηματικά και αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, ενώ ταυτόχρονα 

υπάρχουν και ποσοστά διαρροής που είναι αντίστοιχα με αυτά που μπορεί να συναντήσει κανείς σε 

τμήματα διά ζώσης. 

Διατρέχοντας τη διεθνή βιβλιογραφία, ανακαλύπτουμε πως έχει επανειλημμένα επισημανθεί, 

ότι το ποσοστό της διαρροής από μαθήματα σε ηλεκτρονικό περιβάλλον κυμαίνεται ανάμεσα στο 

25% και στο 40%, ενώ το αντίστοιχο σε τμήματα διά ζώσης κυμαίνεται ανάμεσα στο 10% και 20% 

(Rostaminezhad, Mozayani, Norozi, Iziy, 2013; Levy, 2007).  

Το φαινόμενο της διαρροής είναι σύνθετο και εξαρτάται από πολυάριθμους παράγοντες 

(Osborn, 2001). Στη βιβλιογραφία αναφέρονται παράγοντες σχετικοί με την τεχνολογία, με το 

περιεχόμενο της εκπαίδευσης, με τον εκπαιδευτή και το σύστημα τηλεκπαίδευσης. Αν όμως 

εστιάσουμε στον e-εκπαιδευόμενο, τρεις είναι οι παράγοντες εκείνοι που θεωρούνται καθοριστικοί: 

α) η ικανοποίηση του εκπαιδευόμενου από την μαθησιακή διαδικασία, ως παράγοντας που τον 

ενεργοποιεί δίνοντάς του περαιτέρω κίνητρο β) η αυτορρύθμιση που ο εκπαιδευόμενος μπορεί να 

αναπτύξει, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου που αποτελούν μια 

διάσταση της ικανότητας αυτορρύθμισης και τέλος γ) η αλληλεπίδραση η οποία μειώνει το άγχος 

και την απομόνωση που μπορεί να βιώνει ο εκπαιδευόμενος στο διαδικτυακό περιβάλλον 

(Rostaminezhad, Mozayani, Norozi, Iziy, 2013; Zimerman, 2008; Diaz, 2002; Palloff & Pratt, 

2003). 

Έτσι, ενώ κάποιοι θα βιαστούν να συμπεράνουν ότι τα υψηλά ποσοστά στην εξ αποστάσεως 

μάθηση σημαίνουν αποτυχημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, οι περισσότεροι ερευνητές 

συμβουλεύουν προσεκτικές ερμηνείες, ακριβώς επειδή οι εκπαιδευόμενοι έχουν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά (Park & Choi, 2009). Ο Diaz (2002) αναφέρει ότι οι παράγοντες, που επηρεάζουν 

τις αποφάσεις των ατόμων που διαρρέουν σε e-περιβάλλοντα, δεν είναι πάντα ελεγχόμενοι, γι’ αυτό 

και το υψηλό ποσοστό διαρροής δεν σημαίνει απαραίτητα αποτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον παράγοντα «ικανοποίηση» των 

εκπαιδευόμενων, καθώς είναι φανερό ότι οι εκπαιδευόμενοι σπάνια διαρρέουν όταν παίρνουν 

ικανοποίηση από τη μάθηση, και όταν η μάθηση έχει να κάνει με τη ζωή, τα ενδιαφέροντα, και τις 
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εμπειρίες τους (Park& Choi, 2009; Levy, 2007; Rostaminezhad, Mozayani, Norozi, Iziy, 2013). 

Είναι συνεπώς σημαντικό, όσοι σχεδιάζουν προγράμματα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, 

να λαμβάνουν υπόψη τους όλους τους παραπάνω παράγοντες και κυρίως να μπορούν να 

ανακαλύψουν τρόπους που θα εξασφαλίζουν την ικανοποίηση του εκπαιδευόμενου και να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.  

Προς αυτήν την κατεύθυνση προσανατολίστηκε και ο σχεδιασμός των προγραμμάτων των e-

ΚΔΒΜ. Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω αποσπάσματα των τελικών αξιολογήσεων του 

προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους: 

o «Μακάρι να υλοποιούνται τέτοιου είδους προγράμματα και να λάβουν μόνιμη θέση στο 

κοινωνικο-εκπαιδευτικό γίγνεσθαι των Λειψών» 

o  «Αξιοποίησα εποικοδομητικά και ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο μου και ήρθα σε επαφή με 

ανθρώπους που μας χώριζαν πολλά μίλια» 

 

Επίλογος 

 

Καθώς οι δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η εκπαιδευτική τεχνολογία δεν αρκούν από μόνες 

τους ώστε να δημιουργήσουν ένα επιτυχημένο διαδικτυακό τμήμα μάθησης, αποτελεί πρόκληση 

για όλους όσους εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής 

μάθησης για ενηλίκους να αξιοποιήσουν όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις δυνατότητες ώστε να 

ενσωματώσουν αποτελεσματικά τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων σε διαδικτυακό περιβάλλον 

μάθησης. 
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Περίληψη  

 

Στο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης 

εντάσσεται η ιδέα των «έξυπνων πόλεων» και της «έξυπνης» εξειδίκευσης θεσμών και υπηρεσιών 

τους. Η ιδέα αυτή αποτελεί το σημείο στο οποίο συγκλίνουν δύο τάσεις, αφενός ο 

επαναπροσδιορισµός της λειτουργίας της πόλης με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής 

Επικοινωνιών και με τη δικτύωση και την ψηφιακή αναπαράστασή της και αφετέρου η προσέγγιση 

της πόλης ως περιβάλλοντος δημιουργικότητας και καινοτομίας. Μια «έξυπνη πόλη» αποτελεί ένα 

πολυπαραγοντικό σύστημα, που δομείται στη βάση των ανθρώπινων ικανοτήτων, της καινοτομίας 

και της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας της μάθησης. 

Έρευνες έχουν καταδείξει ότι υπάρχει μια έντονη τάση μετανάστευσης ανθρώπων που 

διακρίνονται κατά τη διάρκεια της τυπικής τους εκπαίδευσης προς τις «έξυπνες πόλεις» στις οποίες 

υπάρχουν νησίδες αριστείας, με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση του μορφωτικού τους επιπέδου. 

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους πολλοί από αυτούς συνεχίζουν να παραμένουν στις 

συγκεκριμένες πόλεις, με αποτέλεσμα οι «έξυπνες πόλεις» να γίνονται «εξυπνότερες» και στο 

πλαίσιο αυτό να διαμορφώνεται δυναμική ανάπτυξης πόλεων δύο ή περισσότερων ταχυτήτων.  

Η παρούσα εισήγηση σχετίζεται με την ελληνική πραγματικότητα και έχει ως βασικά θεματικά 

κέντρα την έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου, τη σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη δια βίου 

μάθηση και τις «έξυπνες πόλεις» και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο οι «έξυπνες πόλεις» ενισχύουν 

την αποτελεσματικότητα των δομών δια βίου μάθησης. Ειδικότερα, θα διερευνηθεί η δυνατότητα 

των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Ο.Τ.Α. να λειτουργήσουν ως σύγχρονα δίκτυα μάθησης, σε 

συνδυασμό με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων όπως οι ψηφιακές 

πλατφόρμες μάθησης, ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός καινοτόμου αναπτυξιακού 

μοντέλου με βασικό πυλώνα την εκπαίδευση. 

Καταρχάς, θα γίνει αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης 

ως δομών των Ο.Τ.Α., στον τρόπο λειτουργίας και στον βαθμό αξιοποίησής τους καθώς και στα 

αποτελέσματα που έχουν προκύψει έως τώρα. Στη συνέχεια θα αναλυθούν καλές πρακτικές που 

σχετίζονται με τη λειτουργική αξιοποίηση της σχέσης ανάμεσα σε «έξυπνες πόλεις» και σε δομές 

δια βίου μάθησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τέλος, θα διαμορφωθεί μια πρόταση για τον 

τρόπο ανάπτυξης των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης μέσα από σύγχρονα δίκτυα μάθησης, ώστε αυτά 

να συμβάλλουν στην προώθηση της δημιουργίας «έξυπνων πόλεων», με την αξιοποίηση των 

χρηματοδοτικών μέσων που παρέχονται για την Ελλάδα από την προγραμματική περίοδο 2014-

2020. Μέσα από αυτά τα σύγχρονα δίκτυα μάθησης θα προκύψουν σημαντικά οφέλη, καθώς με την 

κατάλληλη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών θα υπάρξει αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας της δια βίου μάθησης στις «έξυπνες πόλεις» αλλά και ενίσχυση της 

προσωπικής ανάπτυξης του πολίτη. 

Λέξεις Κλειδιά: «έξυπνες πόλεις», σύγχρονα δίκτυα μάθησης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, 

ψηφιακές πλατφόρμες μάθησης, καινοτομία, Προγραμματική Περίοδος 2014-2020. 
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Έξυπνες πόλεις (Smartcities) 

 

Πλέον, περισσότεροι από 3,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε πόλεις. Σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του ΟΗΕ, το ποσοστό της παγκόσμιας αστικοποίησης θα αυξηθεί σημαντικά κατά τη 

διάρκεια των επόμενων δεκαετιών: 59,7% το 2030 και 69,6% το 2050 (Golub, 2011). Αυτή η 

ταχεία αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις και την επιθυμία για 

μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις πόλεις σε τομείς 

όπως η χρήση της ενέργειας, η κινητικότητα, η ασφάλεια και η διακυβέρνηση. Οι πολιτικές και οι 

τεχνολογίες που θα βοηθήσουν τις πόλεις να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτές έχουν 

καθορίσει την έννοια των έξυπνων πόλεων
43

.  

Ο όρος «έξυπνη πόλη» (smartcity) άρχισε να χρησιμοποιείται στις αρχές της δεκαετίας του 

1990, ως μετεξέλιξη προηγούμενων όρων όπως «διασυνδεδεμένη πόλη» (wired city) ή «ψηφιακή 

πόλη» (digitalcity) κ.λπ. «Μια πόλη μπορεί να οριστεί ως «έξυπνη» όταν οι επενδύσεις στο 

ανθρώπινο και το κοινωνικό κεφάλαιο και οι παραδοσιακές και σύγχρονες δομές επικοινωνιών 

συμβάλλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και στην υψηλή ποιότητα ζωής με τη συνετή 

διαχείριση των φυσικών πόρων μέσω συμμετοχικής δράσης και δέσμευσης» (Caragliu, Del Bo, 

Nijkamp , 2009, Σελ. 50). 

Οι θεμελιώδεις παράγοντες που καθιστούν μια πόλη «έξυπνη» μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 

τρεις κατηγορίες: 

- Τεχνολογικοί (φυσικές και ψηφιακές υποδομές) 

- Ανθρώπινοι (ανθρώπινο δυναμικό, κοινωνικό κεφάλαιο) 

- Θεσμικοί (διακυβέρνηση, πολιτική, κανονισμοί). 

Στη βιβλιογραφία ο όρος «έξυπνη πόλη» συνδέεται με πολλούς τομείς δραστηριοτήτων: 

βιομηχανία, εκπαίδευση, συμμετοχή, τεχνικές υποδομές κ.α. Ορίζοντας ένα βασικό πλαίσιο για την 

ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων μπορούμε να κάνουμε λόγο για έξι άξονες (Giffinger, Fertner, 

Kramar, Kalasek, Pichler-Milanović, & Meijers, 2007): 

 Έξυπνη οικονομία (smarteconomy): περιλαμβάνει παράγοντες όπως η επιχειρηματικότητα, 

η καινοτομία, η ευελιξία, η παραγωγικότητα, η ένταξη στις διεθνείς αγορές. 

 Έξυπνο περιβάλλον (smart environment): σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος 

και τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων. 

 Έξυπνη διακυβέρνηση (smartgovernance): συνίσταται σε μια διαφανή διακυβέρνηση με 

ισότητα όλων των πολιτών, στη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, σε δημόσιες και 

κοινωνικές υπηρεσίες κ.α. 

 Έξυπνη διαβίωση (smartliving): περιλαμβάνει τομείς όπως η ποιότητα ζωής, η ασφάλεια, ο 

πολιτισμός, η παιδεία, η υγεία, η κοινωνική συνοχή κ.α. 

 Έξυπνη κινητικότητα (smartmobility): σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα των Τεχνολογιών 

Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT), την κινητικότητα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, τα 

καινοτόμα και ασφαλή συστήματα μεταφοράς κ.α.  

 Έξυπνοι άνθρωποι (smartpeople): έννοια που δεν σχετίζεται μόνο με το επίπεδο προσόντων 

ή εκπαίδευσης των πολιτών αλλά και με την ποιότητα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 

που αυτοί έχουν μεταξύ τους, με την κοινωνική ενσωμάτωση και τον δημόσιο βίο καθώς 

και με τη δεκτικότητά τους σε σύγχρονα νέα δεδομένα. 

Οι έξυπνες πόλεις είναι περιοχές με υψηλή ικανότητα για μάθηση και καινοτομία, η οποία είναι 

ενσωματωμένη: (1) στη δημιουργικότητα του πληθυσμού τους, (2) στα θεσμικά τους όργανα για τη 

δημιουργία γνώσης και (3) στις ψηφιακές υποδομές και τις υπηρεσίες τους για επικοινωνία και 

διαχείριση της γνώσης (Komninos, 2006). 

Στην προσπάθειά του να αναδείξει τις καλύτερες πρακτικές ανάμεσα στις «έξυπνες 

πόλεις/κοινότητες» παγκοσμίως, ο οργανισμός Intelligent Community Forum (ICF) όρισε κάποιους 

βασικούς παράγοντες επιτυχίας για τη δημιουργία μιας «έξυπνης πόλης», οι οποίοι 
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χρησιμοποιούνται και ως δείκτες (indictors) για την αξιολόγηση των πόλεων που επιδιώκουν να 

γίνουν «εξυπνότερες». 

- Ευρυζωνικότητα (Broadband connectivity): ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών επικοινωνιών οι 

οποίες αξιολογούνται σε σχέση τόσο με την ανταπόκρισή τους στις τοπικές στρατηγικές όσο και με 

το κόστος τους για τον χρήστη. 

- Εργατικό Δυναμικό της Γνώσης (Knowledge workforce): αποτελεσματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση του τοπικού εργατικού δυναμικού με την ενίσχυση των ποσοστών χρήσης των 

υποδομών ΤΠΕ και συνεπακόλουθη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και της συμμετοχής στη 

διαδικασία δημιουργίας της γνώσης. 

- Ψηφιακή Ενσωμάτωση (Digital inclusion): πολιτικές και προγράμματα που προωθούν την 

«ψηφιακή δημοκρατία» με τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των διαφόρων ομάδων 

της κοινωνίας. 

- Καινοτομία (Innovation): ικανότητα καινοτομίας και αξιολόγηση του επιπέδου δημιουργίας ενός 

φιλικού προς την καινοτομία περιβάλλοντος που προσελκύει δημιουργικούς ανθρώπους και 

επιχειρήσεις. 

- Μάρκετινγκ και Προάσπιση (Marketing and Advocacy): προώθηση των «έξυπνων» κοινοτήτων 

ως πλεονεκτικών χώρων για να ζει, να εργάζεται και να διατηρεί κάποιος μια επιχείρηση, η οποία 

αξιοποιεί τις δυνατότητες της κοινότητας και προσελκύει εργαζόμενους και επενδύσεις (ICF, 2008, 

Passeriniand & Wu, 2008, Komninos, 2009,·Stratigea, 2012). 

 

Καλές πρακτικές έξυπνων πόλεων στο εξωτερικό και στην Ελλάδα 

 

Έρευνα BIS RESEARCH PAPER NO. 135 με τίτλο "Global Innovators: International Case Studies 

on SmartCities" που δημοσιεύθηκε στον κυβερνητικό ιστότοπο της Μεγάλης Βρετανίας 

www.gov.uk 

 

Βαρκελώνη  

 

Η Βαρκελώνη είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα έξυπνων πόλεων. Το 2014 

κέρδισε το Βραβείο της πρώτης Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της Καινοτομίας ("iCapital") «για την 

εισαγωγή της χρήσης των νέων τεχνολογιών προκειμένου να φέρει την πόλη πιο κοντά στους 

πολίτες» (http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital).  

Η Βαρκελώνη έχει ξεκινήσει ήδη από το 2007 τις προσπάθειές της να γίνει μια «έξυπνη πόλη», 

επεκτείνοντας το τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο ώστε να καλύψει κάθε δημόσιο χώρο. Η Βαρκελώνη 

έχει πολλά προγράμματα έξυπνων δράσεων διασκορπισμένα σε διάφορα τμήματα σε ολόκληρη την 

πόλη. Επί του παρόντος βρίσκεται στη φάση στη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας προοπτικής, για να 

ενωθούν όλες αυτές οι δράσεις κάτω από μια ενιαία στρατηγική.  

Στο συνέδριο του ΚΕΔΕ για τις έξυπνες πόλεις και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που έγινε 

στη Λάρισα τον Ιανουάριο του 2014 η Julia Lopez Ventura, Στρατηγικός Σύμβουλος της TIC 

iSmart City του Δημοτικού Συμβουλίου της Βαρκελώνης, παρουσίασε τη στρατηγική του 

προγράμματος της Έξυπνης πόλης της Βαρκελώνης. Σχετικά με το κίνημα της έξυπνης πόλης 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στο παρελθόν εμείς, όπως και πολλές άλλες πόλεις, χρησιμοποιήσαμε 

τις ΤΠΕ για την αύξηση της ευημερίας και την προώθηση της οικονομικής προόδου, κάτι το οποίο 

δεν είναι καινούριο. Το κίνημα, όμως, της έξυπνης πόλης έχει μια ιδιαιτερότητα: δεν αγωνίζονται 

μόνο οι πόλεις προς την κατεύθυνση αυτού του οράματος, αλλά και οι επιχειρήσεις μαζί με την 

ακαδημαϊκή κοινότητα». Η Βαρκελώνη αντιμετωπίζει το project της έξυπνης πόλης ως ένα μέσο 

και όχι ως αυτοσκοπό και θεωρεί την τεχνολογία ως καταλύτη για την αποτελεσματική αστική 

κινητικότητα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την 

κοινωνική ένταξη και συνοχή, τη βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους, την 

καλλιέργεια της γνώσης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, την προώθηση της 

δημοκρατικής κουλτούρας και την επίτευξη καθολικής πρόσβασης των πολιτών στους χώρους του 

πολιτισμού, της παιδείας και της υγείας. 

http://www.gov.uk/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital
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Σε συνεργασία με όλα τα διαμερίσματα της πόλης και όλες τις υπηρεσίες καταγράφηκαν τα 

προβλήματα και διαμορφώθηκε ένα ολιστικό θεωρητικό μοντέλο που αποτυπώνει την επιθυμητή 

μελλοντική εικόνα της Βαρκελώνης: 

- Οριζόντια προγράμματα: νέο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, αστική πλατφόρμα (λειτουργικό 

σύστημα της πόλης και εφαρμογές κινητών συσκευών), ανοικτά δεδομένα (μέτρηση 

δεικτών της πόλης). 

- Κάθετα προγράμματα: σχέδιο διεύθυνσης φωτισμού, αυτόνομη νησίδα (για τη βελτίωση 

των τεχνικών που σχετίζονται με την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας), ανάπτυξη 

ηλεκτρο-κινητικότητας στα επόμενα χρόνια (ηλεκτρικά οχήματα), απομακρυσμένη 

διαχείριση άρδευσης, σχέδιο διεύθυνσης κινητικότητας (δίκτυο λεωφορείων), αστική 

μεταμόρφωση («έξυπνα» έργα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης), οδικός χάρτης για τον 

πολίτη. 

Το CityProtocolSociety είναι μια ένωση 35 πόλεων που δημιουργήθηκε το 2012, καθώς η 

Βαρκελώνη θεωρεί σημαντικά στοιχεία το διάλογο και την ανταλλαγή εμπειριών με άλλες πόλεις. 

Πρόκειται για μια παγκόσμια ανοικτή πλατφόρμα στην οποία οι πόλεις θα μοιράζονται τις γνώσεις 

και τις εμπειρίες τους, θα καθορίζουν δείκτες και κοινά συστήματα αξιολόγησης και θα προωθούν 

την προσπάθεια μετατροπής τους σε «έξυπνες πόλεις». Η συνεργασία με άλλες πόλεις είναι μια 

σημαντική προτεραιότητα για την ανάπτυξη ιδεών και δικτύων, τα οποία διευκολύνονται μέσω του 

προγράμματος City Protocol. 

Το Barcelona Urban Lab είναι ένα έργο που διευκολύνει τη χρήση του δημόσιου χώρου στη 

Βαρκελώνη για τη διεξαγωγή δοκιμών και πιλοτικών προγραμμάτων τα οποία σχετίζονται με 

προϊόντα και υπηρεσίες που παρουσιάζουν αστικό ενδιαφέρον και ανταποκρίνονται στους στόχους, 

τις προτεραιότητες και τις δράσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. (Barcelona Urban Lab, 

2010: http://www.22barcelona.com/content/view/698/ 897/lang,en/) Στο πλαίσιο αυτό η πόλη έχει 

επενδύσει στο 22@Barcelona, ένα έργο για τη μετατροπή της βιομηχανικής έκτασης του Plobenou 

σε μια μοναδική καινοτόμο περιοχή που παρέχει μοντέρνους χώρους για τη συγκέντρωση 

δραστηριοτήτων που βασίζονται στη γνώση. Πρόκειται για το πιο σημαντικό έργο της αστικής 

μεταμόρφωσης της Βαρκελώνης και ένα από τα πιο φιλόδοξα της Ευρώπης. Η περιοχή 22@της 

Βαρκελώνης είναι ένα κομβικό σημείο για την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία και 

χρησιμοποιείται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως πεδίο δοκιμών για να νέες τεχνολογίες. 

 

Στοκχόλμη 

 

Οι πρώτες προσπάθειες να μετατραπεί η Στοκχόλμη σε «έξυπνη πόλη» ξεκίνησαν στη δεκαετία του 

1990 με τη δημιουργία της Stokab, μιας δημοτικής επιχείρησης που εγκατέστησε ένα ευρυζωνικό 

δίκτυο οπτικών ινών στην πόλη, προκειμένου να παρέχει στις τοπικές επιχειρήσεις μεγαλύτερες 

δυνατότητες επικοινωνίας σε ανταγωνιστικότερες τιμές. Αυτοπροσδιοριζόμενη ως ένα πεδίο 

δοκιμών για τη νέα τεχνολογία έκανε μια επένδυση € 70.000.000 σε έργα ευφυούς τεχνολογίας σε 

όλες τις υπηρεσίες της πόλης. Μία βασική προτεραιότητα για τη Στοκχόλμη είναι να παραμείνει 

βιώσιμη επιτυγχάνοντας μια αειφόρο ανάπτυξη και προσφέροντας παράλληλα ένα ελκυστικό 

περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας. 

Έξυπνα projects στη Στοκχόλμη 

- Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ένα μεγάλο μέρος της έξυπνης ατζέντας της Στοκχόλμης είναι 

η επένδυση σε υψηλής ποιότητας προσβάσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

σκοπός για τον οποίον έχει γίνει από το 2007 μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ και 

έχουν δημιουργηθεί πάνω από 50 ψηφιακές υπηρεσίες. 

- Δίκτυο οπτικών ινών Stokab. Η Stokab μισθώνει δίκτυα οπτικών ινών σε εταιρίες 

τηλεπικοινωνιών, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Εκτός από τη βελτίωση των 

τηλεπικοινωνιών, σκοπός της είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την 

ανάπτυξη της Πληροφορικής και γενικότερα την ανάπτυξη της Στοκχόλμης. 

- Kista Science City. Πρόκειται για έναν δημιουργικό χώρο αλληλεπίδρασης όπου 

επιχειρήσεις, ερευνητές και φοιτητές συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν. Τον κύριο τομέα 

http://www.22barcelona.com/index.php?lang=en
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στην Kista αποτελούν οι ΤΠΕ: η Ericsson, η Microsoft και η IBM είναι μόνο μερικές από 

τις σημαντικότερες εταιρίες ΤΠΕ να δραστηριοποιούνται στην Kista (http://en.kista.com/). 

- Royal Seaport. Πρόκειται για μια τεράστια νέα περιοχή ανάπτυξης στη Στοκχόλμη. Μετά 

την ολοκλήρωσή του θα στεγάσει 12.000 νέες κατοικίες και 35.000 νέους χώρους 

γραφείων. Η φιλοδοξία είναι να προσφέρει ένα από τα πιο σύγχρονα και ελκυστικά 

περιβάλλοντα διαβίωσης στην Ευρώπη. τα επίπεδα του. Ένας από τους μηχανισμούς για να 

επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των επιπέδων CO2 μέχρι το 2030 είναι η χρήση των ΤΠΕ 

και έξυπνων δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε διαφορετικά σπίτια, σε διαφορετικές 

ώρες της ημέρας (http://stockholmroyalseaport.com/about/). 

- Αποδοτικότητα μεταφορών και ενέργειας. Η πόλη λειτουργεί σε συνεργασία με διάφορους 

ιδιωτικούς φορείς που διερευνούν τη χρήση δεδομένων μεταξύ των συνδεδεμένων 

συσκευών και με το κεντρικό σύστημα για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Η πόλη 

διαθέτει επίσης ένα σύστημα για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας, αποσκοπώντας στη 

βελτίωσή της.  

(http://www.roadtraffic-technology.com/projects/stockholm-congestion/). 

- Πράσινες ΤΠΕ. Αυτό είναι ένας όρος που έχει δοθεί σε όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στη 

μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των 

ΤΠΕ. 

- Ανοικτά δεδομένα (open data). Η Στοκχόλμη θεωρεί τα ανοιχτά δεδομένα θεμελιώδη για το 

μέλλον, και έχει σαν στόχο να καταστήσει την πρόσβαση σε δεδομένα ευρύτερη και 

αμεσότερη καθώς τα θεωρεί ως μια μεγάλη ευκαιρία για την πόλη, ειδικά για τη δημιουργία 

νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και για την οικονομική ανάπτυξη. 

 

Τρίκαλα (www.e-trikala.gr) 

 

Η πόλη των Τρικάλων ανακηρύχθηκε το 2004 ως η «Πρώτη Ψηφιακή πόλη της Ελλάδας. Η αρχική 

ιδέα ήταν η παροχή δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο και σε άλλες υπηρεσίες, σε μια εποχή που 

καμιά άλλη πόλη στην Ελλάδα δεν είχε αντίστοιχες δυνατότητες. Από τότε δημιουργεί υποδομές 

και παρέχει υπηρεσίες που αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών.  

Οι διακρίσεις της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι αρκετές. Αξίζει να αναφερθεί η ένταξή 

της από τον οργανισμό ICF (International Community Forum) στη λίστα με τις 21 πιο έξυπνες 

πόλεις στον κόσμο κατά τα έτη 2009, 2010 και 2011. Κάποια από τα πιο σημαντικά έργα της 

ψηφιακής πόλης των Τρικάλων είναι: 

- E-dialogos. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή ιστοσελίδα μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν 

τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων στην πόλη 

τους και στη λήψη αποφάσεων. 

- Τηλeπρόνοια. Ένα ολοκληρωμένο δίκτυο Τηλε–πρόνοιας, το οποίο με τη χρήση υποδομών 

τηλεματικής παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

(ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ). Με απλά μέσα, τα οποία μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν και 

από τους ασθενείς, γίνεται καταγραφή της κατάστασης υγείας του εκάστοτε πολίτη, ενώ τα 

ιατρικά δεδομένα ή τα περιστατικά έκτακτης ανάγκης αποστέλλονται μέσω 

τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης και μεταβιβάζονται στο σύστημα πληροφορικής του 

Νομαρχιακού Νοσοκομείου Τρικάλων ή στον αντίστοιχο ιδιώτη θεράποντα ιατρό που τον 

παρακολουθεί. 

- Σύστημα mobiPARK. Η εφαρμογή του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) 

εστιάζει στη λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Το ΣΕΣ επιτρέπει στον οδηγό να 

σταθμεύσει το όχημά του για μέγιστο χρονικό διάστημα 2 ωρών. Έτσι, αποτρέπεται η 

ολοήμερη κατάληψη θέσεων στάθμευσης και διευκολύνονται οι οδηγοί που θέλουν να 

κάνουν σύντομες επισκέψεις στο κέντρο της πόλης. 

- Δημοσθeνης. Είναι ένα σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών για τη διαχείριση παραπόνων που 

αφορούν στον Δήμο. Το εξειδικευμένο προσωπικό δέχεται τα αιτήματα των πολιτών μέσω 

http://en.kista.com/
http://stockholmroyalseaport.com/about/
http://www.roadtraffic-technology.com/projects/stockholm-congestion/
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τηλεφωνικής κλήσης χωρίς χρέωση ή μέσω e-mail και οι αιτήσεις παραπόνων προωθούνται 

στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

- Σύστημα Ευφυών Μεταφορών. Με τη βοήθεια επαγωγικών βρόγχων, γίνεται διαχείριση 

των κυκλοφοριακών δεδομένων της πόλης και παρακολούθηση του δικτύου των αστικών 

λεωφορείων, προκειμένου να συγκεντρώνονται πληροφορίες για την ενημέρωση των 

πολιτών σχετικά με την κυκλοφοριακή κίνηση. Επιπλέον, οι έξυπνες στάσεις των αστικών 

λεωφορείων, προσφέρουν ακριβή πληροφόρηση αναφορικά με τα δρομολόγια, την αναμονή 

και την άφιξη του κάθε λεωφορείου.  

- Η πόλη των Τρικάλων είναι μία από τις πέντε ευρωπαϊκές πόλεις στην οποία θα δοκιμαστεί 

το αυτόνομο λεωφορείο (μικρό λεωφορείο χωρίς οδηγό) στο πλαίσιο του προγράμματος 

City Mobil2 (πλήρης τίτλος «Cities demonstrating cybernetic mobility»).  

 

Δίκτυα μάθησης σε χωρικό επίπεδο- νησίδες αριστείας- συστήματα δια βίου μάθησης ως 

μέρος των έξυπνων πόλεων 

 

Μελέτη περίπτωσης: ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης 

 

Κεντρικό στοιχείο στην ιδέα της έξυπνης πόλης αποτελεί ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι άνθρωποι 

βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο μιας πόλης, αλλά και στο κέντρο των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουν οι πόλεις κατά τη διαδικασία μετεξέλιξής τους σε έξυπνες. Οι πόλεις θα πρέπει να 

καθορίσουν αποτελεσματικές στρατηγικές και να παρέχουν στους πολίτες τους νέα εργαλεία.  

Βασικό πυλώνα για τη δημιουργία έξυπνων πόλεων αποτελεί η χρήση των έξυπνων 

τεχνολογιών πληροφορικής όπως είναι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης
44

 αλλά και η 

καλλιέργεια των ανθρώπινων ικανοτήτων, μέσω της δια βίου μάθησης. Η ύπαρξη νησίδων 

αριστείας συμβάλλει στην ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων και της έξυπνης εξειδίκευσης και 

αντιστρόφως οι έξυπνες πόλεις ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των σύγχρονων μορφών 

εκπαίδευσης. 

Σε επίπεδο δομών και πρακτικών, οι πόλεις μπορούν να αναδειχθούν σε βασικούς παρόχους 

εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα και 

Οργανισμούς. Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων αποτελούν δομές που μπορούν να 

αξιοποιηθούν ως τοπικοί πυρήνες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να συνεισφέρουν στη 

δημιουργία έξυπνων πόλεων. Ωστόσο, οι δομές των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης δεν επαρκούν για 

την ανάπτυξη μιας έξυπνης πόλης, αν σε αυτές δεν αξιοποιούνται με κατάλληλο τρόπο οι 

σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής. Πολλές έρευνες καταδεικνύουν τον ιδιαίτερα σημαντικό 

ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνολογία αναφορικά με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων
45

.  

Επιτακτική, λοιπόν, κρίνεται η προσέγγιση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των ΟΤΑ ως 

σύγχρονων δικτύων μάθησης, συνδυαστικά με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση τεχνολογικών 

εργαλείων όπως οι Ψηφιακές Πλατφόρμες Εκπαίδευσης και άλλες καινοτόμες τεχνολογικές 

εφαρμογές, για την επίτευξη ενός δημιουργικού και καινοτόμου αναπτυξιακού μοντέλου των 

πόλεων, που θα συντελέσει στην ανάπτυξη νησίδων αριστείας στον χώρο της εκπαίδευσης. 

Ως πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning platforms) ή συστήματα διαχείρισης της 

μάθησης (Learning Management Systems) ορίζονται τα λογισμικά συστήματα που συνδυάζουν τις 

τεχνολογίες του διαδικτύου, με σκοπό τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα στο 

οποίο πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκπαίδευσης και 

δια βίου μάθησης ξεκίνησαν δειλά να εμφανίζονται στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και αρχικά 

αντιμετωπίστηκαν με σκεπτικισμό ώσπου το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) το 

                                                      
44

European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities - Strategic Implementation Plan, Horizontal 

Priority Areas, Citizen Focus (10/10/2013). Available from http://ec.europa.eu/eip/smartcities/files/sip_final_en.pdf 
45

Το πρόγραµµα REVIT: Νέα πνοή στα µικρά σχολεία αποµακρυσµένων περιοχών µέσα από την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση Εφαρµογή του προγράµµατος στην Ίο και το Κουφονήσι. Τζιµόπουλος Νίκος , Πόρποδα Αριάδνη , 

Εγγάρχου ∆ήµητρα, Φουντάνα Μαρία, Λάππας Ιωάννης, Κάτσενος Ιωάννης, Ζαγούρας Γιώργος, 2011. Available from 

http://www.epyna.eu/agialama/synedrio_syros_6/eishghseis/ekpaideushapostash/355-tzimopoulos_teliko_revit-ari.pdf 
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2002, μέσω του προγράμματος Open Course Ware (RSS) και με το σύνθημα «Unlocking 

Knowledge, Empowering Minds», πρόσφερε 1800 μαθήματά στο ευρύ κοινό
46

. To ΜΙΤ εφαρμόζει 

από τότε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης μέσω διαδικτύου προσφέροντας δωρεάν σημειώσεις, βίντεο 

και αρχεία ήχου από διαλέξεις προς κάθε ενδιαφερόμενο. Από το 2009 μάλιστα το Πανεπιστήμιο 

έδωσε πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα. Έως σήμερα οι συνδεδεμένοι χρήστες του Open Course 

Ware (OCW) του ΜΙΤ είναι περίπου 175.000.000 εκ των οποίων το 9% είναι εκπαιδευτικοί, το 

42% φοιτητές σε άλλα πανεπιστήμια και το 43% αυτοδίδακτοι
47

. 

Στη σημερινή εποχή έχει πλέον ξεκινήσει η ευρεία διάδοση της χρήσης των e-platforms όχι 

μόνο από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα αλλά και από διάφορους άλλους φορείς τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς. Η ανάπτυξη και η χρήση τους προωθείται επίσης από τις πολιτικές και τα 

προγράμματα της Ε.Ε. Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα δίνει δυνατότητες οργάνωσης και διαχείρισης 

του εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού. Συγκεκριμένα, σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης 

μπορεί να γίνει οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού με πολλούς τρόπους (π.χ. ανά εβδομάδα ή ανά 

θεματική ενότητα) ή να υπάρχουν δραστηριότητες διαφορετικού τύπου (π.χ. Forums, Chat, 

Διαγωνίσματα, Ασκήσεις, Έρευνες, Ομάδες, Ε-mail)
48

. 

Ευρέως χρησιμοποιείται το Moodle που αποτελεί Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα. Σε μια 

ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle παρέχονται ανοικτά μαθήματα, μαθήματα ελεύθερα προς εγγραφή 

ή με χρονικό περιορισμό και κλειστά μαθήματα στα οποία απαιτείται κλειδί εγγραφής από τους 

χρήστες ή τους επισκέπτες. Άλλο επιτυχημένο παράδειγμα αποτελεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα 

Coursera στην οποία συμμετέχουν 33 Πανεπιστήμια. Στην πλατφόρμα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 

διαθέσιμα μαθήματα των Πανεπιστημίων που συμμετέχουν με αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό, τα 

οποία μπορεί κανείς να παρακολουθήσει δωρεάν
49

. 

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους 

Ερευνητικούς Φορείς θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες Ψηφιακές Πλατφόρμες Μάθησης, που 

θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών ώστε αυτοί να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της 

αγοράς εργασίας και στις προκλήσεις μιας «έξυπνης» πόλης. 

 

Ο Θεσμός των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

Η δημιουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013» με 

φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και συνεργαζόμενους εταίρους 

τους: (α) Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), (β) Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), (γ) Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), (δ) Εθνικό Συμβούλιο 

Νεολαίας (ΕΣΥΝ) και (ε) όλους τους ενδιαφερομένους. Οι καταστατικοί στόχοι των Κέντρων Δια 

Βίου Μάθησης είναι οι ακόλουθοι: 

1. δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών 

πρόσβασης στην εκπαίδευση, 

2. ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς 

εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, 

3. σύνδεση ή επανασύνδεση ενηλίκων με την εκπαιδευτική διαδικασία, 

4. ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, διατήρηση της θέσης 

εργασίας και επαγγελματική εξέλιξη, 

5. συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες 

εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες, 

6. αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων 

ομάδων του πληθυσμού, 

7. ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη 

                                                      
46

 http://ocw.mit.edu/about/ 
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 http://ocw.mit.edu/about/site-statistics/ 
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 https://docs.moodle.org/29/en/About_Moodle 
49

 https://www.coursera.org/ 
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8. δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού 

9. ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχει διαμορφωθεί κατάλληλο περίγραμμα για τα 

αντίστοιχα προγράμματα με επτά θεματικές ενότητες οι οποίες ανταποκρίνονται στις τοπικές 

ανάγκες της αγοράς εργασίας και προωθούν την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και 

προσωπική ανάπτυξη των δημοτών. Οι θεματικές αυτές ενότητες είναι οι ακόλουθες: 

1. Οικονομία - Επιχειρηματικότητα 

2. Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον 

3. Νέες Τεχνολογίες 

4. Γλώσσα και Επικοινωνία 

5. Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις 

6. Πολιτισμός και Τέχνη 

7. Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων. 

Από την ένταξη της σχετικής Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά 

Βίου Μάθηση 2007-2013» έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 100 προγράμματα και έχουν 

εκπαιδευτεί 194.623 δημότες στα 12.349 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί σε εθνικό επίπεδο έως 

σήμερα. Επιπρόσθετα, οι απασχολούμενοι σε αυτά (προσωπικό, εκπαιδευτές) ανέρχονται σε 6.500. 

Η δισφάλιση της επιτυχίας του θεσμού των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης δεν αναδεικνύεται μόνο 

από τα παραπάνω ποσοτικά στοιχεία αλλά και από την απόφαση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια 

Βίου Μάθησης να συνεχιστεί η λειτουργία των εν λόγω Κέντρων και στην νέα Προγραμματική 

Περίοδο 2014-2020 σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

 

Στρατηγικές και χρηματοδοτικά μέσα για την έξυπνη εξειδίκευση 2014-2020 

 

Για την περίοδο αυτή 2014-2020, η στρατηγική «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, 

διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονομίας της 

γνώσης και θέτει τρεις αλληλοενισχυόμενες προτεραιότητες: 

1. Έξυπνη ανάπτυξη: ανάπτυξη μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση και την καινοτομία. 

2. Διατηρήσιμη ανάπτυξη: προώθηση μιας πιο αποδοτικής ως προς τη χρήση πόρων, πιο 

πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας. 

3. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: μια οικονομία µε υψηλή απασχόληση που θα επιτυγχάνει 

κοινωνική και εδαφική συνοχή. 

Παράλληλα, η διαμόρφωση της νέας αναπτυξιακής περιφερειακής πολιτικής απαιτεί τη 

διαφοροποίησή της ανά Περιφέρεια, έτσι ώστε η κάθε Περιφέρεια να αξιοποιεί τα ισχυρά σημεία 

της για την ενίσχυση επιλεγμένων τομέων ανταγωνιστικότητας. Οι διαφορετικές αναπτυξιακές 

δραστηριότητες και η αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα, την καινοτομία και την 

επιχειρηματικότητα αποτελούν αφενός κύρια μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών της οικονομικής 

κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου βασικά συστατικά μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής 

στρατηγικής. Η αναπτυξιακή αυτή Στρατηγική της «έξυπνης εξειδίκευσης» περιλαμβάνει τον 

προσδιορισμό εκείνων των δραστηριοτήτων, οι οποίες με την αξιοποίηση των τεχνολογιών και την 

ενσωμάτωση της καινοτομίας δύνανται να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. 

Οι εθνικές / περιφερειακές Στρατηγικές «έξυπνης εξειδίκευσης» αποτελούν ολοκληρωμένες 

και τοπικά προσανατολισμένες ατζέντες οικονομικού μετασχηματισμού και αφορούν: 

1. σε ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση, μέσω υποστηρικτικών πολιτικών και επενδύσεων σε 

κομβικές εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες, 

2. στην αξιοποίηση των δυνατών σημείων και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της κάθε 

περιφέρειας καθώς και των δυνατοτήτων για αριστεία, 

3. στην τόνωση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα και στην υποστήριξη της τεχνολογικής 

και της πρακτικά εφαρμοσμένης καινοτομίας, 

4. στην ενθάρρυνση της καινοτομίας και του πειραματισμού καθώς και στην πλήρη εμπλοκή 

των ενδιαφερομένων φορέων και 
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5. στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

Στην Ελλάδα, ο σχεδιασμός της στρατηγικής της «έξυπνης εξειδίκευσης» ή της στρατηγικής 

Έρευνας και Καινοτομίας – RIS3, περιλαμβάνει τα ακόλουθα έξι στάδια: 

1. ανάλυση του περιφερειακού πλαισίου και των δυνατοτήτων για καινοτομία, 

2. δημιουργία μιας άρτιας και περιεκτικής δομής διακυβέρνησης, 

3. δημιουργία κοινού οράματος για το μέλλον της περιφέρειας, 

4. επιλογή περιορισμένου αριθμού προτεραιοτήτων για την περιφερειακή ανάπτυξη, 

5. δημιουργία του κατάλληλου μείγματος πολιτικών και 

6. ενσωμάτωση μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης, προωθώντας τον 

περιφερειακό μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας, μέσω διαδικασιών 

«επιχειρηματικής ανακάλυψης» και ευκαιριών στη διεθνή αγορά. 

Στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής της «έξυπνης εξειδίκευσης» δύνανται να χρηματοδοτηθούν από τις ακόλουθες πηγές: 

1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της κάθε περιφέρειας, 

2. Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και 

καινοτομία 2014-2020», 

3. Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (HORIZON 2020) και 

4. Άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες χρηματοδότησης (Cosme, Urbact III, κτλ). 

Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών καθώς και το Τομεακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020» περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων δράσεις για (α) την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

καινοτομίας, (β) τη βελτίωση της πρόσβασης της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών 

πληροφοριών και επικοινωνιών και (γ) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα.  

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τη έρευνα και τη καινοτομία για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 με προϋπολογισμό 

περίπου 80 δισ. ευρώ. Οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:  

1. Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): επιστημονική έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο με 

στόχο την προσέλκυση στην Ε.Ε. των καλύτερων επιστημόνων, 

2. Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-

κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία 

καινοτόμων επιχειρήσεων, 

3. Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών 

προκλήσεων, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η εξάντληση των ενεργειακών πόρων, και η 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Το Πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού 

πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και της ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

Το URBACT III αποτελεί ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας που χρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και από τα κράτη μέλη. Σκοπός του 

προγράμματος είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η προώθηση της βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης. Το URBACT III επιδιώκει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» με την παροχή ενός μηχανισμού για τους φορείς εκείνους που εμπλέκονται στην 

ανάπτυξη και την εφαρμογή της αστικής πολιτικής. Βασική προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη 

γνώσεων και δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση μιας σειράς αναδυόμενων αστικών 

ζητημάτων, προωθώντας λύσεις για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το 

πρόγραμμα έχει τέσσερις (4) κύριους στόχους: 

1. Ανάπτυξη Ικανοτήτων για βελτίωση των δυνατοτήτων των πόλεων ως προς τη διαμόρφωση 

και διαχείριση βιώσιμων αστικών πολιτικών και πρακτικών με ένα ολοκληρωμένο και 

συμμετοχικό τρόπο, 

2. Σχεδιασμός Πολιτικής για τη βελτίωση του σχεδιασμού των βιώσιμων στρατηγικών και 

σχεδίων δράσης για τις πόλεις, 
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3. Εφαρμογή Πολιτικής για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή ολοκληρωμένων και βιώσιμων 

αστικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης στις πόλεις, 

4. Διαμόρφωση και Ανταλλαγή γνώσεων για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της πρόσβαση 

των επαγγελματιών και των φορέων λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα που σχετίζονται 

με τη γνώση και σε όλες τις πτυχές που αφορούν στην αειφόρο αστική ανάπτυξη. 

 

Προτάσεις – συμπερασματικές παρατηρήσεις 

 

Η λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά από 

τη φάση της πιλοτικής λειτουργίας την περίοδο 2007-2013, δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από 

τις εξελίξεις στον τομέα των έξυπνων πόλεων. Ας μην ξεχνάμε ότι από τις κύριες καταστατικές 

λειτουργίες των Κέντρων αυτών είναι η βελτίωση των ικανοτήτων προσαρμογής των πολιτών στον 

διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό χώρο δράσης τους καθώς και η πρόσβαση στην 

κοινωνία της γνώσης. Οι παραπάνω καταστατικές λειτουργίες είναι απόλυτα συμβατές με τη 

μάθηση των εφαρμογών στο πεδίο των έξυπνων πόλεων. Συνεπώς τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 

προτείνεται να λάβουν υπόψη τους τα εξής: 

1. Η διασύνδεση τους με τις νησίδες αριστείας και καινοτομίας στην περιοχή τους, όπως 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, θα βοηθήσει στον εμπλουτισμό του 

προγράμματος σπουδών τους με την αξιοποίηση εφαρμογών στο πεδίο των έξυπνων 

πόλεων. Η διασύνδεση αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή σύναψης προγραμματικών 

συμφωνιών μεταξύ των ιδρυμάτων αυτών και των Δήμων.  

2. Αντίστοιχα απαιτείται λειτουργική διασύνδεση με τα Κέντρα Διακυβέρνησης των έξυπνων 

πόλεων σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό, ώστε να παρακολουθούνται οι 

εξελίξεις και να καταβάλλεται προσπάθεια για τη διαμόρφωση κατάλληλων γνωστικών 

τομέων δια βίου μάθησης. Τα πεδία που πρέπει να παρακολουθούνται είναι η αξιολόγηση 

των εφαρμογών που προσφέρονται στις έξυπνες πόλεις αναφορικά με την ποιότητα ζωής 

και αστικής ελκυστικότητας, την κινητικότητα των πολιτών, την τοπική διακυβέρνηση, τις 

συμμετοχικές διαδικασίες, τη διαφάνεια των πληροφοριών, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

την καινοτόμο επιχειρηματικότητα κ.α. 

3. Η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων αναφορικά με τις εφαρμογές των έξυπνων 

πόλων μπορεί να καταλήξει στη διαμόρφωση ενός προγράμματος σπουδών με γνωστικά 

αντικείμενα που θα βοηθήσουν τους πολίτες να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις ευκαιρίες 

που τους δίνονται σε ένα περιβάλλον έξυπνων πόλεων. 

4. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί όχι μόνο στην εκμάθηση της χρήσης των εφαρμογών, 

αλλά και στην κατανόηση του τρόπου διαμόρφωσης και λειτουργίας τους, γεγονός που 

αυξάνει τη συμμετοχικότητα, όπως έχει διαπιστωθεί από σχετικές έρευνες. 

5. Αναφορικά με τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την ενίσχυση των προσόντων 

των πολιτών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

παραγωγικές προτεραιότητες της περιοχής, έτσι όπως εκφράζονται στην πολιτική έξυπνης 

εξειδίκευσης κάθε Περιφέρειας. 

6. Με ειδικά γνωστικά αντικείμενα μπορεί να ενισχυθεί η καινοτόμος 

μικροεπιχειρηματικότητα της περιοχής που πρέπει σταδιακά να αντικαταστήσει την 

επιχειρηματικότητα ανάγκης. 

7. Ειδικό βάρος αποκτούν γνωστικά αντικείμενα που άπτονται κοινωνικών δεξιοτήτων, 

κοινωνικοποίησης, συμμετοχής και διαφάνειας, ως αντίβαρο στην καταπολέμηση της 

απομόνωσης που γεννά η έντονη αστικοποίηση. 

8. Όλα τα παραπάνω μπορούν να εξυπηρετηθούν όχι μόνο με συμβατικές μορφές μάθησης, 

αλλά και συνδυαστικά με εξ αποστάσεως προγράμματα, που αξιοποιούν τις ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες μάθησης.  

9. Τέλος τα κέντρα μεταξύ τους μπορούν να προωθήσουν θεσμικά τη δικτύωσή τους για 

ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών. Ένας θεματικός τομέας δικτύωσης είναι το 
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πεδίο των έξυπνων πόλεων και οι προσεγγίσεις τους σε γνωστικά αντικείμενα δια βίου 

μάθησης των πολιτών.  
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Περίληψη 

 

Στη σημερινή βιβλιογραφία και ειδικότερα σύμφωνα με τις επίκαιρες τάσεις της ερευνητικής στην 

διοίκηση των οργανισμών, ο όρος του οργανισμού που μαθαίνει αποκτά ολοένα και περισσότερο 

ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο να παρατηρείται σημαντική συμφωνία των περισσοτέρων ερευνητών. 

Στην παρούσα εργασία, προτείνεται ένα λειτουργικό μοντέλο τόσο για την μοντελοποίηση ενός 

οργανισμού που μαθαίνει, όσο και για την αξιολόγηση των οργανισμών γενικότερα στον τομέα της 

οργανωσιακής μάθησης.  

Το προτεινόμενο μοντέλο, το οποίο προκύπτει τόσο από τη μελέτη της επιστημονικής 

βιβλιογραφίας, όσο και από τις ερευνητικές και εργασιακές εμπειρίες των συγγραφέων, 

αναπτύσσεται σε επτά διαστάσεις, οι βάσεις των οποίων είναι α) το μοντέλο διοίκησης αναφορικά 

με τη μάθηση, β) οι ανθρώπινοι πόροι και γ)η τεχνολογική υποδομή. Οι επτά διαστάσεις του 

μοντέλου που προτείνεται και ειδικότερα τα αρχικά των αγγλικών λέξεων που χαρακτηρίζουν τις 

διαστάσεις, σχηματίζουν τον όρο DEVELOP (αναπτύσσω) και είναι: i) Dynamic Structure 

(δυναμική δομή), ii) Evolving human capital relations (εξελισσόμενες σχέσεις του ανθρωπίνου 

δυναμικού), iii) Visionary leaders (οραματιστές ηγέτες), iv) Experiential Networking (βιωματική 

δικτύωση), v) Learning processes and knowledge tanks (διαδικασίες μάθησης και δεξαμενές 

γνώσης), vi) Organizational environmental adaptation (οργανωσιακή περιβαλλοντική προσαρμογή), 

vii) Proactive learning strategies (προ-ενεργητικές στρατηγικές μάθησης).Το διττό μοντέλο που 

προτείνεται (απολογιστικό & κατευθυντήριο) συμπληρώνεται από σειρά ερωτήσεων αξιολόγησης 

για κάθε διάσταση, αποτελώντας με τον τρόπο αυτό ένα πρακτικό εργαλείο, άμεσα 

χρησιμοποιήσιμο σε μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες στην επιστημονική περιοχή του 

οργανισμού που μαθαίνει. 

Λέξεις κλειδιά: οργανισμός που μαθαίνει, διοίκηση γνώσης, οργανωσιακή δομή, ανθρώπινοι 

πόροι, ηγεσία, οργανωσιακή προσαρμογή, στρατηγικές μάθησης 

 

 

Εισαγωγή 

 

Ο οργανισμός που μαθαίνει (learning organisation) αποτελεί για την επιστήμη της διοικητικής των 

επιχειρήσεων μια πολύ σύγχρονη φιλοσοφία και πρακτική η οποία προσβλέπει στην μετατροπή των 

επιχειρηματικών σχημάτων σε οργανισμούς που έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν, να χτίζουν την 

οργανωσιακή τους μνήμη και να δρούν με βάση τις εμπειρίες που έχουν συσσωρευτεί στο 

ενεργητικό τους. Οι οργανισμοί σήμερα, λειτουργούν ως αυτο-οργανούμενο σύστημα που 

μετασχηματίζεται προκειμένου να ανταποκριθούν στις αλλαγές. Δηλαδή με αυξημένη ικανότητα 

προσαρμογής που συνεχώς μεταμορφώνουν τον εαυτό τους με μια διαδικασία που συγχρόνως 

εκπορεύεται αλλά και καταλήγει στην ανάπτυξη όλων των μελών τους. Με βάση αυτή τη θεώρηση 

οι οργανισμοί δε λειτουργούν ως μηχανισμοί αλλά ως «ζώντες οργανισμοί».   

Ένας εκ των θεμελιωτών της τάσης αυτής της διοικητικής επιστήμης είναι ο P. Senge από το 
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Πανεπιστήμιο της Μασαχουσσέττης (ΜΙΤ) ο οποίος το 1990 με το σύγγραμμά του ‘The fifth 

discipline’ (Senge, 1990) υποστήριξε ότι μάθηση δεν είναι απλά η απόκτηση γνώσης και 

εμπειριών. Τουναντίον, μάθηση είναι η σταθερή αλλαγή της σκέψης, της αντίληψης και της 

συμπεριφοράς που προκύπτει ως έμμεσο ή άμεσο αποτέλεσμα από τη γνώση και την εμπειρία. Στη 

βάση της θεώρησης αυτής, η οργανωσιακή μάθηση είναι η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας ενός 

οργανισμού μέσω των κοινών γνώσεων, νοημάτων και κατανοήσεων. Συνεπώς, η οργανωσιακή 

μάθηση εδράζεται στη δημιουργία νέων κοινών γνωστικών μοντέλων τα οποία βελτιώνουν τη 

δράση, τη συμπεριφορά και την αποτελεσματικότητα των ατόμων, των ομάδων και του οργανισμού 

στην ολότητά του. 

Με διαφορετικά λόγια, ο οργανισμός που μαθαίνει είναι η επιχειρηματική οντότητα που με το 

συνεχή μετασχηματισμό των εμπειριών σε γνώση, δηλαδή τη δημιουργία της άρρητης γνωσιακής 

βάσης (Nonaka, 1995), αλλά και το συνεχή πειραματισμό (Senge 1990), ανακαλύπτει διαρκώς 

νέους τρόπους να δημιουργεί νέα γνώση και να αναπτύσσει μοντέλα γνώσης μεταξύ των 

ανθρώπων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τις συνεχείς βελτιωτικές αλλαγές (Weick, 1995), που 

προωθούν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του οργανισμού αλλά και 

διαμορφώνουν το περιβάλλον στο οποίο δρα και αλληλεπιδρά. 

Στην παρουσα εργασία, προτείνουμε ένα μοντέλο αξιολόγησης των οργανισμών σε ότι αφορά 

τη δυνατότητά τους να μαθαίνουν, το οποίο είναι παράλληλα ένα μοντέλο που προτείνει 

συγκεκριμένες ενέργειες, ώστε σε επιχειρηματικό επίπεδο οι οργανισμοί να επιτύχουν: 

 κουλτούρα και κλίμα συνεχούς μάθησης 

 ανταλλαγή γνώσης μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών για όλο το προσωπικό, 

 περιβάλλον που ευνοεί τις συνεχείς βελτιωτικές αλλαγές, καινοτομίες 

 κέντρα δημιουργίας γνώσης και διάχυσης αυτής 

 τρόπους συστημικού σκεπτικισμού 

 αισθητήρια όργανα για συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή στο περιβάλλον  

 κλίμα δια βίου εκπαίδευσης και ανάπτυξη των εργαζομένων 

 

Προσεγγίζοντας και κατανοώντας τους οργανισμούς που μαθαίνουν 

 

Η Οργανωσιακή Μάθηση – Τάσεις και θεωρήσεις 

 

Οι οργανισμοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, συνθήκες 

αβεβαιότητας, συνεχόμενων μεταβολών αλλά και εξαιρετικά μεγάλες προκλήσεις της διεθνούς 

αγοράς, πρέπει να είναι σε θέση να μαθαίνουν (Kozlowski & Salas, 2010; Nonaka & Takeuchi, 

1995). Με βάση την επιστημονική βιβλιογραφία έως σήμερα, λίγοι μάνατζερς ή και ακαδημαϊκοί 

θα μπορούσαν να διαφωνήσουν με την παραπάνω δήλωση. Εντούτοις, οι περισσότεροι εξ’ αυτών, 

είναι ήδη γνώστες των δυσκολιών και εμποδίων που παρουσιάζονται στην μετάβαση των 

οργανισμών σε μανθάνοντα συστήματα (Moingeon & Edmondson, 1995; Pearn et. al. 1995).  

Αρκετοί θεωρητικοί έχουν επισημάνει το γεγονός ότι η βιβλιογραφία στην επιστημονική 

περιοχή της οργανωσιακής μάθησης είναι κατακερματισμένη, και εντοπίζεται σε πολλαπλές 

επιστημονικές θεωρίες, με μικρή όμως αλληλεπίδραση, αλλά και κυρίως σύνθεση, διαχρονικά ( 

Fiol and Lyles 1985 ; Moingeon & Edmondson, 1995; Huber, 1991; Shrivastava, 1983). Ακόμη και 

στην περίπτωση της παρούσας εργασίας, η παραπάνω επισήμανση δεν μπορεί να αποφευχθεί. 

Εντούτοις, επιχειρείται μια περισσότερο συστημική θεώρηση της οργάνωσης που μαθαίνει, με 

έμφαση στο μοντέλο διοίκησης, τους ανθρώπινους πόρους αλλά και την τεχνολογική υποδομή των 

οργανισμών. 

Οι ορισμοί περί μαθησιακών οργανισμών που συναντώνται στην βιβλιογραφία περιλαμβάνουν 

την κωδικοποίηση των προτύπων σκέψης και δράσης, την ικανότητα προσάρτησης χρήσιμων 

γνωστικών κεφαλαίων στους οργανσιμούς (Senge, 1990; Weick, 1993; Weick 1995), την 

οργανωσιακή δυνατότητα για παραγωγική δράση (Sherif, 2002), την δυνατότητα κατανόησης και 

αντίληψης των διαφόρων καταστάσεων (Pearn et al. 1995), την εξέλιξη της γνώσης σχετικά με τις 

σχέσεις αιτίου και αποτελέσματος (Beer, 1975; Weick, 1979) αλλά και την ανίχνευση και 
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διόρθωση των σφαλάτων σε επιχειρηματικό επίπεδο (Iandoli & Zollo, 2008; O’ Toole, 2011). 

Μέσα σε όλο αυτό το συνονθύλευμα των ορισμών, διακρίνεται η συμβολή του μοναδιαίου 

ανθρώπου-εργαζομένου σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ σε άλλες, οι αναφορές γίνονται στο 

οργανωσιακό επίπεδο. Επιπροσθέτως, καποιοι ορισμοί έχουν τη βάσης τους στην επεμβατική 

λογική, ενώ κάποιοι άλλοι στην περιγραφική θεώρηση των πραγμάτων.  

Ειδικότερα, υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι μελετούν κυρίως τον τρόπο με τον οποίον 

μαθαίνουν οι οργανισμοί, δηλαδή το πως τα κοινωνικά συστήματα προσαρμόζονται ή αλλάζουν 

εντός τους, ή το πως επεξεργάζονται τα εισερχόμενα ερεθίσματα (Fiol & Lyles, 1985; Lawrence & 

Lorsch, 1986; Moingeon & Edmondson, 1995). Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές τις 

προσεγγίσεις είναι ότι αναφέρονται στις ατομικές γνωστικές ιδιότητες, αλλά και στις οργανωσιακές 

δομές και πολιτικές που τις υποστηρίζουν (Pedler et al. 1990; Sherif, 2002). Άλλοι ερευνητές 

επικεντρώνονται κυρίως στο πως οι μεμονωμένες οντότητες μαθαίνουν (Nonaka & Takeuchi, 1995; 

Weick, 1979; Weick, 1993; Weick, 1995). Αυτό πρακτικά αφορά στο πως οι εργαζόμενοι 

ενσωματώνονται στους οργανισμούς (Bourdieu, 1993), πως προσαρμόζονται, ή το πως 

αμαβαθμίζουν τα γνωστικά τους μοντέλα (Sherif, 2002; Weick, 1995). Συνεπώς, παρότι μελετάται 

η οργανωσιακή διάσταση της μάθησης, το σημείο εκκίνησης της ανάλυσης των οργανωσιακών 

φαινομένων είναι τα άτομα.  

Την ίδια στιγμή, κάποιες από τις παραπάνω προσεγγίσεις επιχειρούν να περιγράψουν τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τις διαδικασίες προσαρμογής των οργανισμών και των ατόμων στις 

μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες (Lawrence & Lorsch, 1986), ή ακόμη και να 

καταγράψουν φαινόμενα όπως τα διλλήματα ή την συνειδητοποίηση των πηγών των εκάστοτε 

οφελειών (Allee, 2002; Kozlowski & Salas, 2010).  

Συμπερασματικά, η μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας στην επιστημονική περιοχή των 

οργανισμών που μαθαίνουν, καταδεικνύει τρείς παράγοντες που καθορίζουν την ικανότητα τόσο 

των οργανισμών, όσο και των ομάδων εργασίας αλλά και των ατόμων να μαθαίνουν. Αυτοί οι 

παράγοντες είναι, α) ο τρόπος διοίκησης σε οργανωσιακό επίπεδο αναφορικά με την μάθηση, β) η 

διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων στην βάση της διαμοίρασης γνώσης εντός των επιχειρήσεων και 

γ) η τεχνολογική υποδομή που βρίσκεται στη διάθεση όλων των εμπλεκομένων μερών.  

 

Μαθαίνοντας το «πως» και το «γιατί». Η Στρατηγική προοπτική 

 

Οι άυλοι πόροι εντός των επιχειρήσεων, όπως η οργανωσιακή γνώση, η ικανότητα οργανωσιακής 

μάθησης αλλά και η οργανωσιακή μνήμη, αποτελούν μια ιδιαίτερη και βιώσιμη πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, καθώς αποτελούν βάσεις δημιουργικής ασάφειας, οι οποίες δεν 

είναι δυνατόν να αντιγραφύν εύκολα (Nanda & Bartlett 1994). Επιπρόσθετα, αν αυτοί οι άυλοι 

πόροι δύνανται να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τότε στην περίπτωση αυτή μπορούν να θεωρηθούν ως «στρατηγικοί» 

και αποτελούν ένα οργανωσιακό «κεφάλαιο», όπως αυτό περιγράφεται από τον Bourdieu (1993).  

Στην παρούσα εργασία, εκλαμβάνουμε τη μάθηση του «πως» (learning-how) και την μάθηση 

του «γιατί» (learning-why), ως τις πλέον βασικές οργανωσιακές στρατηγικές ικανότητες, η κάθε 

μία από τις οποίες περιλαμβάνει την εφαρμογή διακριτών άυλων οργανωσιακών πόρων, όπου με τη 

σειρά τους καθε ένας από αυτούς μπορεί να να αποτελέσει από μόνος του ένα είδος οργανωσιακού 

κεφαλαίου σε συγκεκριμένο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Σύμφωνα με την προσέγγισή μας αυτή, κάθε οργανωσιακή ικανότητα μπορεί να αποτελέσει 

την πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και συνεπώς συνιστά μια «στρατηγική ικανότητα». 

Η μάθηση του «πώς», αφορά στην εφαρμογή συνόλων ρουτινών, οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από μιμητικές συμπεριφορές, αλλά και από συμπεριφορές διόρθωσης σφαλμάτων. Αποτελεί 

συνεπώς μια επιλεκτική ικανότητα για την κινητοποίηση των ανθρωπίνων πόρων προς την 

εκτέλεση νέων εργασιών και καθηκόντων, αλλά και προς την αναπαραγωγή – αντιγραφή 

διαδικασιών για την οργάνωση των συστημάτων και την διάρθρωση επεκτατικής διάχυσης των 

επαναλαμβανομένων ρουτινών. Στη λογική των παραπάνω θεωρήσεων, η μάθηση του «πως» 

αποτελεί μια «ικανότητα» η οποία τοποθετείται καθαρά στους οργανισμούς και είναι δύσκολο να 
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αποτελέσει προϊόν μίμησης, καθώς περιλαμβάνει ένα διαπλεκόμενο σύνολο διοικητικών 

δεξιοτήτων, αλλά και δεξιοτήτων των ανθρωπίνων πόρων.  

Ομοίως, η μάθηση του «γιατί» είναι η εφαρμογή ενός συνόλου ρουτινών, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τις λειτουργίες των επί μέρους 

συστημάτων. Η μάθηση του «γιατί» είναι μια ικανότητα που εκφράζεται από την ευφυή εφαρμογή 

διαγνωστικών μεθόδων, οι οποίες επίσης είναι επίσης δύσκολο να μιμηθούν.  

Με βάση όλα τα παραπάνω, η οργανωσιακή ικανότητα της μάθησης του «πως» μπορεί να 

υποβοηθήσει την εφαρμογή μια νέας παραγωγικής διαδικασίας, ή την παροχή μιας νέας υπηρεσίας 

για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος το οποίο θα αξιολογείται από την αγορά. Η 

ίδια βασική ικανότητα συνεπώς, μπορεί να έχει εφαρμογή σε διαφορετικές καταστάσεις, ή 

οργανωσιακές δραστηριότητες. Ειδικότερα, σε αγορές με συνεχόμενες μεταβαλλόμενες απαιτήσεις 

από την πλευρά των πελατών, ή ακόμη και σε περιπτώσεις μεταβαλλόμενης τεχνολογικής 

υποδομής, η ικανότητα της μάθησης του «πως» μπορεί να εφαρμοστεί ξανά και ξανά με 

διαφορετικό περιεχόμενο, ανάλογα με τις περιστάσεις. 

Αντιστοίχως, η οργανωσιακή ικανότητα της μάθησης του «γιατί», μπορεί να εφαρμοστεί για 

την κατανόηση των νέων καταναλωτικών απαιτήσεων, την αντίληψη των απαιτήσεων των 

πελατών, τον υπερκερασμό των συμπεριφορικών εμποδίων ενάντια στις αλλαγές, είτε ακόμη για 

τον σχεδιασμό της επιχειρησιακής στρατηγικής σε ανώτατο επίπεδο. Η ικανότητα αυτή επομένως, 

συνίσταται στην δημιουργία νέων μοντέλων τα οποία εν συνεχεία διευκολύνουν τις ενέργειες 

ανάληψης δράσεων.  

 

Η ανάγκη μοντελοποίησης του οργανισμού που μαθαίνει 

 

Στην παγμόσμια επιστημονική βιβλιογραφία, έχουν καταγραφεί πλείστες ερευνητικές προσπάθειες 

στην κατεύθυνση της κατανόησης του τι είναι η οργανωσιακή μάθηση, πως αυτή γίνεται αντιληπτή 

ανά χρονική περίοδο, αλλά και του πως μπορεί να συνδεθεί με τους πόρους αλλά και τους στόχους 

των οργανισμών (Allee, 2002; Beer, 1985; Moingeon & Edmondson, 1995; Nonaka & Takeuchi, 

1995; Senge, 1990; Tsirikas et al. 2012). Παρόλες, ωστόσο, τις προσπάθειες, η μοντελοποίηση των 

οργανισμών που μαθαίνουν και κυρίως η απλή περιγραφή των βημάτων-αρχών που πρέπει να 

ακολουθήσει μια επιχείρηση προκειμένου να μετατραπεί σε «οργανισμό που μαθαίνει» και εν 

συνεχεία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, να αποκτήσει ένα βιώσιμο συγκριτικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, είναι κάτι το οποίο δεν έχει προβληθεί σε ικανοποιητικό βαθμό.  

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα μοντελοποίησης του οργανισμού που μαθαίνει 

είναι των Pearn et al. (1995). Στο σύγγραμμά τους αυτό οι ερευνητές παρουσιάζουν το μοντέλο 

INVEST, το οποίο εκτείνεται σε 6 διαστάσεις. Η προσέγγισή τους αυτή είναι ιδιαίτερα απλή στην 

εφαρμογή της, αλλά το μεγαλύτερο θέμα που προκύπτει έγκειται στην παλαιότητα του μοντέλου, 

το οποίο δεν περιλαμβάνει βασικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης που μαθαίνει, σχετιζόμενα με 

την τεχνολογική υποδομή. Είναι δε κοινή παραδοχή ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η αλματώδης 

ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων αλλά και εισαγωγή εννοιών όπως η κοινωνική 

δικτύωση, έχουν καθορίσει και θα συνεχίζουν να καθορίζουν όλες τις επιχειρησιακές και 

επιχειρηματικές λειτουργίες και συνεπώς και ότι σχετίζεται και καθορίζει την ικανότητα των 

οργανισμών να μαθαίνουν.  

Στη λογική αυτή, η παρούσα εργασία, έρχεται να καλύψει ένα οφθαλμοφανές κενό στην 

μοντελοποίηση των οργανισμών που μαθαίνουν, αλλά και να εξελίξει παλαιότερα μοντέλα τα 

οποία χαρακτηρίζονται πλέον ως ξεπερασμένα, εξαιτίας κυρίως της απουσίας οποιασδήποτε 

τεχνολογικής διάστασης αλλά και διάστασης της κοινωνικής δικτύωσης.  

 

Το προτεινόμενο μοντέλο του οργανισμού που μαθαίνει 

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική μελέτη αναφορικά με τους οργανισμούς που μαθαίνουν (Moingeon 

και Edmondson, 1996; More 1998; Nonaka και Takeuchi, 1995; Pearn et al. 1995; Riva και 

Galimberti 1998, Schwartz et al. 2000; Senge, 1990), αλλά και σύμφωνα με την εμπειρία των 
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συγγραφέων τόσο την ακαδημαϊκή, όσο και την επαγγελματική, η οργανωσιακή μάθηση εδράζεται 

στο τρίπτυχο (Σχήμα 1): α) ο τρόπος διοίκησης σε οργανωσιακό επίπεδο αναφορικά με την 

μάθηση, β) η διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων στην βάση της διαμοίρασης γνώσης εντός των 

επιχειρήσεων και γ) η τεχνολογική υποδομή που βρίσκεται στη διάθεση όλων των εμπλεκομένων 

μερών. 

 

Σχήμα 1: Το τρίπτυχο μάθησης του οργανισμού 

 
 

Επεκτείνοντας το παραπάνω τρίπτυχο, στη βάση των θεωριών που αναφέρθηκαν ήδη, αλλά και 

στη βάση των εμπειριών των συγγραφέων σε επαγγελματικά περιβάλλοντα πολυεθνικών 

οργανισμών, προτείνουμε ένα ολιστικό μοντέλο διαμόρφωσης της οργανωσιακής μάθησης, το 

οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διττό τρόπο. Ειδικότερα, το μοντέλο που προτείνουμε μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί είτε για την βαθμονόμηση των οργανισμών αναφορικά με το πως διαχειρίζονται 

την οργανωσιακή μάθηση, ή διαφορετικά να χρησιμοποιηθεί ως κατευθυντήριο όργανο ώστε οι 

οργανισμοί να μετατραπούν σε οργανισμούς που έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν και συνεπώς 

να αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Το προτεινόμενο μοντέλο αναπτύσσεται σε επτά διαστάσεις, οι βάσεις των οποίων είναι, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, α) ο τρόπος διοίκησης σε οργανωσιακό επίπεδο αναφορικά με την μάθηση, 

β) η διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων στην βάση της διαμοίρασης γνώσης εντός των επιχειρήσεων 

και γ) η τεχνολογική υποδομή που βρίσκεται στη διάθεση όλων των εμπλεκομένων .  

Οι επτά διαστάσεις του μοντέλου και ειδικότερα τα αρχικά των αγγλικών λέξεων που 

χαρακτηρίζουν τις διαστάσεις, σχηματίζουν τον όρο DEVELOP (Σχήμα 2) (αναπτύσσω) και είναι : 

i) Dynamic Structure (δυναμική δομή), ii) Evolving human capital relations (εξελισσόμενες σχέσεις 

του ανθρωπίνου δυναμικού), iii) Visionary leaders (οραματιστές ηγέτες), iv) Experiential 

Networking (βιωματική δικτύωση), v) Learning processes and knowledge tanks (διαδικασίες 

μάθησης και δεξαμενές γνώσης), vi) Organizational environmental adaptation (οργανωσιακή 

περιβαλλοντική προσαρμογή), vii) Proactive learning strategies (προ-ενεργητικές στρατηγικές 

μάθησης). 
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Σχήμα 2: Οι επτά διαστάσεις του μοντέλου DEVELOP 

 

 

Οι διαστάσεις του μοντέλου αποτελούν ουσιαστικά την προβεβλημένη έκφραση των 

παραγόντων, οι οποίοι σύμφωνα με την δική μας προοπτική καθορίζουν την οργανωσιακή μάθηση.  

Ειδικότερα, η πρώτη διάσταση επικεντρώνεται στην δυναμική δομή των οργανισμών, με 

έμφαση στην υποβοήθηση των οργανωσιακών μηχανισμών μάθησης. Η δομή των οργανισμών, 

σύμφωνα με τους Nonaka & Takeuchi (1995) και Moingeon & Edmondson (1995) αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για την μετάδοση της γνώσης ενδοεπιχειρησιακά, αλλά και για την 

μετατροπή τους σε οργανισμούς που μαθαίνουν. 

Η δεύτερη διάσταση αφορά στις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων των οργανισμών. Οι 

εργαζόμενοι σύμφωνα με την δική μας προοπτική, και μακριά από κάθε τεϋλορική προσέγγιση, 

θεωρούνται ως κοινωνικές μονάδες οι οποίες έχουν άμεσες ανάγκες κοινωνικοποίησης εντός του 

περιβάλλοντος εργασίας τους. Οι Riva & Galimberti (1998) και οι Perret et al. (2004) τόνισαν τη 

σημασία των ανεπίσημων καναλιών επικοινωνίας εντός των οργανισμών, όπως επίσης και ο More 

(1998), ο οποίος επισήμανε την επίδρασή τους στην εταιρική αποδοτικότητα. 

Η τρίτη διάσταση προσανατολίζεται στο στυλ ηγεσίας των οργανισμών που μαθαίνουν. 

Οραματιστές ηγέτες, οι οποίοι καθοδηγούν τους οργανισμούς μέσα από δημοκρατικό στυλ ηγεσίας, 

σε συνεργατικές νοοτροπίες λειτουργίας και άμιλλας αποτελούν σύμφωνα με την δική μας 

προσέγγιση ένα από τα ιδανικά κινητήρια στοιχεία των οργανισμών που μαθαίνουν. 

Η τέταρτη διάσταση αφορά στην βιωματική κοινωνική δικτύωση των εργαζομένων. Δομές, 

χώροι, δραστηριότητες και νοοτροπίες είναι τα στοιχεία που σύμφωνα με την δική μας προσέγγιση 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των οργανισμών σε μανθάνοντα επιχειρησιακά 

συστήματα. 
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Η πέμπτη διάσταση επικεντρώνεται στις βασικές τεχνολογικές υποδομές του οργανισμού 

αναφορικά με τις διαδικασίες ανταλλαγής γνώσης, την ύπαρξη δεξαμενών γνώσης, τους τρόπους 

διαχείρισης των διανοητικών κεφαλαίων αλλά και την ικανότητα διδαχής από παρελθούσες 

καταστάσεις. 

Η έκτη διάσταση, αφορά στην ικανότητα του οργανισμού να προσαρμόζεται στις 

περιβαλλοντικές αλλαγές. Με άλλα λόγια, προδιαγράφει την ύπαρξη οργανωσιακών αισθητηρίων 

τα οποία αντιλαμβάνονται έγκαιρα τις αλλαγές που συντελούνται γύρω από τον οργανισμό αλλά 

και το πως αυτές οι αλλαγές θα διεισδύσουν στις επιχειρηματικές λειτουργίες, πως θα αξιοποιηθούν 

από την ηγεσία και πως θα εκφραστούν σε δράσεις και ενέργειες. 

Η έβδομη και τελευταία διάσταση του μοντέλου DEVELOP καθορίζει τα πλαίσια μέσα στα 

οποία οι οργανισμοί θα πρέπει να εφαρμόζουν προ-ενεργητικές στρατηγικές μάθησης, με γνωμονα 

την μελλοντική δομή του οργανισμού, τις επιδιώξεις επιχειρισιακά αλλά και επιχειρηματικά και το 

πως αυτές συνδέονται με την εκμετάλλευση των γνωστικών κεφαλαίων. 

 

Η εφαρμογή του μοντέλου DEVELOP 
 

Η εφαρμογή του μοντέλου DEVELOP στους οργανισμούς απαιτεί την παραμετροποίησή του με 

τέτοιον τρόπο ώστε να αποτελεί ένα εργαλείο βαθμονόμησης (benchmarking tool), απλό στην 

εφαρμογή του αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικό. Στην βάση αυτής της λογικής, επεκτείνουμε 

κάθε μία από τις προαναφερθείσες διαστάσεις σε δέκα προτάσεις-δηλώσεις. Αυτές οι προτάσεις-

δηλώσεις περιγράφουν συνολικά το πλαίσιο στο οποίο κινείται κάθε διάσταση. Μια αντίστοιχη 

λογική εφαρμόστηκε και στο προαναφερθέν μοντέλο INVEST των Pearn et al. (1995).  

Στην παρούσα περίπτωση, οι προτάσεις που περιγράφουν το πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι 

διαστάσεις προέκυψαν από δύο διαφορετικές πηγές. Πρώτον από τις πολύμηνες συζητήσεις και 

ανοικτές συνεντεύξεις των συγγραφέων με έναν σημαντικό αριθμό στελεχών επιχειρήσεων από 

όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες. Δεύτερον, από την ενδελεχή μελέτη της βιβλιογραφίας στην 

επιστημονική περιοχή των οργανισμών που μαθαίνουν.  

Συνεπώς, οι προτάσεις-δηλώσεις που καθορίζουν τις διαστάσεις του μοντέλου δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ότι αποτελούν μονοσήμαντες εκφράσεις της έρευνάς μας. Τουναντίον, μπορούν να 

θεωρηθούν ως ενδεικτικές κατευθυντήριες γραμμές, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο για περεταίρω 

βελτιώσεις και νέες έρευνες.  

Αναφορικά με το πρακτικό μέρος του μοντέλου, η κάθε πρόταση-δήλωση αποτελεί μια θετικά 

εκφρασμένη κατάσταση ή δράση. Ο χρήστης του μοντέλου συνεπώς, θα πρέπει να αντιδράσει σε 

σχέση με την κατάσταση που του παρουσιάζεται και να την συγκρίνει με την κατάσταση ή δράση 

που συναντά στον δικό του οργανισμό. Κάθε απάντηση η οποία συμφωνεί με την πρόταση-δήλωση 

βαθμολογείται με μία μονάδα, ενώ κάθε αρνητική απάντηση (μη συμφωνία του χρήστη με την 

κατάσταση ή δράση που περιγράφεται) βαθμολογείται με μηδέν.  

Στη λογική αυτή, μια βαθμονόμηση από ένα έως και 10 μπορεί να αποτελέσει θέμα συζήτησης 

των εργαζομένων μεμονωμένα, ή ακόμη και μεταξύ σωματείων, τμημάτων κλπ. Στην συνέχεια, τα 

συγκεντρωμένα αποτελέσματα για κάθε διάσταση ταξινομούνται σε κατηγορίες σύμφωνα με 

συγκεκριμένους δείκτες. Οι δείκτες αυτοί αποτελούν κατευθυντήρια κριτήρια τα οποία δίνουν 

στους χρήστες την ευκαιρία ανάλυσης και αξιολόγησης των δικών τους επιλογών για όλες τις 

διαστάσεις.  

Με βάση τα παραπάνω, οι κλίμακες βαθμονόμησης των διαστάσεων με τους δείκτες 

χωρίζονται σε τρείς περιοχές. Η πρώτη περιοχή, όπου συλλέγονται από 1 έως 3 μονάδες (δείκτης 

1), η δεύτερη περιοχή, όπου συλλέγονται από 4 έως 6 μονάδες (δείκτης 2) και η τρίτη περιοχή, 

όπου συλλέγονται από 7 έως 10 μονάδες (δείκτης 3). 

Κάθε δείκτης αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση σε κάθε διάσταση του μοντέλου, με 

βάση τη βαθμονόμηση του χρήστη του μοντέλου DEVELOP. 

Συνολικά, συνεπώς, το μοντέλο που προτείνουμε, όπως έχει ήδη αναφερθεί επιγραμματικά σε 

προηγούμενο σημείο, μπορεί να έχει διττή χρησιμότητα. Κατά πρώτον, μπορούμε να το 

χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό προκειμένου να μετατρέψουμε τον οργανισμό μας, σε οργανισμό που 
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μαθαίνει, απλώς ακολουθώντας την εφαρμογή των δηλώσεων-προτάσεων που αναφέρονται σε 

κάθε διάσταση. Κατά δεύτερον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δηλώσεις-προτάσεις 

προκειμένου να βαθμονομήσουμε το εάν ο οργανισμός μας είναι οργανισμός που μαθαίνει, και αν 

όχι ικανοποιητικά, σε ποιό ποσοστό υφίσταται η παρούσα κατάσταση. 

Όπως ήδη επίσης αναφέρθηκε, κάθε δήλωση-πρόταση βαθμολογείται με μια μονάδα στην 

περίπτωση που ο χρήστης του μοντέλου συμφωνεί, ή με μηδέν μονάδες στην περίπτωση που 

διαφωνεί. Ο μέγιστος δυνατός αριθμός πόντων για κάθε διάσταση είναι δέκα. Στη βάση όλων 

αυτών, παρουσιάζονται παρακάτω οι διαστάσεις του μοντέλου DEVELOP με όλες τις δηλώσεις-

προτάσεις που τις περιγράφουν, ενώ στο τέλος κάθε διάστασης αναφέρονται οι τρείς περιοχές των 

δεικτών (δείκτης 1,2,3), οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως βάσεις αξιολόγησης για την καλύτερη 

κατανόηση των διαστάσεων αλλά και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 

Διάσταση πρώτη: Dynamic Structure (Δυναμική δομή) 

 

Ο αντικειμενικός σκοπός της πρώτης διάστασης είναι να οριοθετήσει τα χαρακτηριστικά της 

εταιρικής δομής τα οποία υποβοηθούν την οργανωσιακή μάθηση 

 

Πίνακας 1 

 Προτάσεις / Δηλώσεις για τη διάσταση 1 

1 Ο οργανισμός διαθέτει ευέλικτη δομή, με έμφαση στην εύκολη ανταλλαγή 

πληροφοριών 

2 Τα τμήματα που κατέχουν σημαντικές πληροφορίες διαθέτουν εξειδικευμένο 

προσωπικό  

3 Στον οργανισμό δεν υπάρχουν όρια στην ροή των πληροφοριών και των γνώσεων 

4 Οι ομάδες που ασχολούνται με την διοίκηση έργων, διαθέτουν βάσεις δεδομένων 

γνώσης, ανοικτές προς όλους τους ενδιαφερομένους 

5 Η απαίτηση για απόδοση και αποτελέσματα εντοπίζεται κυρίως στις ομάδες 

εργασίας και όχι τόσο στα μεμονωμένα άτομα 

6 Ο οργανισμός βασίζεται και είναι οργανωμένος σε μορφή Matrix  

7 Σε επαναλαμβανόμενα προβλήματα ή σφάλματα, ο οργανισμός συγκροτεί δια-

λειτουργικές ομάδες εργασίας για την ταχύτερη επίλυση των δυσλειτουργιών 

8 Στις ομάδες εργασίας δίδεται η αυτονομία να καθορίζουν τη δομή και τη 

λειτουργία τους με σκοπό την επίτευξη καλύτερης απόδοσης 

9 Η εναλλαγή ρόλων σε όλες τις δυνατές περιπτώσεις είναι επιθυμητή 

10 Στον οργανισμό υφίστανται θέσεις υπευθύνων διαδικασιών (process owners) 

 Δείκτες για τη διάσταση 1 

7-10 Ο οργανισμός δομείται με έμφαση στην οργανωσιακή μάθηση 

4-6 Η οργανωσιακή δομή με προσανατολισμό στη μάθηση δεν βρίσκεται σε 

ικανοποιητικό επίπεδο, όμως κάποια βασικά στοιχεία ήδη υφίστανται  

1-3 Ο οργανισμός δεν διαθέτει ευέλικτη δομή, προσανατολισμένη στην μάθηση 

 

Διάσταση δεύτερη: Evolving Human Capital Relations (Εξελισσόμενες σχέσεις ανθρωπίνου 

δυναμικού) 

 

Ο αντικειμενικός σκοπός της δεύτερης διάστασης είναι να οριοθετήσει τα οργανωσιακά 

χαρακτηριστικά τα οποία προάγουν και εξελίσσουν τις σχέσεις του ανθρωπίνου δυναμικού. 
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Πίνακας 2 

 Προτάσεις / Δηλώσεις για τη διάσταση 2 

1 Ο οργανισμός υποστηρίζει την εξέλιξη των ανθρωπίνων σχέσεων των εργαζομένων 

2 Οι ηγέτες των ομάδων εργαζομένων επιδιώκουν να γνωρίζονται και διαπροσωπικά, 

πέρα από τις τυπικές επαγγελματικές συνεργασίες 

3 Στον οργανισμό υπάρχει ειδική μέριμνα για τους προσφατα προσληφθέντες ώστε να 

αποκτήσουν το συντομότερο ένα κοινωνικό κύκλο εντός της επιχείρησης 

4 Ο οργανισμός προτιμά την πρόσληψη προσωπικού μέσω συστάσεων από ήδη 

εργαζομένους 

5 Ο οργανισμός ενδιαφέρεται για την ισορροπία χρόνου εργασίας-ελευθερου χρόνου 

και φροντίζει να την διατηρεί  

6 Η κοινωνική απομόνωση ορισμένων εργαζομένων ελέγχεται τακτικά από τη 

διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων και λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγεται 

7 Η διαφορετικότητα είναι σεβαστή σε όλο το προσωπικό του οργανισμού 

8 Η πολυπολιτισμικότητα εντός τους οργανισμού είναι σεβαστή και δεν αποτελεί 

εμποδιο στην λειτουργία των ομάδων 

9 Στις περιπτώσεις όπου η εθνικότητα ή άλλα στοιχεία διαφοροποίησης 

περιθωριοποιούν εργαζομένους, ο οργανισμός λαμβάνει μέτρα ενδυνάμωσης των 

ομάδων εργασίας στις οποίες παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα 

10 Ο οργανισμός παρατηρεί την εξέλιξη των κοινωνικών σχέσεων των εργαζομένων 

μεταξύ τους και υποβοηθά την διατήρησή τους 

 Δείκτες για τη διάσταση 2 

7-10 Ο οργανισμός υποβοηθά και δίνει βασική προτεραιότητα στην καλλιέργεια 

κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων 

4-6 Ο οργανισμός δεν δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα στην καλλιέργεια κοινωνικών 

σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων. Εντούτοις, παρουσιάζει στοιχεία προς αυτήν την 

κατεύθυνση 

1-3 Ο οργανισμός δεν ενδιαφέρεται για τις κοινωνικές σχέσεις των εργαζομένων 

 

Διάσταση τρίτη: Visionary leaders (Οραματιστές ηγέτες) 

 

Ο αντικειμενικός σκοπός της τρίτη διάστασης είναι να θέσει τις προδιαγραφές των ηγετών των 

οργανισμών, αλλά και των ηγετών των ομάδων, προκειμένου να δημιουργηθούν οργανισμοί που 

μαθαίνουν 

 

Πίνακας 3 

 Προτάσεις / Δηλώσεις για τη διάσταση 3 

1 Ο οργανισμός τοποθετεί σε θέσεις κλειδιά ηγέτες οραματιστές με ξεκάθαρη εικόνα 

του σήμερα και των επιδιώξεων του αύριο 

2 Οι ηγέτες του οργανισμού σχεδιάζουν και οργανώνουν τις ομάδες εργασίας 

λαμβάνοντας υπόψη την υποβοήθηση της ανταλλαγής πληροφοριών σε όλα τα 

επίπεδα 

3 Οι ηγέτες του οργανισμού αντιλαμβάνονται τα σφάλματα ως ευκαιρία μάθησης και 

εμπνέουν το προσωπικό να τα μελετά σε τακτική βάση 

4 Οι ηγέτες του οργανισμού παρακινούν και δημιουργούν ενθουσιασμό στο 

προσωπικό, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή γνώσεων 

5 Η απόκριση των ηγετών των ομάδων στις ανάγκες μάθησης του προσωπικού είναι 

άμεση και υποστηρικτική 
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6 Οι ηγέτες των ομάδων σχεδιάζουν τις θέσεις εργασίας και θέτουn τους στόχους 

απόδοσης με βάση τις ικανότητες του προσωπικού που διαθέτουν 

7 Προσεκτική ακρόαση όλων, υποστήριξη και εποικοδομητική κριτική είναι τα 

βασικά χαρακτηριστικά των ηγετών του οργανισμού 

8 Η κατανομή των καθηκόντων από τους ηγέτες γίνεται στη βάση των προσόντων του 

προσωπικού 

9 Οι ηγέτες αντιλαμβάνονται τις μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού και 

προγραμματίζουν εγκαίρως 

10 Οι ηγέτες των ομάδων και του οργανισμού γενικότερα προκύπτουν τόσο από την 

ιεραρχία, όσο και από άτυπες διαδικασίες  

 Δείκτες για τη διάσταση 3 

7-10 Ο οργανισμός δίνει προτεραιότητα στην ύπαρξη και ανάπτυξη οραματιστών ηγετών 

4-6 Ο οργανισμός διαθέτει κάποια στοιχεία οραματιστών ηγετών χωρίς να δίνει 

προτεραιότητα σε αυτήν την κατεύθυνση 

1-3 Ο οργανισμός δεν διαθέτει οραματιστές ηγέτες 

 

Διάσταση τέταρτη: Experiential Networking (Βιωματική δικτύωση) 

 

Ο αντικειμενικός σκοπός της τέταρτης διάστασης είναι να προδιαγράψει εκείνα τα οργανωσιακά 

στοιχεία που υποβοηθούν την βιωματική δικτύωση των εργαζομένων 

 

Πίνακας 4 

 Προτάσεις / Δηλώσεις για τη διάσταση 4 

1 Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τα μέσα κοικωνικής δικτύωσης 

εκτός του οργανισμού και σε ώρες εκτός εργασίας για την επικοινωνία με 

συναδέρφους τους 

2 Ο οργανισμός διοργανώνει συχνά κοινές δραστηριότητες σχετικές με την εργασία 

προκειμένου να ενδυναμώσεις τις σχέσεις εργασίας των συναδέλφων 

3 Ο οργανισμός διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα κοινές δραστηριότητες-

εξορμήσεις, στον ελεύθερο χρόνο προκειμένου να ενισχύσει την κοινωνική επαφή 

των εργαζομένων 

4 Στον οργανισμό υπάρχουν εσκεμμένα χώροι συνάθροισης των εργαζομένων για την 

επαφή κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων από την εργασία 

5 Στον οργανισμό υπάρχουν χώροι συνάντησης των εργαζομένων όπου επιτρέπουν 

την σύντομη αλλά και ουσιαστική επαφή, εν ώρα εργασίας (π.χ. μηχανή καφέ) 

6 Ο οργανισμός διοργανώνει κάθε μήνα συναθροίσεις εργαζομένων προκειμένου να 

ανταλλαγούν απόψεις σχετικά με μέτρα βελτίωσης της απόδοση των ομάδων 

7 Ο οργανισμός διοργανώνει κάθε μήνα συναθροίσεις εργαζομένων προκειμένου να 

ανταλλαγούν απόψεις σχετικά με την βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

8 Ο οργανισμός διαθέτει εσωτερικό σύστημα κοινωνικής δικτύωσης των 

εργαζομένων χωρίς περιορισμούς πρόσβασης σε οποιοδήποτε επίπεδο 

9 Ο οργανισμός διατηρεί στοιχεία για την συσχέτιση της απόδοσης των ομάδων με το 

επίπεδο κοινωνικής δικτύωσης των μελών τους 

10 Ομάδες με υψηλή απόδοση και υψηλό επίπεδο κοινωνικής δικτύωσης των μελών 

τους, προβάλλονται ως παράδειγμα προς μίμηση και αμοίβονται ανάλογα 

 Δείκτες για τη διάσταση 4 

7-10 Ο οργανισμός δίνει προτεραιότητα στην βιωματική δικτύωση των εργαζομένων 

4-6 Ο οργανισμός διαθέτει κάποια στοιχεία βιωματικής δικτύωσης των εργαζομένων 
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χωρίς να δίνει προτεραιότητα σε αυτήν την κατεύθυνση 

1-3 Ο οργανισμός δεν δίνει κάποια σημασία στην βιωματική δικτύωση των εργαζομένων 

 

Διάσταση πέμπτη: Learning processes and knowledge tanks (Διαδικασίες μάθησης και 

δεξαμενές γνώσης) 

 

Ο αντικειμενικός σκοπός της πέμπτης διάστασης είναι να προδιαγράψει τις οργανωσιακές 

ικανότητες αναφορικά με τις διαδικασίες μάθησης και τις δεξαμενές γνώσης. 

 

Πίνακας 5 

 Προτάσεις / Δηλώσεις για τη διάσταση 5 

1 Στον οργανισμό υπάρχουν διαδικασίες εξέτασης και αξιολόγησης των 

χρησιµοποιούµενων πρακτικών 

2 Στον οργανισμό υπάρχει σύστηµα Διαχείριση Αποτελεσµατικότητας (συστηµατική 

αξιολόγηση και σχεδιασµός της αποτελεσµατικότητας των εργαζοµένων) 

3 Στον οργανισμό υπάρχουν Αποθετήρια Γνώσης (βάσεις δεδοµένων, µηχανές 

σελιδοδεικτών κλπ.) και χρησιµοποιούνται τακτικά 

4 Στον οργανισµό διατίθενται συστήµατα μέτρησης και αναφοράς του πνευµατικού 

κεφαλαίου (τρόπος δηµιουργίας ρητής γνώσης για τις επιχειρήσεις) 

5 Η µεταφορά γνώσης µεταξύ «έργων» (Projects) είναι µια συνήθης πρακτική 

6 Για την επίλυση των καθηµερινών προβληµάτων λαµβάνονται υπόψην οι 

επιτυχηµένες και µη πρακτικές που χρησιµοποιήθηκαν στο παρελθόν 

7 Συνεργατικές τεχνολογίες (Groupware) εντοπίζονται συχνά στον οργανισµό  

8 Διατίθεται εταιρικό σύστηµα χαρτογράφισης της οργανωσιακής γνώσης 

9 Ο οργανισμός διαθέται κατάλογο εµπειρογνοµόνων και η πρόσβαση είναι ελεύθερη 

10 Σε τακτά χρονικά διαστήµατα αναθεωρούνταιοι διαδικασίες µάθησης ανά τµήµα µε 

σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση και αξιολόγηση προηγουµένων 

εµπειριών και αποτελεσµάτων 

 Δείκτες για τη διάσταση 5 

7-10 Ο οργανισμός δίνει προτεραιότητα στις διαδικασίες μάθησης και δεξαμενές γνώσης 

4-6 Ο οργανισμός υποστηρίζει τις διαδικασίες µάθησης και διοίκησης γνώσης, όµως 

υστερεί σε βασικούς τοµείς 

1-3 Ο οργανισμός δεν υποστηρίζει τις διαδικασίες µάθησης και δεν διαθέτει υποδοµές 

διοίκησης γνώσης 

 

Διάσταση έκτη: Organisational Environmental Adaptation (Οργανωσιακή περιβαλλοντική 

προσαρμογή) 

 

Ο αντικειμενικός σκοπός της έκτης διάστασης είναι να θέσει τις βασικές προτεραιότητες του 

οργανισμού, προκειμένου να ανταποκριθεί επαρκώς στις περιβαλλοντικές αλλαγές (εξωτερικό 

περιβάλλον οργανισμού). 

 

Πίνακας 6 

 Προτάσεις / Δηλώσεις για τη διάσταση 6 

1 Ο οργανισμός διαθέτει ομάδα εργασίας η οποία ασχολείται με την παρατήρηση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος και προτείνει διορθωτικές παρεμβάσεις 
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2 Όλοι οι εργαζόμενοι λειτουργούν ως αισθητήρια όργανα του οργανισμού 

αναφορικά με αλλαγές του περιβάλλοντος 

3 Στον οργανισμό υπάρχει η ελευθερία σε όλους τους εργαζομένους να προτείνουν 

βελτιωτικές επεμβάσεις, ανάλογα με τις αλλαγές του περιβάλλοντος που 

παρατηρούν 

4 Ο οργανισμός δίνει έμφαση στην γενική εκπαίδευση των στελεχών του δίδοντας 

ευκαιρίες για ενημέρωση σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων 

5 Σε περιπτώσεις μεγάλης κρίσης στο εξωτερικό περιβάλλον, ζητείται η συμμετοχή 

όλων των εργαζομένων για προτάσεις αποφυγής δυσάρεστων καταστάσεων 

6 Σε τακτά χρονικά διαστήματα ο οργανισμός διοργανώνει συναθροίσεις 

εργαζομένων για καταιγισμό ιδεών (brainstorming) 

7 Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οργανισμός σε σχέση με το εξωτερικό 

περιβάλλον τίθενται σε ενδοεταιρική διαβούλευση 

8 Η στρατηγική του οργανισμού κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό και ζητείται η 

τοποθέτηση όλων επ’ αυτής 

9 Τα μηνύματα από το εξωτερικό περιβάλλον καταγράφονται και κωδικοποιούνται σε 

ειδικές βάσεις δεδομένων και χρησιμοποιούνται από όλο το προσωπικό 

10 Η μελέτη των σφαλμάτων του παρεθόντος γίνεται σε συνδυασμό με την μελέτη του 

τότε εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού και τα συμπεράσματα 

χρησιμοποιούνται για αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον 

 Δείκτες για τη διάσταση 6 

7-10 Ο οργανισμός προσαρμόζεται επαρκώς στις αλλαγές του περιβάλλοντός του 

4-6 Ο οργανισμός προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αλλαγές του περιβάλλοντός του, όµως 

υστερεί σε βασικούς τοµείς 

1-3 Ο οργανισμός εμφανίζει αδυναμία προσαρμογής στις εξωτερικές περιβαλλοντικές 

συνθήκες 

 

Διάσταση έβδομη: Proactive Learning Strategies (Προ-ενεργητικές στρατηγικές μάθησης) 

 

Ο αντικειμενικός σκοπός της έβδομης διάστασης είναι να προδιαγράψει τις βέλτιστες προ-

ενεργητικές στρατηγικές μάθησης, σύμφωνα με την προσέγγιση της παρούσας εργασίας. 

 

Πίνακας 7 

 Προτάσεις / Δηλώσεις για τη διάσταση 7 

1 Ο οργανισμός είναι σε θέση να καθορίσει τις μελλοντικές ανάγκες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης του προσωπικού 

2 Ο οργανισμός διαθέτει ρουτίνες ενεργειών και αντιδράσεων για όλες τις διαδικασίες 

εντός του, τις οποίες αναθεωρεί τακτικά με βάση τις μελλοντικές του ανάγκες 

3 Οι ηγέτες καθορίζουν τη δομή και τις λειτουργίες των ομάδων σε βάθος πενταετίας, 

προτείνοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες σε κατάρτιση 

4 Η δόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων όλων των βαθμίδων αποτελεί 

στρατηγική επιλογή του οργανισμού 

5 Ο οργανισμός διαθέτει ομάδα ανίχνευσης και εκμετάλλευσης ταλέντων εντός του 

6 Σε τακτά χρονικά διαστήματα ο οργανισμός διοργανώνει διαγωνισμούς ταλέντων 

αναζητώντας εξειδικευμένο προσωπικό από την αγορά εργασίας 

7 Για κάθε εργαζόμενο καταρτίζεται ένα προσωπικό πρόγραμμα εξέλιξης και 

μάθησης, σε συνεργασία με τους υπευθύνους των ομάδων και τη διεύθυνση 

ανθρωπίνων πόρων 

8 Ο οργανισμός εφαρμόζει συστήματα e-learning για την εκπαίδευση και κατάρτιση 
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των εργαζομένων σε ορισμένα και τακτά χρονικά διαστήματα 

9 Για κάθε εργαζόμενο ανιχνεύεται η μαθησιακή του εξέλιξη, η επαγγελματική του 

επάρκεια αλλά και προδιαγράγεται η μελλοντική του πορεία 

10 Ο οργανισμός σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα καταρτίζει 

μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης αλλά και σεμινάρια μικρής διάρκειας, 

σύμφωνα με τις ανάγκες του 

 Δείκτες για τη διάσταση 7 

7-10 Ο οργανισμός εφαρμόζει προ-ενεργητικές στρατηγικές μάθησης 

4-6 Ο οργανισμός προσπαθεί να εφαρμόσει προ-ενεργητικές στρατηγικές μάθησης, όµως 

υστερεί σε βασικούς τοµείς 

1-3 Ο οργανισμός δεν εμφανίζει κανένα ενδιαφέρον στην εφαρμογή προ-ενεργητικών 

στρατηγικών μάθησης 

 

Περιορισμοί και Περεταίρω Έρευνα 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια μοντελοποίησης των οργανισμών που μαθαίνουν και 

βασίζεται τόσο στην μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας, όσο και στην επαγγελματική εμπειρία 

των συγγραφέων. Ωστόσο, εξαιτίας της πολυπλοκότητας του αντικειμένου έρευνας, δεν ήταν 

δυνατή η θεωρητική κάλυψη όλων των γνωστικών πεδίων, όπως επίση και η λεπτομερής ανάλυση 

όλων των χαρακτηριστικών των οργανισμών που μαθαίνουν.  

Η ποιοτική αυτή πρόταση-έρευνα αποτελεί συνεπώς μια αρχή για περεταίρω προτάσεις 

μοντελοποίησης των οργανισμών που μαθαίνουν όπως επίσης και για την εφαρμογή του μοντέλου 

DEVELOP σε διαφορετικούς κλάδους της εθνικής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 

Νικόλαος Φαχαντίδης  

Κωνσταντίνος Μακρόπουλος  
 

 

 

Περίληψη 

 

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από τους γρήγορους ρυθμούς με τους οποίους συνεχώς αλλάζει 

και αναδιαμορφώνεται. Ειδικότερα στο χώρο της εργασίας χρειάζεται συνεχής ανανέωση των 

μεθόδων, αδιάκοπη εξειδίκευση σε νέες ειδικότητες, προσαρμοστικότητα της απασχόλησης στις 

εξελίξεις. Ως αποτέλεσμα προκύπτει η ανάγκη για ενημέρωση και κατάρτιση των εργαζομένων, 

καθώς και για συνεχή προσαρμογή τους στα μεταβαλλόμενα επαγγελματικά πλαίσια. Για το λόγο 

αυτό, η επαγγελματική κατάρτιση και επανακατάρτιση, με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού, ανάγεται σε ένα από τα κύρια μέσα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την 

προώθηση της ανάπτυξης. 

Το λογισμικό που έχει δημιουργηθεί και η μελέτη εφαρμογής που παρουσιάζεται αφορούν την 

Εκπαίδευση Ενηλίκων και, ειδικότερα, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι εντάσσονται για 

πρώτη φόρα στο χώρο της εκπαίδευσης ως επαγγελματίες. Στόχος της δράσης είναι να φέρει τους 

νέους εκπαιδευτικούς σε επαφή με το χώρο στον οποίο καλούνται να λειτουργήσουν ως 

επαγγελματίες και τις πλευρές του που συνήθως είναι άγνωστες στον νέο εκπαιδευτικό. Μελετάται 

η χρήση των πολυμέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία και η εκπαίδευση ενηλίκων με 

προγράμματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, που αξιοποιούν την παιγνιώδη εκπαίδευση.Τέλος 

παρουσιάζεται το λογισμικό που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της εργασίας αυτής. 

Παρουσιάζεται ο τρόπος και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά τη σχεδίασή του, οι στόχοι 

που καλείται να εξυπηρετήσει, το περιεχόμενο που έχει επιλεγεί και η δομή που δημιουργήθηκε. 

Εξετάζεται η διεπαφή (interface) του παιχνιδιού και παρουσιάζεται η αξιολόγηση που έγινε από 

τους χρήστες- εκπαιδευτικούς που κλήθηκαν να αποτυπώσουν την άποψη τους αναφορικά με αυτό.  

Το λογισμικό μπορεί να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, κυρίως όμως της 

Α/θμιας, αφού σχεδιάστηκε έχοντας κατά βάση το περιβάλλον και τις συνθήκες λειτουργίας των 

σχολείων αυτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας εφαρμογής δείχνουν ότι το λογισμικό θα ήταν 

χρήσιμο εργαλείο στις επιμορφώσεις των νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών (όπως 

στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα), αλλά και στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης και ειδικότερα στους φοιτητές των τελευταίων εξαμήνων, προσφέροντας αφετηρία 

προβληματισμού σε θέματα σχολικής ζωής και λειτουργίας των σχολικών μονάδων.  

Λέξεις κλειδιά: κατάρτιση προσωπικού, νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, αναπληρωτές, εκπαιδευτικό 

λογισμικό, παιγνιώδης εκπαίδευση 
 

 

Εννοιολογικές διευκρινίσεις 
 

Υπάρχει μια σειρά όρων και εννοιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην Δια Βίου Εκπαίδευση και 

στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων που πολύ συχνά γίνονται αντικείμενο σύγχυσης αναφορικά με 
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το περιεχόμενό τους και το χώρο εφαρμογής τους. Ο Rogers κάνει λόγο για συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση (εκπαίδευση που σχεδιάζεται για ενηλίκους που επιστρέφουν στο σύστημα της τυπικής 

εκπαίδευσης των σχολείων και κολεγίων), περιοδική εκπαίδευση (το δικαίωμα των ατόμων να 

εισέρχονται, να εξέρχονται και να επανέρχονται κατά βούληση στον κόσμο της εκπαίδευσης), δια 

βίου εκπαίδευση (θεωρεί την εκπαίδευση μάλλον τμήμα της διεργασίας της ζωής) και μη τυπική 

εκπαίδευση (κάθε εξωσχολική εκπαίδευση ομάδων οποιασδήποτε ηλικίας) (Rogers, 1998, σσ. 44-

45). Ένας ακόμη καθορισμός εννοιών που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων είναι αυτός που έχει 

προταθεί από την UNESCO έτσι όπως παρουσιάζεται από τον Α. Κόκκο: 

1. Συμπληρωματική εκπαίδευση: συμπλήρωση της βασικής παιδείας και αλφαβητισμός.  

2. Επαγγελματική κατάρτιση: στόχος είναι η εκμάθηση ενός πρώτου ή ενός νέου 

επαγγέλματος, είτε την εξειδίκευση των γνώσεων.  

3. Κοινωνική εκπαίδευση: αφορά ζητήματα οικογενειακών σχέσεων, ανατροφής παιδιών κλπ. 

4. Εκπαίδευση για την πολιτική και κοινωνική ζωή: περιλαμβάνει τα προγράμματα που 

αφορούν την πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα.  

5. Εκπαίδευση για την προσωπική ανάπτυξη: περιλαμβάνει ποικίλα προγράμματα, που 

αφορούν όλες τις πλευρές της κουλτούρας (Κόκκος, 2008, σ. 26). 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας οι αναφορές στην εκπαίδευση ενηλίκων έχουν να κάνουν 

με τον προσδιορισμό της ως μη τυπική μάθηση, ως επαγγελματική κατάρτιση, ως εκπαίδευση για 

την κοινωνική ζωή και ως εκπαίδευση για την προσωπική ανάπτυξη. Περαιτέρω ανάλυση του πως 

αυτές οι όψεις της εκπαίδευσης ενηλίκων χρησιμοποιούνται εδώ, γίνεται στο πέμπτο κεφάλαιο της 

εργασίας.  

 

Ενήλικες και μάθηση 

 

Έχοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και κυρίως τη διαφορετικότητά 

τους σε σχέση με τους ανήλικους εκπαιδευόμενους αντιλαμβανόμαστε ότι και η σχέση των 

ενηλίκων με τη μάθηση θα είναι εντελώς διαφορετική απ’ ότι αυτή των ανηλίκων. Για τη μάθηση 

και τη σχέση της με τους ενήλικες έχουν διαμορφωθεί μια σειρά από θεωρίες οι οποίες προσπαθούν 

να εξηγήσουν και ν’ αναλύσουν τη σχέση αυτή. Ο Κόκκος δίνει έξι χαρακτηριστικά τα οποία 

προσδιορίζουν τη μάθηση:  

1. Μάθηση είναι οι σχεδόν μόνιμες αλλαγές που προξενούνται στα πρότυπα δράσης και σκέψης 

μας, καθώς και στα συναισθήματά μας. 

2. Μαθαίνουμε διαρκώς μέσα από τρεις βασικές μορφές αλληλοδιαπλεκόμενων δραστηριοτήτων: 

προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές που συντελούνται στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, 

προσαρμοζόμαστε στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των επαγγελματικών χώρων, 

ενεργοποιούμαστε για την κάλυψη των εσωτερικών μαθησιακών επιθυμιών μας.  

3. Η μάθηση έχει δύο μορφές: αποτελεί αλλαγή που προέρχεται από τη συμμετοχή μας σε τυχαία 

γεγονότα και αποτελεί αλλαγή που προέρχεται από την εκούσια συμμετοχή μας σε σκόπιμες 

σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες 

4. Η μάθηση έχει προσωπικό, ατομικό χαρακτήρα. 

5. Οι αλλαγές συντελούνται σε τρία κυρίως επίπεδα: των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

στάσεων.  

6. Η μάθηση συντελείται όταν υπάρχει υποκίνηση γι' αυτήν (Κόκκος, 2008, σσ. 43-44). 

Βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό της μάθησης είναι η αλλαγή στάσεων, αντιλήψεων και 

συμπεριφορών εξαιτίας των αλλαγών στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα από μια διαδικασία που έχει 

προσωπικό χαρακτήρα και συντελείται όταν υπάρχει υποκίνηση γι’ αυτήν.  

Από την άλλη ο George Kelly (όπως αναφέρει ο Rogers) στη «θεωρία του προσωπικού 

δημιουργήματος) υποστηρίζει ότι η μάθηση δεν είναι κάτι που προσδιορίζεται από εξωτερικές 

επιδράσεις, αλλά ότι δημιουργούμε τη δική μας μάθηση. Η πράξη της μάθησης, λοιπόν, 

διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τον εκπαιδευόμενο, με την εξερεύνηση και διεύρυνση του 

δικού του τρόπου κατανόησης, με τη διεξαγωγή αυτού που αποκαλείται "μαθησιακή συζήτηση με 

τον εαυτό μας" (Rogers, 1998, σ. 147). 
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Ο Freire υποστηρίζει τον κύκλο της μάθησης. Δηλαδή η μάθηση προκύπτει από την εμπειρία. 

Μέσα από τον κριτικό στοχασμό πάνω σε αυτήν οδηγείται στη πράξη η οποία μετατρέπεται σε 

εμπειρία. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε νέο κριτικό στοχασμό και ο κύκλος συνεχίζεται στο 

επόμενο στάδιο του. Ο Rogers όμως διαφωνεί με αυτή την περιγραφεί του κύκλου της μάθησης και 

προτείνει τις εξής τρεις τροποποιήσεις στο κύκλο της μάθησης: 

• Η επεξεργασία της εμπειρίας δεν γίνεται μόνο με βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες που ήδη 

διαθέτουμε, αλλά και με την αναζήτηση και αξιοποίηση πρόσθετων γνώσεων και εμπειριών  

• Ο στοχασμός επάνω σε μια εμπειρία δεν οδηγεί μόνο σε νέα δράση που σχετίζεται με τη 

συγκεκριμένη νεοαποκτηθείσα εμπειρία αλλά και σε υποθέσεις που μπορεί να επαληθευθούν 

επάνω σε νέες καταστάσεις, επάνω σε νέες εμπειρίες που έχουν διαφορετική υφή από την 

νεοαποκτηθείσα. 

Το στοιχείο της απόφασης στον κύκλο της μάθησης δεν υπάρχει μόνο όταν περνάμε από την 

επιθυμία για δράση στη δράση. Υπάρχει και σε άλλα σημεία του κύκλου λ.χ. όταν επιλέγουμε ποιες 

άλλες εμπειρίες θα χρησιμοποιήσουμε για την επεξεργασία της εμπειρίας που αποκτήσαμε. 

(Κόκκος, 2008, σ. 53) (Rogers, 1998, σσ. 151-154). Ο κύκλος της μάθησης, έτσι όπως τον έχει 

διαμορφώσει ο Rogers, δείχνει ότι η μάθηση δεν είναι θέμα μηχανικής απομνημόνευσης 

διαδικασιών και γεγονότων , αλλά μια περίπλοκη διεργασία ερωταποκρίσεων, εύρεσης λύσεων, 

εξάσκησης δεξιοτήτων, εύρεσης αλληλοσυσχετισμών και διασυνδέσεων, διαμόρφωσης 

επεξηγήσεων, κατασκευής "χαρτών" διαδρομών μέσα στο νου (Rogers, 1998, σ. 259). 

Ο Κόκκος συνοψίζει τα στοιχεία του τρόπου με τον οποίο συντελείται μάθηση, έτσι όπως 

προκύπτουν από τις διάφορες θεωρίες και στα οποία συγκλίνουν σε τρία:  

1. Το μοντέλο μάθησης "μεταφορά γνώσης" είναι μη αποτελεσματικό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 

εκπαίδευση ενηλίκων. Στον αντίποδα προτείνεται εκείνο κατά το οποίο οι εκπαιδευόμενοι 

συμμετέχουνε ενεργητικά στην πορεία της μάθησης.  

2. Αφορά τους διάφορους μαθησιακούς τρόπους που χαρακτηρίζουν τους εκπαιδευόμενους. 

Υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες:  

1. Αυτοί που προτιμούν να εμπλέκονται διαρκώς σε νέες εμπειρίες  

2. Αυτοί που προτιμούν να εξετάζουν όλες τις παραμέτρους πριν προχωρήσουν 

στη φάση της δράσης 

3. Αυτοί που αντλούν σύνθετα διδάγματα από την εμπειρία  

4. Αυτοί που προτιμούν να δοκιμάζουν στην πράξη τις νέες ιδέες για να 

διαπιστώσει την αποτελεσματικότητά τους. 

3. Η εμπειρία αποτελεί τη βάση κάθε μάθησης (Κόκκος, 2008, σ. 47). 

Βασικό χαρακτηριστικό των παραπάνω στοιχείων, καθώς και όλων των υπολοίπων θεωριών 

που ασχολούνται με τη μάθηση των ενηλίκων, είναι η χρήση της εμπειρίας και του βιώματος ως 

αφετηρίας για δράση και κριτικό αναστοχασμό που θα οδηγήσουν σε νέες εμπειρίες και άρα σε 

μάθηση με αλλαγή στάσεων, απόψεων, αντιλήψεων. Έτσι θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο και για 

βιωματική εκπαίδευση ενηλίκων που οδηγεί στη μάθηση. Όταν μιλάμε για βιωματική εκπαίδευση, 

μιλάμε για εκείνη που εκθέτει τους εκπαιδευόμενους σε μια εμπειρία και στη συνέχεια ενθαρρύνει 

το στοχασμό τους πάνω σε αυτή για ν’ αναπτυχθούν νέες ικανότητες, νέες στάσεις ή νέοι τρόποι 

σκέψης. Συνήθως στη βιβλιογραφία, όταν αναφέρονται εμπειρίες (στις οποίες εκτίθενται οι 

εκπαιδευόμενοι) εννοούνται εκείνες που βιώνονται άμεσα, μέσα από τις αισθήσεις και έχουν 

χαρακτήρα ενεργητικής πράξης. Ορισμένοι μελετητές ωστόσο συγκαταλέγουν μέσα στις εμπειρίες- 

εναύσματα της μάθησης και τις εισηγήσεις ή τις αυτομορφωτικές δραστηριότητες (Κόκκος, 2008, 

σ. 48). 

 

Εκπαίδευση ενηλίκων με τη χρήση νέων τεχνολογιών 

 

Όπως είναι φυσικό, η ευρεία διάδοση των νέων τεχνολογιών και η ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, δεν ήταν δυνατόν να αφήσουν ανεπηρέαστη και την εκπαίδευση ενηλίκων και να μην 

δημιουργήσουν έναν προβληματισμό γύρω από το θέμα αυτό. Η εκπαίδευση με τη χρήση των νέων 
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τεχνολογιών και πιο συγκεκριμένα του Η/Υ σχετίζεται άμεσα με τη έννοια των πολυμέσων και κατ’ 

επέκταση οτιδήποτε σχετίζεται με την χρήση και εφαρμογή τους στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Η προσέγγιση του σχεδιασμού των πολυμέσων με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και την 

προσαρμογή των πολυμέσων για την ενίσχυση της μάθησης φαίνεται να είναι η πιο 

αποτελεσματική μέθοδος. Ο Lawton (σύμφωνα με τον VanHook) μελέτησε τη σχέση των 

γνωστικών διαφορών ανάμεσα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και κάποιων μορφών εικονικής 

εκπαίδευσης. Συνέκρινε δύο μεθόδους για ενήλικες άνω των 55: στην πρώτη το πρόγραμμα 

σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε έχοντας υπόψη τις προσδιορισμένες γνωστικές και φυσιολογικές 

αλλαγές που παρουσιάζονται με την πάροδο της ηλικίας. Στη δεύτερη μέθοδο το πρόγραμμα είχε 

σχεδιαστεί για χρήση από ενήλικες οποιασδήποτε ηλικίας με μια πολύ γενικευμένη μορφή. Το 

αποτέλεσμα ήταν ότι οι ενήλικες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα που ήταν προσαρμοσμένο σε 

αυτούς επέδειξαν πιο θετική στάση προς τους Η/Υ (Van Hook, 2008, σσ. 15-16). 

 

Ενήλικες και προγράμματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) 
 

Η συζήτηση γύρω από την εκπαίδευση ενηλίκων και η σχέση της με τις νέες τεχνολογίες 

περιστρέφεται κυρίως γύρω από τη χρήση τους σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 

λιγότερο σε δια ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα ή προγράμματα αυτοεκπαίδευσης. Με αυτή την 

έννοια η εκπαίδευση από απόσταση μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά ή ως υποκατάστατο 

της συμβατικής εκπαίδευσης (ΙΔΕΚΕ, 2010, σ. 34). 

Η συζήτηση για εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει να κάνει φυσικά και με τα χαρακτηριστικά 

των ενήλικων εκπαιδευομένων. Εδώ αναφερόμαστε κυρίως στις υποχρεώσεις των ενήλικων, όπως 

οι οικογενειακές και επαγγελματικές, οι οποίες εμποδίζουν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης από κοντά. Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες 

τεχνολογίες προσφέρουν το ιδανικό πλαίσιο για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Οι δυνατότητες αυτές έχουν να κάνουν κατ’ αρχήν με τη δυνατότητα της επικοινωνίας 

εκ του μακρόθεν χωρίς τα γεωγραφικά ή άλλα εμπόδια που μπορεί να υπάρξουν ανάμεσα στον 

εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόμενους καθώς επίσης και με το χρόνο της επικοινωνίας των δύο 

μερών.  

Σε έρευνες που έχουν γίνει οι εκπαιδευόμενοι βρήκαν ότι οι τεχνολογίες σύγχρονης 

εκπαίδευσης τους βοήθησαν να μετριαστούν τα αισθήματα απομόνωσης και βοήθησαν να 

δημιουργηθεί μια αίσθηση κοινότητας και μια σχέση με τους εκπαιδευτές, η οποία ήταν απούσα 

στις μορφές ασύγχρονης εκπαίδευσης (Rao & Giuli, 2010, σ. 144). Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας 

και Επικοινωνιών μπορούν, να αποτελέσουν τον διανοητικό σύντροφο των εκπαιδευομένων, αν 

χρησιμοποιηθούν με συγκεκριμένους τρόπους, δηλαδή ως: 

 εργαλεία που υποστηρίζουν την δόμηση της γνώσης 

 οχήματα πληροφοριών εξερεύνησης της γνώσης για την υποστήριξη της 

εποικοδομητικής μάθησης.  

 πλαίσιο για την υποστήριξη της μάθησης μέσω της πράξης 

 κοινωνικό μέσο για την υποστήριξη της μάθησης μέσω της συνομιλίας 

 διανοητικός σύντροφος για την υποστήριξη της μάθησης μέσω του αναστοχασμού. (Van 

Hook, 2008, σ. 14) 

Οι Βρασίδας & συν. (όπως παρουσιάζεται στο εκπαιδευτικό υλικό του ΙΔΕΚΕ) στηριζόμενοι 

στις κοινές αρχές των θεωριών του εποικοδομητισμού, της εγκατεστημένης μάθησης και της 

θεωρίας των κοινοτήτων μάθησης, διατυπώνουν μια σύγχρονη άποψη και καθορίζουν ένα πλαίσιο 

διδασκαλίας και μάθησης με δυνατότητα εφαρμογής της εκπαιδευτικής τεχνολογίας με τις 

παρακάτω βασικές ιδέες: 

 Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία μάθησης. Η μάθησή 

του θα εξελίσσεται μέσα από τη συνεργασία και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με 

του εκπαιδευτές και τους άλλους εκπαιδευόμενους. 
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 Ο ρόλος του εκπαιδευτή πρέπει ν’ αλλάξει. Από μεταφορέας γνώσεων, να γίνει 

«καθοδηγητής» και «σχεδιαστής» δραστηριοτήτων που θα βοηθούν τους 

εκπαιδευόμενους να οικοδομήσουν τη γνώση με τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.  

 Το διαδίκτυο είναι ένα από τα εργαλεία με τα οποία εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να επιτύχουν αυτή την αλλαγή ρόλων.  

 Οι εκπαιδευτές πρέπει να παρέχουν συνεχώς ευκαιρίες στους εκπαιδευόμενούς τους 

ώστε να μετέχουν σε κοινότητες μάθησης εντός και εκτός τμημάτων εκπαίδευσης. 

Σε αυτές υπάρχει στενή σύνδεση γνώσης και δράσης κι αυτόν είναι πολύ σημαντικό 

γιατί η μάθηση είναι αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής και συναντάται σε 

περίπλοκα κοινωνικά περιβάλλοντα που αποτελούνται από ανθρώπους, πράξεις και 

καταστάσεις. (ΙΔΕΚΕ, 2010, σ. 40) 

 

Παιγνιώδης εκπαίδευση και ενήλικες 

 

Ο Dewey θεωρεί την εκπαίδευση συστατικό στοιχείο της ανάπτυξης του ανθρώπου, που δεν 

εξαντλείται κατά την παιδική και εφηβική ηλικία αλλά μπορεί να έχει παρουσία σε οποιοδήποτε 

στάδιο της ζωής. Αυτή η συνεχιζόμενη διεργασία ανάπτυξης, βασίζεται στη συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση του, στο βαθμό που η προηγούμενη εκπαίδευση που έλαβε θέτει τις κατάλληλες 

βάσεις. Στο πλαίσιο της παραδοσιακής εκπαίδευσης καταπνίγεται η ενεργός συμμετοχή και 

πρωτοβουλία των εκπαιδευομένων και επιπλέον εκείνο που μαθαίνεται είναι στατικό (Κόκκος, 

2008, σ. 49). 

Υπάρχει σαφής ανάγκη να προσφέρουμε μια ποικιλία διαφορετικών γνωστικών παρουσιάσεων 

και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για εφαρμογή της γνώσης μέσα σε έναν εικονικό κόσμο, 

υποστηρίζοντας έτσι και διευκολύνοντας την μαθησιακή διαδικασία. Για να το πετύχουμε αυτό, 

είναι αναγκαίο να παρέχουμε ένα σύνθετο επίπεδο διάδρασης που ενεργοποιεί την εμπλοκή των 

χρηστών. (Pivec, Dziabenko, & Schinnerl, Aspects of Game-Based Learning). Ένα τέτοιο πλαίσιο 

μπορεί ν’ αποτελέσει η μάθηση με τη χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών, η παιγνιώδης μάθηση. Τι 

είναι όμως εκείνο που κάνει την παιγνιώδη εκπαίδευση και μάθηση να αποτελεί σημείο μελέτης ως 

παράγοντα για την διεξαγωγή μιας διδασκαλίας με ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων; 

Ο συνδυασμός τριών παραγόντων έχει οδηγήσει σε διευρυμένο δημόσιο ενδιαφέρον για τα 

παιχνίδια ως εκπαιδευτικά εργαλεία: 

1. Η συνεχιζόμενη έρευνα από τους υποστηρικτές της ψηφιακής παιγνιώδους μάθησης 

με στόχο να αποδείξουν ότι αποτελεί ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο.  

2. Η σημερινή «Δικτυακή Γενιά» (NetGeneration) η οποία έχει απεμπλακεί από την 

παραδοσιακή διδασκαλία και αναζητά νέες, πιο ελκυστικές μεθόδους διδασκαλίας 

και μάθησης. 

3. Η αυξημένη δημοτικότητα των παιχνιδιών (Van Eck, 2006, σσ. 1-2). 

Ο Van Eck αναφέρει ότι τα παιχνίδια ενσωματώνουν καλά εδραιωμένες αρχές και μοντέλα 

μάθησης. Για παράδειγμα, τα παιχνίδια είναι αποτελεσματικά, εν μέρει, επειδή η μάθηση λαμβάνει 

χώρα μέσα σε ένα νοηματοδοτημένο (για το παιχνίδι) πλαίσιο. Επίσης αναφέρει ότι τα παιχνίδια 

ενσωματώνουν τη διαδικασία της ανισορροπίας και τη λύση της (ανισορροπίας). Αυτό σημαίνει ότι 

ο εκπαιδευόμενος- χρήστης των παιχνιδιών καλείται να λύσει την ανισορροπία η οποία 

δημιουργείται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έτσι ώστε ν’ αποκαταστήσει την ισορροπία (Van 

Eck, 2006, σσ. 4-5). 

Οι Pivec et al. θεωρούν ότι το βασικό χαρακτηριστικό ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού είναι το 

γεγονός ότι το διδακτικό περιεχόμενο γίνεται δυσδιάκριτο (blurred) σε σχέση με τα χαρακτηριστικά 

του παιχνιδιού (Pivec & Dziabenko, Game-Based Learning in Universities and Lifelong Learning: 

"Unigame: Social Skills and Knowledge Training" Game Concept, 2004, σ. 15). 

Όσον αφορά τα παιχνίδια υπολογιστών τέσσερα στοιχεία μπορούν να προσδιοριστούν:  

 Η φαντασία (Fantasy) αφορά το σενάριο και τον εικονικό κόσμο στον οποίο 

ενσωματώνεται η δραστηριότητα 
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 Η περιέργεια (Curiosity) εδραιώνεται με τη συνεχή εισαγωγή νέων πληροφοριών και 

μη ντετερμινιστικών αποτελεσμάτων 

 Η πρόκληση (Challenge) παρέχεται μέσα σε κάθε κατάλληλο περιβάλλον 

δυσκολίας, και 

  Ο έλεγχος (Control) παρέχεται στους παίκτες μέσα από τις ευκαιρίες να κάνουν 

επιλογές που έχουν άμεσες συνέπειες. (Pivec & Dziabenko, Game-Based Learning 

in Universities and Lifelong Learning: "Unigame: Social Skills and Knowledge 

Training" Game Concept, 2004, σ. 16) 

Η αποτελεσματικότητα της χρήσης παιχνιδιών στη διδακτική διαδικασία και μάθηση φαίνεται 

να γίνεται πιο έντονα φανερή σε ότι αφορά τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. (Van Eck, 

2006, σ. 3)Αντίστοιχα οι Pivecetal υποστηρίζουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά πεδία 

στα οποία η μάθηση ιδεών και προσεγγίσεων μέσω του παιχνιδιού έχει υψηλή μαθησιακή αξία. 

Αυτές οι περιοχές είναι διεπιστημονικά θέματα όπου ικανότητες όπως η κριτική σκέψη, η 

επικοινωνία στην ομάδα, ο διάλογος και λήψη αποφάσεων είναι σημαντικές (Pivec & Dziabenko, 

Game-Based Learning in Universities and Lifelong Learning: "Unigame: Social Skills and 

Knowledge Training" Game Concept, 2004, σ. 17). 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια φαίνεται να υποκινούν με έναν περισσότερο εποικοδομητικό τρόπο 

από αυτόν που υιοθετεί ως τώρα η συμβατική εκπαίδευση. (Μπαρμπάτσης , Οικονόμου, 

Παπαμαγκανά , & Ζώζας, 2010). Γι’ αυτό οι δημιουργοί παιχνιδιών, οι οποίοι χρησιμοποιούν την 

εποικοδομητική μέθοδο, λαμβάνουν υπόψη τους επτά παιδαγωγικούς στόχους:  

1. Να παρέχουν μια εμπειρία κατά τη διαδικασία της δόμησης της γνώσης,  

2. Να παρέχουν εμπειρίες που ενθαρρύνουν την εκτίμηση πολλαπλών προοπτικών,  

3. Να ενσωματώσουν τη μάθηση σε ρεαλιστικά πλαίσια,  

4. Να ενθαρρύνουν την αίσθηση της ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια της μάθησης,  

5. Να ενσωματώσουν τη μάθηση σε κοινωνικές εμπειρίες,  

6. Να ενθαρρύνουν τη χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης και  

7. Να ενθαρρύνουν την αυτογνωσία της διαδικασίας οικοδόμησης γνώσης (Pivec, Dziabenko, 

& Schinnerl, Aspects of Game-Based Learning). 

Όσον αφορά τους ενήλικες εκπαιδευόμενους σκοπός της ψηφιακής παιγνιώδους εκπαίδευσης 

είναι να αντιμετωπίσει νέες και σε ΤΠΕ βασισμένες διδακτικές προσεγγίσεις στη μάθηση και την 

ίδια στιγμή να δώσει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα ν’ αποκτήσουν δεξιότητες και 

ικανότητες που θα απαιτούνται στη συνέχεια στον επαγγελματικό κόσμο (Pivec & Dziabenko, "It is 

time to play a game" of Innovative Learning Approaches, 2003)(Pivec & Dziabenko, Game-based 

learning framework for collaborative learning and student e-teamwork, 2004). Τα παιχνίδια που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των ενηλίκων μπορούν να έχουν τη διάσταση ενός παιχνιδιού 

ρόλων, που προωθεί τη συμμετοχή στην επίλυση προβλημάτων, την αποτελεσματική επικοινωνία, 

την ομαδική δουλειά, τη διαχείριση προγραμμάτων καθώς επίσης και άλλες ικανότητες όπως η 

υπευθυνότητα, η δημιουργικότητα, η συμμετοχική νοοτροπία κλπ. (Pivec & Dziabenko, Game-

Based Learning in Universities and Lifelong Learning: "Unigame: Social Skills and Knowledge 

Training" Game Concept, 2004, σ. 21). Αυτό που χρειάζεται, όμως, είναι: 

1. Έρευνα να εξηγηθεί γιατί η ψηφιακή παιγνιώδης εκπαίδευση είναι αποτελεσματική και  

2.  Πρακτική καθοδήγηση για το πώς τα παιχνίδια μπορούν να ενσωματωθούν στη μαθησιακή 

διαδικασία για να μεγιστοποιήσουν το μαθησιακό δυναμικό (Van Eck, 2006, σ. 2) 

 

Στόχοι 

 

Η προσομοίωση αποτελεί ένα είδος παιξίματος ρόλων, με την εξής διαφορά. Οι εκπαιδευόμενοι δεν 

εισέρχονται σε μια "θεατρική κατάσταση" , δεν υποδύονται κάποια πρόσωπα, όπως στο παίξιμο, 

αλλά απλώς συμμετέχουν σε μια νοητή και, κατά το δυνατόν, ρεαλιστική αναπαράσταση μιας 

κατάστασης, προσπαθώντας να σκεφτούν όπως θα σκέφτονταν τα "πραγματικά" πρόσωπα που 

αφορά η κατάσταση (Βαϊκούση, και συν., 2008, σ. 46). Είναι γεγονός ότι ο νέος εκπαιδευτικός, ο 

οποίος μόλις έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των βασικών του σπουδών, έχει ελάχιστη έως μηδενική 
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εμπειρία για την σχολική ζωή μέσα στη σχολική μονάδα. Το επίπεδο των γνώσεών του παραμένει 

θεωρητικό και δεν σχετίζεται σχεδόν καθόλου με την πρακτική πλευρά της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας αλλά και πολύ περισσότερο με την πρακτική πλευρά των υπολοίπων στοιχείων που 

απαρτίζουν τη σχολική ζωή όπως είναι θέματα διοίκησης της σχολικής μονάδας, θέματα σχέσεων 

με συναδέλφους, γονείς και το διευθυντή κ.α.  

Κύριος εκπαιδευτικός στόχος της εφαρμογής είναι να φέρει τους νέους και νεοδιοριζόμενους 

εκπαιδευτικούς σε επαφή με όψεις της σχολικής ζωής τις οποίες δεν πρόκειται να διδαχθούν ή να 

βιώσουν κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών τους στις παιδαγωγικές σχολές. Στόχος του δεν 

είναι να καλύψει κάθε πλευρά και κάθε γεγονός που προκύπτει στη σχολική ζωή αλλά να 

"υποψιάσει" τους νέους εκπαιδευτικούς για την ύπαρξή τους. Επίσης, σε καμιά περίπτωση δεν 

αποτελεί στόχο η μετάδοση της σωστής ή λάθος απάντησης. Πρόκειται για γεγονότα τα οποία 

εμφανίζονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο και άρα η σωστή ή 

λάθος αντίδραση, συμπεριφορά ή απάντηση εξαρτάται από αυτό το πλαίσιο στο οποίο 

παρουσιάζεται το γεγονός και στο οποίο οφείλει ν’ αντιδράσει ο εκπαιδευτικός.  

Οι στόχοι της παρούσας εργασίας εντάσσονται στην μη τυπική μάθηση, μια και δεν πρόκειται 

για ένα οργανωμένο πρόγραμμα μέσα στα πλαίσια μιας τυπικής διαδικασίας εκπαίδευσης και 

μάθησης. Επίσης πρόκειται για επαγγελματική κατάρτιση εφόσον αφορά την ανάπτυξη μέρους 

κάποιων επαγγελματικών προσόντων και την εξειδίκευση γνώσεων σε σχέση με την επαγγελματική 

ιδιότητα των εκπαιδευομένων. Εντάσσεται ακόμη στην εκπαίδευση για την κοινωνική ζωή μια και 

τα γεγονότα τα οποία αναπτύσσονται σε αυτήν αφορούν και κοινωνικές δεξιότητες μέσα στο 

πλαίσιο της μικροκοινωνίας της σχολικής μονάδας. Θα μπορούσαμε τέλος να τους εντάξουμε και 

στην εκπαίδευση για την προσωπική ανάπτυξη αφού εμπλέκει τον εκπαιδευτικό στη διαδικασία του 

να τοποθετηθεί ο ίδιος απέναντι στα γεγονότα μέσα σε μια διαδικασία αναστοχασμού των πιθανών 

δράσεων και αντιδράσεών του στα γεγονότα που παρουσιάζονται. 

 

Σχεδίαση του λογισμικού. 

 

Για τη σχεδίαση του λογισμικού μελετήθηκε η υπάρχουσα κατάσταση σε σχέση με την ετοιμότητα 

των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών να ενταχθούν στις σχολικές μονάδες και ν’ αντιμετωπίσουν τα 

γεγονότα που θα προκύψουν σε αυτές. Ο προσδιορισμός των υπαρχόντων δεδομένων αναφορικά με 

τα χαρακτηριστικά των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών αλλά και η διερεύνηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών του πληθυσμού στόχου, δηλαδή των νέων εκπαιδευτικών, έγινε με τη χρήση 

ερωτηματολογίου το οποίο συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.Το παραπάνω 

ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία στο χώρο της 

εκπαίδευσης από τη μια και σε αναπληρωτές και νεοδιόριστους από την άλλη. Αποτελούνταν από 

τέσσερεις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου στις οποίες καλούνταν οι ερωτώμενοι να καταθέσουν τις 

απόψεις τους αναφορικά με τα εξής θέματα: 

1. Ποια βασικά προβλήματα θεωρείτε ότι αντιμετωπίζει ένας νεοδιόριστος/ αναπληρωτής 

εκπαιδευτικός; 

2. Ποιες όψεις της σχολική ζωής (εκπαιδευτική, διοικητική, κοινωνική) θεωρείτε ότι δεν 

γνωρίζουν οι νεοδιόριστοι/ αναπληρωτές; 

3. Ποια γεγονότα της σχολικής ζωής θεωρείτε ότι θα πρέπει να ξέρουν οι νεοδιόριστοι/ 

αναπληρωτές πριν ενταχθούν στις σχολικές μονάδες; 

4. Πόσο δυσχεραίνει το έργο της σχολικής μονάδας η «άγνοια» της ροής της σχολικής 

ζωής από τους νεοδιόριστους/ αναπληρωτές;  

Ο εκπαιδευτικός σκοπός που διαπερνά την εφαρμογή αυτή είχε αρχικά προσδιοριστεί κατά το 

αρχικό στάδιο του σχεδιασμού της και επικυρώθηκε από τα αποτελέσματα των αρχικών 

ερωτηματολογίων. Κύριος εκπαιδευτικός σκοπός είναι η εξοικείωση των νεοδιόριστων 

εκπαιδευτικών με το ότι στη σχολική ζωή υπάρχουν γεγονότα, πέρα από τα αμιγώς εκπαιδευτικά, 

που αφορούν την διοικητική, κοινωνική και διαπροσωπική πλευρά της σχολικής ζωής μέσα σε μια 

σχολική μονάδα. Οι ειδικότεροι εκπαιδευτικοί στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν μέσα από την 

εφαρμογή αυτή προσδιορίστηκαν και οριοθετήθηκαν λεπτομερώς μέσα από τα αρχικά 
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ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών (νεοδιόριστων και παλαιοτέρων) και των διευθυντών. Μέσα 

από την διαδικασία αυτή επικυρώθηκε και ο εκπαιδευτικός σκοπός, ο οποίος προέκυψε με 

σαφήνεια μέσα από τις απαντήσεις.  

Το περιεχόμενο της εφαρμογής αυτής ουσιαστικά προήλθε και δημιουργήθηκε από τις πλευρές 

και τα γεγονότα της σχολικής ζωής όπως αυτά καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια αλλά και όπως 

προέκυψαν από προσωπικές εμπειρίες εκπαιδευτικών. Το περιεχόμενο δομήθηκε με βάση την 

χρονική στιγμή που μπορεί να εμφανιστούν τα γεγονότα αυτά μέσα στη σχολική χρονιά. Μέσα στο 

πλαίσιο της προσπάθειας ν’ αποκτήσει η εφαρμογή ένα παιγνιώδη χαρακτήρα, τα γεγονότα 

ακολούθησαν τη λογική ενός ημερολογίου που ξεκινά με την έναρξη του σχολικού έτους και 

κλείνει περίπου με την λήξη του διδακτικού έτους. Ο χρήστης της εφαρμογής έρχεται αντιμέτωπος 

με τα γεγονότα αυτά και καλείται να επιλέξει μια πιθανή αντίδραση σε αυτά, ένα πιθανό τρόπο 

συμπεριφοράς.  

Το εκπαιδευτικό μέσο για την εφαρμογή του προγράμματος είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 

και η ίδια η εφαρμογή, η οποία με τη χρήση του παιχνιδιού και εν μέρει της βιωματικής μάθησης 

(έστω και μέσα από τα βιώματα άλλων εκπαιδευτικών) προσπαθεί να δώσει στους νεοδιόριστους 

εκπαιδευτικούς μια πρώτη «γεύση» της σχολικής ζωής. Ιδιαίτερες προϋποθέσεις για την υλοποίηση 

και τη χρήση της εφαρμογής δεν υπήρχαν παρά μόνο το γεγονός ότι απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 

που μόλις έχουν αρχίσει την καριέρα τους ή έχουν λίγα χρόνια προϋπηρεσίας και άρα δεν έχει 

καμιά ουσιαστική εφαρμογή σε εκπαιδευτικούς με πολλά χρόνια υπηρεσίας.  

Τέλος η αξιολόγηση της εφαρμογής έγινε τόσο από νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς όσο και από εκπαιδευτικούς με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας μέσα από ένα 

ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από εννιά ερωτήσεις κλειστού τύπου και μια ανοιχτού στην οποία 

καλούνταν να αναπτύξουν ελεύθερα την άποψή τους για τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα 

του λογισμικού.  

 

Περιεχόμενο – Δομή 
 

Η εφαρμογή αποτελείται από δεκατρία γεγονότα της σχολικής ζωής. Τα γεγονότα, με τη σειρά που 

εμφανίζονται στην εφαρμογή, είναι: 

 Επιλογή θέσης στο γραφείο των δασκάλων 

 Κατανομή τάξεων 

 Τήρηση ωραρίου και πιο συγκεκριμένα άφιξη στη σχολική μονάδα 

 Έκτακτη ανάληψη εκδήλωσης από τον εκπαιδευτικό  

 Κατανομή εκδηλώσεων για το σχολικό έτος 

 Αίτημα για άδεια (για συμμετοχή σε επιμόρφωση) 

 Εφημερία στην αυλή 

 Εφημερία στην αυλή και ατύχημα 

 Βαθμοί 

 Συνοδός σε παρέλαση 

 Διαφωνία με συνάδελφο 

 Διαφωνία με τον διευθυντή 

 Συνοδός σε ημερήσια εκδρομή. 

Τα γεγονότα αυτά κατανέμονται μέσα στη διάρκεια ενός σχολικού έτους και αντιστοιχούν 

στους (περίπου) δέκα μήνες του διδακτικού έτους. Είναι προφανές ότι τα γεγονότα θα μπορούσαν 

να εμφανιστούν σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή του και 

όχι αποκλειστικά και απαραίτητα στους μήνες που παρουσιάζονται και με τη σειρά που 

παρουσιάζονται. Εξαίρεση αποτελούν η κατανομή των τάξεων, η κατανομή των εκδηλώσεων 

(γεγονότα που συμβαίνουν στην αρχή της σχολικής χρονιάς), οι βαθμοί (που πρέπει να 

κατατίθενται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες μέσα στο έτος), ο συνοδός σε παρέλαση και ο συνοδός 

στην ημερήσια εκδρομή. Κάθε γεγονός παρουσιάζεται ως μια προβληματική κατάσταση ή 

καλύτερα σαν μια διλημματική κατάσταση στην οποία πρέπει να τοποθετηθεί ο εκπαιδευτικός. Σε 

κάθε ένα από τα γεγονότα υπάρχουν δύο ή τρεις εναλλακτικές απαντήσεις- δράσεις από τις οποίες 
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μπορεί να επιλέξει ο χρήστης αυτήν που αντιστοιχεί καλύτερα στις δικές του προθέσεις και 

επιδιώξεις σε σχέση με το συγκεκριμένο γεγονός. 

 

Οι απαντήσεις στη διλημματική κατάσταση 

 

Αμέσως μετά την επιλογή της απάντησης εμφανίζεται σχόλιο σε σχέση με την απάντηση που έχει 

επιλεγεί. Το σχόλιο αυτό παρουσιάζει τις πιθανές επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) της απάντησης 

αναφορικά με έξι βασικούς παράγοντες της σχολικής ζωής:  

1. Του συναδέλφους εκπαιδευτικούς 

2. Την υπηρεσία (ως εργασιακό πλαίσιο) 

3. Τους γονείς  

4. Τα παιδιά 

5. Το διευθυντή της σχολικής μονάδας, και 

6. Τις προσωπικές επιθυμίες του εκπαιδευτικού.  

Η εφαρμογή ακολουθεί μια γραμμική σχεδίαση κατά την οποία ο χρήστης μεταβαίνει από το 

ένα γεγονός στο άλλο χωρίς να έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στο προηγούμενο γεγονός. Η 

μόνη δυνατότητα επιστροφής είναι από τις δυνατές απαντήσεις που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης 

για ένα γεγονός στη προβληματική κατάσταση του ίδιου του γεγονότος. Επίσης, κατά την έναρξη 

της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να «τρέξει» την εφαρμογή με αξιολόγηση ή χωρίς 

αξιολόγηση. Η διαφορά των δύο λειτουργιών έγκειται στο εξής: κατά τη λειτουργία της 

αξιολόγησης ο χρήστης επιλέγει υποχρεωτικά μία μόνο απάντηση από τις πιθανές του κάθε 

γεγονότος και στη συνέχεια προχωράει στο σχόλιο της απάντησης και στο επόμενο γεγονός, ενώ 

στην χρήση χωρίς αξιολόγηση μετά το σχόλιο της απάντησης επιστρέφει στη σελίδα με τις πιθανές 

απαντήσεις για το γεγονός, με το οποίο ασχολήθηκε, και μπορεί να επιλέξει μια καινούρια 

απάντηση και να δει το σχόλιο της. Και στις δύο περιπτώσεις το πρόγραμμα στο τέλος αποδίδει μία 

βαθμολογία στο χρήστη. Είναι φανερό όμως ότι η βαθμολογία της χρήσης χωρίς αξιολόγηση δεν 

ανταποκρίνεται σε μια, ας πούμε, πραγματική βαθμολογία, αλλά στο σύνολο όλων των 

απαντήσεων που έχει επιλέξει ο χρήστης και που φυσικά μπορεί να είναι παραπάνω από μία για 

κάθε γεγονός.  

Όσον αφορά τη βαθμολογία, κάθε απάντηση που επιλέγει ο χρήστης βαθμολογείται με 

συγκεκριμένο βαθμό για κάθε ένα από τους παράγοντες που αναφέραμε παραπάνω (συνάδελφοι, 

υπηρεσία, γονείς, παιδιά, διευθυντής, προσωπικές επιθυμίες). Η βαθμολογία μπορεί να είναι θετική 

ή αρνητική. Το σύνολο των βαθμών κάθε παράγοντα παρουσιάζεται στην τελική σελίδα της 

εφαρμογής με τη μορφή ραβδογραμμάτων καθώς και με την εμφάνιση, μόνο στο σημείο αυτό, της 

τελικής βαθμολογίας του χρήστη ανά παράγοντα. Η χρήση βαθμολογίας σε κάθε πιθανή απάντηση 

των γεγονότων (που θα μπορούσε να παρουσιάζεται στην καρτέλα των σχολίων της απάντησης) 

απορρίφθηκε για ν’ αποφευχθεί η βαθμοθηρία του χρήστη κατά το «τρέξιμο» της εφαρμογής. 

Αντίθετα, διατηρήθηκε στο τέλος του παιχνιδιού για να βοηθήσει στη διατήρηση του παιγνιώδη 

χαρακτήρα της εφαρμογής που ήταν το τελικό ζητούμενο. Άλλωστε παιχνίδι χωρίς την έννοια του 

ανταγωνισμού (έστω και με το ίδιο μας τον εαυτό) δεν νοείται και στο πλαίσιο αυτό 

χρησιμοποιήθηκε η τελική βαθμολογία. Ας μη ξεχνάμε ότι τα γεγονότα αυτά διαδραματίζονται 

μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο με συγκεκριμένα εκάστοτε χαρακτηριστικά και δομή. Αυτό 

σημαίνει ότι δεν υπάρχει σωστή και λάθος απάντηση παρά μόνο αν εξεταστεί μέσα στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο εμφανίστηκε. Αντίστοιχα και οι βαθμολογίες που έχουν δοθεί στις 

απαντήσεις μόνο ως ενδεικτικές μπορούν να αντιμετωπιστούν γιατί σε καμιά περίπτωση δεν 

φέρουν χαρακτηριστικά αντικειμενικότητας και ύπαρξης πέρα και πάνω από κάθε πλαίσιο.  

 

Διεπαφή (Interface) 
 

Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη με τη λογική των σελίδων ή καρτελών. Αυτό σημαίνει ότι η 

αίσθηση που αποκομίζει ο χρήστης της είναι ότι κινείται πάνω σε μια σειρά σελίδων, οι οποίες, 

όπως προαναφέραμε, έχουν γραμμική δομή. Ξεκινάει με μία αρχική σελίδα στην οποία 
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παρουσιάζεται ο σκοπό της εφαρμογής και δίνονται οι γενικές οδηγίες για τη χρήση της 

εφαρμογής. Στο κάτω μέρος της σελίδας βρίσκονται τα δύο κουμπιά για την επιλογή της 

εφαρμογής με αξιολόγηση και χωρίς αξιολόγηση.  

 

Η αρχική σελίδα 

 

Η διεπαφή της εφαρμογής χαρακτηρίζεται από μία βασική δομή που ακολουθείται σε όλα τα 

γεγονότα και η οποία είναι η εξής: στην πρώτη καρτέλα παρουσιάζεται η προβληματική 

κατάσταση, το γεγονός στο οποίο καλείται να προβληματιστεί και να δράσει ο χρήστης στη 

δεύτερη καρτέλα ο χρήστης έρχεται αντιμέτωπος με τις πιθανές απαντήσεις και δράσεις που μπορεί 

να επιλέξει αναφορικά με το συγκεκριμένο γεγονός. Η επιλογή των απαντήσεων γίνεται με κλικ 

πάνω στο κόμικ το οποίο αντιπροσωπεύει την κάθε απάντηση. Στην καρτέλα των γεγονότων 

υπάρχει ένα ημερολόγιο το οποίο σηματοδοτεί το χρονικό σημείο στο οποίο συμβαίνει το γεγονός 

και ένα κουμπί το οποίο επιτρέπει το χρήστη να συνεχίσει στην καρτέλα των απαντήσεων. Στην 

καρτέλα των απαντήσεων, εκτός από τις πιθανές απαντήσεις, υπάρχουν και δύο κουμπιά, ένα το 

οποίο μεταφέρει το χρήστη και πάλι πίσω στο γεγονός και ένα το οποίο μεταφέρει το χρήστη στο 

επόμενο γεγονός. Το κουμπί αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά την χρήση της εφαρμογής χωρίς 

αξιολόγηση.  

Τα γεγονότα συμπληρώνονται και από μια τρίτη καρτέλα, την καρτέλα των σχολίων. Στην 

καρτέλα αυτή, η οποία είναι από μία για κάθε πιθανή απάντηση, οδηγείται ο χρήστης αυτόματα 

μετά την επιλογή της απάντησής του. Στην καρτέλα αυτή υπάρχει και το κουμπί της επιστροφής το 

οποίο, στην έκδοση με αξιολόγηση οδηγεί στο επόμενο γεγονός, ενώ στην έκδοση χωρίς 

αξιολόγηση οδηγεί και πάλι στις πιθανές απαντήσεις δίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα να δει και 

τις υπόλοιπες απαντήσεις του γεγονότος.  

Στην τελική σελίδα της εφαρμογής παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα του παιχνιδιού, 

όπως προκύπτουν από τις απαντήσεις και τις επιλογές που έχει κάνει ο χρήστης. Τα αποτελέσματα 

αυτά παρουσιάζονται σε μορφή ράβδου αλλά και με αριθμητικό αποτέλεσμα. Στο κάτω μέρος της 

σελίδας βρίσκεται το κουμπί της εξόδου που οδηγεί στον τερματισμό της εφαρμογής.  

Συνολικά, θα λέγαμε ότι το λογισμικό αντιμετωπίστηκε θετικά από τους εκπαιδευτικούς, τόσο 

τους μόνιμους όσο και τους αναπληρωτές. Με βάση τις ανοιχτές απαντήσεις των ερωτηθέντων 

μπορούμε να πούμε ότι το λογισμικό κατάφερε να επιτύχει το στόχο του. Κατάφερε δηλαδή να 

προβληματίσει τους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας τους, γι’ αυτά τα 

γεγονότα της σχολικής ζωής τα οποία μπορεί να αποτελέσουν πηγές συγκρούσεων και εντάσεων 

μέσα στη σχολική μονάδα. Ή αντίθετα, με τον κατάλληλο χειρισμό, να είναι αφετηρίες γόνιμων 

συνεργασιών και δημιουργικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων, διευθυντή και μαθητών.  

 

Χρήση- Εφαρμογή 
 

Η εφαρμογή αυτή, όπως προαναφέραμε, απευθύνεται σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, ή ίσως 

σωστότερα, σε εκπαιδευτικούς που ξεκινούν τώρα την εκπαιδευτική τους σταδιοδρομία. Αυτό 

σημαίνει ότι ο άμεσος χώρος της χρήσης της θα μπορούσαν να είναι τα σχολεία όλων των 

βαθμίδων, κυρίως όμως τα δημοτικά αφού σχεδιάστηκε έχοντας κατά βάση στο νου τη λειτουργία 

των σχολείων αυτών.  

Ένας επίσης πολύ σημαντικός χώρος εφαρμογής του λογισμικού αυτού θα μπορούσαν να είναι 

οι κάθε είδους επιμορφώσεις των νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών όπου και όπως 

αυτές κι αν πραγματοποιούνται, πολύ δε περισσότερο στα Π.Ε.Κ. (Περιφερειακά Επιμορφωτικά 

Κέντρα) τα οποία έχουν σαν στόχο ακριβώς αυτό: την εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων 

και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Τέλος, αυτή η εφαρμογή θα μπορούσε να βρει ένα σημαντικό 

πεδίο εφαρμογής της στο χώρο των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. 
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Περίληψη 

 

Οι βασικοί σκοποί της παρούσας μελέτης είναι: α) η αναγνώριση, μέσω της διεθνούς και ελληνικής 

επιστημονικής βιβλιογραφίας-αρθρογραφίας, των πιθανών παραγόντων-προϋποθέσεων που 

επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, β) ο καθορισμός των 5 πιο σημαντικών (εκ των παραπάνω) 

παραγόντων-προϋποθέσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε 

ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του μάρκετινγκ και της 

επικοινωνίας, και γ) η παρουσίαση μίας σειράς ουσιαστικών διοικητικών-εκπαιδευτικών 

προτάσεων απευθυνόμενες κυρίως προς τους επιχειρηματίες, τους εκπαιδευόμενους και τα στελέχη 

των αντίστοιχων φορέων της πολιτείας.  

Η ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής επιστημονικής βιβλιογραφίας αποκάλυψε την 

ύπαρξη είκοσι έξι πιθανών παραγόντων-προϋποθέσεων επιτυχούς έκβασης ενός προγράμματος 

βιωματικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Για την ικανοποίηση του δεύτερου βασικού σκοπού της 

μελέτης, διεξήχθη ποιοτική έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις σε ένα δείγμα δεκατεσσάρων 

ατόμων, τα οποία εργάζονται σε έναν από τους κλάδους του: α) Μάρκετινγκ, β) των Πωλήσεων, ή 

γ) της Εξυπηρέτησης Πελατών, σε εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και έχουν 

παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο να είχε έστω και μία 

βιωματική δραστηριότητα/άσκηση. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι 5 πιο σημαντικοί 

παράγοντες είναι οι εξής: α) “Ενεργή και διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων”, β) 

“Ενημερωμένος και ιδιαίτερα προετοιμασμένος εκπαιδευτής”, γ) “Λειτουργία του εκπαιδευτή ως 

καθοδηγητή/διευκολυντή της μάθησης”, δ) “Ανατροφοδότηση και αναστοχασμός επάνω στο 

μαθησιακό αποτέλεσμα των βιωματικών δραστηριοτήτων και μελλοντική εφαρμογή των 

γνώσεων”, και ε) “Σύνδεση του περιεχομένου της βιωματικής εκπαίδευσης με την επιχειρηματική 

πραγματικότητα και την αληθινή ζωή”. 

Λέξεις Κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, βιωματική εκπαίδευση, ενδο-εταιρική εκπαίδευση 

 

 

Εισαγωγή 

 

Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων στα πλαίσια των 

ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι μεγαλύτερες από ποτέ εξαιτίας της 

ποικιλίας και του μεγάλου εύρους των εκπαιδευτικών αναγκών του σύγχρονου ανθρώπινου 

δυναμικού. Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει να είναι σε θέση να εναρμονίζουν τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα με τους οργανωσιακούς στόχους και τις ανάγκες της εκάστοτε 

επιχείρησης.Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση είναι στενά συνδεδεμένη με εκπαιδευτικά 

προγράμματα τα οποία είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπεριλαμβάνουν διαφορετικά 

είδη εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας πολλά και σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία. Μερικά από τα 
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πιο σύγχρονα είδη εκπαίδευσης-μάθησης είναι: η βιωματική εκπαίδευση, η εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση (distancelearning) με τη χρήση νέων τεχνολογιών και η εκπαίδευση αποκλειστικά μόνο 

μέσα από το διαδίκτυο (e-learning). Για να μπορέσουν οι σημερινοί εκπαιδευτές ενηλίκων να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των ανθρώπων που εργάζονται στις επιχειρήσεις 

χρειάζονται περισσότερες γνώσεις, μεγαλύτερη ευελιξία και την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να 

προσαρμόζονται γρήγορα στις εκάστοτε ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδευτικές συνθήκες. 

Στο σύγχρονο ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, έχει προκύψει μία 

ανάγκη σύνδεσης και σύνθεσης των αρχών μάθησης της εκπαίδευσης ενηλίκων με τις αρχές της 

οργανωσιακής ανάπτυξης. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα πρέπει να είναι γνώστες και των δύο αυτών 

κατηγοριών έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργούν προσαρμοσμένα και ουσιαστικά 

ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία αφενός θα διευρύνουν τις γνώσεις και τις 

ικανότητες των συμμετεχόντων (μέσα από σωστά σχεδιασμένες βιωματικές δραστηριότητες και 

ασκήσεις), και αφετέρου θα ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. 

Οι βασικοί σκοποί της παρούσας μελέτης είναι: α) η αναγνώριση, μέσω της διεθνούς και 

ελληνικής επιστημονικής βιβλιογραφίας-αρθρογραφίας, των πιθανών παραγόντων-προϋποθέσεων 

που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, β) ο καθορισμός των 5 πιο σημαντικών (εκ των παραπάνω) 

παραγόντων-προϋποθέσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε 

ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του μάρκετινγκ και της 

επικοινωνίας, και γ) η παρουσίαση μίας σειράς ουσιαστικών διοικητικών-εκπαιδευτικών 

προτάσεων απευθυνόμενες κυρίως προς τους επιχειρηματίες, τους εκπαιδευόμενους και τα στελέχη 

των αντίστοιχων φορέων της πολιτείας. 

 

Βασικοί ορισμοί 

 

Ο όρος “βιωματική εκπαίδευση” αναφέρεται στο σύνολο εκείνων των εκπαιδευτικών μεθόδων και 

τεχνικών που στη βιβλιογραφία (διεθνή και ελληνική) τις συναντούμε με ονομασίες όπως: 

εμπειρική μάθηση, μάθηση μέσα από την πράξη, experientiallearning, activetraining, κ.α. Είναι 

σημαντικό να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ των όρων “βιωματική εκπαίδευση” και “βιωματική 

μάθηση”. Σύμφωνα με τον Rogers (2003), οι όροι “μάθηση” και “εκπαίδευση” συγχέονται συχνά 

και χρησιμοποιούνται εναλλακτικά μεταξύ τους αλλά έχουν διαφορετική σημασία. Η βασική 

διαφορά εντοπίζεται στο ότι η μάθηση συντελείται σχεδόν διαρκώς, αφού ευκαιρίες για μάθηση 

υπάρχουν γύρω μας καθημερινά σε ότι κάνουμε, χωρίς την παροχή βοήθειας από εκπαιδευτές 

ενηλίκων. Αντιθέτως, η εκπαίδευση δεν συντελείται καθημερινά και απαιτεί περισσότερο 

σχεδιασμένες και συγκροτημένες δραστηριότητες οι οποίες οργανώνονται μέσα σε συγκεκριμένους 

εκπαιδευτικούς θεσμούς (Κόκκος, 2005, σ. 4). 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης έχει προτιμηθεί ο όρος “βιωματική εκπαίδευση” έναντι 

του όρου “βιωματική μάθηση” διότι το πλαίσιο διερεύνησης των πιθανών παραγόντων-

προϋποθέσεων αφορά ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία αποτελούν στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία σχεδιασμένες και συγκροτημένες δραστηριότητες οι οποίες 

οργανώνονται και υλοποιούνται μέσα στις επιχειρήσεις, είτε από τα στελέχη τους είτε σε 

συνεργασία με ειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες.  

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της προτεινόμενης μελέτης αναφορικά με τον ακριβή ορισμό του 

όρου “βιωματική εκπαίδευση” θα υιοθετηθεί ο ορισμός της Φίλλιπς (2005, σ. 49) στον οποίο 

αναφέρει ότι “στην απλούστερη μορφή της, βιωματική εκπαίδευση είναι η μάθηση μέσα από την 

εμπειρία, ή αλλιώς η μάθηση μέσα από την πράξη. Εκπαίδευση μέσα από την εμπειρία σημαίνει ότι 

οι εκπαιδευόμενοι πρώτα εκτίθενται σε μια εμπειρία και μετά ενθαρρύνονται να αναστοχαστούν 

πάνω σε αυτή και να αναπτύξουν νέες γνώσεις, νέες ικανότητες, νέες δεξιότητες, νέες στάσεις και 

συμπεριφορές. Σε αυτή την περίπτωση οι εκπαιδευόμενοι απαιτείται περισσότερο να πράττουν 

παρά να ακούν και μάλιστα καλούνται να σκεφτούν και να αναστοχαστούν σχετικά με όσα 

έκαναν”.  
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Επίσης, αναφορικά με τον ακριβή ορισμό του όρου “Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση” θα 

υιοθετηθεί ο επίσημος ορισμός του Ελληνικού κράτους έτσι όπως διατυπώνεται στο ΦΕΚ Αρ. 

Φύλλου 1095 (ΦΕΚ, 2006): “Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση είναι η κατάρτιση που 

πραγματοποιείται μέσα σε επιχειρήσεις και συμπληρώνει και αναβαθμίζει τα επαγγελματικά 

προσόντα και τις δεξιότητες των εργαζομένων, σε συνάφεια με τις ανάγκες αναδιάρθρωσης- 

αναβάθμισης της λειτουργίας και των προϊόντων της επιχείρησης ή του οργανισμού”. 

 

Παράγοντες εφαρμογής της βιωματικής εκπαίδευσης στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση 

 

Στην παρούσα ενότητα θα επιχειρηθεί η συγκέντρωση μέσα από τη διεθνή και ελληνική σχετική 

βιβλιογραφία όλων των πιθανών παραγόντων-προϋποθέσεων που επηρεάζουν την αποτελεσματική 

εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 

και η ομαδοποιημένη παράθεσή τους σε έναν Πίνακα, έτσι ώστε αφενός να υλοποιηθεί ο 1
ος

 

ερευνητικός στόχος της έρευνας και αφετέρου να είναι πολύ εύκολο για τον οποιονδήποτε 

αναγνώστη/ενδιαφερόμενο, να ανατρέξει στον Πίνακα με τους παράγοντες-προϋποθέσεις και να 

αποκτήσει γρήγορα μια συνολική εικόνα. 

Μία πρώτη πολύ ξεκάθαρη και λεπτομερή αναφορά στους βασικούς παράγοντες-συστατικά για 

την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης έγινε από τον Gentry (1990, σ. 12), ο 

οποίος παρουσίασε και ανέλυσε δέκα σημαντικούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής: 

1. Το περιεχόμενο της βιωματικής εκπαίδευσης πρέπει να συνδέεται με την επιχειρηματική 

πραγματικότητα.  

2. Σωστός σχεδιασμός των βιωματικών δραστηριοτήτων.  

3. Ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.  

4. Διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.ε 

5. Έμφαση σε όλες τις διαστάσεις της προσωπικότητας των εκπαιδευόμενων, τόσο στη 

γνωστική όσο και στη συμπεριφορική-επικοινωνιακή τους διάσταση.  

6. Επαφή με τον πραγματικό κόσμο.  

7. Ύπαρξη μεταβλητότητας και αβεβαιότητας στις δραστηριότητες.  

8. Δομημένες ασκήσεις.  

9. Αξιολόγηση των βιωματικών μεθόδων από τους εκπαιδευόμενους.  

10. Ανατροφοδότηση επάνω στις βιωματικές δραστηριότητες.  

Στη συνέχεια, οι Andresen, Boud & Cohen (1995) υπογράμμισαν ότι η βιωματική εκπαίδευση 

δεν είναι απλά μία “μέθοδος” ή μία “τεχνική” ή ακόμα και ένας συγκεκριμένος “τρόπος 

προσέγγισης”, αλλά είναι ένα τόσο ευρύ και βαθύ πεδίο όσο και η ίδια η εκπαίδευση. Οι ίδιοι 

συγγραφείς τόνισαν ότι παρόλο που δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να αναγνωριστεί η 

λειτουργία της βιωματικής εκπαίδευσης, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες-κριτήρια οι οποίοι (τα 

οποία) πρέπει να ικανοποιούνται ως προϋπόθεση έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να αποκαλέσουμε 

οποιαδήποτε εκπαιδευτική και διδακτική δραστηριότητα ως βιωματική εκπαίδευση. Οι παράγοντες 

αυτοί είναι οι εξής: 

1. Προσωπική-ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στις δραστηριότητες προσομοίωσης 

της πραγματικότητας της βιωματικής εκπαίδευσης. 

2. Απολογισμός και ανατροφοδότηση επάνω στις βιωματικές δραστηριότητες. 

3. Αναστοχασμός επάνω στις βιωματικές δραστηριότητες. 

4. Εμπλοκή στη διαδικασία της βιωματικής εκπαίδευσης όλων των διαστάσεων της 

προσωπικότητας των εκπαιδευόμενων, τόσο της γνωστικής όσο και της συμπεριφορικής-

επικοινωνιακής τους διάστασης. 

5. Τυπική ή άτυπη αναγνώριση της σημασίας των προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών 

των εκπαιδευόμενων. 

6. Ύπαρξη ηθικής στάσης και αντιμετώπισης (σεβασμός, εμπιστοσύνη, ευγένεια, μέριμνα 

για την ευημερία, επιδίωξη της ηθικής και πνευματικής ενδυνάμωσης και αυτονομίας) 

των εκπαιδευόμενων από τον εκάστοτε εκπαιδευτή, δάσκαλο, καθοδηγητή ή διευκολυντή 

(facilitator). 
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Τρία χρόνια μετά, η Frontczak (1998) παρουσιάζει σε έναν πίνακα τους βασικούς παράγοντες-

χαρακτηριστικά που πρέπει να υπάρχουν για να είναι αποτελεσματική η βιωματική εκπαίδευση. Οι 

παράγοντες είναι χωρισμένοι σε τρεις μεγάλες και γενικές κατηγορίες οι οποίες είναι: α) 

παράγοντες-χαρακτηριστικά που αφορούν τους εκπαιδευόμενους, β) παράγοντες-χαρακτηριστικά 

που αφορούν τους εκπαιδευτές, και γ) παράγοντες-χαρακτηριστικά που αφορούν τη διαδικασία 

εκπαίδευσης. Οι παράγοντες-χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται είναι οι εξής: 

 Κατηγορία Εκπαιδευόμενοι: 

1. Ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. 

2. Διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. 

3. Υψηλή προσωπική δέσμευση των εκπαιδευόμενων. 

4. Αντιμετώπιση του εκπαιδευόμενου ως “γεμάτο ποτήρι”, με σεβασμό και αναγνώριση στις 

προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες του. 

 Κατηγορία Εκπαιδευτές: 

5. Ο εκπαιδευτής πρέπει να λειτουργεί ως καθοδηγητής/διευκολυντής της μάθησης. 

6. Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να έχει ως κέντρο τον, και να καθοδηγείται από τον 

εκπαιδευόμενο. 

7. Ο εκπαιδευτής πρέπει να ωθεί τον εκπαιδευόμενο να παίρνει αποφάσεις. 

8. Όχι υπερβολική κριτική από τον εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο. 

 Κατηγορία Διαδικασία Εκπαίδευσης: 

9. Σωστός και προσαρμοσμένος στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων σχεδιασμός των 

βιωματικών δραστηριοτήτων. 

10. Ύπαρξη διαλόγου και διαδραστικότητας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

11. Στόχος της διαδικασίας εκπαίδευσης πρέπει να είναι η απόκτηση ικανοτήτων και η 

βελτίωση της συμπεριφοράς των εκπαιδευόμενων. 

12. Εμπλοκή στη διαδικασία της βιωματικής εκπαίδευσης όλων των διαστάσεων της 

προσωπικότητας των εκπαιδευόμενων, τόσο της γνωστικής όσο και της συμπεριφορικής-

επικοινωνιακής τους διάστασης. 

13. Ύπαρξη μη γραμμικής διαδικασίας μάθησης, με έμφαση στην ανακάλυψη νέων γνώσεων, 

στα μη αναμενόμενα (πάντα) αποτελέσματα των βιωματικών δραστηριοτήτων και σε 

στοιχεία διασκέδασης. 

Ο Silberman (1998, σ. 13) αναφέρει στο βιβλίο του “ActiveTraining” ότι πολλά εκπαιδευτικά 

προγράμματα μοιάζουν με μία αδρανή γκρι μάζα όπου κάθε κομμάτι του προγράμματος δεν 

ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Ακόμα και όταν οι προθέσεις των ανθρώπων που τα σχεδίασαν και τα 

υλοποίησαν ήταν αγνές, οι δραστηριότητες των προγραμμάτων αυτών μοιάζουν να μην 

καταλήγουν σε κανένα εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Αντιθέτως, ένα πρόγραμμα βιωματικής 

ενεργητικής εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από ποικιλία, υψηλή συμμετοχή και διαδραστικότητα. 

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν οκτώ παράγοντες-προϋποθέσεις οι οποίοι (οι οποίες) καθιστούν τα 

προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης ξεχωριστά σε σχέση με τα υπόλοιπα αλλά και πολύ 

επιτυχημένα. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής: 

1. Σωστός και προσαρμοσμένος στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων σχεδιασμός των 

βιωματικών δραστηριοτήτων, με προσεκτική επιλογή των στοιχείων που θα 

συμπεριληφθούν.  

2. Ισορροπημένη έμφαση σε όλες τις διαστάσεις της προσωπικότητας των εκπαιδευόμενων, 

τόσο στη γνωστική όσο και στη συμπεριφορική-επικοινωνιακή τους διάσταση.  

3. Ποικιλία μαθησιακών προσεγγίσεων.  

4. Ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.  

5. Αναγνώριση της σημασίας των προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών των 

εκπαιδευόμενων και χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

6. Ανακύκλωση των εννοιών και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε προηγούμενα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. 

7. Το περιεχόμενο της βιωματικής εκπαίδευσης πρέπει να συνδέεται με την επιχειρηματική 

πραγματικότητα και την αληθινή ζωή.  
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8. Αναστοχασμός επάνω στο μαθησιακό αποτέλεσμα των βιωματικών δραστηριοτήτων και 

μελλοντική εφαρμογή των γνώσεων.  

Η Φίλλιπς (2005, σ. 76), αναφέρθηκε στο θέμα των προϋποθέσεων-προδιαγραφών για την 

αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων βιωματικής εκπαίδευσης και παρουσίασε οκτώ 

σημαντικούς παράγοντες: 

1. Σωστός σχεδιασμός του περιεχομένου των βιωματικών δραστηριοτήτων.  

2. Ποικιλία τεχνικών και ισορροπημένη έμφαση σε όλες τις διαστάσεις της προσωπικότητας 

των εκπαιδευόμενων, τόσο στη γνωστική όσο και στη συμπεριφορική-επικοινωνιακή τους 

διάσταση.  

3. Οι τεχνικές της βιωματικής εκπαίδευσης πρέπει να συνδέονται με πραγματικά 

περιστατικά και την αληθινή ζωή.  

4. Οι στόχοι της βιωματικής εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν διατυπωθεί με ιδιαίτερη 

προσοχή και σαφήνεια.  

5. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένος και ενημερωμένος.  

6. Ύπαρξη κατάλληλου περιβάλλοντος και πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί το 

πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης.  

7. Αναστοχασμός επάνω στο μαθησιακό αποτέλεσμα των βιωματικών δραστηριοτήτων.  

8. Σχέδιο δράσης και μελλοντική εφαρμογή των γνώσεων.  

Οι Valkanos & Fragoulis (2007, σ. 27) παρουσίασαν τους παράγοντες- προϋποθέσεις που 

αναφέρονται τόσο στο στάδιο σχεδιασμού ενός προγράμματος ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, 

τόσο στις δραστηριότητες που επιλέγονται να πραγματοποιηθούν κατά τη διαδικασία υλοποίησής 

του, όσο και στη διαδικασία αναστοχασμού σε αυτό μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Οι 

προϋποθέσεις αυτές είναι οι εξής: 

1. Σε σχέση με το περιεχόμενο ενός προγράμματος ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης,  

2. Μια ακόμα προϋπόθεση αφορά την ποικιλία των τεχνικών καθώς και την ισορροπημένη 

κατανομή τους στο πρόγραμμα.  

3. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες πρέπει να συνδέονται άμεσα με τους στόχους του 

προγράμματος και τις ανάγκες των μελών της ομάδας.  

4. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί επίσης η προσεκτική επιλογή του περιβάλλοντος μέσα 

στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η βιωματική μάθηση.  

5. Για να είναι αποτελεσματική η βιωματική μάθηση, αναγκαίο είναι κάθε βιωματική 

άσκηση να ολοκληρώνεται με το στάδιο του αναστοχασμού και της συζήτησης στην 

εμπειρία που προηγήθηκε.  

6. Για να είναι αποτελεσματικό ένα πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης 

απαραίτητο είναι αυτό να συνοδεύεται από ανάλογη δράση – πρακτική άσκηση 

(Δημουλάς, Κωνσταντάκου, & Σιδηρά, 2003). 

7. Σε σχέση με τη βιωματική μάθηση, είναι σημαντική η δημιουργία ενός σχεδίου δράσης 

μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Τέλος, ο Γκαγιαλής (2008) αναφέρεται συγκεκριμένα στα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής 

κατάρτισης και υπογραμμίζει πως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εργαζόμενων-εκπαιδευόμενων 

συνθέτουν ένα πλέγμα με τις απαραίτητες προϋποθέσεις της αποτελεσματικής βιωματικής 

εκπαίδευσης. Ο συγγραφέας παραθέτει συνοπτικά τους βασικότερους παράγοντες-προϋποθέσεις 

επιτυχημένης και αποτελεσματικής βιωματικής εκπαίδευσης σε ένα πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής 

κατάρτισης εργαζομένων: 

1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να έχει εθελοντικό χαρακτήρα. 

2. Οι στόχοι της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι αποσαφηνισμένοι πριν την έναρξη της 

κατάρτισης. 

3. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι άψογα σχεδιασμένο και οργανωμένο σε 

όλα τα επίπεδα. 

4. Το περιεχόμενο του προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει άμεση 

σχέση με τις ανάγκες και να συμβαδίζει απόλυτα με το προφίλ των εργαζομένων που 
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συμμετέχουν, καθώς επίσης και να συνδέεται με τις εμπειρίες και τις καταστάσεις που 

αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν στην εργασία τους. 

5. Σταδιακά θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων. 

6. Ο εκπαιδευτής του προγράμματος θα πρέπει να αναλάβει την εξάλειψη των εμποδίων 

μάθησης. 

7. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί ενεργητικές τεχνικές διδασκαλίας. 

8. Η σύγκλιση ενός προγράμματος κατάρτισης με τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής 

εκπαίδευσης θα πρέπει πάντοτε να αξιολογείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του και όχι 

μόνο στο τέλος αυτού. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται ομαδοποιημένοι όλοι οι πιθανοί παράγοντες-προϋποθέσεις που 

επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων έτσι όπως προέκυψαν μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς 

και ελληνικής σχετικής βιβλιογραφίας. Ο Πίνακας 1, δίνει την ευκαιρία σε οποιονδήποτε 

αναγνώστη/ενδιαφερόμενο να τον μελετήσει και πολύ εύκολα και γρήγορα να αποκτήσει μια 

συνολική εικόνα γύρω από τι συγκεκριμένο θέμα. Για να είναι ακόμα ευκολότερη η ανάγνωση του 

Πίνακα 1, οι πιθανοί παράγοντες-προϋποθέσεις που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της 

βιωματικής εκπαίδευσης έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις βασικές κατηγορίες (εκπαιδευόμενοι, 

εκπαιδευτές, διαδικασία εκπαίδευσης), όπως παρουσιάστηκαν και από τη Frontczak (1998, σ.27). 

 

 

Πίνακας 1: Πιθανοί Παράγοντες/Προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής της βιωματικής 

εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

Α. Πιθανοί Παράγοντες που αφορούν τους Εκπαιδευόμενους 

1.Ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. 

 Gentry, 1990, σ. 13. 

 Frontczak, 1998, σ. 27. 

 Silberman, 1998, σ 13. 

 Γκαγιαλής, 2008, σ. 4. 

2.Αξιολόγηση των βιωματικών μεθόδων από τους 

εκπαιδευόμενους, τόσο κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος όσο και στο τέλος αυτού. 

 Gentry, 1990, σ. 14-15. 

 Γκαγιαλής, 2008, σ. 4. 

3.Διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. 
 Gentry, 1990, σ. 13. 

 Frontczak, 1998, σ. 27. 

4. Υψηλή προσωπική δέσμευση των 

εκπαιδευόμενων. 
 Frontczak, 1998, σ. 27. 

Β. Πιθανοί Παράγοντες που αφορούν τους Εκπαιδευτές 

5.Ο εκπαιδευτής πρέπει να λειτουργεί ως 

καθοδηγητής/διευκολυντής της μάθησης. 
 Frontczak, 1998, σ. 27. 

6.Ο εκπαιδευτής πρέπει να ωθεί τον 

εκπαιδευόμενο να παίρνει αποφάσεις. 
 Frontczak, 1998, σ. 27. 

7.Όχι υπερβολική κριτική από τον εκπαιδευτή 

στον εκπαιδευόμενο. 
 Frontczak, 1998, σ. 27. 

8.Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προετοιμασμένος και ενημερωμένος. 
 Φίλλιπς, 2005, σ. 78. 

9.Ο εκπαιδευτής του προγράμματος θα πρέπει να  Γκαγιαλής, 2008, σ. 4. 
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αναλάβει την εξάλειψη των εμποδίων μάθησης 

που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι. 

Γ. Πιθανοί Παράγοντες που αφορούν την Εκπαιδευτική Διαδικασία 

10.Το περιεχόμενο της βιωματικής εκπαίδευσης 

πρέπει να συνδέεται με την επιχειρηματική 

πραγματικότητα και την αληθινή ζωή. 

 Gentry, 1990, σ. 12.  

 Andresen et. al, 1995, σ. 209. 

 Silberman, 1998, σ. 13. 

 Φίλλιπς, 2005, σ. 76. 

 Valkanos & Fragoulis, 2007, 

σ. 28. 

 Γκαγιαλής, 2008, σ. 4.  

11. Σωστός και προσαρμοσμένος στις ανάγκες 

των εκπαιδευόμενων σχεδιασμός του 

περιεχομένου των βιωματικών 

δραστηριοτήτων. 

 Gentry, 1990, σ. 13.  

 Frontczak, 1998, σ. 27. 

 Silberman, 1998, σ 13. 

 Φίλλιπς, 2005, σ. 76. 

 Valkanos & Fragoulis, 2007, 

σ. 28. 

 Γκαγιαλής, 2008, σ. 4.  

12. Ισορροπημένη έμφαση σε όλες τις διαστάσεις 

της προσωπικότητας των εκπαιδευόμενων, 

τόσο στη γνωστική όσο και στη 

συμπεριφορική-επικοινωνιακή τους διάσταση. 

 Gentry, 1990, σ. 13. 

 Andresen et. al, 1995, σ. 209. 

 Frontczak, 1998, σ. 27. 

 Silberman, 1998, σ. 13. 

 Φίλλιπς, 2005, σ. 77. 

 Valkanos & Fragoulis, 2007, 

σ. 28. 

13.Αναστοχασμός επάνω στο μαθησιακό 

αποτέλεσμα των βιωματικών δραστηριοτήτων 

και μελλοντική εφαρμογή των γνώσεων. 

 Andresen et. al, 1995, σ. 209. 

 Silberman, 1998, σ. 13. 

 Φίλλιπς, 2005, σ. 80. 

 Valkanos & Fragoulis, 2007, 

σ. 28. 

14.Τυπική ή άτυπη αναγνώριση της σημασίας των 

προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών των 

εκπαιδευόμενων και χρήση τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Andresen et. al, 1995, σ. 209. 

 Frontczak, 1998, σ. 27. 

 Silberman, 1998, σ. 13. 

15.Ύπαρξη διαλόγου, διαδραστικότητας και 

ενεργητικών τεχνικών διδασκαλίας (πρακτικές 

ασκήσεις) κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

 Frontczak, 1998, σ. 27. 

 Valkanos & Fragoulis, 2007, 

σ. 28. 

 Γκαγιαλής, 2008, σ. 4. 

16. Ύπαρξη κατάλληλου περιβάλλοντος και 

πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί το 

πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης. 

 Φίλλιπς, 2005, σ. 79. 

 Valkanos&Fragoulis, 2007, σ. 

28. 

 Γκαγιαλής, 2008, σ. 4. 

17.Ανατροφοδότηση επάνω στις βιωματικές 

δραστηριότητες. 

 Gentry, 1990, σ. 15. 

 Andresen et. al, 1995, σ. 209. 

18. Οι στόχοι της βιωματικής εκπαίδευσης θα 

πρέπει να έχουν διατυπωθεί με ιδιαίτερη 

 Φίλλιπς, 2005, σ. 78. 

 Γκαγιαλής, 2008, σ. 4. 
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προσοχή και σαφήνεια. 

19. Επαφή με τον πραγματικό κόσμο.  Gentry, 1990, σ. 13. 

20. Ύπαρξη μεταβλητότητας και αβεβαιότητας 

στις δραστηριότητες. 
 Gentry, 1990, σ. 14. 

21. Δομημένες ασκήσεις.  Gentry, 1990, σ. 14. 

22. Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να έχει 

ως κέντρο και να καθοδηγείται από τον 

εκπαιδευόμενο. 

 Frontczak, 1998, σ. 27. 

23. Στόχος της διαδικασίας εκπαίδευσης 

πρέπει να είναι η απόκτηση ικανοτήτων και 

η βελτίωση της συμπεριφοράς των 

εκπαιδευόμενων. 

 Frontczak, 1998, σ. 27. 

24.Ύπαρξη μη γραμμικής διαδικασίας μάθησης, 

με έμφαση στην ανακάλυψη νέων γνώσεων, 

στα μη αναμενόμενα αποτελέσματα των 

βιωματικών δραστηριοτήτων και σε στοιχεία 

διασκέδασης. 

 Frontczak, 1998, σ. 27. 

25.Ποικιλία μαθησιακών προσεγγίσεων.  Silberman, 1998, σ. 14. 

26. Ανακύκλωση των εννοιών και των δεξιοτήτων 

που έχουν αποκτηθεί σε προηγούμενα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. 
 Silberman, 1998, σ. 14. 

 

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 1, προέκυψαν 26 πιθανοί παράγοντες-προϋποθέσεις 

αποτελεσματικής εφαρμογής της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Στην αριστερή στήλη του Πίνακα παρουσιάζονται οι παράγοντες-

προϋποθέσεις, ενώ στη δεξιά στήλη υπάρχουν οι βιβλιογραφικές αναφορές στις οποίες 

αναφέρονται οι συγκεκριμένοι παράγοντες. Στην πρώτη κατηγορία (Παράγοντες που αφορούν τους 

Εκπαιδευόμενους) αναγνωρίστηκαν τέσσερις παράγοντες, στη δεύτερη κατηγορία (Παράγοντες που 

αφορούν τους Εκπαιδευτές) πέντε, και στην τρίτη κατηγορία (Παράγοντες που αφορούν την 

Εκπαιδευτική Διαδικασία) δέκα επτά παράγοντες. Από το παραπάνω αποτέλεσμα, μπορούμε να 

καταλήξουμε σε ένα πρώτο πολύ βασικό συμπέρασμα ότι στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία 

φαίνεται να επικρατεί η άποψη πως οι περισσότεροι παράγοντες-προϋποθέσεις για την 

αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα 

εκπαίδευσης ενηλίκων αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία και όχι τους εκπαιδευόμενους και/ή 

τους εκπαιδευτές. 

Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί πως η ταξινόμηση των παραγόντων-προϋποθέσεων μέσα 

σε κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες του Πίνακα υλοποιήθηκε έχοντας ως κριτήριο τον αριθμό των 

βιβλιογραφικών αναφορών. Για παράδειγμα, στην πρώτη κατηγορία (Παράγοντες που αφορούν τους 

Εκπαιδευόμενους) ο παράγοντας-προϋπόθεση “Ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων” 

ταξινομήθηκε πρώτος (στη συγκεκριμένη κατηγορία) γιατί είχε το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών 

(τέσσερις), ενώ οι παράγοντες-προϋποθέσεις “Αξιολόγηση των βιωματικών μεθόδων από τους 

εκπαιδευόμενους, τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος όσο και στο τέλος αυτού” και 

“Διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων” τοποθετήθηκαν στη δεύτερη και Τρίτη θέση 

αντίστοιχα επειδή είχαν τον αμέσως μικρότερο αριθμό αναφορών (δύο). 

Ένα δεύτερο, επίσης πολύ σημαντικό, συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από την παραπάνω 

ανάλυση είναι ότι ακόμα και αν δεν πάρουμε ως κριτήριο τον αριθμό των παραγόντων σε κάθε 

κατηγορία, αλλά αντί αυτού πάρουμε ως κριτήριο σημαντικότητας τον αριθμό των βιβλιογραφικών 

αναφορών, το αποτέλεσμα είναι και πάλι ίδιο αφού οι τρεις πρώτοι σε αριθμό βιβλιογραφικών 
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αναφορών (από έξι αναφορές ο καθένας) παράγοντες-προϋποθέσεις ανήκουν όλοι στην τρίτη 

κατηγορία (Παράγοντες που αφορούν την Εκπαιδευτική Διαδικασία). Αυτό σημαίνει ότι και από 

πλευράς αριθμού βιβλιογραφικού αναφορών, οι παράγοντες-προϋποθέσεις που αφορούν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται ότι είναι πιο συχνοί και πιο σημαντικοί από τους παράγοντες που 

αφορούν τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές. 

 

Ερευνητική μεθοδολογία 

 

Εφόσον, τόσο ο βασικός σκοπός, όσο και οι βασικοί στόχοι αποσκοπούν στην αποκάλυψη, 

διερεύνηση και ανάλυση παραγόντων-προϋποθέσεων που επηρεάζουν την αποτελεσματική 

εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 

στους κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, το είδος της ερευνητικής μεθοδολογίας που 

ταιριάζει καλύτερα σύμφωνα με τους Kinnear and Taylor (1996), είναι η διερευνητική. 

Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008, σ. 22 - Πίνακας 1), όταν η φύση ενός ερευνητικού 

προβλήματος είναι διερευνητική και στοχεύει στην αναγνώριση και κατανόηση μίας κατάστασης, 

τότε η καταλληλότερη ερευνητική μεθοδολογία είναι η ποιοτική έρευνα. Επίσης, όταν μία έρευνα 

έχει να κάνει με την μελέτη του πως οι άνθρωποι βιώνουν μία εμπειρία και ποιες είναι οι απόψεις 

τους πάνω στην εμπειρία αυτή και στους παράγοντες που τη διαμόρφωσαν, τότε πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία της ποιοτικής προσέγγισης (Hancock, Windridge, & Ockleford, 2007). 

Εφόσον η φύση και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έρευνας σχετίζονται άμεσα με τη 

διερεύνηση και τη συλλογή, όσο το δυνατόν πλουσιότερων πληροφοριών, για τις εμπειρίες, τις 

απόψεις και τις στάσεις των ενηλίκων οι οποίοι εργάζονται στους κλάδους του Μάρκετινγκ, των 

πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών και έχουν ολοκληρώσει στο παρελθόν κάποιο (ή κάποια) 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο να περιείχε βιωματικές δραστηριότητες (ή βιωματικές 

ασκήσεις), η καταλληλότερη μέθοδος συλλογής των δεδομένων είναι η ποιοτική συνέντευξη (ή 

συνέντευξη σε βάθος). Ο λόγος είναι ότι σε αυτόν τον τύπο συνέντευξης ο ερευνητής κατευθύνει 

τον ερωτώμενο σε βασικά θέματα και ο ερωτώμενος αναπτύσσει τις σκέψεις και τις απόψεις του 

ελεύθερα και σε βάθος. Ο σκοπός της συνέντευξης αυτού του τύπου είναι η συλλογή, όσο το 

δυνατόν πλουσιότερων πληροφοριών, για τις εμπειρίες, τις απόψεις, τις στάσεις και τις 

αναπαραστάσεις των συμμετεχόντων για κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα (Ιωσηφίδης, 2008, σ. 111-112). 

Η συγκεκριμένη έρευνα διενεργήθηκε στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, και 

αφορά τους ενήλικες εκπαιδευόμενους οι οποίοι εργάζονται στους επιχειρηματικούς κλάδους του 

Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών, και έχουν ολοκληρώσει στο παρελθόν 

ένα, ή περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία περιείχαν τουλάχιστον μία βιωματική 

δραστηριότητα/άσκηση. 

Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ημιδομημένης ποιοτικής 

συνέντευξης το χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 2012. Ο οδηγός της συνέντευξης 

δημιουργήθηκε ακολουθώντας επτά γενικά στάδια από τα οποία περνά η έρευνα με ποιοτικές 

συνεντεύξεις από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωση της (Kvale, 1996, σ. 88). Τα στάδια αυτά 

υιοθετήθηκαν για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας (με κάποιες προσαρμογές στις ιδιαίτερες 

συνθήκες διεξαγωγής της). Στην τελική του μορφή, ο οδηγός της συνέντευξης είχε έκταση 2 

σελίδες και αποτελούνταν από 2 μέρη (στο Α΄ μέρος καταγράφηκαν τα στοιχεία της κάθε 

συνέντευξης και στο Β΄ μέρος χρησιμοποιήθηκαν 9 κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις). 

Για τον ορισμό του συνολικού πληθυσμού της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τρία βασικά 

χαρακτηριστικά τα οποία συνάδουν με το σκοπό και τους στόχους της συγκεκριμένης μελέτης. Με 

βάση τα παραπάνω, ο υπό μελέτη πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από: 

1. όλους τους εν δυνάμει ενήλικους εργαζόμενους σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, 

2. οι οποίοι εξειδικεύονται στους τομείς του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και της 

εξυπηρέτησης πελατών, και  

3. έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον μία φορά σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης στο οποίο χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον μία βιωματική 



 290 

εκπαιδευτική δραστηριότητα (είτε μέσα είτε έξω από την τάξη ανάλογα με τον τόπο και 

τον τρόπο διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος). 

Εφόσον, ο πληθυσμός της έρευνας χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες ιδιότητες (βλ. τα τρία 

χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν παραπάνω), οι οποίες δεν γενικεύονται σε έναν γενικό 

πληθυσμό αναφοράς και το ενδιαφέρον της μελέτης εστιάζεται στη σε βάθος διερεύνηση των 

παραγόντων-προϋποθέσεων που επηρεάζουν την επιτυχή εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος του 

δείγματος πρέπει να είναι μικρό. Χρησιμοποιώντας, τη μέθοδο της σκόπιμης δειγματοληψίας, 

επιλέχθηκε το δείγμα της έρευνας το οποίο είχε τα εξής χαρακτηριστικά: 

Α. Μέγεθος δείγματος: 14 άτομα. 

Β. Φύλο: 7 άνδρες και 7 γυναίκες, έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία στις απόψεις ανάμεσα στα 

2 φύλα. 

Γ. Ηλικία: Ενήλικες, από 28 έως 52 ετών. 

Δ. Χώρος Επαγγελματικής Ενασχόλησης: Ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

Ε. Τομείς Επαγγελματικής Ενασχόλησης: Τμήμα Μάρκετινγκ, ή Πωλήσεων ή Εξυπηρέτησης 

Πελατών. 

Στ. Επαγγελματική Προϋπηρεσία: Από 4 έως 25 χρόνια. 

Ζ. Εκπαιδευτική Εμπειρία: Έχουν παρακολουθήσει όλοι τουλάχιστον ένα πρόγραμμα 

εκπαίδευσης το οποίο να περιείχε έστω και μία βιωματική δραστηριότητα/άσκηση. 

 

Αποτελέσματα της έρευνας 

 

Πριν την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, είναι σημαντικό να δοθεί η γενική εικόνα 

του δείγματος (με τη βοήθεια ενός Πίνακα) των δεκατεσσάρων ατόμων που συμμετείχαν στην 

ποιοτική έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις. Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, θα 

παρουσιαστούν στον Πίνακα 2 ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά του δείγματος τα οποία είναι τα 

εξής: 

- Για λόγους τήρησης της ανωνυμίας των συμμετεχόντων, αντί για τα Ονοματεπώνυμά τους, 

έχουν χρησιμοποιηθεί γράμματα της αλφαβήτου. 

- Το φύλο του κάθε συμμετέχοντα. 

- Η χρονική διάρκεια της συνέντευξης. 

- Ο κλάδος εργασίας στον οποίο εργάζεται. 

- Το τμήμα της εταιρίας του στο οποίο εργάζεται. 

- Η εργασιακή του εμπειρία σε έτη. 

- Το αν έχει λάβει μέρος έστω και σε ένα πρόγραμμα στο οποίο να έχει υλοποιήσει 

τουλάχιστον μία βιωματική δραστηριότητα/άσκηση. 
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Πίνακας 2:Γενικά χαρακτηριστικά του δείγματος της έρευνας 

Άτομο Φύλο 
Διάρκεια 

Συνέντευξης 

Κλάδος Εργασίας των 

Συνεντευξιαζόμενων 
Τμήμα Εργασίας 

Εργασιακή 

Εμπειρία (σε 

έτη) 

Συμμετοχή σε 

Βιωματική 

Εκπαίδευση 

A   Άνδρας 7':14'' Φαρμακευτικός Πωλήσεων 4 Ναι 

Β   Άνδρας 7':05'' Διαφήμιση στο Διαδίκτυο Πωλήσεων 12 Ναι 

Γ   Γυναίκα 5':20'' Τραπεζικός Εξυπηρέτησης Πελατών 15 Ναι 

Δ   Άνδρας 6':28'' Τραπεζικός Εξυπηρέτησης Πελατών 16 Ναι 

Ε   Άνδρας 5':19'' Κομμωτηριακών Ειδών Πωλήσεων 13 Ναι 

Στ  Γυναίκα 10':15'' Ιατρικός Εξυπηρέτησης Πελατών 12 Ναι 

Ζ   Άνδρας 4':39'' Οπτικών Πωλήσεων 35 Ναι 

Η   Γυναίκα 7':11'' Οπτικών Μάρκετινγκ 4 Ναι 

Θ   Γυναίκα 5':00'' Οπτικών Εξυπηρέτησης Πελατών 22 Ναι 

Ι   Γυναίκα 4':51'' Οπτικών Εξυπηρέτησης Πελατών 6 Ναι 

Κ   Άνδρας 4':54'' Βιομηχανία Εξυπηρέτησης Πελατών 4 Ναι 

Λ   Γυναίκα 3':10'' Βιομηχανία Εξυπηρέτησης Πελατών 13 Ναι 

Μ   Γυναίκα 4':15'' Βιομηχανία Μάρκετινγκ 8 Ναι 

Ν   Άνδρας 5':25'' Λιανικές Πωλήσεις Πωλήσεων 20 Ναι 
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Η πρώτη ανοιχτή ερώτηση του ημιδομημένου Οδηγού Συνέντευξης (“Γνωρίζετε τι είναι η 

Βιωματική Εκπαίδευση; Αν ναι, τι πιστεύετε ότι είναι;”), συμπεριλήφθηκε για δύο λόγους: α) για να 

εξασφαλιστεί το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν σε γενικές γραμμές τι είναι βιωματική 

εκπαίδευση, και β) για να διερευνηθεί το πώς βλέπουν οι συμμετέχοντες την έννοια της βιωματικής 

εκπαίδευσης, και το κατά πόσο η οπτική τους συμπίπτει με αυτή της διεθνούς και ελληνικής 

βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας.  

Αν εξετάσουμε έναν-έναν τους ορισμούς που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα και τους 

συγκρίνουμε με τον επίσημο ορισμό που υιοθετήθηκε στα πλαίσια αυτής της έρευνας, το πρώτο 

συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι πως όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι φαίνεται να 

γνωρίζουν, σε γενικές γραμμές, τι είναι η βιωματική εκπαίδευση, γεγονός που καθιστά την άποψή 

τους επί του θέματος σημαντική. 

Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε ποιοτική ανάλυση και ομαδοποίηση των βασικών στοιχείων των 

ορισμών για να διαπιστωθούν τυχόν κοινά σημεία μεταξύ τους καθώς επίσης και ο αριθμός των 

αναφορών των κοινών αυτών σημείων από τους συνεντευξιαζόμενους. Η ποιοτική ανάλυση και 

ομαδοποίηση των βασικών στοιχείων των ορισμών που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Στην πρώτη στήλη του Πίνακα, υπάρχουν τα κοινά σημεία που 

βρέθηκαν από την περαιτέρω ποιοτική ανάλυση των βασικών κωδικών τα οποία ταξινομήθηκαν με 

βάση τη συχνότητα (ή τον αριθμό) των αναφορών τους. Στη δεύτερη στήλη του Πίνακα, 

παρουσιάζεται το πόσες φορές αναφέρθηκε το κάθε κοινό στοιχείο, ενώ στην τρίτη στήλη 

αναγράφεται ο κωδικός του κάθε συνεντευξιαζόμενου που το ανέφερε. 

 

Πίνακας 3:Ομαδοποίηση των κοινών σημείων των ορισμών της βιωματικής Εκπαίδευσης που 

έδωσαν οι συνεντευξιαζόμενοι 

Κοινά Στοιχεία Ορισμών 
Αριθμός 

αναφορών Άτομο Αναφοράς 

1. Ασκήσεις 8 Β, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Ν 

2. Βιωματική Εμπειρία 7 Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ, Θ 

3. Διαδραστικότητα - Αλληλεπίδραση με 

άλλους - Ομάδες 
4 Α, Στ, Κ, Ν 

4. Δραστηριότητες 3 Β, Θ, Μ 

5. Παραδείγματα 3 Α, Ζ, Ι 

6. Συμμετοχή - Εγρήγορση 

εκπαιδευόμενου 
3 Ζ, Η, Λ 

7. Σχέση με εργασία - Εξομοίωση με 

πραγματική ζωή 
3 Α, Ε, Μ 

8. Όχι διάλεξη 2 Β, Δ 

9. Εύρεση λύσης 2 Η, Ν 

10. Προβλήματα 2 Η, Ν 

 

Η επόμενη ερώτηση (“Έχετε λάβει μέρος σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο να 

περιείχε βιωματικές δραστηριότητες/ασκήσεις;”), συμπεριλήφθηκε στον Οδηγό για να 
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διασφαλιστεί το γεγονός ότι οι ερωτώμενοι ανήκουν στην ομάδα στόχο της συγκεκριμένης έρευνας 

αφού έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον μία φορά σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης στο οποίο χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον μία βιωματική 

εκπαιδευτική δραστηριότητα. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν ναι στη συγκεκριμένη ερώτηση, 

άρα πληρούσαν αυτό το κριτήριο για τη συμμετοχή τους στην έρευνα. 

Και η επόμενη ερώτηση, [“Αξιολογήστε τις παρακάτω προϋποθέσεις-παράγοντες επιτυχούς 

έκβασης ενός προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης και επιλέξτε μόνο τις 5 πιο σημαντικές κατά 

τη δική σας άποψη. (Με 1 αξιολογήστε την πιο σημαντική προϋπόθεση, με 2 τη δεύτερη πιο 

σημαντική, κ.ο.κ.).”], ήταν εξαιρετικής βαρύτητας γιατί διερευνούσε την άποψη των 

συμμετεχόντων αναφορικά με το θέμα της σημαντικότητας και της ιεράρχησης των πιθανών 

παραγόντων-προϋποθέσεων που παίζουν ουσιαστικό ρόλο για την επιτυχή έκβαση ενός 

προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης, και κατά συνέπεια απαντά στο 2
ο
 ερευνητικό ερώτημα της 

συγκεκριμένης μελέτης. 

Στον Πίνακα 4. που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά και ομαδοποιημένα τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης των συμμετεχόντων αναφορικά με τους 5 πιο σημαντικούς 

παράγοντες-προϋποθέσεις επιτυχούς έκβασης ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης στους 

κλάδους του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών. Στην αριστερή στήλη 

του Πίνακα 4 αναγράφεται η θέση κατάταξης του κάθε παράγοντα-προϋπόθεσης σύμφωνα με την 

αξιολόγηση των συμμετεχόντων, ενώ στη δεύτερη στήλη από αριστερά παρουσιάζεται ο 

αντίστοιχος παράγοντας. Στην τελευταία στήλη αναφέρεται ο αριθμός αναφορών που έλαβε ο 

αντίστοιχος παράγοντας στην αντίστοιχη θέση, δηλαδή ο παράγοντας “Ενεργή και διαδραστική 

συμμετοχή των εκπαιδευόμενων” έλαβε 4 αναφορές που ήταν οι πιο πολλές για τον πρώτο και πιο 

σημαντικό παράγοντα, ο παράγοντας “Ενημερωμένος και ιδιαίτερα προετοιμασμένος εκπαιδευτής” 

έλαβε επίσης 4 αναφορές που ήταν οι πιο πολλές για το δεύτερο πιο σημαντικό παράγοντα, κ.ο.κ. 

 

Πίνακας 4: Οι5 πιο σημαντικοί παράγοντες-προϋποθέσεις για την επιτυχή έκβαση ενός 

προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Θέση Παράγοντας-Προϋπόθεση 
Αριθμός 

Αναφορών 

1
ος

 “Ενεργή και διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων” 4 

2
ος

 
“Ενημερωμένος και ιδιαίτερα προετοιμασμένος 

εκπαιδευτής” 
4 

3
ος

 
“Λειτουργία του εκπαιδευτή ως καθοδηγητή/διευκολυντή 

της μάθησης” 
3 

4
ος

 

“Ανατροφοδότηση και αναστοχασμός επάνω στο 

μαθησιακό αποτέλεσμα των βιωματικών δραστηριοτήτων 

και μελλοντική εφαρμογή των γνώσεων” 
4 

5
ος

 

“Σύνδεση του περιεχομένου της βιωματικής εκπαίδευσης 

με την επιχειρηματική πραγματικότητα και την αληθινή 

ζωή” 
3 
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Η τελευταία ερώτηση (“Ποιο είδος εκπαίδευσης θεωρείτε ότι έχει το καλύτερο εκπαιδευτικό 

αποτέλεσμα για ενήλικες εκπαιδευόμενους ανάμεσα στα: α) Διάλεξη/Ομιλία, β) Σεμινάριο, και γ) 

Εργαστήριο με Βιωματικές Ασκήσεις”), ήταν καθαρά διερευνητική και αποσκοπούσε στο να φέρει 

στην επιφάνεια την άποψη των συμμετεχόντων αναφορικά με το ποιος τύπος εκπαίδευσης έχει το 

καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για ενήλικες εκπαιδευόμενους. Η χρησιμότητα της 

συγκεκριμένης ερώτησης είναι μεγάλη γιατί αποκαλύπτει τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων 

σχετικά με δικά τους μελλοντικά προγράμματα εκπαίδευσης. Για να μην υπάρχει η υπόνοια ότι 

κάποιος από τους συνεντευξιαζόμενους δεν γνωρίζει τις διαφορές μεταξύ των τριών τύπων 

εκπαίδευσης, ο συνεντευκτής κατά τη διάρκεια της λεκτικής διατύπωσης της συγκεκριμένης 

ερώτησης έδινε τις απαραίτητες εξηγήσεις. Κατά αυτό τον τρόπο, εξασφαλίστηκε η αξιοπιστία της 

ερώτησης και η εγκυρότητα των απαντήσεων. 

Στον Πίνακα 5 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη ερώτηση. Από τις απαντήσεις προκύπτει ξεκάθαρα ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (13 στους 14 συνεντευξιαζόμενους, με ποσοστό 92,9%) 

φαίνεται να προτιμά το “Εργαστήριο με Βιωματικές Ασκήσεις” και μόλις μία συνεντευξιαζόμενη 

(ποσοστό 7,1%) επέλεξε το “Σεμινάριο” ως τον τύπο εκπαίδευσης με το καλύτερο εκπαιδευτικό 

αποτέλεσμα για ενήλικες εκπαιδευόμενους. Σημειώνεται, ότι κανένας από τους ερωτώμενους δεν 

επέλεξε τη “Διάλεξη” ως απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα.  

 

Πίνακας 5:Επιλογή του τύπου εκπαίδευσης με το καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για ενήλικες 

εκπαιδευόμενους 

 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid Σεμινάριο 1 7,1 7,1 

Εργαστήριο με 

Βιωματικές Ασκήσεις 
13 92,9 100,0 

Σύνολο 14 100,0  

 

Συμπεράσματα και προτάσεις 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα, οδηγούν σε συγκεκριμένα 

συμπεράσματα και διαπιστώσεις τα οποία έχουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική χρησιμότητα. 

Έτσι, είναι σημαντικό να διαμορφωθεί μια σειρά από χρήσιμες, ουσιαστικές, και εφαρμόσιμες 

διοικητικές προτάσεις απευθυνόμενες κυρίως προς τους επιχειρηματίες, τους εκπαιδευόμενους και 

τα στελέχη των αντίστοιχων φορέων της πολιτείας. Οι προτάσεις αυτές, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε ως εργαλείο σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, είτε ως δεξαμενή 

προβληματισμού, ιδεών, και στρατηγικών, με στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων 

προϋποθέσεων επιχειρηματικής ανάπτυξης. Τα ακόλουθα αποτελούν τις κυριότερες γενικές 

διοικητικές προτάσεις για κάθε ενδιαφερόμενο: 

1. Όσοι εκπαιδευτές ενηλίκων ασχολούνται με το σχεδιασμό προγραμμάτων βιωματικής 

εκπαίδευσης, θα πρέπει να λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους το ζήτημα της 

ενσωμάτωσης βιωματικών δραστηριοτήτων/ασκήσεων οι οποίες αφενός θα προωθούν την 

“Ενεργή και διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων”, εφόσον ο συγκεκριμένος 

παράγοντας θεωρείται ο πιο σημαντικός κατά την άποψη των συμμετεχόντων στην έρευνα 

για την επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης, και αφετέρου θα 

“Συνδέουν το περιεχομένου της βιωματικής εκπαίδευσης με την επιχειρηματική 

πραγματικότητα και την αληθινή ζωή” των εκπαιδευομένων. 
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2. Επίσης, όσοι εκπαιδευτές ενηλίκων ασχολούνται με το σχεδιασμό προγραμμάτων 

βιωματικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να ενσωματώνουν στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού 

προγράμματος μία διαδικασία “Ανατροφοδότησης και αναστοχασμού επάνω στο 

μαθησιακό αποτέλεσμα των βιωματικών δραστηριοτήτων καθώς και τη δημιουργία ενός 

πλάνου για τη μελλοντική εφαρμογή των γνώσεων” των εκπαιδευομένων, αφού ο 

συγκεκριμένος παράγοντας, φαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας να, θεωρείται πολύ 

σημαντικός. 

3. Άμεσα σχετιζόμενο θέμα με το προηγούμενο, αποτελεί και η σωστή επιλογή, από τη μεριά 

της εκάστοτε επιχείρησης, ενός “Ενημερωμένου και ιδιαίτερα προετοιμασμένου 

εκπαιδευτή, ο οποίος θα λειτουργεί ως καθοδηγητής/διευκολυντής της μάθησης” για τους 

ενήλικους εκπαιδευόμενους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, προκύπτει ότι αυτά τα δύο 

χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτή παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την ύπαρξη υψηλού 

επιπέδου εκπαιδευτικού αποτελέσματος σε προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων. 

4. Σε άμεση σχέση και συνέχεια των ανωτέρω, θα πρέπει να τονιστεί προς τις εκάστοτε 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και 

της Εξυπηρέτησης Πελατών, πως θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές κατά τη 

διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης του 

προσωπικού της. Η υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις δεν 

θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία απλή ενέργεια ρουτίνας ή ως ένας τρόπος να 

ξοδευτούν τα χρήματα που δικαιούνται από το πρόγραμμα 0,45 του ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ. 

Αντιθέτως, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την οργάνωση τέτοιων προγραμμάτων 

εκπαίδευσης ως μία ευκαιρία: α) να βελτιώσουν την απόδοση και τις ικανότητες του 

προσωπικού τους, β) να δημιουργήσουν την εικόνα μιας εταιρίας η οποία ενδιαφέρεται για 

τους ανθρώπους της, γ) να αυξήσουν της ανταγωνιστικότητά τους μέσα από τη βελτίωση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα στελέχη της προς τους πελάτες και τους προμηθευτές, 

δ) να διακοπεί με ευχάριστο, δημιουργικό και αξιόλογο τρόπο η ρουτίνα της 

καθημερινότητας του προσωπικού της με τη συμμετοχή τους σε ένα μονοήμερο ή διήμερο 

πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης, και ε) να αξιοποιηθούν σωστά τα χρήματα που τυχόν 

δικαιούται η κάθε εταιρία από το πρόγραμμα 0,45 του ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ. 

5. Για την ύπαρξη αρκετών, και κυρίως ικανών, εκπαιδευτών βιωματικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων, θα πρέπει η ελληνική πολιτεία, και οι άνθρωποι που στελεχώνουν τα αντίστοιχα 

υπουργεία της, να μεριμνήσουν και να δημιουργήσουν περισσότερα και πιο καλά δομημένα 

προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο.  

6. Η εμφάνιση της οικονομικής κρίσης οδήγησε σε μείωση του συνολικού αριθμού 

υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων, γεγονός που με τη σειρά του δημιούργησε νέα 

προβλήματα ανάπτυξης και ικανοποίησης του υπάρχοντος προσωπικού. Αυτό που πρέπει να 

γίνει κατανοητό στον έλληνα επιχειρηματία, μικρομεσαίο ή μη, είναι πως με τις συνεχείς 

απολύσεις προσωπικού καθίσταται απολύτως αναγκαία και επείγουσα η περαιτέρω 

εκπαίδευση των λίγων πια ατόμων που απασχολεί στην επιχείρησή του, έτσι ώστε να 

μπορούν να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις που δημιουργούνται για 

αυτά από τις δυσμενείς συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα των 

τελευταίων ετών. 

7. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει τους έλληνες επιχειρηματίες με το 

να διευρύνει τη βάση χρηματοδότησης των προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. 

Είναι πια πολύ ορατό στους ανθρώπους της αγοράς, πως η χρηματοδότηση μέσω του 

Προγράμματος 0,45 του ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ, δεν μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τις ανάγκες των 

σύγχρονων και ταλαιπωρημένων, από φόρους και μείωση κερδών, ελληνικών επιχειρήσεων.  
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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο έλεγχος της παραγοντικής εγκυρότητας του Career Decision 

Making Difficulties Questionnaire (CDDQ) για τον ελληνικό φοιτητικό πληθυσμό και τον 

εντοπισμό των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας για φοιτητές σχολών με ανθρωπιστικό 

προσανατολισμό. Το εργαλείο αυτό μετράει δέκα τύπους δυσκολιών που δυσχεραίνουν τη 

διαδικασία επιλογής σταδιοδρομίας, την έλλειψη κινήτρου, τη γενικότερη αναποφασιστικότητα, τις 

δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, την έλλειψη γνώσης σχετικά με τον εαυτό, τη διαδικασία, τα 

επαγγέλματα και τους τρόπους απόκτησης επιπλέον πληροφόρησης, την αναξιόπιστη 

πληροφόρηση, τις εσωτερικές συγκρούσεις και τις εξωτερικές συγκρούσεις. 

Για τη συλλογή των δεδομένων αξιοποιήθηκε η ελληνική εκδοχή του CDDQ για φοιτητές, το 

οποίο συμπληρώθηκε από 817 φοιτητές ανθρωπιστικών σπουδών, από τμήματα που οδηγούν, κατά 

κανόνα, στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού δημόσιων σχολείων (ΠΤΔΕ, ΤΕΠΑΕ, ΕΚΠ, 

Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Θεολογίας, Ποιμαντικής και 

Κοινωνικής Θεολογίας). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με στατιστικές μεθόδους και εξετάστηκαν οι 

συσχετίσεις των δυσκολιών με ορισμένες ατομικές διαφορές, όπως ο βαθμός σιγουριάς και ο 

γενικότερος βαθμός δυσκολίας σχετικά με την επιλογή επαγγέλματος, η επιρροή από τους 

σημαντικούς άλλους και η εργασιακή εμπειρία, από όπου προέκυψαν ορισμένα σημαντικά 

ευρήματα. 

Λέξεις-κλειδιά: Φοιτητές ανθρωπιστικών επιστημών, δυσκολίες επιλογής σταδιοδρομίας, σιγουριά 

στην επιλογή επαγγέλματος, σημαντικοί άλλοι, εργασιακή εμπειρία.  

 

 

Δυσκολίες κατά την επιλογή σταδιοδρομίας  

 

Η επαγγελματική ζωή έχει αναγνωριστεί από τους ερευνητές ως ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία της 

κοινωνικής υπόστασης και της ταυτότητας ενός ατόμου, καθώς η επιλογή ενός επαγγέλματος 

προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής, τον κοινωνικό και φιλικό περίγυρο και επιδρά τόσο 

στην ικανοποίηση που αντλείται από την εργασία όσο και στη διαμόρφωση των βαθύτερων 

προσωπικών αξιών (Δημητρόπουλος, 2003). Με δεδομένο ότι σε κάθε άνθρωπο δεν ταιριάζουν όλα 

τα επαγγέλματα που θα τον ενδιέφεραν, η επαγγελματική επιλογή αποτελεί μία σοβαρή απόφαση 

που ιδανικά δε λαμβάνεται επιπόλαια, αλλά, ως αποτέλεσμα ώριμης σκέψης και αντικειμενικής, 

κατά το δυνατό, αυτοαξιολόγησης.  

Ωστόσο, αυτό δεν καθίσταται πάντοτε δυνατό, με αποτέλεσμα συχνά να παρουσιάζονται 

δυσκολίες κατά τη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης. Οι δυσκολίες αυτές μπορούν να 

ταξινομηθούν με πολλούς τρόπους, όπως, για παράδειγμα, το είδος τους, το χρονικό σημείο στο 
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οποίο εμφανίζονται, τις δυνητικές τους συνέπειες ή την παρέμβαση που απαιτείται για την 

αντιμετώπισή τους (Gati, Krausz & Osipow, 1996. Amir, Gati & Kleiman, 2008). Στη συνέχεια, 

παρατίθεται μία από τις ευρύτερα αξιοποιούμενες ταξινομίες δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας, 

εκείνη που ανέπτυξαν οι Gati, Krausz και Osipow (1996), για την ανίχνευση και την 

αποτελεσματικότερη κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα κατά την επιλογή 

σταδιοδρομίας. 

 

Η ταξινομία των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας κατά τους I. Gati, M. Krausz και S.H. 

Osipow (1996) 

 

Μεγάλο μέρος της έρευνας σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη και επιλογή έχει αφιερωθεί 

στην κατηγοριοποίηση και τον έλεγχο των παραγόντων που επιδρούν στην επαγγελματική 

αναποφασιστικότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Gati, Krausz και Osipow (1996) αυτές οι έρευνες 

έδιναν μονομερή έμφαση είτε στο θεωρητικό υπόβαθρο χωρίς την απαραίτητη εμπειρική 

διερεύνηση είτε στην εμπειρική πραγματικότητα, παραμελώντας τη θεωρητική τεκμηρίωση. Σε 

αυτό το πλαίσιο, ανέπτυξαν μία ταξινομία δυσκολιών, σύμφωνα με την οποία η 

αναποφασιστικότητα δεν είναι ένα πρόβλημα με πολλά συμπτώματα, αλλά το αποτέλεσμα ενός 

συνόλου προβληματικών διαστάσεων (Lancaster, Rudolph, Perkins & Patten, 1999). Το μοντέλο 

τους βασίστηκε στη θεωρητική κατασκευή του ιδανικού λήπτη αποφάσεων σταδιοδρομίας (ideal 

career decision maker), δηλαδή ενός ατόμου που αναγνωρίζει την ανάγκη επιλογής, είναι ικανό να 

λάβει τη βέλτιστη απόφαση και παράλληλα πρόθυμο να την υλοποιήσει. Ως εκ τούτου, κάθε 

απόκλιση από το πρότυπο είναι ενδεχόμενη πηγή προβλημάτων (Gati, 1990
.
 Gati et al., 1996).  

Η ταξινομία που προτείνεται είναι ιεραρχική, καθώς οι ευρύτερες κατηγορίες χωρίζονται σε 

τρεις κύριες διαστάσεις και αυτές με τη σειρά τους σε 10 παράγοντες. Οι συμπεριλαμβανόμενες 

δυσκολίες κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον χρόνο εμφάνισης, την πηγή τους, το αποτέλεσμά 

τους και τον τύπο της παρέμβασης που απαιτείται για να ξεπεραστούν. Η αναποφασιστικότητα 

ενδέχεται να προκαλείται είτε από μία μοναδική δυσκολία είτε από το συνδυασμό περισσότερων 

(Gati et al., 1996).  

Ο βασικός διαχωρισμός που εισάγουν οι ερευνητές αναφέρεται στις δυσκολίες που 

εμφανίζονται «πριν τη διαδικασία επιλογής» (έλλειψη κινήτρου) και σε εκείνες που 

παρουσιάζονται «κατά τη διάρκεια της διαδικασίας» (έλλειψη πληροφόρησης και ασυνεπής 

πληροφόρηση). Πιο συγκεκριμένα, στη διάσταση Έλλειψη ετοιμότητας συμπεριλαμβάνονται 

δυσκολίες που προκαλούνται από ενδεχόμενη έλλειψη κινήτρου για εμπλοκή στη διαδικασία 

επιλογής σταδιοδρομίας, τη γενική αναποφασιστικότητα του ατόμου αναφορικά με όλες τις 

περιπτώσεις λήψης απόφασης και τους δυσλειτουργικούς μύθους, δηλαδή μη ρεαλιστικές 

προσδοκίες από τη σταδιοδρομία. Αντίστοιχα, στην κατηγορία Έλλειψη πληροφόρησης γίνεται 

διάκριση μεταξύ της έλλειψης πληροφόρησης σχετικά με τη διαδικασία επιλογής σταδιοδρομίας, 

τον εαυτό (αυτογνωσία και επαγγελματικές προτιμήσεις), τα επαγγέλματα και τους τρόπους λήψης 

επιπλέον πληροφόρησης, ώστε η τελική επιλογή να είναι η καταλληλότερη. Τέλος, στην κατηγορία 

Ασυνεπής πληροφόρηση διακρίνονται οι δυσκολίες που προέρχονται από αναξιόπιστη πληροφόρηση 

(δηλαδή από ασαφή και συγκεχυμένη ενημέρωση) και συγκρούσεις, εσωτερικές και εξωτερικές 

(Gati et al., 1996). 

Για τον έλεγχο της θεωρητικής ταξινομίας, κρίθηκε απαραίτητη η κατασκευή ενός ερευνητικού 

εργαλείου, όπου οι ερωτήσεις-εμπειρικοί δείκτες να αντιπροσωπεύουν ξεχωριστούς τύπους 

προβλημάτων. Το εργαλείο που προέκυψε ήταν το Ερωτηματολόγιο Δυσκολιών Επιλογής 

Σταδιοδρομίας (Career decision-making difficulties questionnaire, εφεξής CDDQ
.
 Gati et al., 1996), 

η ελληνική εκδοχή του οποίου αξιοποιήθηκε ως εργαλείο συλλογής δεδομένων στην παρούσα 

έρευνα.  
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Αναγκαιότητα, σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης, που ακολουθήθηκε στο νέο ελληνικό κράτος από την ίδρυσή 

του και βασίστηκε στην ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα, διαμόρφωσε την αντίληψη ότι θα πρέπει 

να υπάρχει αντιστοιχία ‘ένα-προς-ένα’ μεταξύ πτυχίου και απασχόλησης, ενισχύοντας τη ζήτηση 

για πανεπιστημιακή εκπαίδευση (Κασσωτάκης & Παπαγγελή-Βουλιουρή, 1996). Ωστόσο, η 

μαζικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μεγάλου 

αριθμού υπερεκπαιδευμένων ατόμων που αναγκάζονται να απασχολούνται σε εργασίες που θα 

μπορούσαν να διεκπεραιωθούν από άτομα με λιγότερα προσόντα, δημιουργώντας διολίσθηση των 

εκπαιδευτικών τίτλων (credential creep
.
 Μορφωτική Πρωτοβουλία, 2009), με αποτέλεσμα η κατοχή 

ενός πτυχίου όχι απλώς να μην αποτελεί πλέον εγγύηση κοινωνικοοικονομικών προνομίων, αλλά, 

σε ορισμένες περιπτώσεις, να μην εγγυάται ούτε την απασχόληση των αποφοίτων (Gouvias, 1998).  

Από στατιστικά στοιχεία είναι γνωστό ότι υπάρχει μία διαχρονική τάση υποαπασχόλησης των 

αποφοίτων των Ανθρωπιστικών Επιστημών, η οποία έχει ενταθεί εξαιτίας της μείωσης των 

διορισμών στο δημόσιο, που αποτελεί τον παραδοσιακό τομέα απασχόλησης των πτυχιούχων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι όσοι αποφοίτησαν έως το 1990 είχαν περίπου 54% πιθανότητα για 

εργασία στο δημόσιο, ενώ για τους αποφοίτους των ετών 1999-2004 το ποσοστό αυτό ήταν 33% 

(Μορφωτική Πρωτοβουλία, 2009). Με δεδομένη τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας, 

σήμερα αυτή η πιθανότητα έχει σχεδόν εκμηδενιστεί, με αποτέλεσμα οι φοιτητές και φοιτήτριες 

των σχολών με ανθρωπιστικό προσανατολισμό να καλούνται ήδη από την εγγραφή τους να 

προβληματιστούν για τις επαγγελματικές διεξόδους, μετά την αποφοίτησή τους.  

Μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο, κρίθηκε χρήσιμη η διερεύνηση των δυσκολιών κατά 

την επιλογή σταδιοδρομίας για τους νέους στον ελλαδικό χώρο. Από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι το συχνότερα χρησιμοποιούμενο εργαλείο γι’ αυτό το σκοπό είναι 

το CDDQ. Στην Ελλάδα η σχετική έρευνα έχει επικεντρωθεί στο μαθητικό πληθυσμό 

(Koumoundourou, Tsaousis, & Kounenou, 2011
.
 Κοντζίνου & Κουμουνδούρου, 2013), όπου και 

έγινε προσπάθεια ελέγχου της παραγοντικής του δομής (Koumoundourou & Kassotakis, 2007). Η 

μοναδική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί σε φοιτητές στην Ελλάδα (Sidiropoulou-Dimakakou, 

Mylonas, Argyropoulou & Tampouri, 2012) στόχευε στον τομέα των οικονομικών σπουδών, καθώς 

διεξήχθη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι είναι 

χρήσιμη η διερεύνηση των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας για φοιτητές σχολών με 

ανθρωπιστικό προσανατολισμό, συνυπολογίζοντας μάλιστα ορισμένες ατομικές διαφορές τους.  

 

Μεθοδολογία και δείγμα της έρευνας 

 

Για τη συλλογή των δεδομένων αξιοποιήθηκε η ελληνική εκδοχή του CDDQ για τον φοιτητικό 

πληθυσμό, όπως αυτή προέκυψε από τον έλεγχο της παραγοντικής δομής για το συγκεκριμένο 

πληθυσμό (Βαϊοπούλου, 2014), η οποία βασίστηκε στην τροποποιημένη εκδοχή του CDDQ (Gati 

& Saka, 2001). Αυτή αποτελείται από 25 ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπου οι συμμετέχοντες/-ουσες 

δηλώνουν σε ποιο βαθμό συμφωνούν με την εκάστοτε δήλωση, σε μία εννιάβαθμη κλίμακα. Η 

εσωτερική συνέπεια των κλιμάκων κυμαίνεται μεταξύ α=0,59 (έλλειψη κινήτρου) έως α=0,86 

(έλλειψη γνώσης για τον εαυτό και έλλειψη γνώσης για τα επαγγέλματα). Στο ελληνικό μοντέλο 

δεν παρουσιάζονται οι κλίμακες Έλλειψη γνώσης σχετικά με τους τρόπους απόκτησης επιπλέον 

πληροφόρησης, Αναξιόπιστη πληροφόρηση και Εσωτερικές συγκρούσεις (Βαϊοπούλου, 2014).  

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε με επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με την επιλογή 

σταδιοδρομίας που έκαναν οι συμμετέχοντες, οι οποίες αφορούσαν το αν είχαν αποφασίσει 

αναφορικά με το επάγγελμα που θα ακολουθούσαν μετά τη λήψη του πτυχίου τους, το βαθμό 

σιγουριάς τους για την επιλογή που έκαναν, πόσο θα βαθμολογούσαν τη γενικότερη δυσκολία τους 

στην επιλογή επαγγέλματος. Ακόμη, ρωτήθηκαν για τη σειρά στην οποία δήλωσαν το αντικείμενο 

των σπουδών τους κατά τη σύνταξη του μηχανογραφικού τους δελτίου, αν επηρεάστηκαν από 

σημαντικούς άλλους, αν είχαν ασκήσει έμμισθη εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αν 

συμμετείχαν ποτέ σε κάποιο πρόγραμμα συμβουλευτικής και τα κίνητρα που τους οδήγησαν στο να 
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επιλέξουν τις σπουδές τους. Τέλος, ζητήθηκαν και ορισμένα δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, 

έτος σπουδών).  

Ομάδα-στόχος της έρευνας ήταν οι φοιτητές και φοιτήτριες των τμημάτων των ανθρωπιστικών 

σπουδών στην Ελλάδα, τμημάτων που οδηγούν κυρίως στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε 

δημόσιο σχολείο. Δείγμα της αποτέλεσαν 817 συμμετέχοντες/-ουσες (Ν=817, γυναίκες 78,1%), με 

ηλικιακό εύρος 18-50 έτη (μ=21,5±3,5) το οποίο προέκυψε από δειγματοληψία ευκολίας σε 8 

τμήματα ανθρωπιστικών σπουδών των πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης (Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης - ΠΤΔΕ, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - 

ΤΕΠΑΕ, Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Θεολογίας και 

Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας από το Α.Π.Θ., και Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας - ΕΚΠ). Έγινε προσπάθεια ώστε οι περισσότεροι/-ες να 

φοιτούν στα τελευταία έτη σπουδών (τρίτο, τέταρτο έτος και επί πτυχίω: 69,7%), καθώς τότε η 

πίεση για επιλογή είναι εντονότερη.  

Για τη μεγάλη πλειονότητα του δείγματος (78,5%) το αντικείμενο σπουδών υπήρξε έως τρίτη 

επιλογή κατά την κατάθεση του μηχανογραφικού δελτίου, ενώ το 61,1% θεωρεί ότι κατά την 

επιλογή σπουδών δεν επηρεάστηκε από σημαντικούς άλλους. Επιπλέον, μόλις το 44% έχει 

συμμετάσχει σε οποιασδήποτε μορφής πρόγραμμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.  

Αναφορικά με την εργασιακή εμπειρία, περίπου οι μισοί συμμετέχοντες/-ουσες (52,9%) δεν 

έχουν ασκήσει κάποια αμειβόμενη εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το 26,1% ασκεί ή 

ασκούσε κάποια εργασία άσχετη με το αντικείμενο σπουδών και μόλις το 21% αμείφθηκε για 

εργασία, σχετική με τις σπουδές.  

Μεταξύ των συμμετεχόντων/-ουσών, μόλις 34 άτομα σπούδαζαν για την απόκτηση δεύτερου 

πτυχίου. Τα περισσότερα (Ν=10) φοιτούσαν στο Τμήμα Θεολογίας και στο Τμήμα Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής (Ν=6). Παρότι ο αριθμός τους είναι μικρός, προκαλεί εντύπωση η επιλογή της 

Θεολογικής Σχολής, καθώς τα τμήματά της είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων/-ουσών 

που δήλωσαν ότι το αντικείμενο των σπουδών τους ήταν κάτω από την τέταρτη επιλογή τους στο 

μηχανογραφικό δελτίο που κατέθεσαν (Τμήμα Θεολογίας: 59,6%, Τμήμα Ποιμαντικής & 

Κοινωνικής Θεολογίας: 66,7%). 

Η επιρροή των σημαντικών άλλων στην απόφαση των συμμετεχόντων/-ουσών να επιλέξουν το 

συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών κυμαίνεται ανάλογα με την αμεσότητα επαγγελματικής 

αποκατάστασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ΤΕΠΑΕ μόλις το 17,6% δηλώνει ότι επηρεάστηκε 

από πρόσωπα αναφοράς, ενώ στο ΠΤΔΕ το ποσοστό αυτό έφτασε το 54,6%. 

Τα κίνητρα επιλογής των σπουδών, που εξετάστηκαν, διαφέρουν ανά τμήμα. Κατά κανόνα, το 

συχνότερα αναφερόμενο κίνητρο είναι το ενδιαφέρον για το αντικείμενο σπουδών. Ωστόσο, είναι 

ενδιαφέρον ότι οι συμμετέχοντες/-ουσες από το ΠΤΔΕ, όπου υφίσταται μία ιδιόρρυθμη κατάσταση 

λόγω της μεγάλης απορρόφησης των αποφοίτων τα προηγούμενα χρόνια, το συχνότερα 

αναφερόμενο κίνητρο είναι το ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και ακολουθεί το 

ενδιαφέρον για τις προοπτικές απασχόλησης, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σε κάποια 

άλλη χρονική περίοδο ενδεχομένως θα επέλεγαν άλλη καθηγητική σχολή. Αντίστοιχα, σε όλα τα 

υπόλοιπα τμήματα, εκτός του ΕΚΠ και του ΠΤΔΕ, οι προοπτικές απασχόλησης αποτελούν το 

σπανιότερα αναφερόμενο κίνητρο, εύρημα που απηχεί την ελάττωση των θέσεων εργασίας τα 

τελευταία χρόνια. Είναι ενδιαφέρον ότι οι συμμετέχοντες/-ουσες από το Τμήμα Θεολογίας 

δηλώνουν ότι επέλεξαν το Τμήμα αυτό κατ’ αρχήν για λόγους προσωπικής καλλιέργειας κι έπειτα 

λόγω ενδιαφέροντος για το αντικείμενο (βλ. Πίνακα 1).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Διαγραμματική απεικόνιση των κινήτρων επιλογής σπουδών κατά τμήμα 

  
  

  

  

  

1= ενδιαφέρον για το αντικείμενο σπουδών 

2= ενδιαφέρον για τις προοπτικές απασχόλησης 

3= ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

4= προσωπική καλλιέργεια και μόρφωση 

 

Επίδραση των ατομικών διαφορών στις παρατηρούμενες δυσκολίες 

 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της επίδρασης των ανεξάρτητων μεταβλητών στις επτά 

διαστάσεις των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας που αντιπροσωπεύονται στο ελληνικό μοντέλο 

(έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, έλλειψη γνώσης για τα επαγγέλματα, έλλειψη γνώσης για τη 

διαδικασία, έλλειψη ετοιμότητας, δυσλειτουργικοί μύθοι, γενικότερη αναποφασιστικότητα, 

εσωτερικές συγκρούσεις). Για τον υπολογισμό του σκορ κάθε συμμετέχοντα/-ουσας στις επιμέρους 

δυσκολίες χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος των αντίστοιχων εμπειρικών δεικτών.  

Οι συμμετέχοντες/-ουσες που δήλωναν ότι είχαν αποφασίσει σχετικά με το επάγγελμα που θα 

ακολουθούσαν μετά το πέρας των σπουδών τους διαφέρουν ως προς όλες τις παρατηρούμενες 

δυσκολίες από εκείνους που δήλωσαν ότι δεν είχαν αποφασίσει –εκτός από τη γενικότερη 

αναποφασιστικότητα– με έμφαση κυρίως στην έλλειψη γνώσης για τον εαυτό όπου εντοπίζεται η 

μεγαλύτερη διαφορά (t=-11.69, p=.00). Είναι ενδιαφέρον ότι, ενώ όλες οι δυσκολίες 

παρουσιάζονται ενισχυμένες, όταν δηλώνεται ότι δεν έχουν αποφασίσει σχετικά με το μελλοντικό 

επάγγελμα, παρουσιάζεται μείωση της δυσκολίας στους δυσλειτουργικούς μύθους (t=4.09, p=.00). 

ΠΤΔΕ ΤΕΠΑΕ 

ΕΚΠ Ιστορίας & Αρχαιολογίας 

Φιλολογίας Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής 

Θεολογίας 
Ποιμαντικής & Κοινωνικής 

Θεολογίας 
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Ο βαθμός σιγουριάς όσων συμμετεχόντων/-ουσών έχουν αποφασίσει τι επάγγελμα θα 

ακολουθήσουν σχετίζεται αρνητικά με όλες τις παρατηρούμενες δυσκολίες (r=-.185 έως -.479, 

p<.01), εκτός από τους δυσλειτουργικούς μύθους, διάσταση που σχετίζεται θετικά με τη σιγουριά 

(r=.317, p<.01), υποδηλώνοντας ότι ο παράγοντας αυτός επιδρά ενισχυτικά κι όχι ανασταλτικά στη 

διαδικασία επιλογής επαγγέλματος. Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και με τη συσχέτιση του 

γενικότερου βαθμού δυσκολίας επιλογής με τις παρατηρούμενες δυσκολίες, καθώς όλες οι 

επιμέρους δυσκολίες σχετίζονται θετικά με τη γενικότερη δυσκολία (r=.309 έως .549, p<.01), ενώ 

οι δυσλειτουργικοί μύθοι σχετίζονται αρνητικά (r=-.122, p<.01).  

Από τις σχετικές αναλύσεις, καταγράφονται διαφορές σε ορισμένες από τις παρατηρούμενες 

δυσκολίες ως προς το φύλο. Στατιστική διαφοροποίηση των μέσων όρων, με υπεροχή των αντρών, 

υπάρχει όταν εξετάζονται οι δυσλειτουργικοί μύθοι (t=2,83, p<0,0001) και η έλλειψη κινήτρου 

(t=4,16, p<0,0001). Οι γυναίκες εμφανίζουν περισσότερες δυσκολίες αναφορικά με τη γενική 

αναποφασιστικότητα (t=-3,06, p<0,0001). Στις υπόλοιπες διαστάσεις δεν παρουσιάζονται διαφορές 

φύλου.  

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε υπολογισμός του συντελεστή συσχέτισης, ώστε να φανεί αν 

υπάρχει συσχέτιση των επιμέρους δυσκολιών με την ηλικία. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μόνο με τους παράγοντες έλλειψη γνώσης για τα επαγγέλματα 

(r=-0.106, p<0,01), έλλειψη γνώσης για τη διαδικασία (r=-0.103, p<0,01) και γενική 

αναποφασιστικότητα (r=-0.112, p<0,01). Για να εξεταστούν τυχόν συσχετίσεις μεταξύ των 

επιμέρους δυσκολιών και του έτους φοίτησης, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης 

Spearman’srho. Όλες οι σχετικές αναλύσεις έδωσαν αποτελέσματα στατιστικά μη σημαντικά. 

Αναφορικά με τις διαφορές ως προς το αντικείμενο φοίτησης των συμμετεχόντων, τα τμήματα 

ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες: Παιδαγωγικά (ΠΤΔΕ, ΤΕΠΑΕ, ΕΚΠ), Φιλοσοφική (Ιστορίας 

& Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής) και Θεολογική (Θεολογίας, 

Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας). Από την ανάλυση διακύμανσης προέκυψαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μόνο ως προς τους παράγοντες έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, 

δυσλειτουργικοί μύθοι, εξωτερικές συγκρούσεις και έλλειψη κινήτρου. Τα σχετικά διαγράμματα 

περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 και δείχνουν με σαφήνεια τις πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι φοιτητές της Θεολογικής σχολής.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Διαγραμματική απεικόνιση των διαφορών στις παρατηρούμενες δυσκολίες μεταξύ 

των αντικειμένων σπουδών 
  

 
Έλλειψη γνώσης για τον εαυτό 

 
Δυσλειτουργικοί μύθοι 

  

 
Έλλειψη κινήτρου 

 
Εξωτερικές συγκρούσεις 

Ομάδες. 1. Παιδαγωγικά, 2. Φιλοσοφική, 3. Θεολογική 
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Από την άλλη, η συνεξέταση της σειράς προτεραιότητας του τμήματος φοίτησης στο 

μηχανογραφικό δελτίο των συμμετεχόντων/-ουσών υπέδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στους μέσους όρους για όλες τις δυσκολίες, εκτός από τους δυσλειτουργικούς μύθους και 

τη γενικότερη αναποφασιστικότητα. Από τα σχετικά διαγράμματα είναι εμφανές ότι χαμηλότερη 

προτεραιότητα του τμήματος φοίτησης στις επιλογές των συμμετεχόντων/-ουσών συνδέεται με 

μεγαλύτερη δυσκολία σε όλες τις κατηγορίες (βλ. Πίνακα 3). 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Διαγραμματική απεικόνιση των διαφορών στις παρατηρούμενες δυσκολίες  

ως προς την προτεραιότητα επιλογής του αντικειμένου σπουδών 

  

 
Έλλειψη γνώσης για τον εαυτό 

 
Έλλειψη γνώσης για τα επαγγέλματα 

  

 
Εξωτερικές συγκρούσεις 

 
Έλλειψη γνώσης για τη διαδικασία 

  

 
Έλλειψη κινήτρου 

 

Ομάδες. 1. Πρώτη επιλογή, 2. Δεύτερη-τρίτη επιλογή, 3. Τέταρτη επιλογή και κάτω 

 

Επιπλέον, από τις αντίστοιχες αναλύσεις προέκυψε ότι η επιρροή των σημαντικών άλλων κατά 

την επιλογή των σπουδών ενισχύει όλες τις δυσκολίες εκτός από τους δυσλειτουργικούς μύθους και 

την έλλειψη κινήτρου (βλ. Πίνακα 4). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Διαφορές στις παρατηρούμενες δυσκολίες ως προς το αν 

οι συμμετέχοντες/-ουσες επηρεάστηκαν από 

σημαντικούς άλλους 

 M.O. Τ.Α. Τιμή t p 

Έλλειψη γνώσης για τον Ναι 3,40 1,79 4,38 0,00 
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εαυτό Όχι 2,85 1,62 

Δυσλειτουργικοί μύθοι 
Ναι 4,01 1,64 

-1,09 0,28 
Όχι 4,15 1,71 

Έλλειψη γνώσης για τα 

επαγγέλματα 

Ναι 4,62 1,73 
3,39 0,00 

Όχι 4,17 1,79 

Γενική αναποφασιστικότητα 
Ναι 4,91 1,94 

4,41 0,00 
Όχι 4,29 1,90 

Εξωτερικές συγκρούσεις 
Ναι 2,88 2,06 

5,35 0,00 
Όχι 2,14 1,54 

Έλλειψη γνώσης για τη 

διαδικασία 

Ναι 4,23 1,89 
3,74 0,00 

Όχι 3,73 1,80 

Έλλειψη κινήτρου 
Ναι 2,86 1,52 

1,84 0,07 
Όχι 2,65 1,50 

Ναι: Ν=302 

Όχι: Ν=470 

 

Η εργασιακή εμπειρία αποτελεί έναν παράγοντα που σχετίζεται με διαφορές μόνο αναφορικά 

με την έλλειψη γνώσης για τον εαυτό, τους δυσλειτουργικούς μύθους και τη γενική 

αναποφασιστικότητα (βλ. Πίνακα 5). Οι συμμετέχοντες/-ουσες με εμπειρία σε εργασία σχετική με 

το αντικείμενο σπουδών παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερες δυσκολίες στον τομέα της 

έλλειψης γνώσης για τον εαυτό σε σύγκριση με εκείνους που δεν είχαν καμία εμπειρία, οι οποίοι δε 

διαφέρουν από εκείνους που απασχολήθηκαν σε άσχετα επαγγέλματα. Αντίστοιχα, η γενική 

αναποφασιστικότητα φαίνεται ότι μειώνεται με την ανάληψη εργασιακών καθηκόντων, ωστόσο, ο 

τύπος του επαγγέλματος δε σχετίζεται με διαφορές στον συγκεκριμένο παράγοντα. Αναφορικά με 

τους δυσλειτουργικούς μύθους, οι συμμετέχοντες/-ουσες που δεν είχαν εργασιακή εμπειρία δε 

διαφέρουν από εκείνους που εργάζονται σε επάγγελμα σχετικό με τις σπουδές τους. Αντιθέτως, 

όσοι ασκούσαν άσχετη εργασία σημείωσαν σημαντικά χαμηλότερα σκορ στον παράγοντα αυτό, 

υποδηλώνοντας ότι μάλλον έχουν απορρίψει τους σχετικούς μύθους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Διαγραμματική απεικόνιση των διαφορών στις παρατηρούμενες δυσκολίες  

ως προς την εργασιακή εμπειρία 
  

 
Έλλειψη γνώσης για τον εαυτό 

 
Δυσλειτουργικοί μύθοι 

  

 
Γενική αναποφασιστικότητα 

 

 

Ομάδες. 1. Καμία εργασιακή εμπειρία, 2. Άσχετη εργασία, 3. Σχετική εργασία 
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Ένα μη αναμενόμενο εύρημα είναι ότι η συμμετοχή σε προγράμματα συμβουλευτικής δε 

σχετίζεται με στατιστικά σημαντικές διαφορές αναφορικά με τις παρατηρούμενες δυσκολίες, εκτός 

από την έλλειψη γνώσης για τα επαγγέλματα. Ωστόσο, το παράδοξο είναι ότι οι συμμετέχοντες/-

ουσες που έλαβαν κάποιας μορφής συμβουλευτική σταδιοδρομίας δήλωσαν περισσότερες 

δυσκολίες (M=4,48) έναντι εκείνων που δεν έλαβαν (M=4,23), με τη διαφορά αυτή να κρίνεται 

στατιστικά σημαντική (t=1,98, p<0,05). 

 

Συζήτηση 

 

Από τις σχετικές αναλύσεις φάνηκε ότι πολλές από τις ατομικές διαφορές των συμμετεχόντων/-

ουσών επηρεάζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την επιλογή σταδιοδρομίας. Οι 

περισσότερες από αυτές τις ατομικές διαφορές δεν εξετάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και, ως εκ 

τούτου, δεν είναι δυνατό πάντοτε να συνδέονται με αυτή.  

Αρχικά, εκείνοι/-ες που, κατά δήλωσή τους, έχουν σκεφτεί ποιο επάγγελμα θα ήθελαν να 

ακολουθήσουν, μετά την αποφοίτησή τους, αντιμετωπίζουν μικρότερες παρατηρούμενες δυσκολίες 

ως προς την έλλειψη κινήτρου, τις εξωτερικές συγκρούσεις και την έλλειψη γνώσης για τον εαυτό 

και τη διαδικασία. Επιπλέον, ο βαθμός σιγουριάς για την επιλογή, όπως αναμενόταν, συσχετίζεται 

αρνητικά με τις παρατηρούμενες δυσκολίες. Ωστόσο, οι δυσλειτουργικοί μύθοι εκδηλώνουν 

θεωρητικά μη αναμενόμενη συμπεριφορά, καθώς αφενός είναι ενισχυμένοι στα άτομα που 

δήλωσαν ότι έχουν αποφασίσει σχετικά με το μελλοντικό τους επάγγελμα κι αφετέρου σχετίζονται 

θετικά με την αίσθηση σιγουριάς για το επάγγελμα που έχουν επιλέξει. Εδώ εντοπίζεται μία πρώτη 

εμπειρική μαρτυρία για τον ιδιαίτερο ρόλο των δυσλειτουργικών μύθων που συζητείται και 

παρακάτω. 

Ανάλογη είναι και η σχέση που εμφανίζεται μεταξύ των παρατηρούμενων δυσκολιών και του 

γενικού βαθμού δυσκολίας επιλογής, με τον οποίο όλες οι δυσκολίες συσχετίζονται θετικά, ενώ οι 

δυσλειτουργικές πεποιθήσεις αρνητικά. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο ρόλος των 

δυσλειτουργικών πεποιθήσεων στη θεωρία των δυσκολιών επιλογής σταδιοδρομίας είναι 

εξαιρετικά σημαντικός, διότι συγκαταλέγεται στις δυσκολίες που εντοπίζονται πριν τη διαδικασία 

επιλογής και, κατ’ επέκταση, υποτίθεται ότι λειτουργούν ανασταλτικά για τη λήψη της κατάλληλης 

απόφασης (Gati et al., 1996). Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι πεποιθήσεις τέτοιου είδους 

μπορούν να λειτουργήσουν και θετικά, υπό την έννοια ότι θα αποτελέσουν τη βάση για μεγαλύτερη 

διερεύνηση των εναλλακτικών, μείωση της γενικότερης δυσκολίας και για περισσότερη σιγουριά 

κατά την τελική επιλογή. 

Η επίδραση του φύλου καταγράφεται σε ορισμένες από τις παρατηρούμενες δυσκολίες. 

Συγκεκριμένα, οι άντρες εμφανίζονται να έχουν περισσότερα προβλήματα ως προς την έλλειψη 

κινήτρου και τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, ενώ οι γυναίκες δυσκολεύονται κυρίως εξαιτίας της 

γενικής τους αναποφασιστικότητας, ευρήματα που αντιστοιχούν σε εκείνα της βιβλιογραφίας 

(Albion, 2001; Gati & Saka, 2001;
 
Hijazi et al., 2004; Tien, 2005; Zhou & Santos, 2007). 

Η συνεξέταση της σειράς προτεραιότητας του τμήματος φοίτησης στο μηχανογραφικό δελτίο 

με τις παρατηρούμενες δυσκολίες υπέδειξε ότι σε γενικές γραμμές όσο χαμηλότερη είναι η 

προτεραιότητα επιλογής του τμήματος φοίτησης, τόσο μεγαλύτερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι 

συμμετέχοντες/-ουσες, με εξαίρεση τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και τη γενικότερη 

αναποφασιστικότητα, όπου δεν παρατηρούνται διαφορές. Αντίστοιχα, η επιρροή των σημαντικών 

άλλων σχετίζεται με υψηλότερες δυσκολίες σε όλους τους παράγοντες εκτός από τις 

δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και την έλλειψη κινήτρου. Το γεγονός ότι οι παρατηρούμενες 

δυσκολίες είναι υψηλές στην περίπτωση της χαμηλής προτίμησης και της επιρροής άλλων είναι 

λογικά ερμηνεύσιμο. Από την άλλη, το εύρημα ότι οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, η γενικότερη 

αναποφασιστικότητα και η έλλειψη κινήτρου δεν σχετίζονται άμεσα ούτε με τις προσωπικές 

προτιμήσεις ούτε την επιρροή άλλων δηλώνει ότι αυτές αποτελούν βαθύτερες δομές που πιθανόν 

να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή σταδιοδρομίας.  

Η εργασιακή εμπειρία αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που επιδρά στην εμφάνιση κάποιων 

από τις παρατηρούμενες δυσκολίες. Η είσοδος στην αγορά εργασίας δρα ανασταλτικά στην 
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εμφάνιση δυσκολιών ως προς τη γενική αναποφασιστικότητα και την έλλειψη γνώσης για τον 

εαυτό, εύρημα που επιβεβαιώνει τη βιβλιογραφία (Sidiropoulou-Dimakakou et al., 2012). Μάλιστα, 

ως προς την τελευταία είναι σημαντικό και το είδος της εργασίας, μιας και όταν αυτή σχετίζεται με 

το αντικείμενο σπουδών η παρατηρούμενη δυσκολία είναι σημαντικά μικρότερη. Διαφορετικό 

μοτίβο εμφανίζουν οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, οι οποίες δε διαφέρουν μεταξύ εκείνων που δεν 

εργάζονται και εκείνων που έχουν σχετική με το αντικείμενο εργασία, αλλά είναι σημαντικά 

χαμηλότερες για όσους απασχολούνται σε εργασία άσχετη με το αντικείμενο σπουδών, εύρημα που 

ενδεχομένως υποδεικνύει ένα μεγάλο βαθμό απομυθοποίησης πεποιθήσεων όπως «υπάρχει μόνο 

ένα επάγγελμα που μου ταιριάζει». 

Η συμμετοχή σε προγράμματα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας δε φαίνεται να επηρεάζει τη 

γενικότερη δυσκολία επιλογής, τη σιγουριά για την επιλογή και τις παρατηρούμενες δυσκολίες, με 

εξαίρεση την έλλειψη γνώσης για τα επαγγέλματα, όπου φαίνεται να επιδρά αρνητικά. Το εύρημα 

αυτό, μολονότι παράδοξο, μπορεί να ερμηνευτεί με βάση το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία της 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας οι συμμετέχοντες/-ουσες αντιλαμβάνονται το μέγεθος των 

δυσκολιών ή της άγνοιάς τους. Ειδικά για τη γνώση σχετικά με τα επαγγέλματα, η επαφή με την 

πληθώρα των επαγγελμάτων, κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής παρέμβασης, μπορεί να 

οδηγήσει τους συμβουλευόμενους/-ες στην αίσθηση ότι έχουν ανεπαρκείς γνώσεις για το θέμα 

αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ερώτηση που τέθηκε ήταν εάν οι συμμετέχοντες/-

ουσεςείχαν συμμετάσχει ποτέ σε κάποιο πρόγραμμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και, ως εκ 

τούτου, δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί ο τύπος των προγραμμάτων και, κατ’ επέκταση, να γίνει 

λόγος για την ποιότητα ή την αποτελεσματικότητά τους.  

Τέλος, η αρνητική συσχέτιση της ηλικίας με τους παράγοντες έλλειψη γνώσης για τα 

επαγγέλματα και τη διαδικασία, όπως επίσης και με τη γενική αναποφασιστικότητα, αποτελεί 

εύρημα συνεπές με τη διεθνή βιβλιογραφία (Albion &Fogarty, 2002).  
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  
 

 

Γιώργος Ζαρίφης 

Αχιλλέας Παπαδημητρίου 
 

 

 

Περίληψη 

 

Ο γενικός σκοπός της εισήγησης είναι να συζητηθεί ο βαθμός στον οποίο οι κοινωνικοί εταίροι 

(συνομοσπονδίες, σωματεία, συνδικάτα, επαγγελματικοί σύνδεσμοι, επιμελητήρια, κρατικοί 

οργανισμοί και φορείς και υφιστάμενες δομές) συμμετείχαν στο παρελθόν ή συμμετέχουν 

αποτελεσματικά στη θέσπιση μέτρων που αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

(ΕΕΚ), καθώς και την ποιότητα, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα του κοινωνικού διαλόγου 

στο παραπάνω ζήτημα. Ο κοινωνικός διάλογος χωρίς αμφιβολία συνεισφέρει στην επωφελή και 

αποτελεσματική διαχείριση των κοινωνικών υποθέσεων τεκμηριώνοντας και ενισχύοντας τις 

θεμελιώδεις αρχές της συμμετοχικής δημοκρατίας. Ταυτόχρονα θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της 

ποιότητας των σχέσεων μεταξύ του κράτους, των κοινωνικών εταίρων και των πολιτών, αλλά και 

μέσο διαχείρισης αλλαγών, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και σημαντικό παράγοντα διακυβέρνησης. 

Πρόκειται ουσιαστικά για εκείνη τη διαλεκτική διαδικασία η οποία συμπεριλαμβάνει όλες τις 

μορφές ανταλλαγής πληροφοριών, συμβουλών, συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενώ παράλληλα 

αναφέρεται και σε μηχανισμούς συλλογικής λήψης αποφάσεων βασισμένων σε διαφορετικές 

διαδικασίες μεταξύ κυβερνήσεων, των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων και πολιτών 

(ανεξαρτήτως της διαδικασίας) για ζητήματα τα οποία αφορούν την οικονομική και κοινωνική 

πολιτική με στόχο το κοινό και δημόσιο συμφέρον. Οι μέχρι τώρα γενικές διαπιστώσεις βάσει και 

της υφιστάμενης έρευνας και βιβλιογραφίας πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, καταδεικνύουν ότι 

μία ποιοτική μορφή κοινωνικού διαλόγου πάνω σε ζητήματα που συνδέονται με το παραπάνω 

πλαίσιο περιορίζει σημαντικά τόσο το κόστος κατάρτισης για το κράτος ενώ ταυτόχρονα 

δημιουργεί και προϋποθέσεις για είσοδο νέου και ποιοτικά καταρτισμένου δυναμικού στην αγορά 

εργασίας. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους επισήμους φορείς και 

θεσμούς της κοινωνικής διαβούλευσης καλλιεργώντας το αναγκαίο κλίμα συμμετοχής, αξιοπιστίας 

και διαφάνειας. Η εισήγηση παρουσιάζει και αναλύει τις απόψεις κοινωνικών εταίρων σε σχέση με 

τη μορφή του κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα, τον τρόπο με τον οποίο 

διαπιστώνεται το κατά πόσο εφαρμόζονται, ενσωματώνονται ή απορρίπτονται τα αποτελέσματα 

των κοινωνικών διαβουλεύσεων στις επίσημες πολιτικές του κράτους, καθώς και για το πώς μπορεί 

να βελτιωθεί ο κοινωνικός διάλογος για την ΕΕΚ.  

Λέξεις-κλειδιά: κοινωνικός διάλογος, κοινωνικοί εταίροι, επαγγελματική εκπαίδευση 

 

 

Εισαγωγή 

 

Στο κείμενο αυτό αποτυπώνονται οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων για το υπάρχον θεσμικό και 

επιχειρησιακό πλαίσιο τόσο για την ΕΕΚ όσο και για τις μορφές μάθησης βασισμένης στην 
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εργασία και ιδίως τη μαθητεία (δυϊκό σύστημα), όπως αυτό προδιαγράφεται στο Νόμο 4186/2013, 

με κεντρικό σημείο αναφοράς τον ρόλο τους στον κοινωνικό διάλογο. Η ανάγκη διαμόρφωσης ενός 

λειτουργικού πλαισίου οργάνωσης και εφαρμογής της ΕΕΚ στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, απαιτεί 

και την επίτευξη εσωτερικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα στοχεύουν προς περισσότερη 

προσβασιμότητα και ευελιξία του «Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση» (Ε.Σ.ΕΕΚ.Α), έτσι όπως αυτό τουλάχιστον 

προβλέπεται στον Νόμο 3191/2003, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται και η αξιοποίηση του θεσμικού 

πλαισίου αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων από άποψη οριζοντίων και κάθετων 

μεταβάσεων σε συστήματα επαγγελματικών προσόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη 

Ευρώπη.  

 

Ο κοινωνικός διάλογος για το υφιστάμενο θεσμικό, επιχειρησιακό και οργανωτικό πλαίσιο σε 

σχέση με τις μορφές μάθησης βασισμένης στην εργασία (work-basedlearning) και τη 

μαθητεία 

 

Μέσα στο ευρύ αυτό πλαίσιο ανάπτυξης τόσο συγκεκριμένων θεσμικών παρεμβάσεων όσο και της 

τρέχουσας ρητορικής για τον ρόλο και την προστιθέμενη αξία του κοινωνικού διαλόγου για θέματα 

ΕΕΚ με έμφαση στη μαθητεία και τις μορφές μάθησης εντός του χώρου εργασίας, διαμορφώνονται 

πέντε (5) βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους κατανέμονται και οι θέσεις των κοινωνικών 

εταίρων. Οι άξονες αυτοί οι οποίοι αναλύονται διεξοδικότερα στο παρόν κεφάλαιο είναι οι 

παρακάτω: 

1. Οργάνωση ενός λειτουργικού μοντέλου λήψης αποφάσεων για την ΕΕΚ ως μέρος του 

υφιστάμενου (θεσμικού) συστήματος λήψης αποφάσεων με στόχο την ευρύτερηκατανόηση 

της δυναμικήςτηςσυνεργασίαςμεταξύ θεσμικών και κοινωνικών εταίρων επιχειρήσεων, 

εργοδοτών,επιμελητηρίων καιφορέων παροχήςΕΕΚγιατην καλή λειτουργίατου 

συστήματοςμαθητείας. 

2. Αναθεώρηση του τρόπου διακυβέρνησης και οικονομικής ενίσχυσης του συστήματος ΕΕΚ 

και της μαθητείαςμε ταυτόχρονη ενίσχυση του τομεακού, δια-τομεακού και κλασικού 

κοινωνικού διαλόγου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.  

3. Αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου με ταυτόχρονη 

επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ με στόχο τόσο την αύξηση της 

ελκυστικότητας της ΕΕΚ αλλά και την αύξηση της συμμετοχής των νέων όλων των 

βαθμίδων κατάρτισης στα προγράμματα μαθητείας. 

4. Διασφάλιση της ποιότητας, και πιστοποίηση των προγραμμάτων ΕΕΚ και μαθητείας με 

στόχο την ανάπτυξη έγκυρων και αξιόπιστων εργαλείων ποσοτικής και ποιοτικής 

αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των καταρτιζομένων. 

5. Διαμόρφωση ενός αξιόπιστου πλαισίου εγκυροποίησης (δηλαδή αναγνώρισης, 

τεκμηρίωσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης) των δεξιοτήτων οι οποίες αποκτώνται σε μη 

τυπικά ή άτυπα εκπαιδευτικά ή/και μαθησιακά πλαίσια, και αξιοποίηση (κατά περίπτωση) 

των υφιστάμενων Ευρωπαϊκών εργαλείων όπως ECVET, EQAVET, EQF, EUROPASS. 

 

Άξονας 1: Οργάνωση ενός λειτουργικού μοντέλου λήψης αποφάσεων για την ΕΕΚ  

 

Η πρώτη παράμετρος διαμόρφωσης ενός λειτουργικού μοντέλου κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ 

στην Ελλάδα όπως τουλάχιστον φαίνεται να υποστηρίζεται από ορισμένους κοινωνικούς εταίρους 

είναι η διαμόρφωση ενός ανοιχτού κυκλώματος επικοινωνίας και διάχυσης της πληροφορίας 

μεταξύ των εμπλεκομένων μερών με στόχο τη διαμόρφωση μίας κοινά αποδεκτής κοινωνικής 

γλώσσας. Σε αυτό συνηγορεί και η αντίληψη ότι η ιστορική κατανόηση και ανάδειξη των εκάστοτε 

κρίσιμων ζητημάτων που διακυβεύονται στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής και ιδίως της ΕΕΚ, 

συμβάλλει στον εμπλουτισμό του διαλόγου για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της.  

Μια δεύτερη παράμετρος διαμόρφωσης ενός λειτουργικού μοντέλου λήψης αποφάσεων για την 

ΕΕΚ στην Ελλάδα –όπως επισημαίνουν πολλοί κοινωνικοί εταίροι αλλά και θεσμικοί και 
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παραγωγικοί φορείς (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, 2015) αφορά επιπλέον και στη διαμόρφωση ενός στοχευμένου 

κοινωνικού διαλόγου ο οποίος θα προσδιορίζεται από τις παρακάτω μεταβλητές: 

α) την αναγνώριση μιας κατάστασης που απαιτεί απόφαση σχετικά με κάποια δράση που πρέπει να 

αναληφθεί (π.χ. για αντιμετώπιση απειλής ή βελτίωση απόδοσης του υπάρχοντος συστήματος 

μαθητείας), 

β) τη διαμόρφωση εναλλακτικών σχεδίων δράσης που είναι πιθανό να οδηγήσουν στην εκπλήρωση 

ενός στόχου, 

γ) την αξιολόγησή τους (των εναλλακτικών σχεδίων δράσης) με βάση κάποια κριτήρια τα οποία θα 

διαμορφωθούν από κοινού, 

δ) την επιλογή ενός από αυτά τα σχέδια (κατά τεκμήριο, εκείνου που ικανοποιεί στο μεγαλύτερο 

βαθμό τα κριτήρια αξιολόγησης), 

ε) την εφαρμογή αυτού του σχεδίου. 

Με βάση τα παραπάνω ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση ενός λειτουργικού 

μοντέλου κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ μπορεί να είναι καταλυτικός στο μέτρο που θα 

ξεπεράσει τα σύνδρομα της πολιτικής ρητορικής και στοχεύσει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Η διαμόρφωση ενός τέτοιου μοντέλου περιλαμβάνει τον προσδιορισμό: 

 Των ελεγχόμενων μεταβλητών του συστήματος (π.χ. αριθμό καταρτιζομένων, αριθμός δομών 

ΕΕΚ, αριθμός μαθητευομένων, ύψος παραγωγής κ.λπ.), καθώς και των παραμέτρων του 

περιβάλλοντος που επηρεάζουν το σύστημα στο συγκεκριμένο πρόβλημα για το οποίο 

απαιτείται λήψη απόφασης (π.χ. ζήτηση προσόντων).  

 Των σταθερών χαρακτηριστικών του συστήματος (π.χ. βασικές υλικοτεχνικές υποδομές).  

 Των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών και των σταθερών του συστήματος, που περιγράφουν τη 

λειτουργία του συστήματος υπό τους περιορισμούς του περιβάλλοντος, των διαθέσιμων πόρων 

(οικονομικών και ανθρώπινων), της διάρθρωσης του συστήματος και της χρησιμοποιούμενης 

τεχνολογίας.  

 Της αντικειμενικής συνάρτησης (objective function), δηλαδή μιας συνάρτησης των ελεγχόμενων 

μεταβλητών που περιγράφει την απόδοση του συστήματος (κέρδος, κόστος). Στα προβλήματα 

αποφάσεων επιζητείται ο προσδιορισμός των τιμών των ελεγχόμενων μεταβλητών, ώστε να 

βελτιστοποιείται η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης, δηλαδή να μεγιστοποιείται ή να 

ελαχιστοποιείται ανάλογα με την περίπτωση. 

 

Άξονας 2: Αναθεώρηση του τρόπου διακυβέρνησης και οικονομικής ενίσχυσης του 

συστήματος ΕΕΚ και της μαθητείας  

 

Στην Ελλάδα ένα από τα ζητήματα τα οποία θέτουν ως προϋπόθεση οι εκπρόσωποι των 

κοινωνικών εταίρων είναι τόσο η αναθεώρηση του τρόπου συνολικής διακυβέρνησης και 

διαχείρισης του πλαισίου οργάνωσης της μαθητείας όσο και ο τρόπος χρηματοδότησης και 

κατανομής πόρων για τη μαθητεία με τη σύμπραξη των εργοδοτών. 

Η πρόταση αρκετών κοινωνικών εταίρων (π.χ. ΓΣΕΕ) είναι η προώθηση ενός μοντέλου 

συνεργατικής διακυβέρνησης·μια διαδικασία και μια μορφή διακυβέρνησης στην οποία οι 

συμμετέχοντες (κοινωνικοί εταίροι, θεσμικοί φορείς, τα ενδιαφερόμενα μέρη) που εκπροσωπούν 

διαφορετικά συμφέροντα να συμμετέχουν από κοινού στη λήψη πολιτικών αποφάσεων στην 

καλύτερη περίπτωση ή να διατυπώνει συστάσεις για τη λήψη της τελικής απόφασης, αντί να 

αναλώνονται στην διατύπωση θεωρητικών τοποθετήσεων με τη μορφή ευχολογίων. Η 

διακυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικούς βαθμούς της δημόσιας διαβούλευσης και της 

συμμετοχής, που κυμαίνονται από τη μη συμμετοχή (η κοινότητα αγνοεί τις αποφάσεις που έλαβε), 

ενημέρωση (λέγοντας στην κοινότητα τι σχεδιάζεται και να κατανοήσουν τα προβλήματα, 

εναλλακτικές λύσεις και λύσεις), διαβούλευση (να λάβουν δημόσια σχόλια σχετικά με την 

ανάλυση, εναλλακτικές ή / και αποφάσεις), συνεργασία (να συνεργαστεί με το κοινό να 

αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις, να αναγνωρίσει την επιθυμητή λύση, και να λαμβάνουν 

αποφάσεις), στη χειραφέτηση (τοποθέτηση της τελική λήψη απόφασης στα χέρια του κοινού). Η 

συνεργατική διακυβέρνηση είναι η διακυβέρνηση με χαρακτηριστικά τόσο της συνεργασίας όσο 
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και της ενδυνάμωσης. Υπό το πρίσμα αυτό η πάγια θέση των εκπροσώπων είναι ότι οι κοινωνικοί 

εταίροι θα πρέπει να απαιτήσουν να έχουν θεσμικό λόγο και ρόλο πάνω σε αυτά τα θέματα, όπως 

συμβαίνει και σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη. Η πρόταση για τη δημιουργία ενός μοντέλου 

συνεργατικής διακυβέρνησης όσο επιθυμητή και αν είναι θα πρέπει αν διέπεται από τα παρακάτω 

βασικά χαρακτηριστικά (βλέπε σχετικά ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, 2015 και Voss, 2011): 

 Ενίσχυση της σχέσης μεταξύ δια-τομεακού και τομεακού κοινωνικού διαλόγου, διότι και οι 

δύο θα πρέπει να θεωρηθούν ως μορφές κοινωνικού διαλόγου οι οποίες υποστηρίζονται 

αμοιβαία. 

 Αύξηση της «διαφάνειας» του τομεακού και δια-τομεακού κοινωνικού διαλόγου και 

βελτίωση του τρόπου διάχυσης των αποτελεσμάτων του στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. 

 Βελτίωση της διαφάνειας των μηχανισμών και διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων στο 

πλαίσιο του εθνικού κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ.  

 Ανάπτυξη ενός κοινού τρόπου κατανόησης του ρόλου και της ειδικής φύσης των διαφόρων 

τύπων μαθητείας και μέσων εφαρμογής τους. 

 Ανάπτυξη μηχανισμών για την αξιοποίηση των νέων χρηματοπιστωτικών εργαλείων, την 

προσέλκυση επενδύσεων και τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των χρηματο-οικονομικών πόρων.  

 Ενίσχυση των υφιστάμενων δομών ή μηχανισμών κοινωνικού διαλόγου. 

 Συνέχιση της υποστήριξης για την ανάπτυξη δράσεων SWAT οι οποίες ενισχύουν την 

αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε σχέση 

όμως με τον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών καθώς και 

των απειλών για τον εθνικό κοινωνικο διάλογο για την ΕΕΚ και για τη μαθητεία. 

 Κατανόηση και στήριξη μέσω του κοινωνικού διαλόγου των ιδιαίτερων αναγκών 

συγκεκριμένων κοινωνικών εταίρων, όπως για παράδειγμα στο δημόσιο τομέα ή στον τομέα 

των μικρών και πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.  

 

Άξονας 3: Αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου με ταυτόχρονη 

επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ  
 

Στην Ελλάδα απαιτείται μία αναμόρφωση των έως τώρα προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ βάσει 

ενός σχεδίου διαρκούς και αδιάλειπτου δυναμικού και στοχευμένου διαλόγου. Η αναδιάρθρωση 

αυτή θα οδηγήσει στο σταδιακό προσανατολισμό της επαγγελματικής κατάρτισης προς τη μάθηση 

για την απόκτηση τεχνογνωσίας η οποία θα περιλαμβάνει πρακτικές ή επαγγελματικές και γενικές 

ή μεταβιβάσιμες ικανότητες/δεξιότητες. Αυτό σημαίνει ότι οι καταρτιζόμενοι δεν θα είναι «ικανοί 

να επεξηγούν…, να ορίζουν…, να διακρίνουν…, να σχεδιάζουν…, να επιλύουν…, να 

χρησιμοποιούν…» κατά την εκτίμηση του διδάσκοντα (με βάση τους μαθησιακούς στόχους), αλλά 

θα είναι σε θέση να « αποκτήσουν την ικανότητα χρήσης…, σχεδίασης …, ανάπτυξης …, επίλυσης 

…» και κατά την δική τους εκτίμηση (με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα) (βλέπε σχετικά, 

Ζαρίφης, Φωτόπουλος, Αθανασούλη, 2013). 

Θα πρέπει επομένως να γίνει κατανοητό ότι οι μαθησιακοί και διδακτικοί στόχοι διαφέρουν 

από τα μαθησιακά αποτελέσματα ως προς την αφετηρία και τον προσανατολισμό τους. Ο όρος 

μαθησιακά αποτελέσματα αποτελεί σημαντικό μέρος προσπαθειών που γίνονται σήμερα σε εθνικό, 

περιφερειακό και τομεακό επίπεδο για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης.  

Είναι κομβικής σημασίας σύμφωνα με τις θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ (2014), τα προγράμματα 

σπουδών να έχουν διττό ρόλο, να εστιάζουν μεν στη διασφάλιση της ποιότητας, χωρίς να απέχουν 

από την διδακτική αποστολή, λειτουργώντας ως πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης. Για την 

ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών χρήσιμη μπορεί να είναι η αξιοποίηση καλών 

πρακτικών άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που έχουν υιοθετήσει εδώ και αρκετά χρόνια τον 

προσανατολισμό στα μαθησιακά αποτελέσματα και έχουν εισάγει στο σύστημα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης σαφή κριτήρια ποιότητας. Στις διαδικασίες διαμόρφωσης των προγραμμάτων 

σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πέρα από τα κριτήρια ποιότητας και 
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προκείμενου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, σημαντική είναι η παράμετρος 

των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και αναγκών. Παράλληλα, η διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών με 

μαθήματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίζονται σε επιμέρους ενότητες, εξασφαλίζουν 

μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα διεύρυνσης των επιλογών και των εκπαιδευτικών διαδρομών.  

Σε συνάρτηση με το τελευταίο ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα είναι και η ανάπτυξη συστημάτων 

συμβουλευτικής και mentoring τόσο για την υποστήριξη των καταρτιζομένων όσο και των 

επιχειρήσεων. Οι πρακτικές αυτές θα ενισχύσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και 

προσανατολίζονται οι εκπαιδευόμενοι, αφού η ανάγκη υποστήριξης, εμψύχωσης, καθοδήγησης και 

προσανατολισμού είναι περισσότερο αναγκαία σε μια εποχή που τα πάντα αλλάζουν με ταχείς 

ρυθμούς και διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό η πορεία των νέων μέσα στο σύστημα εκπαίδευσης-

κατάρτισης θα διαθέτει μεγαλύτερη ασφάλεια και ορθολογική προοπτική. Επίσης, οι πολιτικές 

αυτές θα πρέπει να συνδεθούν με την ενίσχυση της πρακτικής άσκησης και γενικότερα με όλες τις 

καλές πρακτικές που σε ξένες χώρες έχουν δώσει επωφελή και έμπρακτα αποτελέσματα. 

 

Άξονας 4: Διασφάλιση της ποιότητας, και πιστοποίηση των προγραμμάτων ΕΕΚ και 

μαθητείας 

 

Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα το οποίο αποτελεί και θέση πολλών κοινωνικών εταίρων (π.χ. 

ΓΣΕΕ, ΟΑΕΔ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ) είναι και η ανάπτυξη ενός συστήματος διαρκούς βελτίωσης, 

υποστήριξης, λειτουργίας και επικαιροποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων. Κι αυτό γιατί 

τα επαγγελματικά περιγράμματα αποτελούν τον πυρήνα των ειδικοτήτων, εγκιβωτίζουν το πλαίσιο 

των απαιτούμενων γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, βασίζονται στην ουσία των 

προσόντων που απαιτούνται περιγράφοντας με πληρότητα το τι προϋποθέτει η άσκηση ενός 

επαγγελματικού ρόλου.  

Πάγια θέση όλων των κοινωνικών εταίρων φαίνεται να είναι η βελτίωση της ποιότητας από τον 

σχεδιασμό έως και την αξιολόγηση του συστήματος μέσω ενός συμφωνημένου εθνικού πλαισίου 

διασφάλισης της ποιότητας (όπως π.χ. το Π
3
 το οποίο στοχεύει στον αποτελεσματικό συντονισμό 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την ενίσχυση του έργου τους προς την κατεύθυνση της 

βελτίωσης της ποιότητας στη διά βίου μάθηση σε ευθυγράμμιση αφενός με την εθνική πολιτική και 

αφετέρου με την ευρωπαϊκή στρατηγική «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020»). Η ανάπτυξη ενός 

συστήματος ποιότητας με στόχο την αξιοπιστία και ελκυστικότητα της ΕΕΚ αποτελεί εθνική και 

κοινωνική αναγκαιότητα για την ΓΣΕΕ (2014). Ωστόσο απαιτεί να πληρούνται, αρχικά, ορισμένα 

πολύ βασικά κριτήρια, η τήρηση των οποίων, πολλαπλασιάζει την εφικτότητα της διασφάλισης της 

ποιότητας του συστήματος. Συγκεκριμένα απαιτείται:  

1. Υπαρκτός και στο μέτρο του δυνατού ξεκάθαρος προσανατολισμός του παραγωγικού 

μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας έτσι ώστε να τροφοδοτείται αντίστοιχα το σύστημα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τους αναπτυξιακούς και φθίνοντες κλάδους 

και σε επίπεδο μακροχρόνιας πρόβλεψης.  

2. Ανάπτυξη συστήματος διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε επαγγέλματα, 

ειδικότητες και κυρίως δεξιότητες (κλάδοι – περιφέρειες).  

3. Δυνατότητα ευελιξίας του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με 

στόχο την κάλυψη των αναγκών προσφέροντας ειδικότητες που ζητά η αγορά εργασίας 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό και 

εργαστήρια.  

4. Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός του μητρώου των επαγγελματικών 

περιγραμμάτων ως βάση αποτύπωσης των επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων καθώς και 

μετατροπής τους σε προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού.  

5. Δημιουργία και ανάπτυξη μητρώου εκπαιδευτών εξειδικευμένων και εκπαιδευμένων στις 

σύγχρονες αλλαγές που συντελούνται στο πεδίο τους.  

6. Ανάπτυξη και επέκταση σύγχρονων εξειδικευμένων εργαστηρίων ιδιαίτερα για τα τεχνικά 

επαγγέλματα και αντίστοιχων εργαστηρίων πληροφορικής.  
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Πέραν των παραπάνω ωστόσο η ΓΣΕΕ (2014) τονίζει ότι ο θεσμός της μαθητείας έχει να 

διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στην διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη όσο και 

στην προώθηση της απασχόλησης των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο, με προϋποθέσεις, έχει την 

δυνατότητα να βοηθήσει πραγματικά στην ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και την 

απόκτηση της πρώτης εργασίας τους. Για να επιτευχθεί όμως αυτό απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελεί η διασφάλιση και η διαφύλαξη της ορθής λειτουργίας του και σε καμία περίπτωση η 

μετατροπή του σε μηχανισμό υποκατάστασης και αντικατάστασης της εργασίας καθώς και 

δημιουργίας φθηνών και με μειωμένα δικαιώματα εργαζομένων.  

Σε συνάρτηση, ωστόσο, με την επιτυχή εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ και 

μαθητείας, θα πρέπει να ειδωθεί μέσα από το πρίσμα της ανάπτυξης ενός συμβατού με το 

Ευρωπαϊκό, Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, καθώς επίσης και με την απόδοση πιστωτικών 

μονάδων ECVET. Σύμφωνα με τους Φωτόπουλο & Γούλα (2013) με τον τρόπο αυτό, 

αποδεσμεύονται δυνάμεις και διευκολύνονται οι ροές και οι μετακινήσεις στη σφαίρα της 

απασχόλησης, αφού θα μπορούν τα επιμέρους προσόντα σε εθνικό επίπεδο να μεταφράζονται σε 

μία κοινή «ευρωπαϊκή γλώσσα» η οποία θα γίνεται κατανοητή από όλους. Ιδιαίτερα σημαντικό 

στην υπόθεση αυτή, είναι η «ευελιξία» που εμφανίζεται στον τρόπο απόκτησης των γνώσεων, των 

ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μαθητευομένων, αφού εξετάζεται η ουσία και η ποιότητα του 

μαθησιακού αποτελέσματος και όχι ο τρόπος με τον οποίο αυτό αποκτήθηκε: το αν προέρχεται 

δηλαδή από το τυπικό σύστημα εκπαίδευσης, από άτυπη και εμπειρική μάθηση ή από άλλο 

σύστημα μη τυπικής μάθησης.  

Ένα τελευταίο σημείο των θέσεων όλων των κοινωνικών εταίρων αφορά και στην ποιότητα 

των εκπαιδευτών. Όπως τονίζεται οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές στην ΕΕΚ καλούνται να 

αξιολογούν κατά πόσον τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα όσον αφορούν στις βασικές 

δεξιότητες, όπως αυτά καθορίζονται στα προγράμματα σπουδών, και το εάν αυτά επιτυγχάνονται 

από τους εκπαιδευόμενους· έργο ιδιαίτερα σύνθετο (βλέπε σχετικά ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, 2015). Για να 

εφαρμόσουν σωστά οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές στην ΕΕΚ νέες ή καινοτόμες μεθόδους 

διδασκαλίας και αξιολόγησης, χρειάζονται συστηματική αναβάθμιση των σχετικών δεξιοτήτων 

τους, ενώ χρειάζεται επίσης στενή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών στα σχολεία και εκπαιδευτών 

στις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την μαθητεία.Η εισαγωγή του θεσμού της αξιολόγησης στο 

πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με διαδικασίες και κριτήρια διαφανή που θα 

προσδιοριστούν κατόπιν διαβούλευσης με την εκπαιδευτική κοινότητα, μπορεί να συμβάλλει στον 

προσδιορισμό των αναγκών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στην ΕΕΚ και στη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου. Τέλος τονίζεται και η θέση ότι η αλλαγή των θεσμικών 

περιορισμών, σχετικά με την υποχρέωση της κατ’ αποκλειστικότητα παροχής του εκπαιδευτικού 

έργου για τους εκπαιδευτές των μαθημάτων ειδικότητας μπορεί να συμβάλλει στη σύνδεση των 

εκπαιδευτικών αυτής της κατηγορίας με την αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση στην αναβάθμιση 

του περιεχομένου των σπουδών των δομών παροχής ΕΕΚ.  

 

Άξονας 5: Διαμόρφωση ενός αξιόπιστου πλαισίου επικύρωσης ή εγκυροποίησης (δηλαδή 

αναγνώρισης, τεκμηρίωσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης) των δεξιοτήτων οι οποίες 

αποκτώνται με μη τυπικό ή άτυπο τρόπο στο χώρο εργασίας  

 

Αυτό το οποίο ωστόσο γίνεται εύκολα σαφές από τη μελέτη των θέσεων των κοινωνικών εταίρων 

(κυρίως ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΕΟΠΠΕΠ και ΓΣΕΕ) η Ελλάδα θα πρέπει να αξιολογήσει ενεργητικά, 

μέσα από την ανάληψη δράσης για την προώθηση της δημιουργίας τόσο ενός έγκριτου Εθνικού 

Πλαισίου Προσόντων όσο και ενός αξιόπιστου συστήματος αναγνώρισης, έγκρισης, κατοχύρωσης 

και επικύρωσης των προσόντων. Λόγω της κρισιμότητας του εγχειρήματος και με βάση το γεγονός 

ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα πιστοποίησης προσόντων, είναι αναγκαίο 

να προβούμε στην κατάθεση ορισμένων βασικών επισημάνσεων οι οποίες είναι αναγκαίο να 

ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ευρωπαϊκά προσανατολισμένου θεσμικού 

πλαισίου εφαρμογής (βλέπε σχετικά Φωτόπουλος & Γούλας, 2013). Πάνω στο ζήτημα της 
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πιστοποίησης των προσόντων και της επικύρωσής των δεξιοτήτων οι οποίες αποκτήθηκαν μέσα 

από μη τυπικές ή άτυπες διαδικασίες τονίζεται επίσης πως η αναγνώριση της μη τυπικής 

εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης δημιουργεί οικονομικά οφέλη διότι επιτρέπει στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο να κατανέμεται περισσότερο ορθολογικά (και επομένως περισσότερο παραγωγικά) στην 

οικονομία, δίνοντας στα άτομα πρόσβαση σε θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν καλύτερα στα 

προσόντα τους. Επιπλέον, διευκολύνει την αναδιάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας με την 

αναγνώριση των ικανοτήτων των απολυμένων και τη δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των 

ικανοτήτων σε άλλους τομείς της αγοράς εργασίας. Τέλος, παρέχει κίνητρα για την επένδυση στην 

κατάρτιση (εφόσον προσδίδεται αξία στο προϊόν της) και οδηγεί κατά συνέπεια στην ενδυνάμωση 

του πλαισίου της διά βίου μάθησης.  

Πέραν των παραπάνω οικονομικών οφελών η αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης και 

άτυπης μάθησης δημιουργεί και κοινωνικά οφέλη διότι αντιπροσωπεύει μια ‘δεύτερη ευκαιρία’ για 

τους νέους που διαρρέουν από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Διευκολύνει τις ευάλωτες 

ομάδες του εργατικού δυναμικού. Αποκαθιστά την ισότητα ανάμεσα στις γενεές, καθώς οι 

μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι είχαν λιγότερες ευκαιρίες για μόρφωση όταν ήταν νέοι.  

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η κοινώς αποδεκτή θέση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων είναι ότι 

ένα αξιόπιστο και ποιοτικό Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης & 

Άτυπης Μάθησης μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα σε πολλούς να αποκτήσουν προσόντα, πράγμα 

που όχι μόνο διευκολύνει στην εξεύρεση εργασίας, αλλά και να δώσει νέες προοπτικές 

εκπαίδευσης. Η πιστοποίηση ωστόσο οφείλει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όρους και 

προϋποθέσεις που διασφαλίζουν ότι το πιστοποιημένο προσόν ανταποκρίνεται σε κοινά αποδεκτά 

πρότυπα, έχει προστιθέμενη αξία, και παρέχει τη δυνατότητα ισότιμης αντιμετώπισης στην αγορά 

εργασίας για όσους το επιθυμούν, ανεξάρτητα από τη διαδρομή μέσω της οποίας απέκτησαν το 

προσόν αυτό.Ωστόσο, στο πλαίσιο των επιφυλάξεων οι οποίες διατυπώνονται και σύμφωνα με την 

ΓΣΕΒΕΕ (2010), εκτιμάται ότι υπάρχει και ο κίνδυνος να αναπτυχθεί γύρω από την πιστοποίηση 

προσόντων μία κερδοσκοπική αγορά (φροντιστηριακού τύπου), η οποία θα προκαλέσει αύξηση της 

ιδιωτικής δαπάνης για κατάρτιση και πιστοποίηση, πληθωρισμό πιστοποιητικών και υποβάθμιση 

της μοναδιαίας τους αξίας, καθώς και αύξηση του κόστους άσκησης των επαγγελμάτων μέρος της 

οποίας ενδέχεται να μεταφερθεί στον καταναλωτή.  

 

Διαπιστώσεις 

 

Στην Ελλάδα η εμπειρία σχετικά με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε ένα 

δυναμικό, στοχευμένο και ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ εν γένει και ειδικότερα για 

τη μαθητεία και τις μορφές μάθησης στο χώρο εργασίας, μάλλον θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως ελλιπής, υπό την έννοια του ότι παρά τη θεσμικά προβλεπόμενη συμμετοχή τους η παρουσία 

τους περιορίζεται στην άσκηση τυπικών συμβατικών ρόλων. Και αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της 

επιλογής της κεντρικής διοίκησης του κράτους να συντηρεί τη δομή και το χαρακτήρα ενός 

συγκεντρωτικού συστήματος χάραξης και υλοποίησης των πολιτικών για την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση. Στην προέκταση της συλλογιστικής αυτής η ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών 

εταίρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευδοκίμηση δομικών αλλαγών στο τοπίο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που θα διαμορφώσουν όρους ανάπτυξης και 

κοινωνικής συνοχής. Σύμφωνα με τον CEDEFOP (2014
β
: 3-4) η ανάπτυξη προγραμμάτων 

μαθητείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν και οι εργοδότες ως 

προς την παροχή της κατάρτισης εντός του χώρου εργασίας,καθώς και τη συμμετοχή τους στον 

σχεδιασμό των σχετικών προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με σχολεία και, εάν χρειαστεί, με 

κέντρα κατάρτισης.  

Στην Ελλάδα η μαθητεία εφαρμόστηκε μέχρι τώρα –με σχετική επιτυχία αλλά και με αρκετά 

εμπόδια– στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΟΑΕΔ, και συγκεκριμένα υιοθετήθηκε το δυϊκό 

μοντέλο. Η ανταπόκρισή του από το μαθητικό πληθυσμό μέχρι σήμερα ωστόσο ακολούθησε μια 

μάλλον φθίνουσα πορεία, απόρροια πολλών παραγόντων. Σήμερα με το νόμο 4186/2013 το ζήτημα 

της μαθητείας επανέρχεται δυναμικά. Την ευθύνη υλοποίησης της τάξης μαθητείας, της 
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τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το 

ΕΠΑ.Λ. και ο Ο.Α.Ε.Δ (βλέπε σχετικά ΓΣΕΒΕΕ, 2014: 259).  

Σημαντική πρόοδο θα αποτελούσε η ανάπτυξη ενός ουσιαστικού και ταυτόχρονα ποιοτικού 

κοινωνικού διαλόγου για τα θέματα κατάρτισης και απασχόλησης μέσα από την ενεργό συμμετοχή 

των κοινωνικών εταίρων για τη δημιουργία και τη λειτουργία ουσιαστικής πρακτικής άσκησης με 

στόχο την αποτελεσματικότερη μετάβαση στην απασχόληση. Η απάντηση στην κρίση και η 

αναδιάταξη των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας προϋποθέτουν ένα νέο πλαίσιο για το 

σχεδιασμό πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δίνει έμφαση όχι μόνο 

στην υποστήριξη των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση ενός νέου επιχειρηματικού υποδείγματος, 

μέσω καινοτομικών και διεθνώς ανταγωνιστικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, αλλά και στην 

ανάπτυξη νέων εργαλείων και κανόνων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων σε θέματα ανάπτυξης 

ανθρώπινου δυναμικού και επαγγελματικής κατάρτισης, στην ενίσχυση «σχεδίων ανάπτυξης» των 

επιχειρήσεων και όχι μεμονωμένων δράσεων, καθώς και στη δημιουργία νέων μηχανισμών 

υποστήριξης των επιχειρήσεων με γνώμονα τα επιχειρησιακά αποτελέσματα.  

Αν και μέχρι τη στιγμή που αναλύονται οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων για τα παραπάνω 

θέματα φαίνεται ότι το νεοφιλελεύθερο κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο παρουσιάζεται ως το μόνο 

κυρίαρχο, αυτό δεν σημαίνει πως η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ΕΕΚ και τη μαθητεία τη χώρα 

μας δεν είναι αντιστρέψιμη. Είναι γεγονός ωστόσο πως στο πλαίσιο του νεοφιλελευθερισμού, τόσο 

στην τυπική εκπαίδευση όσο και στην ΕΕΚ αλλά κυρίως στα πανεπιστήμια, μπήκαν νέοι ιδεότυποι, 

όπως κοινωνία της γνώσης, αριστεία, ανταγωνιστικότητα, απασχολησιμότητα (εν καιρώ τεράστιας 

ανεργίας των νέων) μαζί με άλλους ιδεολογικούς μηχανισμούς. Στόχος του υφιστάμενου 

ανεπαρκούς και ελλιπώς στοχευμένου κοινωνικού διαλόγου είναι να γίνουν αυτά «συμβατά» με 

την λειτουργία των «αγορών». Αυτή η θέση ωστόσο δεν μπορεί να είναι η μόνη κυρίαρχη εν καιρώ 

οικονομικής κρίσης και υψηλής ανεργίας. Αυτό σημαίνει ότι ο κοινωνικός διάλογος ο οποίος 

οφείλει να οργανωθεί υπό συνθήκες αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο πλαίσιο ενδεχομένως ανάπτυξης 

ενός κοινωνικού κεφαλαίου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων το οποίο θα αξιοποιεί τους πόρους 

γνώσης και ταυτότητας όλων των εμπλεκομένων μερών, θα πρέπει να προσανατολιστεί προς την 

ανάπτυξη ενός περιγράμματος βασικών προϋποθέσεων αναβάθμισης και ενός μεταρρυθμιστικού 

επαναπροσδιορισμού των συντεταγμένων που ορίζουν το πεδίο της ΕΕΚ. Ένα τέτοιο περίγραμμα 

σαφώς και δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει το ζήτημα της ανάπτυξης ενός σταθερού, 

έγκριτου και αξιόπιστου πλαισίου προσόντων, καθώς και ενός διαφανούς και έγκυρου συστήματος 

πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, με στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας της 

εργασίας προς όφελος των εργαζομένων. Η διαδικασία αυτή ωστόσο θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνει τα μέτρα εκείνα που αφορούν την αναγνώριση, τη μεταφορά, τη συσσώρευση και την 

πιστοποίηση προσόντων με διαφάνεια και αντικειμενικότητα, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες 

κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης σε όλους, με έμφαση σε όσους έχουν χαμηλά 

εκπαιδευτικά προσόντα και κινδυνεύουν ή πλήττονται άμεσα από την ανεργία, τη φτώχεια και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό. Επιπλέον ο κοινωνικός διάλογος για τα προγράμματα μαθητείας θα πρέπει 

να συμπεριλάβει και τα εξής θέματα:  

1. τον ρόλο του μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο οφείλει να εναλλάσσεται μεταξύ του 

χώρου εργασίας και του φορέα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 

2. το κατά πόσο τα προγράμματα μαθητείας θα πρέπει να εντάσσονται στην τυπική (επίσημη) 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.  

3. τον τρόπο με τον οποίο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, οι 

καταρτιζόμενοι θα αποκτούν ένα συγκεκριμένο προσόν συμβατό με κάποιο επαγγελματικό 

πρότυπο καθώς και ένα επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.  

4. τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητευόμενοι θα υπάγονται σε καθεστώς υπαλλήλου κατά τη 

διάρκεια της μαθητείας και θα αμείβονται για την εργασία τους·  

5. τις συνθήκες υπό τις οποίες θα καταρτίζεται η σχετική σύμβαση ή επίσημη συμφωνία 

μεταξύ του εργοδότη και του μαθητευόμενου, αλλά και η σχετική σύμβαση με το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
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6. τον τρόπο με τον οποίο θα επικυρώνεται/εγκυροποιείται η προηγούμενη γνώση και εμπειρία 

η οποία αποκτήθηκε με μη τυπικό ή άτυπο τρόπο. 

Οι κοινωνικοί εταίροι τονίζουν στις θέσεις τους ότι το βασικό χαρακτηριστικό ανάπτυξης ενός 

επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος μαθητείας είναι η αναγκαιότητα μιας στενής και 

διαρκούς συνεργασίας ανάμεσα στους δυο «πυλώνες» του δυϊκού συστήματος, δηλαδή το 

εκπαιδευτικό σύστημα και τους εργοδότες, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης και αρμονική 

συμπληρωματικότητα ή και συνέργεια μεταξύ τους, η πρακτική άσκηση, που παρέχεται συνήθως 

μετά το τέλος της τυπικής εκπαιδευτικής διαδικασίας ως μια «επαφή με την πράξη» και αποσκοπεί 

στο να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν οι ασκούμενοι όλα όσα έχουν διδαχθεί θεωρητικά, και η 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με στόχο την είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας. 

Διατυπώνουν επιπλέον τη θέση ότι οι πολιτικές για την αρχική κατάρτιση πρέπει να συνδέονται 

άμεσα με την αγορά εργασίας, μέσω μιας "αλυσίδας" ενεργειών, όπως μιας εθνικής στρατηγικής 

επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και τη σύνδεση και συσχέτιση της αρχικής με τη 

συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, 

λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές πολιτικές και τις πολιτικές προώθησης της απασχόλησης.  

Επιπλέον η θέσπιση ενός ευρύτερου συστήματος μαθητείας, ως της πλέον αποτελεσματικής 

μορφής προσαρμογής των γνώσεων στις ανάγκες της παραγωγής και των επιχειρήσεων με 

ταυτόχρονη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος επαγγελματικής πιστοποίησης, όπου θα 

εντάσσονται τα διάφορα επίπεδα και μορφές επαγγελματικής κατάρτισης, ανάλογα με τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες που παρέχουν και σύμφωνα με τα συνεχώς εξελισσόμενα επαγγέλματα και 

ειδικεύσεις, είναι ένα ακόμη ζήτημα το οποίο τίθεται από τους κοινωνικούς εταίρους. Στο πλαίσιο 

αυτό διατυπώνονται επίσης και οι θέσεις ότι το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης στο μέτρο που θα 

αναπτυχθεί, θα πρέπει να συντονίζεται και να υλοποιείται από ένα όργανο επιτελικού σχεδιασμού 

(ΕΟΠΠΕΠ). Ταυτόχρονα ωστόσο θα πρέπει να αναπτυχθεί και ένα ενιαίο και διαρκές σύστημα 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτών καθώς και να δημιουργηθεί «Τράπεζα Δεδομένων», στην οποία θα 

υπάρχουν τα τελευταία στοιχεία, καινοτομίες και εξελίξεις για θέματα απασχόλησης και 

κατάρτισης στην Ε.Ε., αλλά και γενικότερα, και η οποία, παράλληλα, θα συντονίζει τόσο τα 

υπάρχοντα ηλεκτρονικά δίκτυα πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, όσο και τη ροή της πληροφόρησης προς όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο. Είναι φανερό ότι πολλοί από τους ήδη υπάρχοντες φορείς και 

όργανα επαγγελματικής κατάρτισης καλύπτουν, τυπικά τουλάχιστον, μέρος των προτεινόμενων 

πολιτικών και μέτρων. Γι’ αυτό πρέπει να αναζητηθεί ο συντονισμός των έργων και των θεσμικών 

αρμοδιοτήτων τους, η αναβάθμιση και η αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.  
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Περίληψη 

 

Η ικανοποίηση των εργαζόμενων από τις ποικίλες διαστάσεις της εργασίας τους είναι στο 

επίκεντρο της έρευνας των επιχειρήσεων και των οργανισμών για την ορθολογικότερη διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναμικού τους. Τις τελευταίες δεκαετίες πολλές έρευνες έχουν διενεργηθεί 

διεθνώς και στην Ελλάδα εστιάζοντας στη διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών. Αν και υπάρχει πληθώρα ερευνών που αφορά στους εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν έχει υπάρξει αντίστοιχα μεγάλος όγκος 

εργασιών που να αφορά στους εκπαιδευτές ενηλίκων και παρά την αυξανόμενη σημασία που 

αποκτά η δια βίου μάθηση. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτών ενηλίκων μέσω έρευνας πεδίου εστιάζοντας στους 

εκπαιδευτές των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ).  

Λέξεις Κλειδιά: επαγγελματική ικανοποίηση, εκπαίδευση ενηλίκων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης  

 

 

Εισαγωγή 

 

Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί πεδίο μελέτης της βιομηχανικής ψυχολογίας για πάνω από 

οκτώ δεκαετίες, κυρίως στην προσπάθεια να συσχετιστεί το είδος της αλληλεπίδρασης ανάμεσα 

στην ικανοποίηση από την εργασία και στην παραγωγικότητα (Judge et al., 2001; Locke, 1970).  

Ως ανεξάρτητη μεταβλητή η επαγγελματική ικανοποίηση έχει μελετηθεί σε σχέση με την 

παραγωγικότητα της εργασίας, τη συχνότητα απουσιών από το χώρο εργασίας, με τη συχνότητα 

εγκατάλειψης του χώρου εργασίας (Κάντας, 1998)και με το είδος των συμβάσεων εργασίας (De 

Graaf-Zijl, 2012). Ως εξαρτημένη μεταβλητή το επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης προκύπτει 

ως αποτέλεσμα της επίδρασης μιας σειράς παραγόντων που αφορούν στο καθ’ αυτό περιεχόμενο 

της εργασίας και στο πλαίσιο εντός της οποίας η εργασιακή διαδικασία λαμβάνει χώρα (Κάντας, 

1998). 

Ο προσδιορισμός της επαγγελματικής ικανοποίησης σε έναν χώρο εργασίας ή σε ένα 

επάγγελμα αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των σχέσεων αλληλεπίδρασής της με άλλες 

μεταβλητές. Στη σφαίρα της εκπαίδευσης, μια σαφής εικόνα της επαγγελματικής ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών (στην περίπτωση της τυπικής εκπαίδευσης) και των εκπαιδευτών (στην περίπτωση 

της εκπαίδευσης ενηλίκων) είναι δυνατόν να συμβάλλει – ως σημαντικό εργαλείο – στην 

αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και κατ’ επέκταση στην άσκηση 

εκπαιδευτικής πολιτικής (Ηλιοφώτου κ.ά., 2014, Τέγας κ.ά., 2012), καθώς θεωρείται ως ένας εκ 

των σημαντικότερων παραγόντων για την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του 

εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά (Μακρή-Μπότσαρη κ.α., 2002). 
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Σε αυτή την κατεύθυνση επιδιώκεται να συμβάλει και η παρούσα εργασία, σκοπός της οποίας 

είναι η διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων και του επιπέδου επαγγελματικής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτών ενηλίκων.  

 

Επαγγελματική Ικανοποίηση  
 

Πλήθος ερευνών έχει βασίσει την ανάλυσή του για την μελέτη της επαγγελματικής ικανοποίησης 

στις θεωρίες ή στις κριτικές προσεγγίσεις των θεωριών των Maslow και Herzberg.  

Σύμφωνα με τη θεωρία παρακίνησης (Theory of Motivation) του Maslow (1943; 1954), 

υπάρχουν πέντε κατηγορίες αναγκών τις οποίες ο άνθρωπος επιδιώκει ιεραρχικά να ικανοποιήσει. 

Οι κατηγορίες αυτές είναι οι φυσιολογικές ανάγκες (physiological), οι ανάγκες για ασφάλεια 

(safety), οι ανάγκες «του ανήκειν» (love/blonging), οι ανάγκες εκτίμησης (esteem) και οι ανάγκες 

αυτό-ολοκλήρωσης (self-actualization) (Boddy, 2008; Κάντας 1998; Maslow 1943, 1954; 

Μπουραντάς, 2002). Ο βαθμός ικανοποίησης του εργαζόμενου συσχετίζεται με το βαθμό στον 

οποίο μέσα από την εργασία του επιτυγχάνονται οι ανάγκες αυτές. 

Η θεωρία των δύο παραγόντων (Dual-Factor Theory of Motivation) του Herzberg συσχετίζει 

την ικανοποίηση ή μη ικανοποίηση των εργαζόμενων με δύο κατηγορίες παραγόντων (Boddy, 

2008; Herzberg et al., 1959; Herzberg, 1964, 1966; Houseand & Wigdor, 1967; Κάντας, 1998; 

Locke, 1967; Μπουραντάς, 2002;). Η πρώτη κατηγορία παραγόντων ονομάζονται παράγοντες 

υγιεινής (hygienefactors – dissatisfiers) και αφορά στις συνθήκες εργασίας, στις αμοιβές, στον 

τρόπο εποπτείας από τους προϊστάμενους, στην ασφάλεια. Η δεύτερη κατηγορία παραγόντων 

ονομάζονται κίνητρα (motivators - satisfiers) και σχετίζονται με τις προοπτικές και τις δυνατότητες 

εξέλιξης και ανάπτυξης του εργαζόμενου, το περιεχόμενο (ενδιαφέρον) της εργασίας, τα περιθώρια 

ανάπτυξης πρωτοβουλιών.  

Στην πρώτη κατηγορία παραγόντων του Herzberg αντιστοιχούν οι τρεις πρώτες κατηγορίες 

αναγκών του Maslow, ενώ στη δεύτερη κατηγορία παραγόντων του Herzberg αντιστοιχίζονται οι 

δύο τελευταίες κατηγορίες αναγκών του Maslow (Μπουραντάς, 2002). 

Η επαγγελματική ικανοποίηση σύμφωνα με τον Locke (1969) είναι αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον του. Αποτελεί την έκφραση του ατόμου σχετικά με 

το πως αξιολογεί ένα αντικείμενο ή μια κατάσταση σε σχέση με ένα πρότυπο ή σε σχέση με ό,τι 

θεωρεί καλό ή ωφέλιμο (Locke, 1970). Σε έναν μεταγενέστερο ορισμό του ο Locke (1976) ορίζει 

την επαγγελματική ικανοποίηση ως την ευχάριστη ή θετική συναισθηματική κατάσταση κάποιου η 

οποία προκύπτει από την αξιολόγηση της εργασίας του ή από τις εμπειρίες από την εργασία του.  

Κατά τον Spector (1997) η επαγγελματική ικανοποίηση αντιπροσωπεύει το πως αισθάνονται οι 

άνθρωποι σχετικά με την εργασία τους και τις διάφορες πτυχές της. Είναι ο βαθμός στον οποίο 

είναι ευχαριστημένοι ή δυσαρεστημένοι από την εργασία τους.  

Οι Hulin και Judge (2003) θεωρούν την επαγγελματική ικανοποίηση ως πολυδιάστατη 

ψυχολογική αντίδραση ενός ατόμου σε σχέση με την εργασία του. Αυτή η πολυδιάστατη αντίδραση 

συντίθεται από γνωστικά (αξιολογικά), συναισθηματικά και συμπεριφορικά στοιχεία (Judge και 

Klinger, 2008). Οι διαστάσεις αυτές μπορούν να αξιολογηθούν, να ποσοτικοποιηθούν με τη χρήση 

τεχνικών αξιολόγησης και να εκτιμήσουν τις αξιολογήσεις του εργαζόμενου για τη θέση εργασίας, 

τις συναισθηματικές αντιδράσεις του για γεγονότα που συμβαίνουν στο χώρο εργασίας, τις 

διαθέσεις, τις προθέσεις και τις παγιωμένες συμπεριφορές (Hulin και Judge, 2003).  

Διάφορες έρευνες σχετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση συγκλίνουν πως αυτή 

συνίσταται σε δύο επιμέρους κατηγορίες παραγόντων, τους παράγοντες της εσωγενούς (intrinsic) 

και της εξωγενούς (extrinistic) ικανοποίησης. Ο Κάντας (1998) αναφέρει πως αυτή η διχοτόμηση 

μπορεί να αντιστοιχηθεί με τις κατηγορίες αναγκών του Maslow και τους δύο παράγοντες του 

Herzberg.  

Η εσωγενής ικανοποίηση αναφέρεται σε παράγοντες που αφορούν στο καθ’ αυτό περιεχόμενο 

της εργασίας όπως είναι οι ευκαιρίες αξιοποίησης δεξιοτήτων, η ποικιλία των δραστηριοτήτων, η 

αυτονομία στην εργασία. Η εξωγενής ικανοποίηση αναφέρεται σε παράγοντες όπως οι αμοιβές, ο 

τρόπος διοίκησης του οργανισμού, η ασφάλεια (Κάντας, 1998; Stride et al., 2007). Η αποτίμηση 
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του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης στο σύνολό της (overall job satisfaction) μπορεί να γίνει 

με τη χρήση ενός συνολικού δείκτη (Stride et al., 2007). 

 

Μέτρηση της Επαγγελματικής Ικανοποίησης 
 

Για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης έχουν προταθεί μια σειρά από δείκτες οι οποίοι 

αποτιμούν τους διάφορους παράγοντες που συντελούν στην ικανοποίηση από την εργασία. 

Οιπιοσημαντικοίαπόαυτούςείναι (Ηλιοφώτουκ.ά., 2014;Κάντας, 1998): α) Job Descriptive Index 

(JDI), β) Minnesota Satisfaction Questionnaire, γ) Job Diagnostic Survey (JDS), δ) Global Job 

Satisfaction (GJS), ε) Job Satisfaction Survey (JSS), στ) Job in General Scale (JGS), ζ) Job 

Satisfaction Relative Expectations (JSRE).  

Ένας δείκτης ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα και Διεθνώς είναι ο Employee 

Satisfaction Inventory (ESI) των Koustelios και Bagiatis (1997). Ο δείκτης αυτός έχει 

χρησιμοποιηθεί και σε έρευνες σχετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών 

(Koustelios and Kousteliou, 1998; Κουστέλιος και Κουστέλιου, 2001; Koustelios, 2001). Με αυτό 

το εργαλείο μέτρησης ενσωματώνονται πτυχές της εσωγενούς και εξωγενούς επαγγελματικής 

ικανοποίησης μέσω σύντομων ερωτήσεων. 

 

Πίνακας 1. Παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης σύμφωνα με το ESI 

Ε 

Ξ 

Ω 

Γ 

Ε 

Ν 

Η 

Σ 

 

Συνθήκες Εργασίας 

Οι συνθήκες εργασίας είναι οι καλύτερες που είχα ποτέ 

Ο χώρος στον οποίο εργάζομαι είναι ευχάριστος 

Οι συνθήκες εργασίας είναι επικίνδυνες για την υγεία μου 

Ο εξαερισμός δεν είναι επαρκής στο χώρο εργασίας μου 

Ο φωτισμός δεν είναι επαρκής στο χώρο της δουλειάς μου 

Προϊστάμενος/Ηγεσίς 

Ο προϊστάμενός μου με υποστηρίζει όταν τον χρειάζομαι 

Ο προϊστάμενός μου κατανοεί τα προβλήματά μου 

Ο προϊστάμενος μου είναι αγενής 

Ο προϊστάμενός μου είναι ενοχλητικός 

Αμοιβές 

Αμείβομαι με βάση αυτό που προσφέρω 

Αμείβομαι λιγότερο απ’ όσο αξίζω 

Αισθάνομαι ανασφάλεια με το ύψος των αμοιβών μου 

Οι αμοιβές μου αρκούν μόνο για να επιβιώνω 

Η υπηρεσία/οργανισμός 

ως σύνολο  

Η υπηρεσία φροντίζει για τους εργαζομένους της 

Είναι η καλύτερη υπηρεσία που έχω δουλέψει μέχρι 

σήμερα 

Στην υπηρεσία επικρατεί ευνοιοκρατία (έλλειψη 

αξιοκρατίας) 

Η υπηρεσία κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους 

εργαζομένους της 

Ε 

Σ 

Ω 

Γ 

Ε 

Ν 

Η 

Σ 

Η εργασία καθ’ αυτή 

Η δουλειά μου είναι αξιόλογη  

Η δουλειά μου με ικανοποιεί  

Η δουλειά μου είναι μονότονη (ρουτίνα) 

Η δουλειά μου είναι βαρετή  

Προοπτικές 

επαγγελματικής εξέλιξης 

Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για επαγγελματική 

εξέλιξη/προαγωγή 

Η εργασιακή μου εμπειρία στην υπηρεσία αυξάνει τις 

προοπτικές μου για επαγγελματική εξέλιξη/προαγωγή 

Οι προοπτικές μου για επαγγελματική εξέλιξη / προαγωγή 

είναι πολύ περιορισμένες 
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Πηγή:Koustelios και Bagiatis, 1997 

Σημείωση: προσαρμογή των συγγραφέων σε ότι αφορά την εσωγενή και εξωγενή διάσταση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης 

 

Επαγγελματική Ικανοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων  

 

Αν και στη βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα ερευνών σχετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών των διαφόρων βαθμίδων της τυπικής εκπαίδευσης, είναι εμφανής η έλλειψη 

ερευνών σχετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτών της εκπαίδευσης ενηλίκων 

ως σύνολο.  

Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε από τον Αθανασίου (2008) μια σχετική έρευνα η οποία 

αφορούσε στους εκπαιδευτές ενηλίκων των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ). Το δείγμα της 

έρευνας αποτελούνταν από 117 εκπαιδευτές ενηλίκων (51 Άνδρες και 66 Γυναίκες), 87 απόφοιτους 

ΑΕΙ και 30 των ΤΕΙ, εκ των οποίων οι 15 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και δίδαξαν στα 

ΚΕΕ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.  

Για τη διερεύνηση της ικανοποίησης των εκπαιδευτών ενηλίκων στα ΚΕΕ χρησιμοποιήθηκε η 

κλίμακα ESI των Koustelios και Bagiatis (1997). Το ερωτηματολόγιο απαρτιζόταν από τα 24 

ερωτήματα της κλίμακας που αντιπροσωπεύουν τις έξι διαστάσεις της έννοιας της επαγγελματικής 

ικανοποίησης: Συνθήκες εργασίας, Μισθός, Προαγωγή, Φύση της εργασίας, Προϊστάμενος και 

Οργανισμός συνολικά.  

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης φάνηκε ότι η ηλικία των εκπαιδευτών δεν σχετίζεται με 

καμία διάσταση της επαγγελματικής ικανοποίησης. Παράλληλα, από τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης φαίνεται ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορών μεταξύ των δύο φύλων. 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές εμφανίζονται μόνο στη διάσταση οργανισμός ως σύνολο. Από τις 

μέσες τιμές προκύπτει ότι οι απόφοιτοι των ΑΕΙ έχουν μειωμένες τιμές στην διάσταση αυτή ως 

προς τους απόφοιτους των ΤΕΙ, ενώ στη διάσταση αποδοχές οριακά δεν εμφανίστηκαν διαφορές. 

Από την ερευνητική διαδικασία προέκυψε ότι οι εκπαιδευτές που εργάζονται στα ΚΕΕ ήταν 

αρκετά ικανοποιημένοι από τον άμεσο προϊστάμενο, τη φύση της εργασίας και τις επικρατούσες 

εργασιακές συνθήκες. Αντίθετα, εμφανίστηκαν λιγότερο ικανοποιημένοι από τις αμοιβές τους και 

από τις δυνατότητες που τους παρείχε ο συγκεκριμένος εργασιακός χώρος για επαγγελματική 

εξέλιξη. 

 

Μεθοδολογία 
 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων 

δεδομένης της σχετικής έλλειψης αντίστοιχων ερευνών. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η 

διερεύνηση των αιτιακών σχέσεων ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτών 

ενηλίκων και των διαστάσεων που την συγκροτούν, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για 

τον πληθυσμό των εκπαιδευτών ενηλίκων των ΚΔΒΜ.  

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2014 -2015 απασχολήθηκαν στα ΚΔΒΜ συνολικά 5.003 

εκπαιδευτές. Από αυτούς 1.563 ήταν άνδρες και 3.440 γυναίκες. Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης 

2.346 ήταν κάτοχοι Πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, 2.052 κάτοχοι Μεταπτυχιακού, 180 κάτοχοι Διδακτορικού 

και 419 εμπειροτέχνες. 

Η έρευνα διενεργήθηκε στο διάστημα 12 Μαΐου 2015 – 7 Ιουνίου 2015 σε εκπαιδευτές των 

ΚΔΒΜ. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτές από το σύνολο των ΚΔΒΜ και είναι 

σταθμισμένο ως προς το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης. Για την επιλογή του δείγματος 

ακολουθήθηκε η απλή τυχαία δειγματοληψία. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε 

ερωτηματολόγιο με βάση το ESI αποτελούμενο από 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου οργανωμένες 

ανά ενότητες που αφορούν: α) σε προσωπικά/δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτών (6 

ερωτήσεις), β) στην ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας (5 ερωτήσεις) γ) στην ικανοποίηση 
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από τον προϊστάμενο/ηγεσία (4 ερωτήσεις), δ) στην ικανοποίηση από τις αμοιβές (4 ερωτήσεις), ε) 

στην ικανοποίηση από την εργασία καθ’ αυτή (4 ερωτήσεις), στ) στην ικανοποίηση από τον 

οργανισμό/υπηρεσία ως σύνολο (4 ερωτήσεις) και ζ) στην ικανοποίηση από τις προοπτικές 

επαγγελματικής εξέλιξης (3 ερωτήσεις). Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων αποτελείται από ονομαστικές 

κλίμακες ενώ στις υπόλοιπες ομάδες οι απαντήσεις δίνονται με διαβάθμιση πέντε σημείων της 

κλίμακας Likert (1= καθόλου έως 5= πολύ και 1= διαφωνώ απόλυτα έως 5= συμφωνώ απόλυτα). 

Τα ερωτηματολόγια κωδικοποιήθηκαν και τα κωδικοποιημένα στοιχεία εισήχθησαν στο 

πρόγραμμα R για ανάλυση.  

 

Ανάλυση 
 

Δημογραφικά Στοιχεία 

 

Πίνακας 2. Ανάλυση δημογραφικών στοιχείων 

Χαρακτηριστικά Αποκρίσεις (n=127) 

 Αριθμός (%) 

Φύλο  

Άνδρας 37 (29%) 

Γυναίκα 90 (71%) 

Ηλικιακές κατηγορίες  

Κάτω των 25  2 (2%) 

25-39 102 (80%) 

40-54  22 (17%) 

55 και πάνω  4 ( 1%) 

Εκπαίδευση  

Λύκειο 2(2%) 

ΤΕΙ 14(11%) 

ΑΕΙ 39(31%) 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

66(52%) 

6(5%) 

Έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση  

Λιγότερο από ένα έτος 18(14%) 

1 έως 3 έτη 39(31%) 

4 έως 6 έτη 25(20%) 

Περισσότερα από 6 έτη 45(35%) 

Έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση 

ενηλίκων 

 

Λιγότερο από ένα έτος 18(14%) 

1 έως 3 έτη 70(55%) 

4 έως 6 έτη 19(15%) 

Περισσότερα από 6 έτη 20(16%) 

 

Έλεγχος εσωτερικής συνοχής - Cronbach’s Alpha 

 

Ελέγχθηκε η εσωτερική συνέπεια των ερωτημάτων που απαρτίζουν το ερωτηματολόγιο το 

οποίοτέθηκε ως κατάλληλο εργαλείο μέτρησης της ικανοποίησης των εκπαιδευτών ενηλίκων. 

Ελέγχθηκε αν υπάρχει εσωτερική συνοχή μεταξύ των απαντήσεων που δόθηκαν στις επιμέρους 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Ο έλεγχος αφορούσε συνολικά τόσο στην εσωτερική συνοχή των 

24 ερωτήσεων πενταβάθμιας κλίμακας Likert ως αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης της συνολικής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, όσο και στην εσωτερική συνοχή των στοιχείων που απάρτιζαν 

μία ευδιάκριτη έννοια ικανοποίησης.  
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Το προτεινόμενο στατιστικό εργαλείο μέτρησης της εσωτερικής συνοχής στοιχείων-

ερωτήσεων, για διατάξιμες κλίμακες μέτρησης, είναι ο συντελεστής α του Cronbach. Ο δείκτης 

αυτός παίρνει τιμές από το -1 έως το 1 και εμπειρικά θεωρείται αποδεκτός για τιμές μεγαλύτερες 

από 0,70. Γενικότερα, πρόκειται για ένα είδος συντελεστή συσχέτισης, ο οποίος θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως ο μέσος όρος όλων των συντελεστών συσχέτισης ανάμεσα σε ομάδες στοιχείων-

ερωτήσεων. 

 

Πίνακας 3. Μέτρησης εσωτερικής συνοχής - α του Cronbach 

Constructs Cronbach’s Alpha 

Συνθήκες Εργασίας 0,81 

Προϊστάμενος 0,89 

Αμοιβές 0,73 

Εργασία καθ’ αυτή 0,83 

Οργανισμός 0,80 

Εξέλιξη 0,86 

Συνολική Ικανοποίηση 0,90 

 

Παρατηρούμε τα αποτελέσματα του δείκτη συνοχής α του Cronbach για όλες τις ομάδες 

ερωτήσεων αλλά και την συνοχή όλων των ερωτήσεων που μετρούν την ικανοποίηση. Οι 

ερωτήσεις που παρατέθηκαν είχαν ως στόχο να αποτυπώσουν την εργασιακή ικανοποίηση των 

εκπαιδευτών ενηλίκων. Οι 24 ερωτήσεις αυτές ομαδοποιούνται σε έξι επιμέρους έννοιες μέτρησης 

της ικανοποίησης. Όλες οι ομάδες ερωτήσεων είχαν α του Cronbach μεγαλύτερο του 0,70 συνεπώς 

για καμία ομάδα ερωτήσεων δεν αντιμετωπίστηκε πρόβλημα ως προς την εσωτερική συνοχή των 

ερωτήσεων που απάρτιζαν την ομάδα. Επίσης, ο δείκτης α είναι 0,90 για το σύνολο των ερωτήσεων 

που παρατέθηκαν. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται πως το ερωτηματολόγιο ήταν ένα αξιόπιστο εργαλείο 

μέτρησης της συνολικής ικανοποίησης των εκπαιδευτών ενηλίκων, καθώς και πως οι ερωτήσεις 

που απάρτιζαν κάθε ομάδα είχαν εσωτερική συνοχή και μπορούσαν να μετρήσουν αξιόπιστα την 

αντίστοιχη έννοια στην οποία αναφέρονται.  

Η ύπαρξη εσωτερικής συνέπειας μεταξύ των ομάδων ερωτήσεων μας επέτρεψε να 

υπολογίσουμε ένα σκορ ικανοποίησης για κάθε ερωτώμενο. Προσθέσαμε τις απαντήσεις του κάθε 

ερωτώμενου σε κάθε ομάδα ερωτήσεων. Έτσι σε μία ομάδα ερωτήσεων από 4 στοιχεία-ερωτήσεις, 

το μέγιστο σκορ για κάποιον που απάντησε «5- Συμφωνώ Απόλυτα» και στις τέσσερις ερωτήσεις 

ήταν το 20, ενώ το ελάχιστο σκορ ήταν το 4 εφόσον είχε απαντήσει σε όλα «1-Διαφωνώ Απόλυτα». 

Για την καλύτερη κατανόηση, ερμηνεία και σύγκριση των σκορ που προέκυψαν, τα μετατρέψαμε 

σε ποσοστιαία σκορ. Έτσι, κάποιος που ήταν απόλυτα δυσαρεστημένος θα είχε σκορ 0% ενώ 

κάποιος που ήταν απόλυτα ικανοποιημένος θα είχε σκορ 100%. 
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Ποσοστιαίο Σκορ Συνολικής Ικανοποίησης 

 

 
Διάγραμμα 1. Ιστόγραμμα ποσοστιαίου σκορ συνολικής ικανοποίησης (24 ερωτήσεις) 

 

Στο Διάγραμμα 1 παρατηρούμε την κατανομή των ποσοστιαίων σκορ συνολικής ικανοποίησης των 

εκπαιδευτών ενηλίκων. Με την μαύρη διακεκομμένη γραμμή απεικονίζεται η θέση της μέσης τιμής 

της μεταβλητής. Η μέση ικανοποίηση είναι θετικά μετατοπισμένη σε σχέση με τη μέση 

ικανοποίηση (50%). Αν παρατηρήσουμε τον Πίνακας  θα δούμε ότι η μέση συνολική ικανοποίηση 

των εκπαιδευτών είναι 63,21%. Επίσης το 50% των συμμετεχόντων ήταν συνολικά ικανοποιημένοι 

περισσότερο από 63,54%, ενώ το υπόλοιπο 50% λιγότερο από 63,54. Το 75% των ερωτηθέντων 

ήταν συνολικά ικανοποιημένοι από την εργασία τους περισσότερο από 56,25%. 

 

Πίνακας 4. Περιγραφικά μέτρα ποσοστιαίων σκορ συνολικής 

ικανοποίησης (24 ερωτήσεις) 

Min 1
st
 Q Median Mean 3

rd
 Q Max SD Range 

25% 56,25% 63,54% 63,21% 69,79% 100% 0.13 75% 

 

Ποσοστιαία Σκορ Ικανοποίησης από τις Συνθήκες Εργασίας 

 

 
Διάγραμμα 2. Ποσοστιαία σκορ ικανοποίησης από τις συνθήκες εργασίας (5 ερωτήσεις) 
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Θετικά μετατοπισμένη εμφανίζεται και η ικανοποίηση των συμμετεχόντων ως προς την 

ικανοποίησή τους από τις συνθήκες εργασίας (Διάγραμμα 2). Κατά μέσο όρο οι εκπαιδευτές είναι 

ικανοποιημένοι 67,4 με άριστα το 100. Το 50% των παρατηρήσεων είχαν σκορ ικανοποίησης για 

τις συνθήκες εργασίας μεγαλύτερο από 70 στα 100. Το 75% των ερωτηθέντων είχαν σκορ 

ικανοποίησης μεγαλύτερο από 55%. 

 

Πίνακας 5. Περιγραφικά μέτρα ποσοστιαίων σκορ ικανοποίησης από τις συνθήκες 

εργασίας 

Min 1
st
 Q Median Mean 3

rd
 Q Max SD Range 

20% 55% 70% 67,4% 80% 100% 0.18 80% 

 

Ποσοστιαία Σκορ Ικανοποίησης από τη συμπεριφορά του Προϊσταμένου 

 

 
Διάγραμμα 3. Ιστόγραμμα ποσοστιαίων σκορ ικανοποίησης ως προς τον προϊστάμενο, ηγεσία 

 

Παρατηρώντας το Διάγραμμα 3 είναι ξεκάθαρη η μεγάλη ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την 

συμπεριφορά του προϊστάμενου τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Η θέση του μέσου είναι 

λίγο ψηλότερα από το 80 με άριστα τα 100. Είναι φανερό πως την τιμή του τρίτου τεταρτημορίου 

πως το 25% των ερωτηθέντων ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι από τους προϊστάμενούς τους έχοντας 

σκορ 100 στα 100. Το 50% των ερωτηθέντων είχαν σκορ υψηλότερο από 87,50% . Το 75% των 

συμμετεχόντων είχαν σκορ υψηλότερο από 72 με άριστα το 100. 

 

Πίνακας 6. Περιγραφικά μέτρα ποσοστιαίων σκορ ικανοποίησης ως 

προς τον προϊστάμενο/ηγεσία 

Min 1
st
 Q Median Mean 3

rd
 Q Max SD Range 

25% 72% 87,50% 82% 100% 100% 0.18 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

329 

Ποσοστιαία σκορ ικανοποίησης για τις αμοιβές 

 

 
Διάγραμμα 4. Ποσοστιαία σκορ ικανοποίησης ως προς τις αμοιβές των εκπαιδευτικών 

 

Στο Διάγραμμα 4 απεικονίζεται η κατανομή των ποσοστιαίων σκορ ικανοποίησης ως προς τις 

αμοιβές των εκπαιδευτών ενηλίκων. Ο μέσος όρος της ικανοποίησης των συμμετεχόντων ήταν 

χαμηλότερος από το μέσο της εκατοστιαίας κλίμακας. Το μέσο σκορ ικανοποίησης των 

συμμετεχόντων είναι 40 στα 100. Το 75% των ερωτηθέντων ήταν ικανοποιημένοι λιγότερο από 50 

στα 100 ενώ μόλις το 25% ήταν ικανοποιημένοι από τις αμοιβές τους περισσότερο από 50 στα 100. 

 

Πίνακας 7. Περιγραφικά μέτρα ποσοστιαίων σκορ ικανοποίησης για τις αμοιβές 

Min 1
st
 Q Median Mean 3

rd
 Q Max SD Range 

0% 25% 44% 40% 50% 100% 0.21 100% 

 

Ποσοστιαία σκορ ικανοποίησης για την εργασία καθ’ αυτή 

 

 
Διάγραμμα 5. Ποσοστιαία σκορ ικανοποίησης ως προς την εργασία καθ' αυτή 

 

Όπως παρατηρούμε και στο Διάγραμμα , η ικανοποίηση των ερωτηθέντων ως προς την 

ικανοποίησή τους σχετικά με την εργασία καθ’ αυτή είναι αρκετά υψηλή. Η μετατόπιση του μέσου 

είναι αρκετά ψηλότερα από το σκορ 80 μονάδων με άριστα το 100. Το μέσο σκορ ικανοποίησης 
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των συμμετεχόντων ως προς την εργασία τους είναι 83,46 στα 100. Το 75% των ερωτηθέντων είχε 

συγκεντρωτικό σκορ από τις ερωτήσεις που αφορούν την ικανοποίηση από την εργασία καθ’ αυτή 

μεγαλύτερο από 75 στα 100. Το 50% των συμμετεχόντων είχαν σκορ ικανοποίησης μεγαλύτερο 

από 87,50 στα 100. Το ελάχιστο σκορ ικανοποίησης από την εργασία καθ’ αυτή ήταν 43,75 στα 

100, σχεδόν μέτρια ικανοποιημένοι. 

 

Πίνακας 8. Περιγραφικά μέτρα ποσοστιαίων σκορ για την εργασία καθ' αυτή 

Min 1
st
 Q Median Mean 3

rd
 Q Max SD Range 

43,75% 75% 87,50% 83,46% 50% 100% 0.13 56,25% 

 

Ποσοστιαία σκορ ικανοποίησης από την υπηρεσία / οργανισμό 

 

 
Διάγραμμα 6. Ποσοστιαία σκορ ικανοποίησης ως προς την υπηρεσία/οργανισμό 

 

Στο Διάγραμμα 6 απεικονίζεται η κατανομή των ποσοστιαίων σκορ ικανοποίησης των 

ερωτηθέντων από την υπηρεσία/οργανισμό στον οποίο εργάζονταν τη στιγμή της έρευνας. 

Σύμφωνα με τη θέση του μέσου (μαύρη διακεκομμένη γραμμή) μπορεί να θεωρηθεί πως η 

ικανοποίηση των συμμετεχόντων είναι προς το μέσο της εκατοστιαίας κλίμακας. Το μέσο σκορ 

ικανοποίησης των εκπαιδευτών από την υπηρεσία στην οποία εργάζονταν είναι 58,17 στα 100. Το 

75% των ερωτηθέντων έχει σκορ ικανοποίησης μεγαλύτερο από 50 στα 100. Τα σκορ του 50% του 

δείγματος συνωστίζονται στο διάστημα από 50 ως 68,75 στα 100 (ενδοτεταρτημοριακό εύρος). 

 

Πίνακας 9. Περιγραφικά μέτρα των σκορ ικανοποίησης ως προς την υπηρεσία/οργανισμό 

Min 1
st
 Q Median Mean 3

rd
 Q Max SD Range 

12,5% 50% 62,50% 58,17% 68,75% 100% 0.19 87,5% 
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Ποσοστιαία σκορ ικανοποίησης από τις προοπτικές για επαγγελματική εξέλιξη 

 

 
Διάγραμμα 7. Ποσοστιαία σκορ ικανοποίησης από τις προοπτικές για επαγγελματική εξέλιξη 

 

Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τις προοπτικές της εργασίας τους για επαγγελματική 

εξέλιξη δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Το μέσο σκορ ικανοποίησης των συμμετεχόντων είναι 42 στα 

100. Το 75% του δείγματος είχαν σκορ ικανοποίησης ως προς τις προοπτικές επαγγελματικής 

εξέλιξης μικρότερο από 58 στα 100. 

 

Πίνακας 10. Περιγραφικά μέτρα ποσοστιαίων σκορ ικανοποίησης από τις προοπτικές 

επαγγελματικής εξέλιξης 

Min 1
st
 Q Median Mean 3

rd
 Q Max SD Range 

0% 25% 41,67% 42% 58% 100% 0.22 95% 

 

Ποσοστιαία σκορ ικανοποίησης από τους εξωγενείς παράγοντες 

 

 
Διάγραμμα 8. Ποσοστιαία σκορ ικανοποίησης από εξωγενείς παράγοντες 
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Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε τη κατανομή των ποσοστιαίων σκορ ικανοποίησης των 

συμμετεχόντων ως προς τους εξωγενείς παράγοντες. Η θέση του μέσου είναι θετικά μετατοπισμένη 

σε σχέση με το μέσο της εκατοστιαίας κλίμκας. Πράγματι, ο μέσος όρος των σκορ ικανοποίησης 

των ερωτηθέντων για τους εξωγενείς παράγοντες είναι 62%. Επίσης το 50% των ερωτηθέντων 

είχαν σκορ ικανοποίησης μεγαλύτερο από 62 στα 100. Το 75% των παρατηρήσεων είχαν σκορ 

ικανοποίησης μεγαλύτερο από 55%. 

 

Πίνακας 11. Περιγραφικά μέτρα ποσοστιαίων σκορ ικανοποίησης από 

εξωγενείς παράγοντες 

Min 1
st
 Q Median Mean 3

rd
 Q Max SD Range 

21% 55% 62% 62% 70% 100% 0.14 79% 

 

Σύγκριση ποσοστιαίων σκορ ικανοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων ανά ομάδα ερωτήσεων 

 

Η μετατροπή των σκορ ικανοποίηση σε εκατοστιαία κλίμακα, μας δίνει την δυνατότητα να 

συγκρίνουμε και ποσοτικά το μέσο σκορ ικανοποίησης των συμμετεχόντων στις δίαφορες 

εννοιολογικές ομάδες ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Στις ερωτήσεις που αφορούν την 

ικανοποίηση των εργαζομένων για την εργασία καθ’ αυτή, οι συμμετέχοντες εμφανίστηκαν 

περισσότερο ικανοποιημένοι από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Στη δεύτερη θέση, ως προς το μέσο 

όρο των σκορ ικανοποίησης των εργαζομένων, είναι η ομάδα ερωτήσεων που αφορούν στην 

ικανοποίηση των ερωτώμενων από τον προϊστάμενό τους. Θετικοί ως προς την ικανοποίηση 

εμφανίστηκαν οι ερωτώμενοι και ως προς τις ερωτήσεις που αφορούν στις εργασιακές συνθήκες 

που αντιμετώπισαν.Οι ερωτήσεις που αφορούν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την 

υπηρεσία/οργανισμό που εργάζονταν είναι στη τέταρτη θέση, ενώ η ικανοποίησή τους ως προς τις 

προοπτικές επαγγελαμτικές εξέλιξης και τις αμοιβές τους ήταν κάτω του μέσου της εκατοστιαίας 

κλίμακας. Το μέσο ποσοστιαίο σκορ συνολικής ικανοποίησης πρατηρούμε ότι είναι στο 63 με 

άριστα το 100. 

 

 
Διάγραμμα 9. Σύγκριση Ικανοποίησης ανά Ομάδα ερωτήσεων ικανοποίησης 

 

 

 

 

Συνολική 

Προοπτικές Εξέλιξης 

Υπηρεσία/Οργανισμός 

Εργασία καθ' αυτή 

Αμοιβές 

Προϊστάμενος/Ηγεσία 

Συνθήκες 

63% 

42% 

58% 

84% 

40% 

82% 

67% 
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Πίνακας συσχετίσεων ανάμεσα στις ομάδες ερωτήσεων ικανοποίησης και τη συνολική 

ικανοποίηση 

 

Παρατηρώντας το κορελόγραμμα (Διάγραμμα ) που ακολουθεί συμπαιρένουμε πως όλες οι 

μεταβλητές ικανοποίησης συσχετίζονται θετικά ανά δύο, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο. 

Όσο πιο έντονο είναι το μπλε χρώμα του συντελεστή συσχέτισης τόσο πιο έντονα θετικά 

συσχετίζονται οι δύο μεταβλητές. Η συνολική ικανοποίηση των εργαζομένων φαίνεται να 

συσχετίζεται εντονότερα θετικά με την ικανοποίηση των εργαζομένων από την υπηρεσία ή τον 

οργανισμό στο οποίο εργάζονταν τη στιγμή της έρευνας (81%). Έπειτα η δεύτερη ισχυρότερη 

συσχέτιση με την συνολική ικανοποίηση ενός εργαζομένου φαίνεται πως έχει να κάνει με το πόσο 

ικανοποιημένος εμφανίζεται αυτός από τις συνθήκες στις οποίες εργαζόταν τη στιγμή της έρευνας 

(75%). Τρίτη κατά σειρά ως προς το βαθμό συσχέτισης με τη συνολική ζήτηση, είναι η μεταβλητή 

της ικανοποίησης των ερωτηθώντων από τη συμπεριφορά των προiσταμένων τους. Όσο 

περισσότερο ικανοποιημένοι τοποθετήθηκαν στις απαντήσεις τους, τόσο μεγαλύτερη ήταν η 

συνολική τους εργασιακή ικανοποίηση (72%). 

 

 
Διάγραμμα 10. Πίνακας Συσχετίσεων 

 

Εφόσον εντοπίσαμε ισχυρή γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών που ερμηνεύσαμε 

παραπάνω ανά δύο, είναι αναγκαία να μελετηθεί η γραμμική τους σχέση. Δεν μας ενδιαφέρει, 

ωστόσο, να προσδιορίσουμε τον βαθμό ερμηνείας μιας εξαρτημένης μεταβλητής από κάποιες ως 

ανεξάρτητες. Συνεπώς, δε θα μας έδινε σε αυτή τη περίπτωση περαιτέρω πληροφορία η μελέτη 

ενός γραμμικού μοντέλου. Αντί αυτού χρησιμοποιήθηκαν ιεραρχικά δέντρα παλινδρόμησης, ώστε 

να εντοπίσουμε ομάδες εργαζομένων ως προς την συνολική ικανοποίησή τους.  

Από το σχήμα ιεραρχικού δέντρου που ακολουθεί, είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε τη 

σημαντικότητα κάθε μεταβλητής και να καθοριστεί το προφίλ των εργαζομένων ως προς τη 

συνολική τους ικανοποίηση. 
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Διάγραμμα 11. Ιεραρχικό δέντρο παλινδρόμησης 

 

Πρώτος και καθοριστικότερος παράγοντας διαχωρισμού των εργαζομένων ήταν οι απαντήσεις 

που έδωσαν για την ικανοποίησή τους σχετικά με την υπηρεσία που εργάζονταν. Οι εργαζόμενοι με 

ικανοποίηση μεγαλύτερη από 53% είχαν ως δεύτερο καθοριστικότερο παράγοντα και πάλι την 

ικανοποίηση από την υπηρεσία. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι που είχαν σκορ ικανοποίησης μικρότερο 

από 53% είχαν ως δεύτερο καθοριστικότερο παράγοντα την ικανοποίηση από τις συνθήκες 

εργασίας. Όσο πιο ψηλά στο δέντρο βρίσκεται η κάθε μεταβλητή τόσο καθοριστικότερη είναι για 

τη δημιουργία συγκεκριμένου προφίλ εργαζομένου. Το δέντρο καταλήγει σε σκορ συνολικής 

ικανοποίησης. 

 

Εργαζόμενοι με τη μικρότερη συνολική ικανοποίηση (0.3866) 

 

Εργαζόμενοι που είχαν σκορ ικανοποίησης για την υπηρεσία/οργανισμό στον οποίον εργάζονταν 

μικρότερο από 53% και για τις συνθήκες εργασίας που αντιμετώπιζαν μικρότερο από 42,5% 

έτειναν να είναι οι λιγότερο ικανοποιημένοι συνολικά εργαζόμενοι. Το σκορ συνολικής 

ικανοποίησης για αυτούς ήταν περίπου 39 στα 100. 

 

Εργαζόμενοι με τη μεγαλύτερη συνολική ικανοποίηση (0.8421) 

 

Εργαζόμενοι που είχαν σκορ ικανοποίησης, για την υπηρεσία/οργανισμό στον οποίον εργάζονταν, 

μεγαλύτερο από 78% και σκορ ικανοποίησης για τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 

μεγαλύτερο από 54% κατέληγαν να έχουν σκορ συνολικής ικανοποίησης περίπου 84%. 

 

Συμπεράσματα 

 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της στατιστικής επεξεργασίας προέκυψε ότι, σε σχέση με τη 

συνολική ικανοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων των ΚΔΒΜ, ο καθοριστικότερος παράγοντας 

για το αν κάποιος είχε υψηλή ή χαμηλή συνολική ικανοποίηση είναι το πως απάντησε ως προς την 

ικανοποίηση που είχε για την υπηρεσία /οργανισμό. 

Από τις επιμέρους διαστάσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης οι εκπαιδευτές των ΚΔΒΜ 

εμφανίζουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας, την ηγεσία του 
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οργανισμού, την εργασία καθ’ αυτή, την λειτουργία της υπηρεσίας. Αντίθετα, παρουσιάζουν 

χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης (δυσαρέσκεια) αναφορικά με τις αμοιβές και τις προοπτικές 

επαγγελματικής εξέλιξης. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με την προϋπάρχουσα έρευνα 

που διεξήχθη από τον Αθανασίου (2008). 

Από τις διαστάσεις που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι από την εργασία καθ’ αυτή και λιγότερο από την υπηρεσία. Από τις διαστάσεις που 

παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης (δυσαρέσκεια), το χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης 

εμφανίζεται στην περίπτωση των αμοιβών. 

Τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία καθ’ αυτή θα μπορούσαν να ερμηνευτούν 

από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτές αντλούν ικανοποίηση από την δουλειά με τους ενήλικες 

εκπαιδευόμενους καθώς το μαθησιακό συμβόλαιο που συνάπτεται μεταξύ τους εδράζεται στο 

αμιγές ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων για ικανοποίηση των ποικίλων αναγκών τους. Αυτό 

αποτελεί κίνητρο και πηγή ανατροφοδότησης για τους εκπαιδευτές,διότι βιώνουν το αίσθημα 

ικανοποίησης, όταν οι ανάγκες των εκπαιδευομένων ικανοποιούνται και επιτυγχάνονται οι στόχοι 

των προγραμμάτων. Επιπλέον, η ίδια η φύση της εκπαίδευσης ενηλίκων καθιστά την εργασία του 

εκπαιδευτή ενδιαφέρουσα και όχι μονότονη, λόγω των προσανατολισμένων στις ανάγκες του 

εκπαιδευόμενου μεθόδων διδασκαλίας. Τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τις υπόλοιπες 

διαστάσεις (συνθήκες εργασίας, ηγεσία, λειτουργία της υπηρεσίας), θα μπορούσαν να ερμηνευτούν 

ως αποτέλεσμα των υψηλών επιπέδων παιδαγωγικής αυτονομίας, των επαρκών υποδομών και της 

ύπαρξης κατάλληλα καταρτισμένων και έμπειρων (από προηγούμενες δομές) περιφερειακών 

στελεχών.  

Τα χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης από τις αμοιβές, θα μπορούσαν να ερμηνευτούν από το 

χαρακτήρα των ίδιων των συμβάσεων, την επισφαλή σχέση εργασίας, τις χαμηλές συνολικές 

αμοιβές λόγω της μικρής διάρκειας των προγραμμάτων αλλά και της καθυστέρησης καταβολής των 

αντιμισθιών. Τέλος, τα χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης από τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 

μπορούν να ερμηνευθούν λόγω της εργασιακής επισφάλειας που χαρακτηρίζει τη φύση της 

απασχόλησης στα ΚΔΒΜ.  

 

Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Ένας από τους περιορισμούς της έρευνας είναι ότι αυτή δεν έχει σταθμιστεί ως προς συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού με αποτέλεσμα η έρευνα να περιορίζεται στη διερεύνηση αιτιακών 

σχέσεων ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση και στις διαστάσεις που τη συγκροτούν και όχι 

στην εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων για τον πληθυσμό. Μια πρόταση για μελλοντική έρευνα θα 

ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που διαφοροποιούν τα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης 

των εκπαιδευτών ενηλίκων από τους εκπαιδευτικούς των διαφόρων βαθμίδων της τυπικής 

εκπαίδευσης. 
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Η ΗΘΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ  

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 
 

 

Ευαγγελία Ζιγρικά 
 

 

 

Περίληψη 

 

Στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχει ένας μικρός αριθμός ερευνών για την ηθική παρενόχληση των 

εργαζομένων στον ελληνικό δημόσιο τομέα. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει 

την ηθική παρενόχληση των Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων στον εργασιακό τους χώρο και, πιο 

συγκεκριμένα, να εξετάσει τα αίτια εμφάνισης της ηθικής παρενόχλησης, τις συνέπειες και τις 

επιπτώσεις που επιφέρει στο άτομο και τον εργασιακό χώρο. Ένα δείγμα 160 μόνιμων δημοσίων 

υπαλλήλων εξετάσθηκε με το ερωτηματολόγιο “SurveyQuestionnaireEnglish”. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (53.8%) ανέφεραν ότι έχουν υποστεί 

ηθική παρενόχληση εντός του εργασιακού τους χώρου με σχετικά μεγάλη συχνότητα. Κανένας από 

τους δημογραφικούς παράγοντες (φύλο, ηλικία, μόρφωση, οικογενειακή κατάσταση, εργασιακή 

εμπειρία, εργασιακή θέση) δε φάνηκε να επιδρά σημαντικά στην εμφάνιση της παρενόχλησης. 

Ενδιαφέρον προκαλεί το ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων αντέδρασε με ποικίλους 

τρόπους στην εμφάνιση του φαινομένου, νιώθοντας ικανοποίηση σε μέτριο βαθμό και βιώνοντας 

συναισθηματικές διαταραχές σε μέτρια προς χαμηλή ένταση.  

Λέξεις-κλειδιά: ηθική παρενόχληση, δημόσιοι υπάλληλοι, συναισθηματικές δεξιότητες, κριτική 

σκέψη 

 

 

Εισαγωγή 

 

Εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες η εργασιακή παρενόχληση έχει αναδυθεί ως μία σημαντική 

περιοχή έρευνας παγκοσμίως στον τομέα της οργανωσιακής ψυχολογίας. Το φαινόμενο της 

«ηθικής παρενόχλησης» αποτελεί μια μορφή ψυχολογικής παρενόχλησης στους εργασιακούς 

χώρους, η οποία παρουσιάζει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική, σωματική και φυσική υγεία των 

εργαζομένων και κατ’ επέκταση των οικογενειών τους (Mikkelsen & Einarsen, 2001). Σύμφωνα με 

τον Leymann (1996, σελ.170), η ηθική παρενόχληση ορίζεται ως «η συστηματική και διαρκής 

ψυχολογική επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι στο εργασιακό περιβάλλον από τους ιεραρχικά 

ανωτέρους ή τους συναδέλφους. Οι επιθετικές συμπεριφορές στοχεύουν στην ταπείνωση του 

θύματος, σε πλήγμα της αξιοπρέπειάς του και μπορούν να οδηγήσουν στην απομόνωσή του από 

τον εργασιακό χώρο». Η ηθική παρενόχληση παρουσιάζεται με πολλές μορφές, όπως προσβολές, 

κακεντρεχή σχόλια, κοινωνική απομόνωση, συνεχή αρνητικά σχόλια, διάδοση κουτσομπολιού, 

μειωτικά σχόλια, αφαίρεση αρμοδιοτήτων ή υπερβολική φόρτωση αρμοδιοτήτων, εξαναγκασμό σε 

αδράνεια, λεκτική βία, απειλές, κ.ά. (Aydin, & Nurten, 2013; Einarsen, Hoel, Zapf, & Cooper, 

2003; Leymann, 1996; Notelaers, Vermunt, Baillien, Einarsen & Witte, 2011; Pedro, Sanchez, 

Navarro & Izquierdo, 2008). 

Τα άτομα που εκτίθενται σε ψυχολογική βία αντιμετωπίζουν ποικίλα ψυχολογικά, 

ψυχοσωματικά και κοινωνικά προβλήματα που σχετίζονται με υψηλά επίπεδα άγχους και 
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ανησυχίας. Στα προβλήματα, τα οποία παίρνουν τη μορφή διαταραχών και συμπτωμάτων, 

συγκαταλέγονται η μείωση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας, της συγκέντρωσης, 

των κινήτρων και του ενδιαφέροντος για εργασία, της εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων, 

η μείωση της αντοχής τους στο άγχος, η σωματική δυσφορία, οι καταχρήσεις και οι ψυχολογικές 

αντιδράσεις (Seydl, 2010; Hirigoyen, 2002).  

Το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης λαμβάνει χώρα σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο, 

τραυματίζοντας τις εργασιακές σχέσεις και πλήττοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σύμφωνα με 

την βιβλιογραφία, ο δημόσιος τομέας πλήττεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τον ιδιωτικό τομέα 

(Hirigoyen, 2002). Στην Ελλάδα, ο αριθμός των μελετών που εξετάζουν το φαινόμενο της ηθικής 

παρενόχλησης είναι περιορισμένος, ειδικά στον δημόσιο τομέα. Γι αυτό το λόγο επιχειρήθηκε η 

διεξαγωγή μιας εμπειρικής έρευνας στο πλαίσιο των δημόσιων υπηρεσιών. 

 

Εμπειρικά δεδομένα για την ηθική παρενόχληση  

 

Η επισκόπηση πολλών ερευνών που διενεργήθηκαν με θέμα την ηθική παρενόχληση των 

εργαζομένων τόσο στο διεθνή όσο και στον ελληνικό χώρο δείχνει ότι, με το πέρασμα των χρόνων, 

οι αριθμοί των ατόμων που έχουν παρενοχληθεί ηθικά στην εργασία τους είναι απογοητευτικά 

υψηλοί. Κατα συνέπεια, το υψηλό ποσοστό εμφάνισης του φαινομένου της ηθικής παρενόχλησης 

αυξάνει συνεχώς το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη 

από το Ινστιτούτο του εργασιακού εκφοβισμού το 2007 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε 

7.740 άτομα, το 37% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν παρενοχληθεί 

(Motin, 2009). 

Τα επιδημιολογικά δεδομένα που συγκεντρώνονται από έναν ικανοποιητικό αριθμό σχετικών 

ερευνών και πηγών μας δίνουν μια εικόνα σχετικά με το ποσοστό εμφάνισης και συχνότητας του 

φαινομένου στον εργασιακό πληθυσμό, τις ομάδες κινδύνου ανά δραστηριότητα, το φύλο, την 

ηλικία και την κοινωνική ταυτότητα των εργαζομένων-θυμάτων. Επίσης, καταγράφουν τους 

τρόπους με τους οποίους εκδηλώνεται το φαινόμενο, τους παράγοντες που αιτιολογούν την 

εκδήλωσή του και τις επιπτώσεις του σε βάρος του θύματος και της επιχείρησης στην οποία 

εργάζεται (Ayoko, Callan, & Hartel, 2003, Baron & Neuman, 1998; Bjorkqvist, Osterman & Hjelt-

Back, 1994; Τούκας, Δεληχάς & Καραγεωργίου, 2011.). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 

παρατηρείται πως είναι δύσκολο να αποτυπωθεί με σαφήνεια η ακριβής επιδημιολογική εικόνα του 

φαινομένου, αφού παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ερευνών. Για 

παράδειγμα, τα δεδομένα διαφέρουν ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες ανάλογα με την 

ευαισθητοποίηση του κοινού και τις νομοθεσίες (Τούντας, 2011). 

Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες έρευνες υποστηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα με 

μεγαλύτερο επαγγελματικό κύρος και υψηλή επαγγελματική θέση βρίσκονται σε μικρότερο 

κίνδυνο από αυτούς που βρίσκονται σε κατώτερη ιεραρχική βαθμίδα. Ωστόσο, υπάρχει η 

πιθανότητα να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο παρενόχλησης από συναδέλφους τους, εξαιτίας της 

ιεραρχικής βαθμίδας και των οικονομικών απολαβών τους (Notelaers et al., 2005; Notelaers et al., 

2011). 

Ως προς το φύλο, πολλές μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο θυματοποίησης από ότι οι άνδρες (Kaya, Ahi & Tabak, 2012; Notelaers, et.al., 

2011). Ως προς την ηλικία, τα αποτελέσματα των ερευνών ποικίλλουν. Αντίθετα, τα εμπειρικά 

ευρήματα συγκλίνουν στο ότι το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης παρατηρείται σε υψηλότερο 

βαθμό στο δημόσιο τομέα από ότι στον ιδιωτικό (Hirigoyen, 2002). 

Στην Ελλάδα, δεν έχουν διεξαχθεί εκτεταμένες έρευνες για την ηθική παρενόχληση των 

εργαζομένων σε σύγκριση με χώρες του εξωτερικού. Το φαινόμενο αυτό άρχισε την τελευταία 

δεκαετία να αποτελεί αντικείμενο μελέτης στη χώρα μας και οι πρώτες έρευνες 

πραγματοποιήθηκαν στο χώρο της Νοσηλευτικής (Νέλλα κ.ά., 2004, Πίνη, 2006, Τζαμαλούκα, 

2007, Φώτης & Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου, 2010) και της Ιατρικής (Τούκας κ.α., 2012). 

Αυτό φαίνεται να συνδέεται και με το γεγονός ότι το ελληνικό εργατικό δίκαιο δεν προβλέπει 
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ειδική νομοθεσία για την προστασία της προσωπικότητας των εργαζομένων από φαινόμενα 

επιθετικότητας ή ψυχολογικής βίας στο χώρο εργασίας. 

Γενικά, οι έρευνες έδειξαν ότι το φαινόμενο του εκφοβισμού στους ελληνικούς εργασιακούς 

χώρους απειλεί ή πλήττει ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων. Η συχνότητα εμφάνισης του 

φαινομένου ήταν αρκετά συχνή στη διάρκεια του εργασιακό βίου (Παπαλεξανδρή & Γαλανάκη, 

2011). Ως προς το φύλο, οι γυναίκες είναι κυρίως αυτές που αποτελούν θύματα εργασιακού 

εκφοβισμού. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό δεν συσχετίζεται με ορισμένα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, το μορφωτικό επιπέδο και η εργασιακή θέση των θυμάτων 

(Μπακέλλα, Γιάγκου & Μπραχαντίνη, 2013). Οι αρνητικές συμπεριφορές του φαινομένου έχουν 

σαν συνέπεια την εμφάνιση συναισθηματικών και φυσικών συμπτωμάτων στους εργαζόμενους, με 

κυρίαρχο το άγχος και διάφορα ψυχοσωματικά συμπτώματα (κεφαλαλγίες, διαταραχή ύπνου, 

διαταραχή στη πρόσληψη τροφής, κατάθλιψη κ.α) και κατ’επέκταση την διατάραξη της 

προσωπικής τους ζωής (Μπακέλλα κ. ά., 2013). 

Η ελληνική βιβλιογραφία προσεγγίζει το φαινόμενο μέσα από τρεις κατευθύνσεις, (α) την 

ατομική, (β) την κοινωνιολογική και (γ) την εργονομική (Τούκας κ.ά., 2012). Οι περισσότερες 

έρευνες εστιάζουν σε θέματα ισότητας των δύο φύλων, στις εργασιακές συνθήκες και σε ζητήματα 

εργασιακής βίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ηθική παρενόχληση. Τέλος, αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα αρκετέςέρευνες για την εργασιακή 

παρενόχληση στον ελληνικό δημόσιο τομέα (Κωνσταντινίδης, 2010). Ωστόσο, τα αποτελέσματα 

των ερευνών αυτών δηλώνουν ότι η ηθική παρενόχληση είναι εργασιακό φαινόμενο που πλήττει 

κυρίως τους χώρους υγείας, καθώς τα περιστατικά ηθικής παρενόχλησης έχουν αυξηθεί και τα 

θύματα έχουν βιώσει έντονα ψυχοσωματικά συμπτώματα (Κοίνης & Σαρίδη, 2013. Μπακέλλα, 

κ.ά., 2013). 

 

Η ηθική παρενόχληση στον Δημόσιο Τομέα 

 

Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα των σχετικών διεθνών ερευνών, οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα 

που πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την εμφάνιση του φαινομένου είναι της υγείας και 

πρόνοιας, της διοίκησης, της εκπαίδευσης και των σωμάτων ασφαλείας (Einarsen, Hoel, Zapf & 

Cooper, 2011; Leymann & Gustafsson, 1996; Salin, 2001). Τα κύρια χαρακτηριστικά που 

διαφοροποιούν την παρενόχληση που ασκείται στο δημόσιο τομέα σε σχέση με τον ιδιωτικό είναι: 

(α) η διάρκεια της παρενόχλησης και (β) η σύνδεση του φαινομένου με τα παιχνίδια εξουσίας και 

τις δυνατότητες κατάχρησης εξουσίας στο δημόσιο λειτούργημα. Ως προς την διάρκεια, η 

παρενόχληση μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια, γιατί τα άτομα λόγω της μονιμότητας της θέσης 

δεν μπορούν να απολυθούν (Κατραμάδου, 2005). Οι δυσκολίες ως προς τις απολύσεις λειτουργούν 

ως μικροπολιτική στρατηγική για ορισμένα κυρίως άτομα που κατέχουν υψηλές ιεραρχικά θέσεις 

και που επιθυμούν να «εξοντώσουν» τους ανεπιθύμητους ή να αναδείξουν τη δική τους θέση τους. 

Ως προς την κατάχρηση εξουσίας, η ιεραρχία επιτρέπει σε ορισμένα άτομα (π.χ. διευθυντές και 

προϊσταμένους) να αποφασίζουν για την επαγγελματική κατεύθυνση των υπαλλήλων, 

υποδεικνύοντάς τους τον τρόπο που θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντα τους και την θέση που θα 

αναλάβουν σε μια υπηρεσία ή οργανισμό, δίχως ωστόσο να γνωρίζουν τις ικανότητες και τον τρόπο 

διεκπεραίωσης της εργασία τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η κατάχρηση εξουσίας συνεπάγεται 

άμεσα μεγάλες πιέσεις εις βάρος των υφισταμένων. Επιπλέον, η κατάχρηση εξουσίας μπορεί να 

επηρεάσει την οργανωσιακή κουλτούρα δια μέσω του εκφοβισμού και οι εκφοβιστικές 

συμπεριφορές μπορούν με τη σειρά τους να εισχωρήσουν σε πολλαπλά τμήματα και διευθύνσεις 

των δημόσιων υπηρεσιών (O'Leary-Kelly, 1996; Samnani & Singh, 2012). 

Τέλος, εκτός της κατάχρησης εξουσίας, της κατάχρησης των καθηκόντων, της σύγκρουσης και 

της ασάφειας ρόλων, τα θέματα οργάνωσης αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα που συμβάλλει στην 

εμφάνιση του υπό μελέτη φαινομένου στο δημόσιο τομέα (Zapf, 1999). Στο πλαίσιο αυτής της 

θεώρησης, οι συγκρουσιακές καταστάσεις που δημιουργούνται σε μια ομάδα όταν οι κοινά 

αποδεκτοί κανόνες δεν τηρούνται από κάποιον ή κάποιους εργαζόμενους, πυροδοτούν την 

εμφάνιση της ηθικής παρενόχλησης και μπορούν να οδηγήσουν σε στιγματισμό, στην εξεύρεση 
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εξιλαστήριων θυμάτων και σε πιθανό εξοστρακισμό μεμονωμένων εργαζομένων (Leymann, 1993b. 

Zapf, 1999). Συνεπώς, οι διάφορες μορφές της παρενόχλησης είναι πιθανό να προκαλέσουν 

καταστροφικά αποτελέσματα στην υγεία και στην προσωπικότητα των θυμάτων. 

 

Στόχοι της έρευνας 

 

Υπό το φως των παραπάνω, η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε με σκοπό να εξετάσει εμπειρικά το 

φαινόμενο αυτό στην Ελλάδα. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η ηθική παρενόχληση δεν έχει μελετηθεί 

επαρκώς στις υπηρεσίες του ελληνικού δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα, πρώτος στόχος της έρευνας 

ήταν η διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισης της ηθικής παρενόχλησης των δημοσίων υπαλλήλων 

και των δημογραφικών και εργασιακών παραγόντων των εργαζομένων που σχετίζονται με την 

εμφάνιση του φαινομένου. Ο δεύτερος στόχος αφορούσε στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο 

οι υπάλληλοι αντιμετωπίζουν την ηθική παρενόχληση, όταν την υφίστανται στον εργασιακό τους 

χώρο, και πόσο ικανοποιημένοι είναι από τον τρόπο αντίδρασής τους.  

 

Μέθοδος 

 

Συμμετέχοντες 

 

Στην έρευνα πήραν μέρος συνολικά 160 εν ενεργεία μόνιμοι υπάλληλοι που εργάζονται σε 

δημόσιες υπηρεσίες του Ν. Σερρών. Από αυτούς, οι 86 (53,8%) απάντησαν ότι έχουν δεχθεί ηθική 

παρενόχληση στον χώρο όπου εργάζονται. Αυτοί αποτέλεσαν το τελικό δείγμα της έρευνας. 

Ειδικότερα, το δείγμα αυτό αποτελούνταν από 63 (73,3%) γυναίκες και 23 (26,7%) άνδρες, με 

μέσο όρο ηλικίας 42,38 έτη (T.A.= 8,322). Ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση, 57 (67,44%) 

ήταν παντρεμένοι, 17 (20%) ήταν ανύπαντροι, 10 (11,8%) διαζευγμένοι και 1 (1,2%) χήρος/α. Σε 

ό,τι αφορά στο μορφωτικό τους επίπεδο, 28 (33%) ήταν απόφοιτοι Λυκείου, 21 (24,7%) απόφοιτοι 

ΤΕΙ, 22 (25,9%) απόφοιτοι ΑΕΙ και 14 (16,5%) απόφοιτοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού 

διπλώματος. Ως προς τη θέση εργασίας των συμμετεχόντων, 31 (36,5%) ανήκαν στο διοικητικό 

προσωπικό, 15 (17,6%) ανήκαν στο επιστημονικό προσωπικό, 28 (32,9%) ήταν λοιπό προσωπικό, 

1 (1,2%) ήταν εκπαιδευτικό προσωπικό, 3 (3,5%) κατείχαν θέση Προϊσταμένου, 3 (3,5%) 

διατηρούσαν Διευθυντική θέση, 1 (1,2%) ήταν Επιμελητής και 3 (3,5%) ήταν Τμηματάρχες. Τέλος, 

συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα χρόνια προϋπηρεσίας στο αντικείμενό τους. Ο μέσος όρος 

του χρόνου προϋπηρεσίας ήταν 12,88 έτη (Τ.Α.= 8,271). 

 

Ερευνητικά εργαλεία 

 

Για τη μέτρηση του τρόπου αντιμετώπισης ηθικής παρενόχλησης των δημοσίων υπαλλήλων 

αξιοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο “Survey Questionnaire English” (2003) που χρησιμοποιήθηκε για 

τις ανάγκες του προγράμματος: Workplace Violence in the Health Sector. (Η εργασιακή βία στον 

τομέα της υγείας). Οι δημιουργοί του συγκεκριμένου εργαλείου είναι τέσσερις διεθνείς οργανισμοί 

υγείας: World Health Organization (WHO), International Labour Office (ILO), International 

Counsil of Nurses (ICN) and Public Services International (PSI). Καθώς το συγκεκριμένο 

ερευνητικό εργαλείο δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε ανάλογη έρευνα στα ελληνικά, κρίθηκε 

απαραίτητη η γλωσσική του προσαρμογή. Το αρχικό ερωτηματολόγιο αποτελείται από πέντε μέρη. 

Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα τρία πρώτα μέρη που αφορούν στον τρόπο 

αντιμετώπισης της ηθικής παρενόχλησης, ενώ τα μέρη που αφαιρέθηκαν αναφέρονται στη 

σεξουαλική και φυλετική παρενόχληση.  

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα περιείχε 9 ερωτήσεις, οι οποίες 

εξέταζαν το αν έχει δεχθεί κανείς ηθική παρενόχληση, τον τόπο και την συχνότητα εμφάνισης, το 

πρόσωπο που την ασκούσε, τον τρόπο αντίδρασης και τον βαθμό ικανοποίησής τους από τον τρόπο 

με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα, όταν τους συνέβη. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν 

αν συμφωνούσαν με το περιεχόμενο της κάθε πρότασης (απατώντας ναι ή όχι), ή τον βαθμό στον 



 

 
 

342 

οποίο ισχύει γι’ αυτούς η κάθε πρόταση, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα 5 σημείων (όπου 

1=καθόλου συχνό/ποτέ ως 5=πολύ συχνό/συνέχεια ή 1=καθόλου ικανοποιημένος ως 5=πολύ 

ικανοποιημένος). Τέλος, σε ορισμένες ερωτήσεις οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν μία ή 

περισσότερες από τις προτεινόμενες απαντήσεις ή και να δώσουν τη δική τους απάντηση. 

 
Αποτελέσματα 

 

Διερεύνηση των παραμέτρων της ηθικής παρενόχλησης των δημοσίων υπαλλήλων 

 

Ο πρώτος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των δημοσίων υπαλλήλων 

που, όπως ανέφεραν, έχουν υποστεί ηθική παρενόχληση. Όπως δείχνει ο Πίνακας 1, ένα αρκετά 

μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων (53,8%) έχει υποστεί πρόσφατα ή παλαιότερα ηθική παρενόχληση 

στον εργασιακό του χώρο. Το 61,5% των ερωτηθέντων έχει αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη 

συμπεριφορά μερικές φορές, το 28% μια μόνο φορά και το 10,6% καθ’όλη τη διάρκεια της 

εργασίας του. Αναφορικά με το χώρο όπου συνέβη η παρενόχληση, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι 

αυτή συνέβη σε μεγάλο βαθμό εντός της επιχείρησης/υπηρεσίας (95,3%) και σε μικρότερο βαθμό 

έξω από αυτή (3,5%) ή αλλού (1,2%). 

 

Πίνακας 1. Διερεύνηση του βαθμού παρενόχλησης 

 Ποσοστό παρενοχλημένων 

Βαθμός εμφάνισης ηθικής παρενόχλησης 53,8% 

Συχνότητα εμφάνισης (μερικές φορές) 61,5% 

Συχνότητα εμφάνισης (μία φορά ) 28% 

Συχνότητα εμφάνισης (καθ’όλη τη 

διάρκεια εργασίας τους) 

10,6% 

 

Σχετικά με τα άτομα από τα οποία δέχθηκαν ηθική παρενόχληση, , όπως δείχνει το Σχήμα 1, το 

45,9% ανέφερε ότι ήταν εξωτερικοί συνεργάτες, δηλαδή υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών που ανήκουν 

στην ίδια εργασιακή βαθμίδα με τα θύματα και συνεργάζονται μαζί τους. Οι υπόλοιποι 

ερωτηθέντες απάντησαν ότι παρενοχλήθηκαν από άλλα μέλη του προσωπικού (32,9%), από 

διευθυντές, προϊστάμενους ή επόπτες (10,6%), ενώ ένα 10,6% ανέφερε ότι έχει δεχθεί 

παρενόχληση από εργαζόμενους σε άλλα πόστα. Συνεπώς, το 78,8 % των θυτών ανήκουν στην ίδια 

εργασιακή βαθμίδα με τους συμμετέχοντες της έρευνας 

Επιπλέον, διερευνήθηκε το εάν υπάρχουν ατομικές διαφορές στην ηθική παρενόχληση των 

εργαζομένων, ανάλογα με τα δημογραφικά και εργασιακά τους στοιχεία. Για το σκοπό αυτό, 

εφαρμόστηκε μια σειρά από αναλύσεις χ2 και συσχέτισης κατά Pearson. Όπως διαπιστώθηκε, 

κανένας από τους ερευνώμενους δημογραφικούς παράγοντες (φύλο, μορφωτικό επίπεδο, 

οικογενειακή κατάσταση) αλλά ούτε η εργασιακή θέση των εργαζομένων (ανώτατα στελέχη, απλοί 

υπάλληλοι, λοιπό προσωπικό) δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική επίδραση με την εμφάνιση 

της ηθικής παρενόχλησης. Επιπλέον, ούτε η ηλικία ή η προϋπηρεσία των εργαζομένων βρέθηκε να 

σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την εμπειρία της ηθικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο.  
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ΣΧΗΜΑ 1. Οι θύτες ηθικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο 

 

 

Διερεύνησητης αντίδρασης των εργαζομένων στην ηθική παρενόχληση 

 

Ο δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει τον τρόπο που οι συμμετέχοντες 

αντιμετώπισαν την ηθική παρενόχληση, όταν τη βίωσαν, και να εξετάσει πόσο ικανοποιημένοι 

ήταν από την αντίδρασή τους αυτή. Αναφορικά με τον τρόπο αντίδρασης στα περιστατικά ηθικής 

παρενόχλησης, ο Πίνακας 2 δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων (44,7%) ανέφερε το 

γεγονός σε κάποιο συνάδελφο ή στο οικογενειακό του περιβάλλον, το 42,4% ανέφερε το 

περιστατικό σε ανώτερο μέλος του οργανισμού που εργάζεται, ενώ το 37,6% ζήτησε από το άτομο 

που πραγματοποίησε τον εκφοβισμό να σταματήσει. Μικρότερα είναι τα ποσοστά των ατόμων που 

δεν αντέδρασαν, ζήτησαν συμβουλευτική στήριξη, απευθύνθηκαν για βοήθεια στο σωματείο 

εργαζομένων ή προσπάθησαν να προσποιηθούν ότι το περιστατικό δεν συνέβη ποτέ. Τέλος, τα 

ποσοστά των ατόμων που αντέδρασαν με βία, μεταφέρθηκαν σε άλλη θέση, ακολούθησαν τη 

νομική οδό, ζήτησαν βοήθεια από τη διοίκηση του οργανισμού, συμπλήρωσαν φόρμα παραπόνων ή 

αιτήθηκαν αποζημίωση είναι εξαιρετικά χαμηλά.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Τρόπος αντίδρασης στην ηθική παρενόχληση 

  Συχνότητα Ποσοστό 

 Ανέφερα το γεγονός σε συνάδελφο 38 44,7% 

Ανέφερα το γεγονός σε φίλους/οικογένεια 38 44,7% 

Το ανέφερα σε ανώτερο μέλος του 

προσωπικού 

36 42,4% 

Ζήτησα από το άτομο να σταματήσει 32 37,6% 

Ζήτησα συμβουλευτική στήριξη 11 12,9% 

Αναζήτησα βοήθεια από το σωματείο 

εργαζομένων 

10 11,8% 

Δεν αντέδρασα 10 11,8% 

Προσπάθησα να προσποιηθώ ότι δεν συνέβη 

ποτέ 

8 9,4% 

Μεταφέρθηκα σε άλλη θέση 5 5,9% 

Ζήτησα βοήθεια από την 

εταιρεία/επιχείρηση 

5 5,9% 

Συμπλήρωσα μια φόρμα σε σχέση με το 

συμβάν/ατύχημα 

2 2,4% 
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Τον/την χτύπησα 1 1,2% 

Ακολούθησε μήνυση/αγωγή 1 1,2% 

Συμπλήρωσα αίτηση για αποζημίωση 1 1,2% 

Άλλο 8 9,4% 

 

Ως προς τους λόγους που οδήγησαν τους εργαζόμενους στο να μην αναφέρουν το συμβάν 

(βλ.Πίνακα 3), το 40,6% θεώρησε ότι αυτό δεν θα είχε αποτέλεσμα, το 21,9% φοβήθηκε τυχόν 

αρνητικές συνέπειες, το 18,8% θεώρησε ότι το συμβάν δεν ήταν σοβαρό, το 6,3% δεν ήξερε πού να 

απευθυνθεί, ενώ το 12,5% των ατόμων δε μίλησε για άλλους λόγους.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Λόγοι μη αναφοράς του περιστατικού εκφοβισμού/ηθικής παρενόχλησης 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν πίστευα ότι θα είχε αποτέλεσμα 13 40,6% 

Φοβόμουν τις αρνητικές συνέπειες 7 21,9% 

Δεν ήταν σοβαρό 6 18,8% 

Δεν ήξερα σε ποιον να το αναφέρω 2 6,3% 

Άλλο 4 12,5% 

Σύνολο 32 100,0% 

 

Οι εργαζόμενοι που ανέφεραν ότι δέχθηκαν ηθική παρενόχληση ρωτήθηκαν αν εμφάνισαν μια 

σειρά από προβλήματα ως επακόλουθο της εμπειρίας της παρενόχλησης που έζησαν. Όπως 

απάντησαν, βίωσαν διάφορα αρνητικά παρελκόμενα σε μέτριο βαθμό. Τα πιο συχνάπροβλήματα 

που ανέφεραν ήταν μιακατάσταση συνεχούς επαγρύπνησης ή και επιφυλακής (Μ.Ο.=3,02, 

Τ.Α.=1,38), επαναλαμβανόμενες, ενοχλητικές αναμνήσεις, σκέψεις ή εικόνες του γεγονότος (Μ.Ο.= 

2,67, Τ.Α.=1,14), η σκέψη για το αν ο τρόπος που αντέδρασαν άξιζε τον κόπο (Μ.Ο.= 2,65, 

Τ.Α.=1,24) και, τέλος, η συνεχής αναφορά και σκέψη για το γεγονός (Μ.Ο.=2,54, Τ.Α.=1,06).  

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν πόσο ικανοποιημένοι ήταν από την αντίδρασή τους 

στην ηθική παρενόχληση που βίωσαν. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (47,7%) δήλωσαν αρκετά ή 

πολύ ικανοποιημένοι με τον τρόπο που χειρίσθηκαν το συμβάν, 21,4% ήταν μέτρια 

ικανοποιημένοι, ενώ 30,9% δήλωσαν καθόλου ή λίγο ικανοποιημένοι (βλ. Σχήμα 2). Γενικά, οι 

συμμετέχοντες ήταν σε μέτριο βαθμό ικανοποιημένοι από τον τρόπο που αντέδρασαν στην ηθική 

παρενόχληση (Μ.Ο.= 3,25, Τ.Α.= 1,250).  

 
ΣΧΗΜΑ 2. Βαθμός ικανοποίησης από τον τρόπο χειρισμού του περιστατικού ηθικής παρενόχλησης
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Επιπλέον, εξετάστηκε αν τα δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά των παθόντων 

επηρεάζουν το βαθμό ικανοποίησής τους από τον τρόπο που χειρίστηκαν την ηθική παρενόχληση 

στον εργασιακό τους χώρο. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόστηκε μια σειρά από αναλύσεις 

διακύμανσης (ANOVA) με ανεξάρτητες μεταβλητές αντίστοιχα το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, 

την οικογενειακή κατάσταση και την εργασιακή θέση (ανώτατα στελέχη, απλοί υπάλληλοι, λοιπό 

προσωπικό) των εργαζομένων και εξαρτημένη μεταβλητή το βαθμό ικανοποίησης που δήλωσαν. Οι 

αναλύσεις έδειξαν ότι η επίδραση των δημογραφικών και εργασιακών χαρακτηριστικών των 

εργαζομένων δεν βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική ως προς τον βαθμό ικανοποίησής τους 

από τον τρόπο που χειρίστηκαν τα περιστατικά της ηθικής παρενόχλησης. Τέλος, η ανάλυση 

συσχετίσεων έδειξε ότι ο βαθμός ικανοποίησης από τον τρόπο χειρισμού περιστατικών ηθικής 

παρενόχλησης δεν σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την ηλικία ή τα χρόνια εργασιακής 

εμπειρίας των ερωτηθέντων.  

 

Συζήτηση 

 

 Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της ηθικής παρενόχλησης των δημοσίων υπαλλήλων 

 

Ο πρώτος στόχος της έρευνας αφορούσε στη διερεύνηση της ηθικής παρενόχλησης των Ελλήνων 

δημοσίων υπαλλήλων. Η εμφάνιση της ηθικής παρενόχλησης στο δείγμα που εξετάστηκε στην 

παρούσα έρευνα βρέθηκε σε σχετικά υψηλά επίπεδα (53,8%). Το εύρημα αυτό συμφωνεί με 

προηγούμενες έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία, όπως των Leymann στη Σουηδία (1996), του 

Davenport και των συνεργατών του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (1999), των Paoli και 

Μerllie στην Ευρώπη (2001) και του Notelaers και συνεργατών (2011) στο Βέλγιο.Στην Ελλάδα, η 

έρευνα των Παπαλεξανδρή και Γαλανάκη (2011) έδειξε παρόμοια επίπεδα εργασιακής 

παρενόχλησης για τους Έλληνες υπαλλήλους, που εργάζονταν ως μεσαία στελέχη σε ελληνικές 

επιχειρήσεις. Οι έρευνες που αναφέρθηκαν πραγματοποιήθηκαν σε οργανισμούς τόσο του 

δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Τα ευρήματα φανερώνουν ότι η ηθική παρενόχληση 

συνιστά ένα σημαντικό πρόβλημα για το εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη με σοβαρές συνέπειες 

τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για την υπηρεσία στην οποία απασχολείται. Επιπλέον, πρόκειται 

για ένα πλατιά διαδεδομένο εργασιακό φαινόμενο σε αρκετές χώρες.  

Ως προς την συχνότητα παρενόχλησης, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων απάντησε 

ότι δεχόταν παρενόχληση αρκετά συχνά.Ο Leymann (Salin, 2003) υποστηρίζει πως μια πράξη 

αναγνωρίζεται ως ηθική παρενόχληση όταν οι αρνητικές συμπεριφορές της επαναλαμβάνονται 

τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα στη διάρκεια έξι μηνών. Τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας συμφωνούν με αρκετές έρευνες, στις οποίες η συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου ήταν 

αρκετά έως πολύ συχνή σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου (π.χ. Salin, 2003. Tanoglu, 

Aricioglu & Kocabas, 2007).  

Επιπλέον, η παρούσα έρευνα έδειξε ότι το φαινόμενο αυτό είναι μάλλον συχνό στον ελληνικό 

δημόσιο τομέα. Όπως επισημαίνουν οι Notelaers κ.ά. (2011), οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν 

μεγαλύτερες πιθανότητες να υποστούν παρενόχληση σε μεγαλύτερη συχνότητα. Η εξήγηση αυτού 

του ισχυρισμού μπορεί να αποδοθεί στη φύση και τα χαρακτηριστικά του δημόσιου τομέα που τον 

διαφοροποιούν από τον ιδιωτικό τομέα σχετικά με το εργασιακό καθεστώς της μονιμότητας, την 

κατάχρηση εξουσίας, τη σύγκρουση ρόλων, την ασάφεια καθηκόντων και την ανταγωνιστικότητα 

(Κατραμάδου, 2005; Samnani & Singh, 2012). Προς το παρόν, δεν υπάρχουν επαρκή εμπειρικά 

δεδομένα ώστε να ελέγξουμε αν τα παραπάνω ισχύουν και στην Ελλάδα. 

Αναφορικά με τον θύτη, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν πως η ιεραρχία (π.χ. διευθυντές 

και προϊστάμενοι) ενισχύει την κατάχρηση εξουσίας και συνεπώς την άσκηση εργασιακής 

κακομεταχείρισης εις βάρος άλλων υπαλλήλων (Κατραμάδου, 2005; LaVan, Katz & Jedel, 2011). 

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες που διεξήχθησαν σε εργασιακούς χώρους του δημόσιου τομέα, 

διαφαίνεται ότι η εργασιακή θέση των θυτών έπαιζε σημαντικό ρόλο στην άσκηση εκφοβισμού, 

καθώς αυτοί που συνήθως ασκούσαν παρενόχληση κατείχαν, κατά κύριο λόγο, διευθυντικές θέσεις 

(Motin, 2009). Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, παρατηρήθηκε πως μόνο ένα μικρό 
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ποσοστό των υπαλλήλων που άσκησαν ηθική παρενόχληση κατείχαν υψηλόβαθμες θέσεις, γεγονός 

που δεν συμφωνεί με τον παραπάνω ισχυρισμό για τη σημασία της ιεραρχίας. Αντίθετα, από τη 

παρούσα έρευνα διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που άσκησε παρενόχληση 

ήταν συνάδελφοι ίδιας βαθμίδας ή εξωτερικοί συνεργάτες, δηλαδή άτομα από άλλα τμήματα ή 

υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα αυτό μάλλον συμφωνεί με την άποψη του Yildirim (2007), ότι δηλαδή 

οι εκφοβιστικές συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα στον εργασιακό χώρο είναι το ίδιο πιθανό να 

προέρχονται από συναδέλφους της ίδιας βαθμίδας, από το προσωπικό της διοίκησης, από ανώτερα 

στελέχη, ακόμη και από υφισταμένους. 

Ως προς τον χώρο που συνέβη η παρενόχληση, ο μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων (95,3%) 

ανέφερε ότι η παρενόχληση πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό στο εσωτερικό της 

επιχείρησης/υπηρεσίας και σε μικρότερο βαθμό έξω από αυτή (3,5%) ή αλλού (1,2%). Τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα φαίνεται να συμφωνούν με τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών 

που υποδεικνύουν ότι ο χώρος εργασίας αυτός καθαυτός ενέχει τις συνθήκες για την εμφάνιση της 

παρενόχλησης (Dolinar, Meško, Podbregar & Eman, 2011; Stadnyk, 2008; Tigrel & Kokalan, 2009; 

Yildirim, Yildirim & Timucin, 2007). 

 

Ατομικές διαφορές ως προς την ηθική παρενόχληση των εργαζομένων 

 

Η έρευνα επίσης, είχε σαν στόχο να μελετήσει πώς ορισμένοι δημογραφικοί και εργασιακοί 

παράγοντες διαμορφώνουν ατομικές διαφορές στην εμφάνιση και τη συχνότητα του φαινομένου 

της ηθικής παρενόχλησης.Όπως διαπιστώθηκε από τις σχετικές αναλύσεις, κανένας από τους 

ερευνώμενους δημογραφικούς παράγοντες (φύλο, ηλικία, μόρφωση, οικογενειακή κατάσταση, 

εργασιακή εμπειρία, εργασιακή θέση) δεν φάνηκε να επιδρά σημαντικά ή να σχετίζεται με τη 

συχνότητα εμφάνισης της ηθικής παρενόχλησης.Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δε συμφωνούν με 

την πλειονότητα των ερευνών που αφορούν στην ηθική παρενόχληση των δημοσίων υπαλλήλων. 

Σύμφωνα με αυτές τις έρευνες, το φύλο, η ηλικία και η εργασιακή θέση των υπαλλήλων φαίνεται 

να επιδρούν στο επίπεδο της εμφάνισης της ηθικής παρενόχλησης. 

Ειδικότερα, σε σημαντικό αριθμό μελετών, το φύλο και η ιεραρχική βαθμίδα επισημαίνονται 

ως καθοριστικοί παράγοντες της ηθικής παρενόχλησης. ‘Oπως διαπιστώθηκε, οι γυναίκες δέχονται 

σε μεγαλύτερο βαθμό εκφοβιστικές συμπεριφορές στον εργασιακό τους χώρο (π.χ. Ferrinho, 

Biscaia, Fronteira et al., 2003; Motin, 2009; Yildirim, Yildirim & Timucin, 2007; Yildirim & 

Uysaloglu, 2012). Μάλιστα, όσες γυναίκες απασχολούνται σε χώρους όπου υπερισχύει ο ανδρικός 

πληθυσμός δηλώνουν ότι υφίστανται σε μεγαλύτερο ποσοστό την ηθική παρενόχληση συγκριτικά 

με όσες απασχολούνται σε μη ανδροκρατούμενους εργασιακούς χώρους. Παρόμοια κατάσταση 

βιώνουν και οι άνδρες που απασχολούνται σε χώρους όπου υπερισχύει το γυναικείο φύλο (Moreno-

Jimenez, Munez, Salin & Benadero, 2009). Στην παρούσα έρευνα, διαπιστώθηκε ότι, παρόλο που 

τα ποσοστά των γυναικών που βίωσαν ηθική παρενόχληση είναι ελαφρώς υψηλότερα από αυτά των 

ανδρών, οι μεταξύ τους διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές.  

Για την ηλικία, αρκετές έρευνες υποστηρίζουν ότι σχετίζεται σημαντικά με την εμφάνιση της 

ηθικής παρενόχλησης και ότι η υψηλότερη συχνότητα του φαινομένου παρουσιάζονται σε άτομα 

των οποίων η ηλικία κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50 ετών (π.χ. Notelaers, Vermunt, Baillien, Einarsen 

& Witte, 2011; Trijueque & Gomez, 2010). Ωστόσο, ότι στην παρούσα έρευνα η ηλικία δεν 

βρέθηκε να σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την εμφάνιση της ηθικής παρενόχλησης, αν και ο 

μέσος όρος ηλικίας του δείγματος ήταν 42,38, δηλαδή εντός των ορίων που αναφέρονται στις 

παραπάνω έρευνες. Με άλλα λόγια, το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης στις υπηρεσίες του 

ελληνικού δημοσίου τομέα μπορεί να πλήξει εξίσου τόσο τους νεότερους όσο και τους 

μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους. 

Τέλος, ως ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση της ηθικής παρενόχλησης 

εξετάστηκε η εργασιακή θέση των εργαζομένων που την δέχθηκαν. Σε αρκετές έρευνες, δεν 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική σχέση με την εμφάνιση ηθικής παρενόχλησης (π.χ. Kaya, Ahi 

& Tabak, 2012), ενώ σε άλλες έρευνες η ηθική παρενόχληση σχετίζεται με την ιεραρχική βαθμίδα. 

Σε μια σχετικά πρόσφατη έρευνα, ο Moreno-Jimenez (2009) διαπίστωσε ότι το μεγαλύτερο 
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ποσοστό των εργαζομένων που βίωσαν ηθική παρενόχληση απασχολούνταν σε θέσεις χαμηλότερης 

ιεραρχικής βαθμίδας. Η ιεραρχική βαθμίδα συνδέεται με το επαγγελματικό κύρος και την άσκηση 

εξουσίας. Επομένως, ένας προϊστάμενος που έχει μεγαλύτερη δικαιοδοσία λόγω της βαθμίδας του 

μπορεί να αντιμετωπίζει τους υπόλοιπους υπαλλήλους ως υποδεέστερους, να τους προσβάλλει ή να 

μην τους δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό. Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα δεν βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς την ηθική παρενόχληση που δέχονται οι υπάλληλοι 

διαφορετικών εργασιακών θέσεων. Στην καλύτερη περίπτωση, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι 

ιεραρχικά ανώτεροι υπάλληλοι δεν εκμεταλλεύονται με αυτόν τον τρόπο την εξουσία που 

διαθέτουν. Στη χειρότερη περίπτωση σημαίνει ότι η συμπεριφορά αυτή ασκείται με το ίδιο θράσος 

από ορισμένους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα τους. 

 

Διερεύνηση του τρόπου αντίδρασης των εργαζομένων στην ηθική παρενόχληση 

 

Επόμενος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το δείγμα της έρευνας 

αντιμετωπίζει την ηθική παρενόχληση που υφίσταται στον εργασιακό του χώρο. Γενικά, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων που υπέστη ηθική παρενόχληση αντέδρασε με έναν ή 

περισσότερους τρόπους.Ο πιο συχνός τρόπος αντίδρασης ήταν να αναφέρουν το γεγονός σε 

κάποιον συνάδελφο, στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή σε ανώτερο μέλος του 

οργανισμού/επιχείρησης που εργάζονται. Επίσης, αρκετοί δήλωσαν ότι αντέδρασαν λεκτικά 

ζητώντας από τον θύτη να σταματήσει τις εκφοβιστικές συμπεριφορές. Τέλος, άλλες αντιδράσεις 

που αναφέρθηκαν σε μικρότερη συχνότητα αφορούσαν στην αναζήτηση συμβουλευτικής στήριξης 

ή βοήθειας από το σωματείο εργαζομένων, την άσκηση αγωγής, τη συμπλήρωση φόρμας 

παραπόνων ή αίτησης αποζημίωσης. Το εύρημα αυτό προκαλεί ενδιαφέρον εάν συγκριθεί με τα 

αποτελέσματα μιας μεγάλης έρευνας στη Σλοβακία, στην οποία οι συμμετέχοντες δήλωσαν 

παθητική στάση απέναντι στην εργασιακή βία (Holubová, 2007). 

Από τις προαναφερθείσες αντιδράσεις γίνεται φανερό ότι ένας σημαντικός αριθμός 

συμμετεχόντων της έρευνας δεν παρέμειναν παθητικοί περιμένοντας να αλλάξει η κατάσταση από 

μόνη της. Λειτούργησαν αναλαμβάνοντας δράση στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, όπως τις 

εκτιμούσαν οι ίδιοι. Αυτό είναι σημαντικό δεδομένου του ότι, όπως υποστηρίζουν οι Sláviková και 

Pasternáková (2012), ζητήματα που αφορούν την εργασιακή βία και παρενόχληση δεν πρέπει να 

παραβλέπονται ή να αγνοούνται από τα θύματα, διότι τέτοιες καταστάσεις είναι πιθανόν να 

επαναληφθούν. Η αποφυγή ενός προβλήματος που σχετίζεται με την σύγκρουση σχέσεων δεν 

επιφέρει την επίλυσή του. Εάν παραμείνει άλυτο, τότε η ψυχολογική και φυσιολογική ένταση 

επιμένουν, οδηγώντας μακροπρόθεσμα σε αρνητικές για την υγεία και την ευημερία του ατόμου 

(Loriol, 2007). Αντίθετα, η λύση ενός τέτοιου προβλήματος μπορεί να επέλθει με την υιοθέτηση 

βασικών κανόνων διαχείρισης συγκρούσεων (π.χ. διατήρηση αυτοελέγχου και αυτοεκτίμησης, 

ανάληψη πρωτοβουλιών και λήψη αποφάσεων) (Sláviková & Pasternáková, 2012). Επομένως, είναι 

ζωτικής σημασίας να ελέγχονται οι αρνητικές συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα στους 

εργασιακούς χώρους, τόσο από τους ίδιους τους εργαζόμενους όσο και θεσμικά, από την υπηρεσία 

ή τον οργανισμό. Παρομοίως, σύμφωνα με την Motin (2009), όταν το άτομο υφίσταται ηθική 

παρενόχληση ή εκφοβισμό στον εργασιακό του χώρο, δεν πρέπει να το αρνείται και να καταπνίγει 

τα συναισθήματά του. Αντιθέτως, θα πρέπει να μοιράζεται την άσχημη εμπειρία του με την 

οικογένεια και τους φίλους του, διότι με αυτόν τρόπο θα αμβλύνει το άγχος και τον θυμό. Η ίδια 

υποστηρίζει ότι ο έντονος βαθμός ηθικής παρενόχλησης ή εκφοβισμού μπορεί να οδηγήσει στην 

εμφάνιση καταστροφικών επιπτώσεων στον ψυχισμό του ατόμου, οι οποίες συνιστούν μια μορφή 

μετα-τραυματικού στρες. 

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα παρουσίασαν υστερογενή προβλήματα ως 

αποτέλεσμα της παρενόχλησης που δέχθηκαν, αλλά δεν ήταν πολύ έντονα. Συγκεκριμένα, τα 

θύματα της ηθικής παρενόχλησης δήλωσαν ότι βρίσκονταν για καιρό σε μια κατάσταση 

επαγρύπνησης και επιφυλακής και ότι ξαναζούσαν με διάφορους τρόπους στη σκέψη ή τη 

φαντασία τους το συμβάν, αλλά όλα τα αρνητικά παρελκόμενα ήταν αρκετής ή μέτριας έντασης, 

και όχι υψηλής. Η απουσία συναισθηματικών διαταραχών υψηλής έντασης είναι πιθανό να 
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οφείλεται στο ότι η αντίδρασή τους στην ηθική παρενόχληση που δέχθηκαν ήταν σε μεγάλο βαθμό 

ενεργητική, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κι αυτό να τους βοήθησε να αντιμετωπίσουν τις 

υστερογενείς συνέπειες.  

Γενικότερα πάντως είναι ενθαρρυντικό ότι, στη διεθνή βιβλιογραφία, οι έρευνες που έγιναν σε 

υπαλλήλους του δημόσιου τομέα έδειξαν ότι τα επίπεδα αντίδρασής τους απέναντι στην ηθική 

παρενόχληση κυμαίνονται σε μέτρια προς υψηλά επίπεδα (π.χ. Chen, Hwu, Chiu, & Wang, 2006; 

Dolinar, Jere, Meško, Podbregar, & Eman, 2011; Stadnyk, 2006; Yildirim, 2007). Τα περισσότερα 

θύματα προσπάθησαν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Λίγοι ήταν αυτοί που αγνόησαν τέτοιου 

είδους περιστατικά ή προσποιήθηκαν ότι δεν συνέβησαν ποτέ.  

Τέλος, η παρούσα έρευνα εξέτασε πόσο ικανοποιημένοι ήταν οι εργαζόμενοι που δέχθηκαν 

ηθική παρενόχληση από τον τρόπο που αντέδρασαν. Όπως δήλωσαν, οι εργαζόμενοι ήταν σε 

μέτριο προς αρκετά υψηλό βαθμό ικανοποιημένοι από τον τρόπο αντίδρασής τους στο περιστατικό 

ηθικής παρενόχλησης που βίωσαν. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι κανένας από τους δημογραφικούς 

παράγοντες που εξετάστηκαν (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση, 

εργασιακή θέση) δεν φάνηκε να διαφοροποιεί σημαντικά τον βαθμό ικανοποίησης των παθόντων 

από τον τρόπο που χειρίστηκαν το συμβάν. Τα σχετικά στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία είναι 

αρκετά περιορισμένα και δεν είναι εφικτή η σύγκρισή τους με τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας. Πάντως, είναι σημαντικό το γεγονός ότι, κάθε εργαζόμενος, ανεξάρτητα από το εάν είναι 

άνδρας ή γυναίκα, διαθέτει αρκετή ή ελάχιστη εργασιακή εμπειρία, έχει υψηλή ή μεσαία μόρφωση, 

ή κατέχει υψηλόβαθμη θέση σε μια υπηρεσία, μπορεί να νιώσει το ίδιο ικανοποιημένος από τον 

τρόπο που έχει χειριστεί μια δυσάρεστη κατάσταση εργασιακής παρενόχλησης. 

 

Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να ρίξει φώς στην ηθική παρενόχληση που υφίστανται οι δημόσιοι 

υπάλληλοι στον εργασιακό τους χώρο αλλά και στον τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου.Τα 

ευρήματα της έρευνας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θέτουν ένα βασικό προβληματισμό 

στο σχεδιασμό προστασίας των εργαζομένων από δυσάρεστα εργασιακά φαινόμενα: με ποιον 

τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ανάλογες καταστάσεις, ώστε να βελτιώνουν παράλληλα την 

κοινωνική τους ευημερία. 

Η πρόληψη δια μέσου της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού μιας 

υπηρεσίας μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο στην αποφυγή κινδύνου εμφάνισης της ηθικής 

παρενόχλησης και, συνεπώς, στη βελτίωση της εργασιακής κουλτούρας. Η εφαρμογή και η 

συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε 

ατομικό επίπεδο, θεωρείται από τις σημαντικές στρατηγικές παρεμβάσεων πρόληψης. (ΕΚΤΕΠΝ, 

2011:29,44).  

Συγκεκριμένα, χρήσιμα θα ήταν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αντικείμενο έχουν την 

ενημέρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, των αιτιών και των συνεπειών της ηθικής 

παρενόχλησης/εκφοβισμού, τη διαχείριση κρίσεων και τραυματικών γεγονότων, την αντιμετώπιση 

εργασιακών συγκρούσεων και την υιοθέτηση μέτρων και στρατηγικών που προλαμβάνουν ή 

εμποδίζουν την ανάπτυξη εκφοβιστικών συμπεριφορών σε εργασιακούς χώρους.Με αυτό τον 

τρόπο, εργοδότες και εργαζόμενοι θα μπορούν να εντοπίζουν καταστάσεις παρενόχλησης και να 

διαμορφώσουν στάσεις και αντιλήψεις όταν ενημερωθούν ως προς την έκταση και τη φύση των 

επιβλαβών συνεπειών που σχετίζονται με τη δεδομένη συμπεριφορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

απαραίτητη θεωρείται και η παροχή της κοινωνικής υποστήριξης από ειδικούς (ψυχολόγους και 

κοινωνικούς λειτουργούς) εφαρμόζοντας την ιεραρχία της παρέμβασης: ενημέρωση, πρόληψη και 

βοήθεια (Asquith & Clark, 2005; ΟΑΤΥΕ, 2009). Επομένως, η ενημέρωση (για την εργασιακή 

παρενόχληση και τα εργασιακά δικαιώματα), καθοδήγηση, ενδυνάμωση και υποστήριξη του 

προσωπικού θα μπορούσε, αφενός, να βελτιώσει την ενεργητική αντίδραση των θυμάτων που 

φοβούνται ή δεν γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν σε τυχόν περιστατικά ηθικής παρενόχλησης και, 

αφετέρου, να ενισχύσει την ικανοποίηση των θυμάτων που έχουν καταφέρει να αντιδράσουν. 
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Ωστόσο, προγράμματα για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των δημοσίων 

υπαλλήλων θα ήταν πολύ ωφέλιμα. Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης θα μπορούσε να 

βελτιωθεί με την ενεργητική συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα που να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Τα προγράμματα αυτά στόχο θα έχουν την ανάπτυξη και την 

προαγωγή των διαστάσεων της συναισθηματικής νοημοσύνης, την βελτίωση προσωπικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αποδίδουν περισσότερο στην εργασία 

τους, να αποφεύγουν ή να διαχειρίζονται αγχωτικές καταστάσεις. 

Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητη η συμπερίληψη διατάξεων προστασίας από την ηθική 

παρενόχληση στους εσωτερικούς κανονισμούς των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων και η 

υιοθέτηση αυστηρών νομικών προδιαγραφών από την ελληνική εργατική νομοθεσία. Η ηθική 

παρενόχληση είναι άκρως βλαβερή και η καταπολέμησή της πρέπει να ενταχθεί σε αυτά τα μέτρα, 

εφόσον θέτει σε κίνδυνο την σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου που παρενοχλείται. 
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ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: 

ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
 

 

Αλεξάνδρα-Στυλιανή Καραγιάννη 

 

 

 

Περίληψη 

 

Κύριο ζητούμενο για τους εκπαιδευτικούς είναι η συνειδητοποίηση ότι η θέσπιση κριτηρίων 

επαγγελματισμού τους δεν αποτελεί αποκλειστικά εσωτερική υπόθεση κάθε χώρας. Πολιτικές 

πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ επιχειρούν να (ανα)διαμορφώσουν έναν δια 

βίου μανθάνοντα εκπαιδευτικό κατάλληλο για την ανάπτυξη παγκοσμίως ανταγωνιστικών 

κοινωνιών της γνώσης. Ωστόσο, οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην των ίδιων των 

εκπαιδευτικών. Γι’ αυτό, στην παρούσα εργασία κρίθηκε απαραίτητη η διερεύνηση της ροής του 

διεθνούς λόγου στο ελληνικό συγκείμενο σε συνάρτηση με τον βαθμό αποδοχής του από δεκαπέντε 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι απόψεις των οποίων καταγράφηκαν μέσω 

συνεντεύξεων. Η έρευνα επικεντρώθηκε συγχρόνως στον τρόπο που διαμορφώνεται, μέσα από 

επίσημα έγγραφα, ο διεθνής λόγος για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. Απώτερος στόχος 

ήταν να διαφανεί αν υφίστανται συγκλίσεις ή αποκλίσεις μεταξύ ρητορείας, ιδεολογίας και 

πρακτικής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή των προωθούμενων πολιτικών στο πρακτικό 

επίπεδο δεν είναι δεδομένη. Από τη μία πλευρά, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να αποδέχονται 

ορισμένα διεθνή προτάγματα που σχετίζονται με την αναγκαιότητα συνεχούς επιμόρφωσης και την 

εδραίωση συνεργατικής κουλτούρας στο εργασιακό τους περιβάλλον. Συγχρόνως, όμως, 

διατυπώνουν αμφιβολίες για τους μηχανισμούς αξιολόγησης και τους δείκτες μέτρησης του 

επαγγελματισμού τους. Διαφωνούν επίσης με την αγνόηση μη μετρήσιμων αξιών κατά τη 

διαμόρφωση του επαγγελματικού τους προφίλ, όπως αυτής της «παιδαγωγικής αγάπης». Ως εκ 

τούτου, διεκδικούν την εμπλοκή τους στις διαδικασίες διαμόρφωσης κριτηρίων επαγγελματισμού 

ζητώντας προσαρμογή των προωθούμενων προγραμμάτων στο τοπικό συγκείμενο και τις ανάγκες 

της εκάστοτε σχολικής μονάδας.  

Λέξεις -κλειδιά: επαγγελματισμός εκπαιδευτικών, υπερεθνικοί οργανισμοί, διεθνής εκπαιδευτικός 

λόγος, εκπαιδευτική πρακτική 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η σταδιακή δικτύωση των κρατών υπό την εποπτεία των υπερεθνικών οργανισμών έχει οδηγήσει, 

μεταξύ άλλων, στην ανάδειξη των τελευταίων σε σημαίνοντες παράγοντες διαμόρφωσης 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Έτσι, οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΟΣΑ,ενδυναμώνουν 

τις προσπάθειες των κρατών-μελών τους για την αξιολόγηση του επαγγελματισμού των 

εκπαιδευτικών με κύριο στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη (Eurydice, 2004; OECD, 2013). Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός τους 

λόγος δεν ταξιδεύει σε ένα κενό. Κατά τη ροή του στα διάφορα κράτη-μέλη, αλληλεπιδρά 

δυναμικά, μεταξύ άλλων, με τις υπάρχουσες οικονομικές, κοινωνιολογικές, πολιτικές και 

πολιτισμικές δομές, τους θεσμούς, τη νομοθεσία και τις προσωπικές πεποιθήσεις των 
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εκπαιδευτικών, οι προτεραιότητες των οποίων ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες των 

υπερεθνικών δικτύων (Tatto & Plank, 2007). 

Πράγματι, μολονότι οι πολιτικές επιταγές αποσκοπούν στη διαμόρφωση συγκεκριμένων 

προτύπων εκπαιδευτικών, υφίσταται πάντοτε η δυνατότητα οι ίδιοι να απορρίψουν, να 

αναδιατυπώσουν ή/και να ανατρέψουν τις προωθούμενες πρωτοβουλίες αναπτύσσοντας τις δικές 

τους πρακτικές και δομές (Webb &Vulliamy, 2006; Youdell, 2006). Αναμένεται μάλιστα να 

αναδειχθούν σε σημαντικούς διαμορφωτές της παγκόσμιας συζήτησης για το επαγγελματικό τους 

προφίλ (Robertson, 2012; Seddon, Ozga, & Levin, 2013). Εξάλλου, οι πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών διαμορφώνονται στο επίπεδο της καθημερινής εκπαιδευτικής πραγματικότητας και 

επομένως είναι χρήσιμο να λαμβάνεται υπόψη η εμπεριστατωμένη αποτύπωση των απόψεών τους 

με στόχο τον επαναπροσδιορισμό και τη βελτίωση του έργου τους (Υφαντή & Φωτοπούλου, 2011). 

Στο παρόν άρθρο διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο Έλληνες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης εκλαμβάνουν και υιοθετούν ή όχι στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική το 

σύγχρονο διεθνή λόγο σχετικά με τον επαγγελματισμό τους. Συγχρόνως, επιδιώκεται η συγκριτική 

αποτίμηση του λόγου των υπερεθνικών οργανισμών, από τη μία πλευρά, με τις απόψεις και 

πρακτικές των ίδιων των εκπαιδευτικών στο έργο τους, από την άλλη, ώστε να διαφανεί αν 

υφίστανται συγκλίσεις ή αποκλίσεις μεταξύ θεωρίας και πράξης. Άλλωστε, το χάσμα που συχνά 

αναδύεται ανάμεσα στα διεθνή κελεύσματα και στην τελική εφαρμογή τους στο καθημερινό έργο 

είναι αδύνατο να αγνοηθεί (Hardy & Lingard, 2008), αφού η μεταφορά της ρητορείας δεν 

συνοδεύεται απαραίτητα από τη μεταφορά των πρακτικών (Zmas, 2012, p. 371-372). Ειδικότερα, 

επιδιώχθηκε να απαντηθούν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

- Ποιο επαγγελματικό προφίλ εκπαιδευτικού διαμορφώνεται μέσα από τη ρητορεία των 

υπερεθνικών οργανισμών; 

- Υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί βασικές αρχές των υπερεθνικών οργανισμών για τον 

επαγγελματισμό τους; 

- Ποια είναι η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα κελεύσματα περί επαγγελματικών 

κριτηρίων και μηχανισμών αξιολόγησης; 

- Υφίστανται συγκλίσεις ή αποκλίσεις μεταξύ ρητορείας, ιδεολογίας και πρακτικής ως προς τον 

επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών;  

 

Διεθνής εκπαιδευτικός λόγος περί επαγγελματισμού εκπαιδευτικών: προσδοκίες και 

προοπτικές 

 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και έπειτα, οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο 

ΟΟΣΑ προωθούν εκπαιδευτικές ατζέντες, όπου εδραιώνεται η πεποίθηση ότι η βελτίωση της 

σχολικής εκπαίδευσης βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την αντίστοιχη βελτίωση του 

επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών (Darling-Hammond, 2010; Zhao, 2009). Η έμφαση αυτή 

εγείρει ερωτήματα για τις επαγγελματικές δεξιότητες που συνθέτουν το προφίλ του 

«αποτελεσματικού» επαγγελματία εκπαιδευτικού του 21
ου

 αιώνα, ο ρόλος του οποίου θεωρείται 

καθοριστικός για την ανάπτυξη παγκοσμίως ανταγωνιστικών οικονομιών της γνώσης (European 

Commission, 2004; Evans, 2011). 

Αναλυτικότερα, οι προαναφερθέντες οργανισμοί χαράσσουν κατευθυντήριες γραμμές και 

ενιαίους στόχους μέσα από τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων, τη δημοσίευση συγκριτικών 

εκθέσεων και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών (Ζμας, 2007). Οι πολιτικές τους επιταγές 

αποσκοπούν στη διαμόρφωση ενός καλά καταρτισμένου εκπαιδευτικού δυναμικού, καθώς και στη 

διασφάλιση της «ποιότητας» και «αποδοτικότητας» στην επαγγελματική του ανάπτυξη (European 

Commission, 2004a; European Council, 2009; OECD, 2013a). Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» προωθούνται τρεις στρατηγικοί 

στόχοι, ο πρώτος εκ των οποίων αναφέρεται στη βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης 

εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, 2002). Για την υλοποίησή του 

απαιτούνται αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί που είναι σε θέση να λειτουργούν ως επιστήμονες 

επαγγελματίες υιοθετώντας τις αρχές της δια βίου μάθησης (European Commission, 2003). 
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Επιπροσθέτως, το 2005 δημοσιεύεται ένα έγγραφο εργασίας με τίτλο «Κοινές Ευρωπαϊκές Αρχές 

για τις Δεξιότητες και τα Προσόντα των Εκπαιδευτικών». Σε αυτό περιγράφονται οι στόχοι και οι 

αξίες της εργασίας του εκπαιδευτικού ως ενός που είναι σε θέση να συμμετέχει σε προγράμματα 

συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και να συνεργάζεται με γονείς, ιδρύματα εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών, τοπική κοινότητα και κοινωνικούς εταίρους (European Commission, 2005). Υπό το 

πρίσμα αυτό, το εκπαιδευτικό επάγγελμα εκλαμβάνεται ως ένα επάγγελμα υψηλών προσόντων που 

απαιτεί εκτενείς γνώσεις του αντικειμένου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007, σ. 12-13). Αυτή ακριβώς η 

εστίαση στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών αποτελεί επίσης έναν 

από τους βασικούς στόχους του Στρατηγικού Πλαισίου «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» 

(Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, 2013). 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι δράσεις του ΟΟΣΑ, στην εκπαιδευτική ατζέντα του 

οποίου κομβική θέση κατέχει η έννοια της ποιότητας των εκπαιδευτικών που σχετίζεται με 

διαδικασίες επιμόρφωσης και κατάρτισης στην προοπτική της δια βίου μάθησης. Προωθείται, 

δηλαδή, η ενσωμάτωση της επαγγελματικής ανάπτυξης σε ολόκληρη τη σταδιοδρομία του 

εκπαιδευτικού. Σε έκθεση μάλιστα του ΟΟΣΑ, που δημοσιεύτηκε το 2005 με τίτλο “Teachers 

Matter”, ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός επαναπροσδιορίζεται ως επαρκής επιστήμονας, στις 

επαγγελματικές ευθύνες του οποίου συγκαταλέγονται η επικοινωνία με την οικογένεια των 

μαθητών, η επαγγελματική καλλιέργεια και ανάπτυξη (OECD, 2005, p. 7). Ακόμη, σε μία έρευνα 

του ΟΟΣΑ, γνωστή ως TALIS (Teaching and Learning International Survey), αναδεικνύεται η 

σημασία του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, της ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας με 

συναδέλφους, καθώς και της ανταλλαγής εμπειριών για τη βελτίωση του καθημερινού έργου 

(ΟΕCD, 2010).  

Για την υλοποίηση των ανωτέρω εξαγγελιών, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και ο ΟΟΣΑ 

προβαίνουν στη θέσπιση μηχανισμών αξιολόγησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στη βάση προτύπων αναφοράς και δεικτών μέτρησης της 

επαγγελματικής τους επάρκειας (Eurydice, 2004; ΟΕCD, 2009). Άλλωστε, η ίδια η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (2005) έχει δηλώσει ότι η καθιέρωση εκπαιδευτικών δεικτών αποκτά βαρύνουσα 

σημασία στις συζητήσεις χάραξης πολιτικής σχετικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων για την απασχόληση, την έρευνα και την καινοτομία συμβάλλοντας στην 

ανταλλαγή παραδειγμάτων καλής επίδοσης μεταξύ των κρατών-μελών. Από κοινού, οι 

προωθούμενες πρωτοβουλίες και δράσεις οικοδομούνται γύρω από ένα ευρύ φάσμα αλληλένδετων 

και αμοιβαία ενισχυόμενων πολιτικών. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται η εξασφάλιση υψηλής 

ποιότητας εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και η τοποθέτηση του επαγγελματισμού τους σε μία 

τεκμηριωμένη κατανόηση της αποτελεσματικής μάθησης καλλιεργώντας τη συνεργατική πρακτική 

(EuropeanCouncil, 2009; OECD, 2013). Καθίσταται, επομένως, σαφές ότι το επαγγελματικό 

προφίλ των εκπαιδευτικών εκλαμβάνεται ως ένα αδιάσπαστο σύνολο που προβλέπει την αρχική 

τους κατάρτιση, την είσοδό τους στο επάγγελμα, καθώς και τη συνεχή επαγγελματική τους 

ανάπτυξη καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους μέσω ευκαιριών τυπικής, άτυπης και μη 

τυπικής κατάρτισης (Ευρυδίκη, 2008). 

 

Μεθοδολογία 
 

Ερευνητική μέθοδος 

 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας, δόθηκε έμφαση στο εύρος και το βάθος των απόψεων των 

εκπαιδευτικών. Κρίθηκε, συνεπώς, ως πλέον κατάλληλη η ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση, η 

οποία επιτρέπει τη βαθύτερη ανάλυση και ερμηνεία καταστάσεων ή συμπεριφορών εστιάζοντας 

στον τρόπο με τον οποίο τα ίδια τα υποκείμενα ερμηνεύουν την κοινωνική πραγματικότητα 

(Cohen, Manion&Morrison, 2000). 
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Επιλογή συμμετεχόντων 
 

Προς επίτευξη του ερευνητικού σκοπού, αξιοποιήθηκε η μέθοδος της σκόπιμης δειγματοληψίας, 

καθώς επιλέχθηκαν εκπαιδευτικοί που θα διευκόλυναν την εξαγωγή συμπερασμάτων κατά την 

επεξεργασία των απαντήσεων (Babbie, 2001). Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 15 

εκπαιδευτικοί, 10 γυναίκες και 5 άνδρες, που εργάζονταν σε δημόσια δημοτικά σχολεία του Νομού 

Τρικάλων κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Ο αριθμός αυτός κρίνεται αναγκαίος και επαρκής, 

διότι πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, γεγονός που συνεπάγεται ότι 

μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων θα δυσχέραινε τη διαδικασία εμβάθυνσης εξαιτίας της 

πληθώρας των στοιχείων. Οι 10 από τους 15 είχαν σπουδάσει σε Παιδαγωγική Ακαδημία διετούς 

φοίτησης και έπειτα πραγματοποίησαν την εξομοίωση του πτυχίου τους, ενώ οι υπόλοιποι 5 σε 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης. Όλοι τους απασχολούνταν με 

μόνιμη σχέση εργασίας και διέθεταν μεγάλη διδακτική εμπειρία εργαζόμενοι πάνω από 18 χρόνια 

στην εκπαίδευση. Τέλος, οι ερωτηθέντες συμμετείχαν συχνά σε προγράμματα επιμόρφωσης και 

κατάρτισης σχετικά με την Ψυχολογία, το Θεατρικό Παιχνίδι, τους Υπολογιστές, την Αγωγή 

Υγείας και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 

 

Συλλογή δεδομένων και ερευνητικά εργαλεία 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ερευνητικοί στόχοι, πραγματοποιήθηκε, αρχικά, μελέτη και 

επισκόπηση ανακοινώσεων, εγγράφων και εκθέσεων των υπερεθνικών οργανισμών σχετικά με τον 

επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. Διενεργήθηκαν επίσης ατομικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις 

με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που επέτρεψαν μεγαλύτερη εμβάθυνση στις σκέψεις, τις 

αντιλήψεις, τις προθέσεις και τα συναισθήματά τους. Δόθηκε έτσι η δυνατότητα προσωπικής 

επαφής και καταγραφής της μη λεκτικής συμπεριφοράς και των αυθόρμητων αντιδράσεων των 

ατόμων (Miller, 1991). 

Διαμορφώθηκε επιπλέον ένας οδηγός συνέντευξης (βλ. Πίνακα 1, σ. 18) που αποτελούνταν 

από 3 άξονες. Αρχικά, έγιναν κάποιες προκαταρκτικές ερωτήσεις σχετικά με δημογραφικά και 

επαγγελματικά στοιχεία, όπως σπουδές, έτη προϋπηρεσίας, σχέση εργασίας, καθώς επίσης και 

συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης ή κατάρτισης. Ο δεύτερος άξονας περιελάμβανε 

ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο πρόσληψης των διεθνών πρωτοβουλιών περί επαγγελματισμού 

των εκπαιδευτικών, ενώ με τις ερωτήσεις του τρίτου άξονα οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 

διατυπώσουν τις προϋποθέσεις διαμόρφωσης του επαγγελματικού τους προφίλ εκφράζοντας τις 

ατομικές τους προσδοκίες. 

 

Διαδικασία διεξαγωγής έρευνας 
 

Προτού πραγματοποιηθεί η κυρίως έρευνα, διεξήχθη μία πιλοτική, προκειμένου να δοκιμαστούν τα 

ερευνητικά εργαλεία και οι προκρινόμενες διαδικασίες. Επελέγη δηλαδή ένας εκπαιδευτικός και 

έγινε με αυτόν η πρώτη συνέντευξη, η οποία συνετέλεσε στην τελική διαμόρφωση των αξόνων. Η 

κυρίως έρευνα έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα από τις 22 Νοεμβρίου 2014 έως τις 11 

Δεκεμβρίου 2014. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ερευνήτριας με το διευθυντή του 

κάθε σχολείου, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με την έρευνα που επρόκειτο να διεξαχθεί. Στη 

συνέχεια, γινόταν συνάντηση με όσους από τους εκπαιδευτικούς ήθελαν να συμμετάσχουν, έτσι 

ώστε να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης. Κατά την πρώτη αυτή επαφή, συστηνόταν η 

ερευνήτρια, αποσαφηνιζόταν ο σκοπός της έρευνας και δηλωνόταν στα υποκείμενα η προαιρετική 

και αβίαστη συγκατάθεσή τους για συμμετοχή. Επισημάνθηκε επίσης πως, για λόγους 

επιστημονικής δεοντολογίας, θα διασφαλιστεί η ανωνυμία τους, ότι οι πληροφορίες που 

εμπεριέχονται είναι απόλυτα εμπιστευτικές και ότι τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Αφού, λοιπόν, δόθηκε η συναίνεση των εκπαιδευτικών 

για συμμετοχή, συμφωνήθηκε ο κατάλληλος χώρος και χρόνος για την πραγματοποίηση των 

συνεντεύξεων. Η μετάβαση στα σχολεία γινόταν τις ημέρες και ώρες που οι εκπαιδευτικοί είχαν 
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κενό. Πριν την έναρξη κάθε συνέντευξης, που διαρκούσε περίπου 30΄- 40΄, ζητούνταν άδεια για τη 

μαγνητοφώνησή της. Το ύφος της συζήτησης ήταν ουδέτερο δίχως να υπάρχει επικριτική στάση 

απέναντι στον ερωτώμενο ή στα λεγόμενά του, ενώ, όποτε χρειαζόταν, διατυπώνονταν πρόσθετες 

ή/και διευκρινιστικές ερωτήσεις, ώστε να αποσπαστεί κάθε δυνατή πληροφορία.  

 

Ανάλυση δεδομένων 

 

Αξιοποιήθηκε η θεματική ανάλυση, όπου οι θεματικές κατηγορίες αναδύονται επαγωγικά από το 

υλικό (Hammersley & Atkinson, 1995), ενώ για την ταχύτερη οργάνωση και διαχείριση των 

ποιοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό MAXqda. Ειδικότερα, αρχικά, οργανώθηκαν 

τα δεδομένα και απομαγνητοφωνήθηκαν οι συνεντεύξεις από την ίδια την ερευνήτρια. Μετά τη 

συγκέντρωση και προσπέλαση του μεταγεγραμμένου υλικού, άρχισε μία πρώτη διαδικασία 

εννοιολόγησης, όπου το επίπεδο αφαίρεσης και σχηματισμού εννοιών ήταν χαμηλό. 

Δημιουργήθηκε, λοιπόν, ένας πρώτος κατάλογος θεμάτων, ο οποίος συνεχώς αναμορφωνόταν και 

οργανωνόταν σε κατηγορίες και υποκατηγορίες μέσω της κωδικοποίησης και κατάτμησης του 

υλικού σε μονάδες κειμένου με αυτοτελές νοηματικό περιεχόμενο. Οι έννοιες σταδιακά 

ομαδοποιήθηκαν περνώντας σε ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης που επέτρεψε την ενασχόληση 

με λιγότερες και πιο περιεκτικές κατηγορίες. Όταν, λοιπόν, ο κατάλογος των θεματικών 

κατηγοριών είχε περιέλθει σε κατάσταση κορεσμού με την έννοια ότι νέα δεδομένα δεν παρείχαν 

καμία πρόσθετη πληροφορία, έγινε η ονοματοδοσία της κάθε κατηγορίας. 

 

Αποτελέσματα 

 

Από την επεξεργασία του απομαγνητοφωνημένου υλικού προέκυψαν 2 κύριες θεματικές ενότητες. 

Μέσα από την παράθεση των πιο αντιπροσωπευτικών αποσπασμάτων των συνεντεύξεων 

διαφαίνεται ο τρόπος πρόσληψης των διεθνών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

και επισημαίνονται οι προϋποθέσεις διαμόρφωσης του επαγγελματικού τους προφίλ. Παράλληλα, 

επιχειρείται η ερμηνεία και συζήτηση των ευρημάτων με την αξιοποίηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας. Σημειώνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός εκπροσωπείται με το κεφαλαίο γράμμα Ε και 

τον αύξοντα αριθμό 1 έως 15.  

 

1. Στάσεις-απόψεις εκπαιδευτικών απέναντι στις πρωτοβουλίες των υπερεθνικών οργανισμών 

για τον επαγγελματισμό τους 

 

1.1 Στάσεις απέναντι στην προώθηση της δια βίου μάθησης 
 

Οι συμμετέχοντες φαίνεται να εφαρμόζουν τις αρχές της δια βίου μάθησης που παραπέμπουν σε 

μία συνεχή προσωπική ενημέρωση και εξέλιξη. Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη διατύπωση:  

«Πρέπει ο εκπαιδευτικός να επιμορφώνεται, να ενημερώνεται. Δεν μπορούμε να 

μένουμε στάσιμοι. Εγώ πιστεύω ότι από την αρχή έχω σημειώσει τεράστια πρόοδο. 

Συνέχεια ενημερώνομαι και διαβάζω» (Ε13). 

Εξάλλου, ο εκπαιδευτικός καλείται να είναι συγχρόνως εκπαιδευόμενος αναζητώντας τη γνώση 

σε όλη του τη ζωή, όπως διαπιστώνει κανείς από την παρακάτω φράση:  

«Ο σωστός εκπαιδευτικός πρέπει συνεχώς να ενημερώνεται για καινούργιες 

παιδαγωγικές αρχές. Δηλαδή, δεν γίνεται να προσφέρεις γνώση, αλλά να μην 

εισπράττεις και εσύ γνώση σαν εκπαιδευτικός. Καλό είναι και εμείς να μαθαίνουμε, 

να διαβάζουμε. Αυτό λέγεται δια βίου μάθηση» (Ε5). 
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1.2 Στάσεις απέναντι στην προώθηση συνεργατικών σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό του 

σχολείου 

 

Οι συμμετέχοντες απάντησαν πως εφαρμόζουν στην πράξη ένα από τα βασικά διεθνή προτάγματα 

περί διαμόρφωσης συνεργατικής κουλτούρας στο σχολικό χώρο. Άλλωστε, η ανταλλαγή εμπειριών 

και εκπαιδευτικών πρακτικών ενισχύει την επαγγελματική τους απόδοση (Grieve & McGinley, 

2010). Ειδικότερα, φαίνεται να διατηρούν θετικές σχέσεις με τους συναδέλφους, όπως καθίσταται 

φανερό από την εξής δήλωση:  

«Η συνεργασία μου με τους συναδέλφους όλα αυτά τα χρόνια είναι αρκετά καλή. 

Δεν υπάρχει κλίμα αντιπαλότητας. Βλέπω ότι μπορώ και εγώ να βασίζομαι στους 

συναδέλφους μου και εκείνοι σε μένα, γιατί σαφώς ένας μόνος του δεν μπορεί να 

κάνει κάτι» (Ε5).  

Συνεργατικές σχέσεις διαπιστώθηκαν και με το διευθυντή, όπως φαίνεται παρακάτω:  

«Έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με το διευθυντή. Δεν είχα ποτέ κάποιο πρόβλημα. 

Υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός» (Ε5). 

Τέλος, η διατήρηση θετικών διαπροσωπικών σχέσεων με τους γονείς είναι εξίσου σημαντική 

για τους συμμετέχοντες. Η Ε1 σημειώνει:  

«Θέλουμε τη συνεργασία γονέων-δασκάλων, για να αντιμετωπίζονται κάποια 

προβλήματα. Πρέπει να δέχονται οι γονείς να βοηθήσουν το δάσκαλο και το 

αντίστροφο, μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Γι’ αυτό, προσπαθώ να έχω καλές 

σχέσεις μαζί τους». 

Πράγματι, η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης 

γνώσεων και εμπειριών που ενισχύουν το επαγγελματικό προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού 

(Hargreaves, 2001).  

 

1.3 Στάσεις απέναντι στα κριτήρια και τους δείκτες μέτρησης του επαγγελματισμού 

 

Από την ανάλυση του υλικού προέκυψαν δηλώσεις κατά της χρήσης δεικτών μέτρησης στο 

εκπαιδευτικό έργο, διότι προωθούν τον ανταγωνισμό και τη νεοφιλελεύθερη λογική. Το παρακάτω 

απόσπασμα είναι χαρακτηριστικό: 

«Μακριά από την εκπαίδευση οι δείκτες μέτρησης, μακριά η λέξη ανταγωνισμός. 

Είναι όροι του εμπορίου και της αγοράς. Δεν θέλω να τους ακούω στην 

εκπαίδευση.Δεν είναι πολυεθνικές τα σχολεία που αγωνίζονται ποιος θα βάλει το 

προϊόν στην αγορά. Το σχολείο είναι ζωντανός οργανισμός, είναι μία ομάδα, μία 

κοινότητα» (Ε3). 

Όπως άλλωστε έχει υποστηρίξει ο Ball (1999), ο κυρίαρχος εκπαιδευτικός λόγος των διεθνών 

δικτύων είναι διάχυτος από την επιχειρηματική ηθική της αγοράς. Ωστόσο, απέναντι στην 

προώθηση του ανταγωνισμού και των προτύπων αναφοράς οι εκπαιδευτικοί αντιπροτείνουν την 

παιδαγωγική αγάπη, όπως επισημαίνεται παρακάτω:  

«Η παιδαγωγική αγάπη προέχει και είναι πολύ ανώτερη από το να με βάζουν να 

είμαι σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους μου. Δεν μπορεί να υπάρχουν 

ταμπέλες για τον σωστό εκπαιδευτικό. Είναι στην ψυχή του κάποιος εκπαιδευτικός» 

(Ε4). 

Εξάλλου, ορισμένοι μη μετρήσιμοι όροι της παιδαγωγικής πραγματικότητας είναι δύσκολο να 

αποδοθούν με πραγματιστικούς όρους (Zmas, 2012). Η Ε3 τονίζει εμφατικά:  

«Πώς είναι δυνατόν και ποιος είναι αυτός που θα μετρήσει και θα βγάλει ένα 

συνολικό αποτέλεσμα για μία τάξη, για ένα σχολείο ή για έναν εκπαιδευτικό; Δεν 

είναι τόσο εύκολο να μετρηθεί το εκπαιδευτικό έργο. Υπάρχει και ο 

συναισθηματικός παράγοντας και η παιδαγωγική συνείδηση που δεν μετριούνται 

ακριβώς με δείκτες». 

Ακόμη, οι προωθούμενοι δείκτες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ως μέσο ελέγχου των 

εκπαιδευτικών στο έργο τους. Ιδιαίτερα καυστική είναι η ακόλουθη διατύπωση:  
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«Εγώ πιστεύω ότι οι δείκτες είναι ένα μέσο ασφυκτικού ελέγχου και προσπάθειας 

να οδηγήσουν τους εκπαιδευτικούς εκεί που θέλουν. Θέλουν να φτιάξουν 

ανθρώπους-ρομπότ που θα είναι προγραμματισμένοι να κάνουν ό, τι τους 

επιτάσσουν και δεν θα είναι ελεύθεροι να αποφασίζουν, να αμφισβητούν και να 

διεκδικούν» (Ε3). 

 

1.4 Στάσεις απέναντι στη θέσπιση μηχανισμών αξιολόγησης  
 

Κατ’ αρχάς, οι ερωτηθέντες δείχνουν να αποδέχονται, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, τη 

σύνδεση της (αυτο)αξιολόγησης με την επαγγελματική τους εξέλιξη. Παρατίθεται ενδεικτικά η 

ακόλουθη φράση: 

«Δεν είμαι εναντίον της αξιολόγησης ούτε της αυτοαξιολόγησης.Ένας άνθρωπος 

πρέπει πάντοτε και μόνος του να αξιολογεί τον εαυτό του και να αξιολογείται και να 

παίρνει τα μηνύματα από τους γύρω του. Εννοείται ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

να κάνει τον απολογισμό του κάθε στιγμή και έτσι θα μπορεί να γίνεται καλύτερος. 

Εάν δεν τον κάνει, τότε είναι εγωιστής και καταδικασμένος σε αποτυχία» (Ε2). 

Πράγματι, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται την ανατροφοδότηση του έργου τους, ώστε να 

αξιολογούν τον εαυτό τους και την επαγγελματική τους πορεία (Grieve & McGinley, 2010). 

Ωστόσο, στην πράξη οι συμμετέχοντες μοιάζουν επιφυλακτικοί ως προς την αποδοχή μοντέλων 

αξιολόγησης επηρεαζόμενοι ενδεχομένως από τον τρόπο με τον οποίο τείνει να εφαρμοστεί ο 

θεσμός της αξιολόγησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο εν μέσω οικονομικής κρίσης και 

όχι από την έννοια της αξιολόγησης αυτής καθεαυτής. Το παρακάτω απόσπασμα είναι 

χαρακτηριστικό: 

«Κατ’ αρχήν, δεν είμαι ενάντια στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά όχι με 

αυτά τα κριτήρια ή με αυτή την εφαρμογή, γιατί προκαλείται άγχος στον 

εκπαιδευτικό. Αυτό το πράγμα που πάει να γίνει τώρα δεν είναι αξιολόγηση για να 

δει κανείς το καλό, αλλά για να βρεθεί μία δεξαμενή ανθρώπων, οι οποίοι θα 

απολυθούν ή θα μπουν σε διαθεσιμότητα. Θέλουμε να υπάρχει αξιολόγηση μη 

τιμωρητικού χαρακτήρα που θα έχει ως στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών» 

(Ε6). 

 

2. Προϋποθέσεις διαμόρφωσης του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών  

 

Αρχικά, η προσωπική ενημέρωση ενός εκπαιδευτικού σε συνδυασμό με την κατοχή γνώσεων 

εκλαμβάνεται από τους συμμετέχοντες ως μία βασική προϋπόθεση διαμόρφωσης του 

επαγγελματικού τους προφίλ, όπως φαίνεται παρακάτω:  

«Ένας εκπαιδευτικός πρέπει να έχει παιδαγωγικές γνώσεις, να ενημερώνεται για ό, 

τι καινούργιο υπάρχει, ναπαρακολουθεί σεμινάρια, να διαβάζει και να μαθαίνει» 

(Ε9). 

Πράγματι, ο εκπαιδευτικός που θέλει να θεωρείται ολοκληρωμένος επαγγελματίας είναι 

ανάγκη να παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στον τομέα του εκσυγχρονίζοντας τις παιδαγωγικές 

του πρακτικές. Άλλωστε, ένα από τα κριτήρια του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού είναι η κατοχή 

εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων, ώστε να ασκεί το διδακτικό έργο με υπευθυνότητα (Gray 

&Whitty, 2010). 

Συγχρόνως, απαιτείται οργάνωση συστηματικών επιμορφωτικών δράσεων, όπως προκύπτει 

από την παρακάτω δήλωση: 

«Για να βελτιωθεί ένας εκπαιδευτικός, χρειάζεται ενίσχυση, η οποία έρχεται από 

την επιμόρφωση. Γι’ αυτό,πρέπει να υπάρχουν οργανωμένα προγράμματα συνεχούς 

ενδοσχολικής και εξωσχολικής επιμόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς» (Ε1). 

Εξάλλου, ο εκπαιδευτικός που επενδύει σε συνεχείς επιμορφώσεις και ανάπτυξη επιπλέον 

δεξιοτήτων καθίσταται ένας επαρκής επαγγελματίας (Powell, 2000). 
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Παράλληλα, σημαντική θεωρείται και η υιοθέτηση ηθικών αρχών εκ μέρους του 

εκπαιδευτικού. Η Ε13 επισημαίνει:  

«Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει ήθος, αρετή, δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι το σχολείο 

πρέπει να πλάθει χαρακτήρες και να στοχεύει στη διαμόρφωση κριτικά 

σκεπτόμενων ανθρώπων που θα δείχνουν αγάπη και αλληλεγγύη». 

Σύμφωνα μάλιστα με τον Beaton (2010), ο επαγγελματισμός δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε 

ένα σύνολο δεξιοτήτων, αλλά αναδύεται επίσης από τον τρόπο συμπεριφοράς και τη δέσμευση σε 

έναν κώδικα αξιών. 

Βαρύνουσας σημασίας θεωρείται και η εμπλοκή των ίδιων των εκπαιδευτικών της πράξης στις 

διαδικασίες διαμόρφωσης επαγγελματικών προτύπων, καθώς αυτοί είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι 

που βρίσκονται στην τάξη και έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τα παιδιά και τις απαιτήσεις 

του επαγγέλματος (MacBeath, 2012). Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη διατύπωση: 

«Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι εκείνοι που θα λαμβάνουν αποφάσεις, γιατί οι 

ίδιοι έχουν την εμπειρία της τάξης και την προσωπική επαφή με τους μαθητές. 

Εμείς καταλαβαίνουμε πώς εφαρμόζεται κάτι, γιατί βιώνουμε τη βάση της 

εκπαίδευσης» (Ε6). 

Επίσης, οι συμμετέχοντες αρνούνται να υποβαθμιστούν στη θέση των εκτελεστικών οργάνων 

που υποτάσσονται άκριτα στις διεθνείς εξαγγελίες, όπως φαίνεται και παρακάτω:  

«Δεν πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να λειτουργούν ως εκτελεστικά 

όργανα. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους. Αυτοί θα μπορούσαν να πουν 

σε τι θα ήθελαν να εστιάσουν οι υπερεθνικοί οργανισμοί και ποια εκπαιδευτικά 

προγράμματα τους ενδιαφέρουν» (Ε5). 

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναγκαιότητα προσαρμογής των διεθνών πρωτοβουλιών 

στο τοπικό-εθνικό συγκείμενο και στις ανάγκες της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Η Ε4 τονίζει 

εμφατικά:  

«Εγώ θα ήθελα όλοι αυτοί οι οργανισμοί να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τις 

συνθήκες εργασίας των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Δεν είμαστε αριθμοί. Είμαστε 

πρόσωπα. Είμαστε σχολικές μονάδες. Είμαστε εδώ και έχουμε συγκεκριμένες 

ανάγκες». 

 

Συμπεράσματα 

 

Έπειτα από τη συνεξέταση των διεθνών επιδιώξεων και των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

προκύπτει ότι οι τελευταίοι είναι επιλεκτικοί ως προς τις προωθούμενες εξαγγελίες. Άλλες από 

αυτές τις εφαρμόζουν όντως στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα, άλλες τις 

απορρίπτουν, ενώ κάποιες άλλες παραμένουν στη σφαίρα των διεκδικήσεων.  

Πιο συγκεκριμένα, μία από τις πρακτικές που υιοθετούν στο έργο τους είναι η εμπλοκή σε 

διαδικασίες δια βίου μάθησης, η οποία προωθείται ιδιαίτερα και από τους υπερεθνικούς 

οργανισμούς. Δείχνουν επίσης να συγκλίνουν προς τις επιδιώξεις περί διαμόρφωσης συνεργατικής 

κουλτούρας στο εργασιακό τους περιβάλλον αποδεχόμενοι παράλληλα την αναγκαιότητα της 

επιμόρφωσης. Ακόμη, η διαρκής προσωπική αναζήτηση και η κατοχή γνώσεων παραπέμπει σε μία 

σύγκλιση απόψεων μεταξύ εκπαιδευτικών και υπερεθνικών οργανισμών. Συγχρόνως, όμως, οι 

ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί αποστασιοποιούνται από άλλα συναφή προτάγματα. Οι επιφυλάξεις 

τους αφορούν, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση μηχανισμών αξιολόγησης επηρεαζόμενοι ίσως από τις 

συζητήσεις που λάμβαναν χώρα στην Ελλάδα κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας για τη 

σύνδεση της αξιολόγησης με ενδεχόμενη μισθολογική και βαθμολογική καθήλωση ή/και 

διαθεσιμότητα. 

Αμφιβολίες εκφράζονται επίσης και ως προς τον έλεγχο του επαγγελματισμού τους μέσω 

δεικτών και κριτηρίων. Απεναντίας, οι ίδιοι εστιάζουν στην παιδαγωγική αγάπη και την ικανότητα 

του εκπαιδευτικού να καλλιεργεί ηθικές αξίες στους μαθητές. Εξάλλου, στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα αναδύονται συχνά ηθικοί και συναισθηματικοί παράγοντες που αποτρέπουν την 

καθολική αποτίμηση του παιδαγωγικού έργου με πραγματιστικούς όρους και προκαθορισμένους 
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δείκτες (Association for Teacher Education in Europe [ΑΤΕΕ], 2006). Από την άλλη πλευρά, οι 

υπερεθνικοί οργανισμοί φαίνεται να κατευθύνονται προς τη διαμόρφωση ενός υβριδικού 

επαγγελματικού μωσαϊκού περιλαμβάνοντας χαρακτηριστικά του homo modernus, homo europaeus 

και homo economicus. Φαίνεται δηλαδή να αναδύεται μία νέα μορφή επαγγελματισμού που είναι 

περισσότερο συμβατή με τις αρχές του νεοφιλελευθερισμού (Snoek, Swennen, & van der Klink, 

2011). Ωστόσο, οι συμμετέχοντες αρνούνται να ενεργούν ως παθητικοί αποδέκτες αποφάσεων που 

λαμβάνονται ερήμην τους άνωθεν ή/και έξωθεν. Απεναντίας, αξιώνουν επαγγελματική 

εμπειρογνωμοσύνη και το δικαίωμα ενεργότερης εμπλοκής στις διαδικασίες διαμόρφωσης του 

επαγγελματικού τους προφίλ. Ζητούν επίσης προσαρμογή των προταγμάτων στις συνθήκες 

εργασίας που υφίστανται γενικά σε κάθε χώρα και ειδικότερα σε κάθε σχολική μονάδα. Εξάλλου, 

τα διεθνή κελεύσματα υιοθετούνται με ξεχωριστό τρόπο από τα κράτη-μέλη και τον εκάστοτε 

εκπαιδευτικό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν γενικεύσεις (Ζμας, 2009). Ως εκ τούτου, η 

δυνατότητα πρόβλεψης της τύχης των προωθούμενων πολιτικών είναι μία δύσκολη -αν όχι 

αδύνατη- υπόθεση. Έτσι, οι διεθνείς εξαγγελίες δεν εντάσσονται σε μία γραμμική διαδικασία που 

διαθέτει ντετερμινιστική επίδραση στις πρακτικές που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν στο 

καθημερινό τους έργο. Υφίσταται, δηλαδή, ένας διαχωρισμός μεταξύ ιδεολογίας, ρητορείας και 

προτιμητέας πρακτικής.  

Εν κατακλείδι, ο αναγνώστης καλείται να λάβει υπόψη ότι, εξαιτίας του μικρού αριθμού 

συμμετεχόντων και της ποιοτικής μεθόδου που ακολουθήθηκε, είναι ανέφικτη η γενίκευση των 

αποτελεσμάτων σε ευρύτερες ομάδες εκπαιδευτικών πέραν των συγκεκριμένων περιπτώσεων που 

μελετήθηκαν (Σαραφίδου, 2011). Επίσης, παρόλο που επιδιώχθηκε η διαμόρφωση ενός οικείου 

κλίματος μεταξύ της ερευνήτριας και των συνεντευξιαζόμενων, είναι δύσκολο να εγγυηθεί κανείς 

τον αυθορμητισμό ή την ειλικρίνεια των απαντήσεων. Εξάλλου, όταν τα άτομα γνωρίζουν ότι 

ερωτώνται για κάποιον ειδικό σκοπό, μεταβάλλουν αντίστοιχα και τις απαντήσεις τους, ενώ η 

παρουσία του συνεντευκτή δεν τους αφήνει ανεπηρέαστους (Verma & Mallick, 2004). Βέβαια, 

κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια υπέρβασης των προαναφερθεισών δυσκολιών, ώστε να 

προκύψουν αξιοποιήσιμα δεδομένα που θα συνεισφέρουν στην εκπαιδευτική έρευνα σχετικά με τον 

επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών.  
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Πίνακας 1. Οδηγός συνέντευξης 

Άξονες συνέντευξης 

1
ος

 άξονας: Προκαταρκτικές ερωτήσεις 

 Τι σπουδές έχετε πραγματοποιήσει; 

 Ποια είναι η συνολική διδακτική σας εμπειρία; 

 Με τι είδους σχέση εργασίας εργάζεστε στο σχολείο; 

 Συμμετέχετε σε προγράμματα επιμόρφωσης ή κατάρτισης; 

2
ος 

άξονας: Στάσεις απέναντι στα διεθνή προτάγματα περί επαγγελματισμού των 

εκπαιδευτικών 
1. Ποια είναι η στάση σας απέναντι στα διεθνή κελεύσματα περί επαγγελματικών 

κριτηρίων στο εκπαιδευτικό έργο; 

2. Πώς εκλαμβάνετε την προώθηση από τους υπερεθνικούς οργανισμούς προτύπων 

αναφοράς και δεικτών μέτρησης του επαγγελματισμού σας;  

3. Οι υπερεθνικοί οργανισμοί θεσπίζουν μηχανισμούς αξιολόγησης της 

αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών με κύριο στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας 

και αποτελεσματικότητας στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Πώς εκλαμβάνετε 

κάτι τέτοιο; 

4. Οι υπερεθνικοί οργανισμοί αναφέρουν συχνά ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

εντάσσεται σε ένα συνεχές δια βίου μάθησης. Τι σημαίνει αυτό για εσάς; 

5. Οι υπερεθνικοί οργανισμοί προωθούν τη διαμόρφωση ενός επαγγελματικού 

προφίλ των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση 

συνεργατικών πρακτικών, καθώς και την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων 

τους μέσα από συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης. Ποια από αυτά τα 

στοιχεία εφαρμόζετε στο έργο σας;  

3
ος 

άξονας: Προϋποθέσεις διαμόρφωσης επαγγελματικού προφίλ εκπαιδευτικών 
1. Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση του επαγγελματικού 

προφίλ των εκπαιδευτικών; 

2. Πιστεύετε ότι οι δράσεις των υπερεθνικών οργανισμών θα επιτύχουν χωρίς την 

εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση επαγγελματικών προτύπων; 

3. Τι θα αλλάζατε/προσθέτατε/αφαιρούσατε στις διεθνείς πρωτοβουλίες για τον 

επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών; 

 

  



 

 
 

365 

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 

 

Άννα Koκκινίδου  

Θωμαΐς Ρουσουλιώτη 
 

 

 

Περίληψη 

 

Η γλωσσομάθεια είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την κοινωνική ένταξη των μη φυσικών ομιλητών 

μιας γλώσσας, την ενίσχυση της κινητικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εύρεση 

εργασίας, κυρίως σε περιόδους κρίσης κατά τις οποίες είναι αναπόφευκτη η μετακίνηση 

πληθυσμών. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι δυνατότητες που παρέχονται στον διδάσκοντα 

της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2) για κατάταξη των μαθητών σε επίπεδα 

γλωσσομάθειας, διάγνωση των αδυναμιών τους αλλά και συμμετοχής τους σε δοκιμασίες 

πιστοποίησης γλωσσομάθειας για γενικούς σκοπούς, για επαγγελματικούς σκοπούς και για μαθητές 

ΑμεΑ, όπως αυτές υλοποιούνται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και τους συνεργαζόμενους με 

αυτό φορείς. Κάτω από αυτό το σκεπτικό παρουσιάζονται ορισμένες από τις πιο 

αντιπροσωπευτικές κατηγορίες γλωσσικών δοκιμασιών, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους και 

δίνονται ηλεκτρονικά παραδείγματα εφαρμογής τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: κατατακτήρια δοκιμασία, διαγνωστική δοκιμασία, δοκιμασίες γλωσσομάθειας για 

γενικούς/επαγγελματικούς σκοπούς, δοκιμασίες γλωσσομάθειας για ΑμεΑ 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η αξιολόγηση του επιπέδου γλωσσομάθειας με την παροχή των αντίστοιχων πιστοποιητικών 

δημιουργεί δυνατότητες κινητικότητας με στόχο την εύρεση εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά 

συμβάλλει και σε σημαντικό βαθμό στην ψυχολογική υποστήριξη και ομαλότερη κοινωνική ένταξη 

τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. 

Γενικά η αξιολόγηση διακρίνεται, ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετεί, σε δύο κατηγορίες: τη 

διαμορφωτική (formative assessment) και την αθροιστική / επιλεκτική ή τελική (summative 

assessment) (ΚΕΠΑ, 2008, pp. 269-270). Η διαμορφωτική αξιολόγηση δείχνει αν η πορεία που 

ακολουθεί ο διδάσκων είναι σωστή και δίνει πληροφορίες για το πώς πρέπει να συνεχίσει να 

διαμορφώνει, με άλλα λόγια, τη διδασκαλία. Η αθροιστική αξιολόγηση διαπιστώνει τον βαθμό 

επίτευξης του μαθητή, την επίδοσή του στο τέλος ενός προγράμματος. 

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η καταγραφή των βασικών ειδών δοκιμασιών που 

χρησιμοποιούνται κατά τη γλωσσική αξιολόγηση στη σύγχρονη Ελλάδα και η σύντομη αναφορά 

των αρχών που διέπουν μια σωστά σχεδιασμένη γλωσσική δοκιμασία. Επιχειρείται, δηλαδή, η 

παρουσίαση στον διδάσκοντα των κυριότερων ειδών γλωσσικών δοκιμασιών και των αρχών που 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη του κατά τον σχεδιασμό μιας γλωσσικής δοκιμασίας, έτσι ώστε να 

οδηγηθεί τόσο στον επιτυχή σχεδιασμό της, εφόσον το επιθυμεί, όσο και στην επιλογή της 

κατάλληλης γλωσσικής δοκιμασίας ανάλογα με το κοινό-στόχο. Επιπροσθέτως, στο άρθρο αυτό 

παρουσιάζονται είτε μέσα από παραδείγματα είτε μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων τρεις μεγάλες 

κατηγορίες γλωσσικών δοκιμασιών (α)οι κατατακτήριες δοκιμασίες β) οι διαγνωστικές δοκιμασίες 



 

 
 

366 

και γ) οι δοκιμασίες πιστοποίησης επάρκειας της γλωσσομάθειας είτε για γενικούς σκοπούς είτε για 

επαγγελματικούς σκοπούς είτε για ΑμεΑ. 

 

Είδη γλωσσικών δοκιμασιών 

 

Ο διδάσκων την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα (Γ2) θα χρειαστεί να αξιολογήσει, με 

οποιαδήποτε μορφή και αν γίνει αυτό, τους διδασκόμενούς του, διότι η διδασκαλία και η 

αξιολόγηση είναι δύο διαδικασίες που είναι μεταξύ τους αναπόσπαστα συνδεδεμένες. Kατά τη 

διάρκεια, λοιπόν, της διδακτικής πράξης, ο διδάσκων μπορεί να χρησιμοποιήσει μία ή 

περισσότερες γλωσσικές δοκιμασίες ανάλογα με το τι επιδιώκει κάθε φορά να διαπιστώσει. 

Άλλωστε, το πόσο κατάλληλη είναι μια γλωσσική δοκιμασία εξαρτάται από τα σκοπό για τον οποίο 

χρησιμοποιείται. Ο προσδιορισμός του σκοπού για τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση, όπως και ο 

προσδιορισμός των επιμέρους στόχων της, αποτελούν βασικά στοιχεία προκειμένου ο 

κατασκευαστής της γλωσσικής δοκιμασίας να επιλέξει, να σχεδιάσει και να προσαρμόσει στις 

ανάγκες των μαθητών του –στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό- τη διαδικασία αξιολόγησης που 

τελικά θα ακολουθήσει. Οι γλωσσικές δοκιμασίες διακρίνονται σε τέσσερις τύπους
50

: στις 

δοκιμασίες κατάταξης, στις δοκιμασίες διάγνωσης, στις δοκιμασίες προόδου και επίδοσης μέσα 

στην τάξη
51

 και στις δοκιμασίες επάρκειας. 

 

Δοκιμασίες κατάταξης (Placementtests) 

 

Μια δοκιμασία κατάταξης σχεδιάζεται για να κατατάξει τους νέους μαθητές σε ομάδες 

διδασκαλίας, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα μαζί με άλλους μαθητές που 

έχουν το ίδιο επίπεδο με αυτούς. Οι δοκιμασίες κατάταξης αποτελούν μια ξεχωριστού τύπου 

διαγνωστική δοκιμασία, η οποία έχει ως πρωταρχικό στόχο της να κατατάξει σε επίπεδα τους 

μαθητές, χωρίς, βέβαια, να αποκλείεται και η παροχή διαγνωστικών πληροφοριών για το γλωσσικό 

επίπεδο των μαθητών. 

Σε κάθε περίπτωση ο διδάσκων, ο οποίος επιθυμεί να κατατάξει τους μαθητές του κατά την 

αρχή της μαθησιακή διαδικασίας, θα μπορούσε να βρει μια δοκιμασία κατάταξης και να την 

εφαρμόσει στην τάξη του. Ωστόσο, τα πιο επιτυχημένα τεστ κατάταξης είναι αυτά που 

κατασκευάζονται επί τούτου και για συγκεκριμένες διαδικασίες κατάταξης. Με άλλα λόγια η 

επιτυχημένη εφαρμογή τους εξαρτάται από τον προϋπάρχοντα προσδιορισμό των βασικών 

γλωσσικών δεξιοτήτων που προαπαιτείται να έχει κατακτήσει ο μαθητής ανάλογα με το επίπεδο 

διδασκαλίας στον εκάστοτε φορέα εκπαίδευσης. Για αυτόν το λόγο κάθε κατατακτήρια δοκιμασία 

κρίνεται σκόπιμο να κατασκευάζεται από τον φορέα που πρόκειται να την εφαρμόσει για να 

κατατάξει τους μαθητές του, καθώς πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για «εσωτερική 

κατανάλωση»/κατάταξη των μαθητών που παρακολουθούν μαθήματα ή πρόκειται να 

παρακολουθήσουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα (Hughes, 2003, p. 17). 

Αναμφίβολα η κατασκευή μιας κατατακτήριας δοκιμασίας είναι πολλές φορές χρονοβόρα και 

κουραστική, όμως ο χρόνος και η προσπάθεια που απαιτούνται για την κατασκευή της 

αντισταθμίζονται στη συνέχεια, όσον αφορά τουλάχιστον τον διδάσκοντα, από τη διευκόλυνση της 

μαθησιακής διαδικασίας χάρη στην ακριβοδίκαιη κατάταξη των μαθητών. Προς την κατεύθυνση 

αυτή ένα ακόμα εργαλείο στα χέρια του διδάσκοντα αποτελούν οι διαγνωστικές δοκιμασίες 

(διαγνωστικά τεστ). Οι διαγνωστικές δοκιμασίες, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω, είναι αυτές 

που έχουν ως κύριο στόχο τους την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας. 

Για μια πρώτη γεύση από μια κατατακτήρια δοκιμασία γλωσσομάθειας μπορεί κανείς να 

χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.hau.gr/?i=greek-language-

                                                      
50

 Για τη διάκριση των γλωσσικών δοκιμασιών βλ. και Bachman (1990, p. 71). 
51

Για τις δοκιμασίες προόδου (progressachievementtests) ─που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων─ 

και τις δοκιμασίες επίδοσης (finalachievementtests), ─που πραγματοποιούνται στο τέλος ενός προγράμματος 

διδασκαλίας─, με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι οι διδάσκοντες γλώσσας, δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα εργασία. 

http://www.hau.gr/?i=greek-language-program.el.greek-courses-placement
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program.el.greek-courses-placement στην οποία έχει αναρτηθεί από την Ελληνοαμερικανική 

Ένωση κατακτήρια δοκιμασία γλωσσομάθειας για την ελληνική γλώσσα, έτσι ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι υποψήφιοι μαθητές στον προαναφερθέντα φορέα να διαπιστώσουν το επίπεδο 

ελληνομάθειάς τους και στη συνέχεια να ενταχτούν στα ανάλογα τμήματα παρακολούθησης 

γλωσσικών μαθημάτων. 

 

Διαγνωστικές γλωσσικές δοκιμασίες (Diagnostictests) 

 

Eίναι γενικότερα αποδεκτή, σύμφωνα με τον Alderson (2005), η σημασία της αξιολόγησης κατά τη 

διαδικασία διδασκαλίας και γενικότερα εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Οι διδάσκοντες 

αισθάνονται πάντα την ανάγκη να ξέρουν τι ήξεραν από πριν οι μαθητές τους, τι έμαθαν κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας και γενικότερα ποια είναι τόσο τα δυνατά όσο και τα αδύνατά τους 

σημεία κατά την εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Με αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση να 

σχεδιάσουν αρτιότερα τη διδακτική διαδικασία, να καθοδηγήσουν τους μαθητές τους και να τους 

προσφέρουν την απαιτούμενη ανατροφοδότηση όποτε αυτό χρειαστεί. 

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι πολύ συχνά η ανατροφοδότηση που παίρνουν οι μαθητές από τις 

διαφόρων ειδών δοκιμασίες, στις οποίες παίρνουν μέρος, πολλές φορές αργεί από μερικές μέρες, 

όταν πρόκειται για μια δοκιμασία επίδοσης μέχρι και μερικούς μήνες, όταν πρόκειται για 

δοκιμασία επάρκειας ευρείας κλίμακας. Ωστόσο, υπάρχει ένα είδος δοκιμασίας στο οποίο τα 

αποτελέσματα δίνονται στους διδασκόμενους στο αμέσως επόμενο μάθημα και αυτή είναι η 

διαγνωστική δοκιμασία. Για αυτό και τα αποτελέσματα της διαγνωστικής δοκιμασίας επηρεάζουν 

άμεσα τη διδασκαλία. 

Μια διαγνωστική γλωσσική δοκιμασία ελέγχει την πρόοδο των μαθητών όσον αφορά την 

εκμάθηση συγκεκριμένων στοιχείων της διδακτικής διαδικασίας. Έτσι, η διαγνωστική δοκιμασία 

βοηθά τον διδάσκοντα να αποφασίσει τι επιπλέον πρέπει να διδάξει ή τι πρέπει να διδαχτεί ξανά. 

Τον βοηθά να σχεδιάσει σωστά τη γλωσσική διδασκαλία, να την προσαρμόσει στις ανάγκες των 

μαθητών συνολικά και ατομικά και να αναζητήσει νέες μεθόδους και πρακτικές, ώστε να 

ξεπεραστούν συγκεκριμένα προβλήματα. Επιπλέον, η διαγνωστική δοκιμασία μπορεί να 

εξυπηρετήσει και στόχους αυτοαξιολόγησης και αυτοδιδασκαλίας. Ο βαθμός, βέβαια, στον οποίο 

οι μαθητές έχουν κατακτήσει συνολικά τα γλωσσικά στοιχεία, τα οποία έχουν διδαχθεί, 

προσδιορίζεται από τις δοκιμασίες επίδοσης. 

Οι διαγνωστικές δοκιμασίες διαχωρίζονται στα εγχειρίδια που πραγματεύονται τη γλωσσική 

αξιολόγηση από τις δοκιμασίες κατάταξης, τις δοκιμασίες επίδοσης που χρησιμοποιούνται μέσα 

στην τάξη για μια πρώτη αξιολόγηση της γλωσσομάθειας των μαθητών και τις δοκιμασίες 

επάρκειας που σε ευρεία κλίμακα εφαρμόζονται με απώτερο στόχο την πιστοποίηση της 

γλωσσομάθειας. 

Στo γλωσσάρι της Ένωσης Εξεταστών Ευρώπης (The Association of Language Testers in 

Europe) (εφεξής ALTE) (1999) ως διαγνωστική ορίζεται εκείνη η δοκιμασία «…η οποία 

χρησιμοποιείται προκειμένου να διαπιστωθούν τόσο τα δυνατά όσο και τα αδύνατα σημεία των 

διδασκόμενων μαθητών. Τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τη μελλοντική εκπαίδευση, εκμάθηση και διδασκαλία» (ALTE, 

1998). 

Βέβαια, πολύ συχνά η διαγνωστική δοκιμασία ταυτίζεται με την κατατακτήρια δοκιμασία της 

οποίας σε κάθε περίπτωση τελικός στόχος είναι η κατανομή των μαθητών σε τάξεις ή επίπεδα 

ανάλογα των γνώσεων και των ικανοτήτων τους, καθώς τα αποτελέσματα μιας διαγνωστικής 

δοκιμασίας μπορούν να αξιοποιηθούν και ως προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποιες φορές όμως είναι 

δυνατό να συμβεί και το αντίθετο, δηλαδή μια κατατακτήρια δοκιμασία ή μια δοκιμασία επίδοσης 

ή επάρκειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διαγνωστική (Davies et al., 1999). 

Ο Βachman (1990, p. 60) διατυπώνει την άποψη ότι κάθε είδους δοκιμασία μπορεί να παράσχει 

διαγνωστικές πληροφορίες. Άλλωστε, οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από κάθε είδους 

γλωσσική δοκιμασία μπορούν να αξιοποιηθούν για να διαπιστωθεί ο κατάλληλος τύπος και το 

κατάλληλο επίπεδο διδασκαλίας των μαθητών, όπως και οι δραστηριότητες που μπορούν να 
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λάβουν χώρα μέσα στην τάξη. Από τη άλλη πλευρά, βέβαια, οι απαντήσεις των μαθητών σε μια 

δοκιμασία κατάταξης, επίδοσης ή επάρκειας, εφόσον συγκεντρωθούν, μελετηθούν συστηματικά 

και τύχουν στατιστικής ανάλυσης, μπορούν να μας δώσουν σημαντικές πληροφορίες για τα 

αδύνατα σημεία των μαθητών και κατά συνέπεια καθένα από τα παραπάνω είδη δοκιμασίας να 

λειτουργήσει ως διαγνωστική δοκιμασία. 

Όπως υποστηρίζουν οι Alderson et al.(1995, p. 12) μια διαγνωστική δοκιμασία μπορεί να μας 

δώσει πληροφορίες για τις περιοχές εκείνες που οι μαθητές χρειάζονται περαιτέρω βοήθεια. Για 

αυτόν τον λόγο οι διαγνωστικές δοκιμασίες πρέπει να είναι γενικές και να μας δίνουν πληροφορίες 

για το εάν ο μαθητής για παράδειγμα χρειάζεται ιδιαίτερη βοήθεια σε μία από τις τέσσερις βασικές 

γλωσσικές δεξιότητες ή ακόμη και πιο ειδικές πληροφορίες, εντοπίζοντας τα αδύνατά του σημεία, 

για παράδειγμα στη χρήση της γραμματικής. 

Ως εκ τούτου, είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να κατασκευαστούν γλωσσικές δοκιμασίες με την 

εφαρμογή των οποίων να εντοπίζονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των μαθητών λόγω της 

ίδιας της φύσης της γλώσσας η οποία χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα. Για αυτόν τον λόγο 

υπάρχουν ελάχιστες πραγματικές διαγνωστικές δοκιμασίες. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

χρησιμοποιούνται μέσα στην τάξη οι δοκιμασίες επίδοσης και επάρκειας οι οποίες, με μη 

συστηματικό τρόπο, επιτελούν πολλές φορές διαγνωστικό σκοπό. 

Χωρίς αμφιβολία θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιούνται εξετάσεις που επιτρέπουν στους 

διδάσκοντες και τους μαθητές τη διάγνωση των δυνατών και των αδύνατών τους σημείων
52

. 

Ειδικότερα, όσον αφορά γλωσσικές δοκιμασίες υψηλού διακυβεύματος, όπως είναι για παράδειγμα 

οι εξετάσεις για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο ή οι εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του επί 

μακρόν διαμένοντος, οι συνέπειες της ενδεχόμενης αποτυχίας είναι βαρύνουσας σημασίας και για 

αυτόν τον λόγο η κατασκευή ποιοτικών διαγνωστικών δοκιμασιών είναι υψίστης σημασίας, αν και 

στον τομέα της διδασκαλίας της δεύτερης/ξένης γλώσσας η κατασκευή διαγνωστικών δοκιμασιών 

συχνά δεν αντιμετωπίζεται με τη δέουσα βαρύτητα και προσοχή. 

 

Δοκιμασίες Επάρκειας 

 

1. Δοκιμασίες επάρκειας (Proficiencytests) για γενικούς σκοπούς 

 

Στόχος μιας δοκιμασίας επάρκειας είναι να αξιολογήσει την ικανότητα του μαθητή να εφαρμόζει 

σε πραγματικές συνθήκες όσα έχει μάθει. Η δοκιμασία επάρκειας απαντά στο ερώτημα τι μπορεί να 

κάνει ο μαθητής με όσα έχει μάθει και ουσιαστικά αποτελεί το βασικό εργαλείο αξιολόγησης του 

επιπέδου γλωσσομάθειάς του. Η δοκιμασία επάρκειας αξιολογεί τις γενικές γλωσσικές ικανότητες 

και δεν περιορίζεται από γλωσσικά μαθήματα, αναλυτικά προγράμματα ή μεμονωμένες γλωσσικές 

δεξιότητες.  

Σε μια δοκιμασία επάρκειας μπορεί να πάρει μέρος οποιοσδήποτε επιθυμεί να πιστοποιήσει τις 

γνώσεις του στη δεύτερη/ξένη γλώσσα ανεξάρτητα με το αν έχει διδαχθεί με συστηματικό τρόπο τη 

γλώσσα ή την έχει κατακτήσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

Ωστόσο, το ερώτημα που εγείρεται είναι το τι πραγματικά σημαίνει η λέξη «επαρκής». Σε 

ορισμένες περιπτώσεις γλωσσικών δοκιμασιών ως «επαρκής» χαρακτηρίζεται αυτός που γνωρίζει 

επαρκώς τη γλώσσα που απαιτείται να χρησιμοποιηθεί για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Τέτοια 

περίπτωση θα ήταν η συμμετοχή ενός μαθητή σε μια δοκιμασία προκειμένου να ελεγχθεί αν το 

επίπεδο γλωσσομάθειάς του στην αγγλική γλώσσα είναι επαρκές, για να πραγματοποιήσει 

προπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία (Hughes 2003, p. 11). 

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις δοκιμασιών γλωσσομάθειας η έννοια της επάρκειας είναι πιο 

γενική. Συνηθισμένο παράδειγμα αποτελούν οι εξετάσεις φορέων που παρέχουν πιστοποιητικά 

γλωσσομάθειας, όπως είναι το Βρετανικό Συμβούλιο με τα πιστοποιητικά που δίνει για εξετάσεις 
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 Για το διαγνωστικό τεστ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας που προτείνεται σε όσους επιθυμούν να μέρος στις 

εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας στην ελληνική γλώσσα, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς την 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.greek-language.gr/certification/tests/index.html 
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γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (Lower) και Γ2 (Proficiency) για την αγγλική γλώσσα, το Goethe για 

τη γερμανική γλώσσα, το Γαλλικό Ινστιτούτο για τη γαλλική, κλπ. Στην ίδια κατηγορία εξετάσεων 

εντάσσονται και οι εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας που πραγματοποιεί το 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ). Άλλωστε, οι δοκιμασίες αυτού του τύπου έχουν ως στόχο να 

διαπιστωθεί κατά πόσο οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις έχουν κατακτήσει ένα προκαθορισμένο 

επίπεδο γλωσσομάθειας βάσει προδιαγραφών που έχουν προκαθορισθεί. Για την Ελλάδα και για 

όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προδιαγραφές δεν είναι άλλες από αυτές που θέτει το 

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ). 

Εφόσον οι φορείς που διενεργούν εξετάσεις γλωσσομάθειας βασίζονται στην περιγραφή των 

επιπέδων γλωσσομάθειας και την ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων, όπως αυτές 

περιγράφονται από το ΚΕΠΑ, μπορεί να γίνει λόγος για δίκαιη αξιολόγηση και πιστοποιητικά 

γλωσσομάθειας αναγνωρισμένα σε όλη, τουλάχιστον, την Ευρώπη με απώτερο αποτέλεσμα κοινά 

αποδεκτή αναγνώριση επιπέδου γλωσσομάθειας σε όλες τις χώρες.Υπό την παραπάνω προϋπόθεση, 

όλοι οι εμπλεκόμενοι στη γλωσσική δοκιμασία (διδάσκοντες, μαθητές, εργοδότες κλπ.) είναι σε 

θέση να αποφασίσουν αν η εξεταστική δοκιμασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό που 

θέλουν και φυσικά είναι σε θέση να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματά της. 

Ένα ακόμη κοινό στοιχείο των εξετάσεων επάρκειας είναι ότι δεν στηρίζονται σε κανένα 

αναλυτικό πρόγραμμα ή σειρά μαθημάτων τα οποία θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει 

υποχρεωτικά οι συμμετέχοντες στις δοκιμασίες. Είναι, όμως, κοινά αποδεκτό, σύμφωνα με τον 

Hughes (2003, p. 12) ότι τα αποτελέσματα σε τέτοιου είδους γλωσσικές δοκιμασίες επιδρούν 

σημαντικά τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη μέθοδο διδασκαλίας που ακολουθείται. Με άλλα 

λόγια η αναδραστική τους επίδραση στη διδακτική πράξη μπορεί να είναι είτε ωφέλιμη είτε 

επιβλαβής για τη διδασκαλία αναλόγως με τον τρόπο που θα τη διαχειριστεί ο διδάσκων. 

Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι μετά την ολοκλήρωση μιας 

δοκιμασίας επάρκειας μπορεί να αξιολογηθεί και η καταλληλότητα του διδακτικού υλικού που 

χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας προκειμένου να προετοιμαστούν 

οι μαθητές για τη δοκιμασία επάρκειας (Υψηλάντης 2009, σ. 86) και ο διδάσκων να πράξει 

αναλόγως λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των εκάστοτε μαθητών του στις δοκιμασίες 

επάρκειας. Δείγματα των δοκιμασιών επάρκειας στην ελληνική γλώσσα που πραγματοποιεί το ΚΕΓ 

είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.greek-

language.gr/certification/node/12.html 

 

2. Δοκιμασία επάρκειας για επαγγελματικούς σκοπούς (Proficiency test for vocational purposes) 

 

Στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης και κατάρτισηςτo ζήτημα της πιστοποίησης της ελληνομάθειας 

συνδέεται άμεσα με την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων ή/και την αναγνώρισή τους. 

Επιπλέον, η πιστοποίηση της ελληνομάθειας ενηλίκων πολιτών τρίτων χωρών, που διαμένουν στην 

Ελλάδα, ενδέχεται να αφορά τη δυνατότητα πολιτογράφησής τους και την έκδοση άδειας 

παραμονής στη χώρα, κράτος-μέλος της Ε.Ε. Tο θέμα της πιστοποίησης της γλωσσομάθειας 

ρυθμίζεται ενδοκοινοτικά βάσει οδηγιών που διαφοροποιούν τους δικαιούχους σε πολίτες κρατών-

μελών της Ε.Ε. (τους οποίους αφορούν ζητήματα αναγνώρισης των επαγγελματικών και 

ακαδημαϊκών προσόντων) και πολίτες τρίτων χωρών (τους οποίους αφορούν επιπλέον και 

ζητήματα διαμονής ή/και πολιτογράφησης). Συνεπώς, η πιστοποίηση της επάρκειας της 

ελληνομάθειας είναι μια συστηματική εξέταση που αφορά προηγούμενες διαδικασίες και συχνά 

συνιστά απαραίτητο μέρος μιας άλλης, ευρύτερης, διαδικασίας.  

Εν προκειμένω, παρουσιάζεται το ζήτημα της πιστοποίησης της ελληνομάθειας για 

επαγγελματικούς σκοπούς, όπως διατυπώνεται στο Π.Δ. 38/2010 που συνιστά ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Στο άρθρο 52 (αντιστοίχως άρθρο 53 της Οδηγίας) αναφέρεται πως οι 

γλωσσικές γνώσεις στην ελληνική γλώσσα είναι απαραίτητες για την άδεια άσκησης επαγγέλματος 

βάσει της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας. Έτσι, ο αιτών 

την αναγνώριση θα πρέπει να πιστοποιεί, σύμφωνα με το επάγγελμα που επιθυμεί να ασκήσει, την 

απαραίτητη ελληνομάθεια: «Οι δικαιούχοι της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων 

http://www.greek-language.gr/certification/node/12.html
http://www.greek-language.gr/certification/node/12.html
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πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του 

επαγγέλματος στην Ελλάδα» (άρθρο 52, Γλωσσικές Γνώσεις, Π.Δ. 38/2010), σύμφωνα με τον 

Οδηγό χρήσης της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ (βλ. 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_el.pdf), με σκοπό την 

διευκόλυνση της κινητικότητας και της απασχολησιμότητας στην ευρωπαϊκή αγορά, διευκρινίζεται 

πως το κράτος-μέλος «μπορεί να» −θεσπίζοντας έτσι τη δυνατότητα για διακριτική ευχέρεια του 

κράτους-μέλους− απαιτήσει ο δικαιούχος άσκησης επαγγελματικού έργου να γνωρίζει τη γλώσσα 

της χώρας υποδοχής, όταν αυτό δικαιολογείται λόγω της φύσης του επαγγέλματος που επιθυμεί να 

ασκήσει. Με βάση όλα τα παραπάνω, γίνει κατανοητό ότι εγείρονται μείζονα ζητήματα 

διασύνδεσης της γλωσσικής επάρκειας με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, με τη 

δυνατότητα επαγγελματικής κινητικότητας και την επίτευξη της πολυπόθητης ισοδυναμίας. Το 

ΚΕΓ έχοντας ενσωματώσει τις κοινές ευρωπαϊκές συντεταγμένες και έχοντας ήδη καθιερώσει το 

σύστημα των Κοινών Επιπέδων Αναφοράς του ΚΕΠΑ, βάσει του Π.Δ. 60/2010, διενεργεί ειδικές 

εξετάσεις για επαγγελματικούς σκοπούς (http://www.greek-language.gr/certification/node/19.html), 

στη βάση ειδικών Αναλυτικών Προγραμμάτων, στο επίπεδο Α2, χωρίς την εξέταση της παραγωγής 

γραπτού λόγου, από την οποία εξαιρούνται οι υποψήφιοι για το «πιστοποιητικό ελληνομάθειας για 

ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς». Αξίζει τον κόπο να αναφερθεί στο σημείο αυτό πως οι 

συμμετέχοντες στις δοκιμασίες επάρκειας για γενικούς σκοπούς εξετάζονται και στις τέσσερις 

γλωσσικές δεξιότητες, Κατανόηση Προφορικού, Κατανόηση Γραπτού, Παραγωγή Προφορικού και 

Παραγωγή Γραπτού Λόγου.  

Ως εκ τούτου, η εξέταση για ειδικούς επαγγελματικούς διαφοροποιείται από τις εξετάσεις 

ευρείας κλίμακας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στα επίπεδα Α1-Γ2 για την ελληνική 

γλώσσα
53

, καθώς είναι ειδικά προσαρμοσμένη και εντάσσεται στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης 

(Αντωνοπούλου & Σακελλαρίου, 2013). Οι συγκεκριμένες εξετάσεις διεξάγονται μόνο στο επίπεδο 

Α2, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συγκρότηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, 

προκειμένου να γίνει αντιστοίχιση του επαγγελματικού προφίλ των υποψηφίων στις εξετάσεις με 

την απαιτούμενη γλωσσική επάρκεια. Με μορφή σχήματος θα μπορούσαμε να αναπαραστήσουμε 

τη διαδικασία πιστοποίησης γλωσσομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς ως ακολούθως:  

 

Σχήμα 1: Πλαίσιο ένταξης της πιστοποίησης γλώσσας για επαγγελματικούς σκοπούς  

 

Συνακόλουθα, ο αιτών την αναγνώριση των επαγγελματικών ή/και ακαδημαϊκών του 

προσόντων οφείλει να λάβει την ανάλογη γλωσσική εκπαίδευση που θα είναι προσαρμοσμένη 

στους στόχους τους οποίους θέλει να επιτύχει. Πιο συγκεκριμένα, η γνώση της καθιερωμένης 
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 Περισσότερες πληροφορίες για τις εξεταζόμενες δεξιότητες και τη δομή των επιπέδων στην ιστοσελίδα: 
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γλώσσας σχετίζεται άμεσα με την κοινωνική κινητικότητα (Ηοgan-Brun et al., 2009, p. 35) και έτσι 

καθίσταται η εκμάθησή της καθίσταται επιτακτική ανάγκη. Αντιθέτως, η έλλειψη εκμάθησής της 

όχι μόνο συνάδει με την απομάκρυνση από τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης και 

κοινωνικής ανοδικότητας, αλλά και με την περιθωριοποίηση. 

Επιπλέον, η ύπαρξη μεταναστών στην Ε.Ε συνδέεται άμεσα με ζητήματα επαγγελματικής 

κινητικότητας. Ήδη το 2006 περίπου 20 εκατομμύρια (εκ.) μετανάστες ζούσαν σε κράτη-μέλη της 

Ε.Ε., ενώ το έτος 2013 ─ως πλέον πρόσφατη καταγραφή σύμφωνα με την Eurostat (2015)─ 3,4 εκ. 

μετανάστες μετακινήθηκαν σε κάποιο από τα 28 κράτη-μέλη εκ των οποίων το 1, 2 εκ. αφορά την 

ενδοκοινοτική μετακίνηση πολιτών άλλων κρατών-μελών. Σύμφωνα δε με τις μέχρι τώρα ενδείξεις 

το έτος 2015 θα ανακηρυχθεί το έτος με τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές. Ανεξάρτητα με το 

αν αυτά τα άτομα δουλεύουν ως γιατροί, νοσηλευτές, ειδικοί εφαρμογών ή εργάτες, οι 

γλωσσικοπολιτισμικές παράμετροι που πρέπει να (συν)υπολογιστούν θέτουν μια τεράστια 

πρόκληση για την πολιτότητα, την κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση, καθώς και την ισότητα 

επαγγελματικών ευκαιριών (Glaser et al., 2007, p. 20). 

Κάτω από το ίδιο σκεπτικό είναι σημαντικό, όταν εξετάζεται η γλώσσα για επαγγελματικούς 

σκοπούς και με προφανή στόχο να ανταποκρίνεται η γλωσσική επάρκεια στις ανάγκες του 

επαγγέλματος (π.χ. χρήση ειδικής γλώσσας και ορολογίας, συγκεκριμένες γλωσσικές ρουτίνες 

κτλ.), η γλωσσική ικανότητα που εξετάζεται να αφορά όσο το δυνατόν περισσότερο τη γενικότερη 

επικοινωνιακή ικανότητα του υποψηφίου, καθώς οι προεκτάσεις της αξιολόγησης αγγίζουν το 

ευρύτερο περικείμενο της ζωής και της δραστηριότητας του υποψηφίου (Milroy & Milroy, 1999, p. 

130). 

Με στόχο την αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση και ανταπόκριση του πιστοποιητικού 

ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε 

να καταστεί δυνατό να αξιολογείται με ακρίβεια η γλωσσική επάρκεια που αφορά τον εκάστοτε 

επαγγελματικό κλάδο, κρίνεται σκόπιμο να οργανωθεί το αντίστοιχο Αναλυτικό Πρόγραμμα για 

επαγγελματικούς σκοπούς −ήδη υπάρχουν Αναλυτικά Προγράμματα για επαγγελματικούς σκοπούς 

για τα επίπεδα Α2 και Β2− από το κατώτερο (Α1) μέχρι το ανώτερο επίπεδο ελληνομάθειας (Γ2) 

και να σχεδιαστεί με επιμέλεια η γλωσσική πολιτική στους πυλώνες της εκμάθησης, της 

διδασκαλίας και της αξιολόγησης. 

 

3. ΔοκιμασίεςεπάρκειαςγιαΑμεΑ(Proficiency tests for students with special needs) 

 

Το ΚΕΓ, στο πλαίσιο υλοποίησης ενός σημαντικού συγχρηματοδοτούμενου έργου που αφορούσε 

τη βελτιστοποίηση του συστήματος της ελληνομάθειας, ανέλαβε να υλοποιήσει δράση για τα ΑμεΑ 

με τίτλο: «Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία, εκμάθηση, πιστοποίηση της ελληνικής σε άτομα 

με αναπηρίες» επιχειρώντας έτσι, σε συνάρτηση με μια δράση που αφορά την εξ αποστάσεως 

πιστοποίηση της ελληνομάθειας υποψηφίων με αναπηρία, να οργανώσει ένα μεθοδολογικό, αλλά 

και πρακτικό συνεκτικό πλαίσιο για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για ΑμεΑ και στη 

συνέχεια την πιστοποίηση της προαναφερθείσας γνώσης. Αρχικά, μελετήθηκε το νομικό και το 

ευρύτερο πλαίσιο που αφορά τα ΑμεΑ, καθώς η μελέτη του αποκαλύπτει τους εκπαιδευτικούς, 

πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς προσανατολισμούς της οργανωμένης πολιτείας απέναντι 

στις «ευπαθείς ομάδες, τις λεγόμενες κοινωνικές μειονότητες» (Μακρίδης, 2012 και Κουρουμπλής, 

2000), όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Στη συνέχεια, κλήθηκαν ειδικοί συνεργάτες και 

συγκεκριμένα διδάσκοντες, ψυχολόγοι και επιστημονικοί συνεργάτες από ειδικούς φορείς, όπως το 

Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), το σχολείο κωφών, κέντρα 

συμβουλευτικής ψυχολογίας και λογοθεραπείας, να οργανώσουν διδακτικό υλικό, να σχεδιάσουν 

ειδικά εξεταστικά θέματα και να προτείνουν ειδικές εφαρμογές, καθώς και λογισμικά για την 

αποτελεσματικότερη δυνατή διδασκαλία και αξιολόγηση της ελληνικής ως Γ2 σε ΑμεΑ.  

Το περιβάλλον που φιλοξενεί το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται στον ιστοχώρο: 

http://www.greek-language.gr/certification/amea/index.html και έχει ως στόχο την υποστήριξη των 

διδασκόντων, των ερευνητών, των μαθητών και όλων των ενδιαφερόμενων ατόμων και φορέων για 

την εκμάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση της ελληνικής σε ΑμεΑ. Συνεπώς, οργανώθηκε ένα 

http://www.greek-language.gr/certification/amea/index.html
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συνεκτικό πλαίσιο που φιλοδοξεί να συνδράμει ουσιαστικά στα ζητήματα ελληνομάθειας των 

ατόμων με προβλήματα όρασης, ακοής, καθώς και των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Το 

υλικό, σύμφωνα με τις ταγές της σύγχρονης εκπαίδευσης, αλλά και με στόχο να απευθυνθεί σε όσο 

το δυνατό ευρύτερο κοινό (δεδομένου πως το κοινό-στόχος του ΚΕΓ είναι διεθνές και αφορά τους 

ελληνόφωνους/ελληνομαθείς σε όλον τον κόσμο), συμπληρώνεται από βιντεοδιαλέξεις και 

διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Στο συγκεκριμένο έργο, όπως και σε όλες τις 

συστηματικές προσπάθειες του ΚΕΓ για τη στήριξη και προβολή της ελληνικής γλώσσας, έμφαση 

δίνεται στη διδασκαλία της γλώσσας, ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους του ΚΕΠΑ και όπως 

αναφέρει και η επιστημονική ομάδα για τους μαθητές με προβλήματα όρασης: «Η χρήση 

αποδεκτής γλώσσας αποτελεί ένα σημαντικό στόχο για όλους όσους μαθαίνουν μία ξένη γλώσσα. 

Κάτι τέτοιο ισχύει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στην περίπτωση μαθητών με προβλήματα 

όρασης». 

Απώτερος σκοπός της προαναφερθείσας δράσης του ΚΕΓ είναι η ανάπτυξη μιας εγκάρσιας 

ικανότητας, τόσο γλωσσικής όσο και διαπολιτισμικής με απώτερο σκοπό τη συνολική καλλιέργεια 

της επικοινωνιακής ικανότητας (Camilleri-Grima et al., 2007, p. 71). Σημειώνεται, τέλος, πως το εν 

λόγω έργο συνιστά μια καινοτόμο προσπάθεια του ΚΕΓ που επιχειρεί να αρθρώσει ένα 

συστηματικό και συνεκτικό πλαίσιο για τη διδασκαλία της ελληνικής σε ΑμεΑ, με σκοπό την 

πιστοποίηση των γλωσσικών δεξιοτήτων τους στην ελληνική γλώσσα ως Γ2 βάσει ειδικών 

εξετάσεων οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν τα ΑμεΑ και θα απευθύνονται και σε αυτά. Η 

προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και εντάσσεται στους προγραμματικούς στόχους του φορέα.  
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Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ:  
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Θεόδωρος Κουτρούκης 

 

 

 

Περίληψη 

 

Η συνδικαλιστική εκπαίδευση και επιμόρφωση (ΣΕΕ) θεωρείται ένας ουσιαστικός παράγοντας που 

επηρεάζει το εγχείρημα των εργαζομένων να αυξήσουν τη συνδικαλιστική πυκνότητα και 

αποτελεσματικότητα, αλλά και να εμπλουτίσει τις γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων.  

Σκοπός της εργασίας είναι να επισκοπήσει τη σχετική βιβλιογραφία σε διάφορες όψεις της ΣΕΕ 

όπως είναι η έννοια, οι καταβολές, ο ρόλος, το περιεχόμενο, οι αρχές, η τυπολογία και οι 

επιδράσεις της. Στη συνέχεια εξετάζονται οι δράσεις που έχει δρομολογήσει ο κύριος φορέας ΣΕΕ 

στην Ελλάδα (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) την τελευταία περίοδο της οικονομικής ύφεσης. Τέλος, ορισμένες 

συμπερασματικές παρατηρήσεις γύρω από την επίδραση και το μέλλον της ΣΕΕ σε συνθήκες 

έφεσής και υψηλής ανεργίας συζητιούνται. Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι αποστολή της ΣΕΕ είναι 

να προωθήσει την κοινωνική αλλαγή αυξάνοντας τα ποσοστά συνδικαλιστικής ένταξης, 

ενισχύοντας την εργατική αντιπροσώπευση σε διάφορα τριμερή όργανα, εντάσσοντας νέες 

κατηγορίες απασχολουμένων στην εργατική τάξη, ενισχύοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο και 

ενδυναμώνοντας την κοινωνική εταιρικότητα. Το εγχείρημά αυτό στην Ελλάδα είναι δύσκολο αλλά 

βαρυσήμαντο.  

Λέξεις-κλειδιά: συνδικάτα, ύφεση, συνδικαλιστική εκπαίδευση και επιμόρφωση 

 

 

Εισαγωγή 

 

Ο συνδικαλισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με ρίζες στην εποχή της πρώιμης βιομηχανικής 

επανάστασης (Poole, 1984). Πρόκειται ουσιαστικά για τη συστηματική προσπάθεια των μισθωτών 

να συσσωματωθούν σε οργανώσεις όμοιου επαγγελματικού ή εργοστασιακού χαρακτήρα με σκοπό 

να προωθήσουν συλλογικά τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής θέσης των εργαζομένων. 

Η δημιουργία των πρώτων συνδικαλιστικών οργανώσεων των μισθωτών ανάγεται στο τέλος του 

18
ου 

αιώνα στην Βρετανία και αργότερα αντίστοιχες οργανώσεις δημιουργήθηκαν στην Γερμανία, 

την Γαλλία, την Πολωνία κ.λπ. (Κατσανέβας, 1997). Για να υπάρξουν και να δραστηριοποιηθούν 

με επιτυχία οι εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις ο Κατσανέβας υποστηρίζει ότι απαιτούνται 

τρεις βασικές προϋποθέσεις (1997:132): α) συνεχής επαφή ανάμεσα στους μισθωτούς β) ύπαρξη 

διακεκριμένων ατόμων μεταξύ των μισθωτών –με οργανωτική ικανότητα και εκπαίδευση- οι οποίοι 

να τους εκπροσωπούν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και γ) οικονομικοί πόροι για την 

αντιμετώπιση των εξόδων.  

Είναι πρόδηλο ότι η εκπαίδευση είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας για την δημιουργία και 

την αποτελεσματικότητα των εργατικών σωματείων γιατί η συνδικαλιστική πρακτική απαιτεί πλέον 

τη συμμετοχή των εργατικών στελεχών σε δύσκολες και απαιτητικές διαδικασίες κοινωνικού 

διαλόγου, σύγκρουσης, συλλογικής διαπραγμάτευσης και τριμερών διαβουλεύσεων με το κράτος 

και την εργοδοσία αλλά και συμμετοχή σε όργανα διοίκησης ή γνωμοδότησης για μια σειρά 
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θεμάτων που άπτονται της κοινωνικής, οικονομικής και εργατικής πολιτικής. Τον κρισιμότερο ίσως 

ρόλο στην διεύρυνση του εκπαιδευτικού υπόβαθρου και επομένως την αποτελεσματικότητα του 

έργου των εργατικών εκπροσώπων των εργαζομένων σε όλες αυτές τις διαδικασίες διαδραματίζει η 

ΣΕΕ.  

 

Έννοια και ρόλος της ΣΕΕ 

 

Με βάση μια συνισταμένη των σχετικών προσεγγίσεων (Στεφανίδης, 1985, Λουκαίδης, 1988, 

Αποστολίδης, 1981) η ΣΕΕ έχει οριστεί σαν «το σύνολο των εκπαιδευτικών δυνάμεων που διαθέτει 

το συνδικαλιστικό κίνημα με στόχους από τη μία τη διαμόρφωση αξιόμαχων και ικανών 

συνδικαλιστικών στελεχών και από την άλλη την αναπαραγωγή και ανάπτυξη του συνδικαλιστικού 

κινήματος» (Λουκαίδης, 1988). OTaylor (2000) υποστηρίζει ότι οι όροι συνδικαλιστική εκπαίδευση 

(unioneducation), εργατική εκπαίδευση (laboureducation), εργατικές σπουδές (labourstudies) και 

εκπαίδευση των εργαζομένων (workers’ education) αναφέρονται σε ποικίλους τύπους άτυπης, μη 

τυπικής και τυπικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας που απευθύνεται σε ενήλικα μέλη της 

εργατικής τάξης.  

Μολονότι οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται εναλλακτικά (Cash and Paar, 1990) θα μπορούσε να 

σημειωθεί ότι η συνδικαλιστική εκπαίδευση αναφέρεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

προγραμματίζονται και υλοποιούνται από τις εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις για τα μέλη 

τους. Οι εργατικές σπουδές αναφέρονται σε μαθήματα και προγράμματα μετα-δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που εστιάζουν στην εργασία και την εργατική τάξη και περιλαμβάνουν θέματα όπως 

είναι η εργατική ιστορία, το εργατικό δίκαιο, η κοινωνιολογία της εργασίας, η οικονομική της 

εργασίας κ.λπ. (Ball, 2002). Η εργατική εκπαίδευση περιλαμβάνει τη συνδικαλιστική εκπαίδευση, 

τις εργατικές σπουδές, καθώς και άλλα μη-επαγγελματικά μαθήματα που προσφέρονται για 

συνδικαλιστικά στελέχη από εκπαιδευτικούς ή άλλους κοινωνικούς φορείς. Η εκπαίδευση των 

εργαζομένων περιγράφει τη μη επαγγελματική εκπαίδευση για όλους τους εργαζόμενους είτε αυτοί 

είναι μέλη των εργατικών συνδικάτων, είτε όχι (Taylor, 2000).  

Είναι ευρύτατα διαδεδομένη η διαπίστωση ότι η καθημερινή συνδικαλιστική πρακτική απαιτεί 

εκπαιδευμένα συνδικαλιστικά στελέχη. Έτσι, η ΣΕΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 

συνδικαλιστική πρακτική και καλείται να προσδώσει σε αυτή την πλήρη αποτελεσματικότητα της. 

Τα εργατικά συνδικάτα διαμέσου μακροχρόνιων και σκληρών αγώνων αντιλήφθηκαν ότι η 

συνδικαλιστική εμπειρία δεν αρκεί για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της 

συνδικαλιστικής δράσης, και γιαυτό το λόγο προχώρησαν σε οργάνωση συνδικαλιστικών 

μαθημάτων, ώστε να μεταβιβάσουν στους συνδικαλιστές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα 

τους επέτρεπαν να βελτιώσουν την συνδικαλιστική τους πρακτική.  

Ειδικότερα, η ΣΕΕ καλύπτει τον τομέα της κατάρτισης ικανών στελεχών για να αναλάβουν και 

να ανταποκριθούν στις διάφορες υπευθυνότητες και λειτουργίες του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Επίσης, η ΣΕΕ είναι εκπαίδευση που προωθεί τη συλλογική αντίληψη και δράση. Με αυτή την 

έννοια η ΣΕΕ ενισχύει την πολιτική συμμετοχή και προωθεί τη συμμετοχική δημοκρατία (Eiger, 

1981).  

Ένας άλλος σημαντικός τομέας τις ανάγκες του οποίου επιχειρεί να καλύψει η ΣΕΕ είναι η 

πολιτική της συμμετοχής της συνδικαλιστικής πλευράς στις διάφορες επιτροπές και συμβούλια 

αλλά και σε διάφορα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Η εκπροσώπηση της συνδικαλιστικής 

πλευράς σε αυτά τα σώματα προϋποθέτει την εξειδικευμένη μόρφωση και γνώση των 

συνδικαλιστικών εκπροσώπων αυτή ακριβώς τη μόρφωση και γνώση έρχεται να καλύψει η ΣΕΕ 

(Γιαννερίδης, 1980). Όπως σημειώνει ο Γιαννερίδης «η εργατική επιμόρφωση είναι το όπλο που 

φέρνει στην επιφάνεια τις αντιθέσεις του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, την εκμετάλλευση, 

τις ανισότητες, την αλλοτρίωση» (1980:14). Έτσι, η ΣΕΕ εμπεριέχει στοιχεία της τεχνικής-

επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά και κίνητρα για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνείδησης 

και της συνδικαλιστικής ενεργοποίησης των εργαζομένων (Salt, Cervero and Herod, 2000). Έχει 

άλλωστε, σημειωθεί πώς η ΣΕΕ είναι μια μορφή συλλογικής μάθησης των εργατών, ώστε οι 

τελευταίοι να αντιληφθούν τον εαυτό τους ως μέλη της τάξης των παρόχων / πωλητών εργατικής 
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δύναμης και όχι ως ιδιώτες. Έτσι, το αναμενόμενο αποτέλεσμα της ΣΕΕ θα μπορούσε να είναι η 

ενοποίηση των εργατών και των κοινωνικών συμμάχων τους ώστε να δρομολογήσουν αλλαγές 

τόσο στο εργασιακό, όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον (Salt, et al, 2000). Σε κάθε περίπτωση η 

ΣΕΕ ενοποιεί εξωτερικά το συνδικαλιστικό κίνημα, και ανεβάζει εσωτερικά το εκπαιδευτικό και 

πολιτιστικό επίπεδο των μελών του (Ojakangas, 2003). 

Η ΣΕΕ αποτελεί για την καθημερινή πρακτική των συνδικάτων μία πολύ ευρεία έννοια στην 

οποία αναφέρεται η επαγγελματική εκπαίδευση των συνδικαλιστικών στελεχών (π.χ. απόκτηση 

δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ ή στις λειτουργίες της οργάνωσης), η επιμόρφωση σε ζητήματα 

άσκησης των συνδικαλιστικών καθηκόντων (π.χ. παροχές κοινωνικής ασφάλισης προς τους 

εργαζόμενους, πολιτικές αναμόρφωσης του ασφαλιστικού συστήματος, περιεχόμενο της 

εισοδηματικής πολιτικής) αλλά και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών των συνδικαλιστικών 

δομών ή των φορέων των συνδικάτων προς τα μέλη τους (π.χ. σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων) 

(Bridgford and Stirling, 2000). 

Ακόμη, είναι γνωστό ότι τα σύγχρονα συνδικαλιστικά στελέχη πλήρους απασχόλησης 

ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων σε σχέση με την εξυπηρέτηση και αντιπροσώπευση 

των μελών των εργατικών συνδικάτων, την οργάνωση και προσέλκυση νέων μελών και την 

προώθηση των συνδικαλιστικών πολιτικών. Τα στελέχη αυτά αναμένεται να συμβαδίζουν με τις 

σύγχρονες τεχνολογικές, οικονομικές και νομικές εξελίξεις. Μολαταύτα, το ανθρώπινο δυναμικό 

που ηγείται του συνδικαλισμού δε διαθέτει συνήθως κάποιο πλάνο αρχικής και συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης ώστε να διαδραματίσει το ρόλο του πιο αποτελεσματικά (Nesbit, 

2002a, 2002c).  

Σύμφωνα με τις αναφορές του Spencer (1996, 2001a) σκοπός της ΣΕΕ είναι α) να προετοιμάσει 

τα συνδικαλιστικά στελέχη και το διοικητικό προσωπικό των συνδικαλιστικών οργανώσεων ώστε 

να διαδραματίσουν έναν ενεργό ρόλο στο συνδικάτο, β) να εκπαιδεύσει τους ακτιβιστές και τα 

μέλη των εργατικών οργανώσεων γύρω από τη συνδικαλιστική πολιτική, τις αλλαγές στο 

περιβάλλον του συνδικάτου, όπως είναι οι εξελίξεις στο μάνατζμεντ ή οι αλλαγές στο εργατικό 

δίκαιο και γ) να αναπτύξει τη συνδικαλιστική συνείδηση και να υποστηρίξει την κοινωνική δράση, 

να σφυρηλατήσει κοινούς στόχους και να διαχύσει οργανωτικές και επικοινωνιακές εμπειρίες. 

Είναι γεγονός πώς τα περισσότερα μέλη των εργατικών συνδικάτων μαθαίνουν στην πράξη - 

κατά τη διάρκεια της εργασίας τους - για το συνδικαλισμό και ενισχύουν τις γνώσεις και δεξιότητες 

τους στην περίπτωση της εκδήλωσης εργατικών διαφορών (απεργίες, ανταπεργίες, παράπονα, 

διαπραγματεύσεις). Επίσης, μαθαίνουν από τις εκδόσεις και τις καμπάνιες των συνδικάτων, την 

παρακολούθηση συναντήσεων, συνεδρίων, διασκέψεων αλλά και από τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η ΣΕΕ -για λόγους πρακτικούς και 

οικονομικούς- παρέχεται σε ένα σχετικά περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (συνήθως 

κυμαίνεται μεταξύ του 3% και του 5% των μελών των συνδικάτων ανά έτος στις ανεπτυγμένες 

χώρες), αλλά είναι περισσότερο «κοινωνική» παρά «προσωπική» εκπαίδευση γιατί οι 

εκπαιδευθέντες αναλαμβάνουν να διαχύσουν τη μάθηση στα υπόλοιπα μέλη των εργατικών 

συνδικάτων (Spencer and Frankel, 2002). Έτσι, η ΣΕΕ αναδεικνύει και τον κοινωνικό της 

προσανατολισμό που είναι να προωθήσει και να αναπτύξει τη παρουσία και τους στόχους του 

συνδικαλισμού και να προαγάγει συλλογικά το συνδικάτο (Spencer, 2001b). Επιπλέον, η ΣΕΕ 

φαίνεται πως μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της δραστικής μείωσης 

στη συνδικαλιστική πυκνότητα που έχει συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες (Feekin and Widenor, 

2003). 

 

Τα είδη της συνδικαλιστικής εκπαιδευσης και επιμόρφωσης 

 

Από άποψη τόσο του περιεχομένου όσο και του φορέα μπορούμε να διακρίνουμε δύο είδη 

συνδικαλιστικής εκπαίδευσης, τη γενική και την ειδική (Λουκαίδης, 1988, Αποστολίδης, 1981): 

 Η γενική ΣΕΕ απευθύνεται σε όλα τα οργανωμένα μέλη και οργανώνεται από τις ίδιες τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η εκπαίδευση αυτή λειτουργεί αναφορικά με τις ανάγκες της 
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συνδικαλιστικής πρακτικής και η ενίσχυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Ειδικότερα, 

οι στόχοι της ΣΕΕ είναι: α) η οργάνωση στο επίπεδο της βάσης διαφόρων σεμιναρίων ή 

και διαλέξεων με θέματα κυρίως τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, τη 

συνδικαλιστική οργάνωση, την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος, γενικές 

οικονομικές και νομικές γνώσεις, τις συνθήκες απασχόλησης και αλλά επιμέρους θέματα, 

β) η οργάνωση στο επίπεδο της συνδικαλιστικής πράξης σεμιναρίων, διαλέξεων και 

επιμορφωτικών προγραμμάτων με κύρια επιδίωξη την προετοιμασία εκείνων των 

συνδικαλιστών, που έχουν αναλάβει κάποια υπεύθυνη θέση ή αξίωμα στο σωματείο. 

Θέματα αυτού του τύπου είναι η τοποθέτηση και καθοδήγηση του συνδικαλιστικού αγώνα, 

η επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση των συνδικαλιστικών αιτημάτων στον εργοδότη, 

η παρουσίαση και ανάλυση των εργατικών επιδιώξεων τόσο στις γενικές συνελεύσεις, όσο 

και στην κοινή γνώμη, η μορφή που θα πρέπει να πάρει ο συνδικαλιστικός αγώνας (στάση 

εργασίας, απεργία, διαμαρτυρία κ.λπ), η εμψύχωση και καθοδήγηση των μελών κατά τη 

διάρκεια διεκδίκησης των αιτημάτων, η οργάνωση των συνεδριάσεων γ) η ενίσχυση της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης έτσι ώστε το συνδικαλιστικό κίνημα να συμμετέχει πιο 

αποτελεσματικά στη διαμόρφωση της κοινωνικοοικονομικής πολιτικής του κράτους.  

 Η ειδική ΣΕΕ απευθύνεται μόνο στους συνδικαλιστές που έχουν αναλάβει κάποια 

υπευθυνότητα ή λειτουργία στα εργατικά σωματεία όπως πρόεδροι και γραμματείς στα 

διοικητικά συμβούλια ή ως μέλη σε ανώτερα και ανώτατα όργανα, στα οποία συμμετέχουν 

εκπρόσωποι των εργαζομένων. Η εκπαίδευση αυτή οργανώνεται σε ανώτερο επίπεδο και 

προϋποθέτει ότι οι εκπαιδευόμενοι συνδικαλιστές έχουν περάσει τα διάφορα στάδια της 

γενικής ΣΕΕ. Η ειδική ΣΕΕ οργανώνεται είτε από τα ίδια τα συνδικάτα, είτε από τα 

ποικιλώνυμα συνεργαζόμενα ινστιτούτα εργασίας και δεν είναι διαχωρισμένη από τη 

γενική ΣΕΕ αλλά αποτελεί συμπλήρωμα αυτής. Η ειδική ΣΕΕ μελετά ειδικά προβλήματα 

όπως είναι η συνδικαλιστική νομοθεσία, η κοινωνική πολιτική, το σύστημα των 

κοινωνικών ασφαλίσεων, οι πολιτικές απασχόλησης, οι συνθήκες δουλειάς και η βελτίωση 

τους, η ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος, η κοινωνιολογία της εργασίας, η 

ψυχολογία της εργασίας, καθώς και διάφορα οικονομικά θέματα.  

Η γενική και η ειδική ΣΕΕ εδράζονται στην ενότητα της συνδικαλιστικής θεωρίας και 

πρακτικής και να οφείλουν να είναι συναφείς με τις αρχές που πρεσβεύει η συνδικαλιστική 

οργάνωση.  

Η θεωρητική εκπαίδευση των συνδικαλιστών θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με τα πρακτικά 

προβλήματα που έχουν να λύσουν οι τελευταίοι και να φωτίζει σε βάθος τα προβλήματα της 

εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις, τον ιστορικό ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος κ.λπ. Από την 

άλλη πλευρά με τη ΣΕΕ οι συνδικαλιστές θα μπορούσαν να αποφύγουν τον κίνδυνο του 

πρακτικισμού, δηλ. την προσέγγιση που πρεσβεύει ότι οι συνδικαλιστές διαμορφώνονται μόνο 

μέσα στην πράξη και δεν χρειάζονται άλλη επιμόρφωση αλλά και τον κίνδυνο της 

θεωρητικολογίας, δηλ. ευρείες και ατέρμονες συζητήσεις γενικών θεμάτων και παραμέληση της 

πρακτικής δραστηριότητας (Kassler, 1978). O Ball θεωρεί την ΣΕΕ ως μια «κοινότητα πρακτικής» 

θέλοντας να αναφερθεί στα κοινά συμφέροντα και την επικοινωνία πάνω σε αυτά τα συμφέροντα 

(2003). Στόχος της ΣΕΕ δεν είναι η δημιουργία μιας συνδικαλιστικής ελίτ αλλά να προωθήσει την 

ενεργοποίηση και τη συμμετοχή της μεγαλύτερης δυνατής μερίδας των συνδικαλισμένων 

εργαζόμενων στην καθημερινή συνδικαλιστική ζωή και στη λύση των προβλημάτων τους. Με 

αυτόν τον τρόπο οι συνδικαλιστικές στρατηγικές και πολιτικές διοχετεύονται στην πλειοψηφία των 

εργαζομένων. Ο Spencer (2001a, 1996) επιλέγει μια άλλη διάκριση της εργατικής εκπαίδευσης σε 

τρεις κατηγορίες: 

 Εργαλειακή – Χρηστική (tools): Η εκπαίδευση αυτή στοχεύει στην προετοιμασία των 

μελών να γίνουν αντιπρόσωποι του συνδικάτου και συνήθως παρέχεται απευθείας από τα 

συνδικάτα ή από εκπαιδευτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με συνδικαλιστικές 

οργανώσεις (π.χ. εκπαίδευση εργατικών αντιπροσώπων στο χώρο εργασίας σε θέματα 

χειρισμού παραπόνων, υγιεινής και ασφάλειας, και στρατηγικών στρατολόγησης μελών 

του συνδικάτου κ.λπ.)  
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 Θεματική (issues): Και η εκπαίδευση αυτή στοχεύει στη διεύρυνση των δυνατοτήτων των 

αντιπροσώπων του συνδικάτου να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά σε ευρύτερα θέματα του 

χώρου εργασίας και συνήθως παρέχεται απευθείας από τα συνδικάτα ή από 

συνεργαζόμενους adhoc φορείς (π.χ. εκπαίδευση σε θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης, 

ρατσισμού, νέων στρατηγικών της διοίκησης ανθρώπινων πόρων κ.λπ.) 

 Εργατικές σπουδές (labourstudies): Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι κύκλοι μαθημάτων 

μεγαλύτερης διάρκειας που αναφέρονται σε ζητήματα ευρύτερης σημασίας (π.χ. 

εκπαίδευση σε θέματα εργατικής ιστορίας, οικονομικών και πολιτικής) 

Γενικότερα, ως ΣΕΕ συνηθίζεται να θεωρούμε τα μαθήματα που (Spencer, 2001b): 

 διαρκούν τουλάχιστον μισή ημέρα  

 διοργανώνονται τα Σαββατοκύριακα, ημερίδες και εσπερίδες 

 ελέγχονται από τα εργατικά συνδικάτα και απευθύνονται στα μέλη, τα στελέχη και τους 

αντιπροσώπους των εργαζομένων  

 σχεδιάζονται για να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των συνδικάτων ή να 

αναπτύξουν τη συνδικαλιστική συνείδηση 

 απευθύνονται στα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων εκτός από εκείνα που 

συνιστούν επαγγελματική εκπαίδευση για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας των 

εκπαιδευόμενων  

Στη ΣΕΕ οι παιδαγωγικές συνήθως συνάδουν με τους σκοπούς και το περιεχόμενο της ΣΕΕ, 

όπως αυτό έχει αποφασιστεί από τη συνδικαλιστική οργάνωση. Η επιλογή των διδασκόντων στη 

ΣΕΕ γίνεται από δύο διαφορετικούς χώρους·το συνδικαλιστικό χώρο (συνδικαλιστές) και τον 

ακαδημαϊκό-επιστημονικό χώρο (είτε από ειδικούς πάνω στα θέματα, είτε από προσωπικότητες). Η 

εναλλαγή των συνδικαλιστών και των επιστημόνων στο ρόλο των διδασκόντων επιτρέπει την πιο 

βαθιά και αντικειμενική γνώση των συνδικαλιστικών και εργατικών προβλημάτων (Αποστολίδης, 

1981).  

 

Περιεχόμενο της ΣΕΕ 

 

Μολονότι το περιεχόμενο της ΣΕΕ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το συνδικάτο, τον κλάδο 

παραγωγής, τη χώρα, τη εποχή, τη μορφή και δομή της συνδικαλιστικής οργάνωσης και την 

παράδοση κάθε χώρας στο συνδικαλισμό, τα βασικά θέματα που συνήθως περιλαμβάνονται στα 

προγράμματα ΣΕΕ, δίχως αυτός ο κατάλογος να είναι εξαντλητικός, είναι (IMF, 1998, Jecchinis, 

1981): 

 Εργασιακό Περιβάλλον, σύγκρουση και παραγωγικότητα 

 Σχεδιασμός και εκπαίδευση εργατικού δυναμικού 

 Συλλογικές διαπραγματεύσεις 

 Μεσολάβηση και διαιτησία 

 Βιομηχανική δημοκρατία και τριμερής συνεργασία 

 Συνδικαλιστική οργάνωση 

 Επαγγελματική υγιεινή και ασφάλεια  

 Διοίκηση  

 Ανθρώπινα και συνδικαλιστικά δικαιώματα  

 Ισότητα 

 Εκπαίδευση εκπαιδευτών 

 Εκπαίδευση ηγετών 

 Επικοινωνία 

 Οικονομική και εργατική Πολιτική 

 Νέα Τεχνολογία 

 Παγκοσμιοποίηση 
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Όψεις και επιδράσεις της ΣΕΕ 

 

Όπως κατέδειξε σχετική έρευνα στον Καναδά η συνδικαλιστική ιδιότητα έχει γενικά θετική 

επίδραση στη συμμετοχή των εργαζομένων σε εκπαιδευτικές ή επιμορφωτικές δραστηριότητες 

(Livingstone and Raykov, 2005). Επίσης, διάφορες σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο τα 

συνδικάτα, όσο και οι συμμετέχοντες στην ΣΕΕ καρπώνονται μια σειρά από οφέλη (Spencer, 

2002:22). Έτσι, τα μαθήματα της ΣΕΕ συνδράμουν τα μέλη να ενδιαφερθούν περισσότερο για τα 

συνδικάτα, να λαμβάνουν καλύτερες συνδικαλιστικές αποφάσεις αλλά και να διαθέτουν αυξημένη 

αυτοπεποίθηση για να αναλάβουν θέσεις εθελοντικού χαρακτήρα στα συνδικάτα και να 

αμφισβητήσουν αυθαίρετες ή/και αυταρχικές αποφάσεις του μάνατζμεντ (Spencer, 2001b:22). 

Επιπλέον, η ΣΕΕ είναι εκπαίδευση κοινωνικής και όχι ατομικής σκοπιμότητας. Οι 

συμμετέχοντες δεν κερδίζουν διδακτικές μονάδες αλλά επιχειρούν να γίνουν πιο καταρτισμένα 

μέλη των συνδικάτων. Η ΣΕΕ, λοιπόν, ανταποκρίνεται στις ανάγκες οργάνωσης και 

στρατολόγησης των εργατικών συνδικάτων και επιπλέον συμβάλλει στον πλουραλισμό της 

κοινωνίας και την ενεργή πολιτική συμμετοχή (Spencer, 2001b:22). Εξάλλου, η ΣΕΕ έχει και 

ειδικότερες εκφάνσεις όπως είναι η συνδικαλιστική εκπαίδευση των γυναικών (Kirton and Healy, 

2004, Green and Kirton, 2002), των μεταναστών (Nissen, 2002, Wong, 2002) και φαίνεται πως 

μπορεί να επιδράσει στην αναβάθμιση των ικανοτήτων οργάνωσης και δράσης στο συνδικαλιστικό 

πεδίο των ειδικών αυτών κοινωνικών ομάδων. 

Ακόμη, η ΣΕΕ χρησιμοποιείται για ειδικά θέματα όπως είναι η διεθνική εκπαίδευση των 

αντιπροσώπων των εργαζομένων στις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης 

(Miller, 2001, Stirling and Miller, 1998, Salt et al., 2000, Miller, 2002) τα παγκόσμια προγράμματα 

εργατικών σπουδών που προωθούν την εργατική αλληλεγγύη ανάμεσα σε απασχολούμενους σε 

ολόκληρη την υδρόγειο (Forrester, 2003), αλλά και ή συντονισμένη ΣΕΕ των ευρωπαίων 

συνδικαλιστών εν μέσω μιας διαδικασίας ευρωπαϊσμού των εργασιακών σχέσεων (Stirling and 

Miller, 1998). Τα συνδικάτα έχουν, άλλωστε, εκδηλώσει και προσπάθειες εμπλοκής τους στην 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Costine and Garavan, 1995, Παπαδόγαμβρος, 2005, 

Nesbit, 2002b), ενώ δε λείπουν και οι προσπάθειες σύνδεσης της ΣΕΕ με την ακαδημαϊκή έρευνα 

και εκπαίδευση διαμέσου προγραμματικών συμφωνιών (Sawchuk, 1999, Koniaris, 1988).  

Σημαντικό στρατηγικό ρόλο στη ΣΕΕ διαδραματίζουν και οι adhoc εκπαιδευτές, οι οποίοι 

μπορούν να προωθήσουν τη δημοκρατική δυναμική της ΣΕΕ και να αναζητήσουν διαμέσου της 

ΣΕΕ δυνατότητες για δράση και κοινωνική αλλαγή. Έτσι, οι εκπαιδευτές της ΣΕΕ 

διαπραγματεύονται τους τύπους μαθημάτων και εκπαιδευτικών διαδικασιών που θέλουν να 

χρησιμοποιήσουν τα συνδικάτα, βοηθούν τους ηγέτες και οργανωτές του συνδικαλισμού να 

διασαφηνίσουν τους στόχους τους και να επιλέξουν αποτελεσματικές τακτικές (Walker and Jesson, 

2003).  

Ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο της ΣΕΕ στις διαφορετικές χώρες διαμορφώθηκαν στη βάση 

της ιστορικής ανάπτυξης, της οργανωτικής δομής και των πολιτικών προσανατολισμών του 

συνδικαλιστικού κινήματος, του εύρους των δημόσιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τον 

εργαζόμενο λαό και του γενικότερου τρόπου κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των 

εργαζομένων και των μελών της οικογένειάς τους από το εκπαιδευτικό σύστημα (Stirling, 2001). 

Η τυπολογία και το περιεχόμενο της ΣΕΕ εμφανίζει μεγάλες διαφορές από χώρα
54

 σε χώρα 

(Δημουλάς, 2004), και αυτό εξαρτάται από μία ποικίλους παράγοντες όπως είναι ο ρόλος των 

συνδικάτων στην κοινωνική και οικονομική οργάνωση των εργαζομένων, η μορφολογία της 

συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, ο τρόπος χρηματοδότησης και θέσπισης της εκπαιδευτικής ή της 

συνδικαλιστικής άδειας, ο χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος και του συστήματος 
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Ειδικά για την Ελλάδα αξίζει να αναφερθεί ότι η πρώτη απόπειρα συστηματικής οργάνωσης της ΣΕΕ εγκαινιάστηκε 

το 1982 με τη ίδρυση του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της ΓΣΕΕ. Το ΚΕΜΕΤΕ ανέπτυξε 

αξιόλογη δραστηριότητα κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και πραγματοποίησε κύκλους ΣΕΕ σε 

εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Η πιο πρόσφατη ανάλογη προσπάθεια των ελληνικών συνδικάτων είναι το Κέντρο 

Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ). Η Ακαδημία Εργασίας αποτελεί την ανώτερη βαθμίδα του 

τομέα προγραμμάτων ΣΕΕ του ΚΑΝΕΠ και λειτουργεί από τον Οκτώβριο 2005. 
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επαγγελματικής κατάρτισης και το σύστημα της πιστοποίησης των προσόντων (Bridgford and 

Stirling, 2000). 

 

Το παράδειγμα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ: Όψεις και επιδράσεις της ΣΕΕ 

 

Την τελευταία προγραμματική περίοδο το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ υλοποίησέ 

προγράμματα ΣΕΕ στο πλαίσιο του έργου «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών 

δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ» στις οκτώ 

περιφέρειες σύγκλισης, τις τρεις περιφέρειες σταδιακής εξόδου και τις δύο περιφέρειες σταδιακής 

εισόδου που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 

Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». Τα προγράμματα κατάρτισης /επιμόρφωσης 

που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ανήκαν στις παρακάτω δύο θεματικές ενότητες:  

α) Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και κατάρτισης  

 Εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική και κρίση στην Ελλάδα 

 Η θεσμική ανασυγκρότηση της ευρωζώνης: Μακροοικονομικές και αναπτυξιακές 

προοπτικές για την ελληνική οικονομία 

 Εισοδηματική ανισότητα και συστήματα κοινωνικής προστασίας 

 Ασφαλιστικό Σύστημα  

 Απασχόληση και Ανεργία 

 Εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα  

 Τεχνικές Διαπραγμάτευσης  

 Διά Βίου Εκπαίδευση και Πιστοποίηση  

 Ανάπτυξη Δικτύωσης και Κοινωνικής Δράσης  

 Συλλογική Δράση και Ζητήματα Διαφορετικότητας  

 Θέματα οικονομίας και εργασιακός βίος  

β) Προγράμματα ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων των συνδικαλιστικών  

εκπροσώπων και των εγγεγραμμένων μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων που εκπροσωπούνται 

στη ΓΣΕΕ.  

 Διακρίσεις στο χώρο εργασίας: Ευαισθητοποίηση & Θεσμικό Πλαίσιο  

 Διαχείριση Διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας  

 Οργανωτικές Ικανότητες  

 Επικοινωνιακές Ικανότητες  

 Μεταγνωστικές Ικανότητες (Μαθαίνω πως να μαθαίνω)  

 Δικαιώματα και αγωγή καταναλωτή  

 Κοινωνική οικονομία και διοίκηση κοινωνικών φορέων  

 Δυναμική της ομάδας και επικοινωνία στον εργασιακό χώρο  

 Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες εστιασμένες στο χώρο εργασίας (αγγλικά)  

 Ψηφιακός γραμματισμός στις καθημερινές συναλλαγές  

 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης  

 Ικανότητες διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας 

Ανάλογα με το υποέργο και τη μορφή εκπαίδευσης, τα επιδοτούμενα προγράμματα έχουν 

διαφορετική διάρκεια (σε ώρες). Είναι πρόδηλο ότι το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προσφέρει τόσο προγράμματα 

που αποσκοπούν στην αμιγή ΣΕΕ των μελών των συνδικάτων, όσο και προγράμματα που 

διευρύνουν τις κοινωνικές δεξιότητες των απασχολουμένων και ενισχύουν τη θέση τους στην 

αγορά εργασίας.  

 

Συμπεράσματα 

 

Από όσα προηγήθηκαν είναι πρόδηλο πως η ΣΕΕ προκαλεί αξιοσημείωτες επιδράσεις στον 

εργατικό συνδικαλισμό και τις εργασιακές σχέσεις: α) αυξάνει την αποτελεσματικότητα του 
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συνδικαλιστικού κινήματος, β) συνδράμει την αύξηση της συνδικαλιστικής πυκνότητας, ενισχύει 

τις εργατικές αντιπροσωπεύσεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις τριμερείς διαβουλεύσεις και 

τους θεσμούς κοινωνικού διαλόγου, γ) βοηθά την προσέγγιση νέων κοινωνικών στρωμάτων στο 

χώρο της μισθωτής εργασίας (με την ευρεία έννοια) δ) προωθεί την ενίσχυση των δεσμών «τάξης» 

ανάμεσα στους εργαζόμενους και ε) ενδυναμώνει την κοινωνική εταιρικότητα.  

Η ΣΕΕ στην Ελλάδα βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με την βαθιά ύφεση της οικονομίας, την 

υψηλή ανεργία και την υποχώρηση των εργατικών συνδικάτων στο πεδίο των κοινωνικών αγώνων. 

Η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων και η προώθηση της ενίσχυσής των εργατικών συνδικάτων 

διαμέσου της επιμόρφωσης των στελεχών του είναι σύμφυτη με την ανασύνταξη των δυνάμεων του 

συνδικαλιστικού κινήματος και τον αναπροσανατολισμό των στρατηγικών του. 

Τα προγράμματα ΣΕΕ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ εντάσσονται σε δύο τομείς. Στον πρώτο 

(εκπαίδευση εργαζομένων-μελών σωματείων) τα προγράμματα αποσκοπούν στην ενίσχυση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου της εργατικής τάξης με αναβάθμιση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, οι 

οποίες είναι χρήσιμές για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού και την 

αναζήτηση πιο ποιοτικών θέσεων εργασίας. Στον δεύτερο τομέα εντάσσονται τα προγράμματα 

ενίσχυσης των συνδικαλιστικών δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην πιο αποτελεσματική 

ενεργοποίηση των μηχανισμών άμυνας του συνδικαλιστικού κινήματος ενώπιον των εγχειρημάτων 

εκθεμελίωσης των εργασιακών δικαιωμάτων και αποδυνάμωσης των εργατικών διεκδικήσεων. Η 

απόκτηση ανάλογων δεξιοτήτων αποσκοπεί στην ενίσχυση της αυτό-αντίληψης των εργαζομένων 

ως μελών της εργατικής τάξης, την σφυρηλάτηση της συλλογικής επαγγελματικής τους συνείδησης 

και την περεταίρω συμμετοχή και δραστηριοποίηση των εργαζομένων στα συνδικάτα τους.   

Η ΣΕΕ στην αυγή του 21ου αιώνα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με την αναγκαιότητα 

να διαδραματίσει μια αποστολή κοινωνικής αμφισβήτησης και μεταβολής. Επομένως, τα 

προγράμματα ΣΕΕ (που έχει δρομολογήσει και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) μπορεί να δρομολογήσουν 

την κοινωνική εγρήγορση και τον εκσυγχρονισμό των εργατικών σωματείων και να ενδυναμώσει 

την παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή. Η 

επίτευξη ενός τέτοιου στόχου είναι σύμφυτη με την πορεία αναδιοργάνωσης του συνδικαλιστικού 

κινήματος και των στρατηγικών του, κάτι που στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι το ζητούμενο. 
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Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  

ΕΡΓΟΥ: ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ;  
 

 

Μαρία Λιακοπούλου 
 

 

 

Περίληψη  

 

Όπως κάθε άτομο και κάθε οργανισμός, έτσι και κάθε σχολείο επιθυμεί να είναι αποτελεσματικό. Η 

σχολική αποτελεσματικότητα νοείται ως ο βαθμός στον οποίο τo κάθε σχολείο επιτυγχάνει τους 

στόχους που τo ίδιο θέτει, ανάλογα με το προφίλ των μαθητών και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

επικρατούν στη σχολική μονάδα ή στο ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται. Καθοριστικός στην 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου είναι χωρίς αμφιβολία ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Η 

αρχική εφ άπαξ προετοιμασία των εκπαιδευτικών για να αντεπεξέλθουν στον σύνθετο και 

απαιτητικό τους ρόλο δεν είναι αρκετή, αλλά είναι αναγκαία μια διαρκής πορεία επαγγελματικής 

ανάπτυξης. Η πορεία αυτή καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από την προσωπικότητα του ίδιου του 

εκπαιδευτικού, αλλά και από το πλαίσιο εργασίας, εν προκειμένω, από την κουλτούρα και τις 

πολιτικές του σχολείου. Ο προβληματισμός αυτός οδήγησε και στα εξής ερωτήματα: α) Σε ποιο 

βαθμό η σχολική μονάδα προωθεί ή ενθαρρύνει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών; 

β) Οι πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης σε επίπεδο σχολικής μονάδας επιδρούν στις διδακτικές 

πρακτικές των εκπαιδευτικών; γ) Οι πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας επιδρούν στις επιδόσεις των μαθητών; Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό αξιοποιούνται 

δεδομένα από πανελλαδική έρευνα με εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (Ν= 1.500 εκπαιδευτικοί).  

Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα σχολείου, επιμόρφωση, 

ενδοσχολικές πρακτικές  

 

 

Εισαγωγή  

 

Η αποτελεσματικότητα του σχολείου αποτελεί έννοια ολιστική και δυναμική. Στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου επιδρούν πολλαπλοί παράγοντες -μαθητές, εκπαιδευτικοί, 

κλίμα, κουλτούρα, υποδομή του σχολείου, δομικά στοιχεία. O κάθε παράγοντας από τους 

παραπάνω δεν επιδρά γραμμικά, αλλά πρόκειται για ένα σύστημα παραγόντων που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και ως σύνολο επιδρούν στη βελτίωση του σχολείου με πολλαπλούς 

τρόπους. 

Καθοριστικός στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου είναι χωρίς αμφιβολία ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι απλώς διεκπεραιωτής μιας διαδικασίας, αλλά 

είναι αυτός που διαμεσολαβεί ανάμεσα στους μαθητές και το αναλυτικό πρόγραμμα, τα σχολικά 

εγχειρίδια, την εκπαιδευτική πολιτική, τα μέσα διδασκαλίας κ.λπ. Είναι αυτός που ερμηνεύει την 

εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα, τις ανάγκες και τις δυνατότητας των μαθητών, τα 

μέσα και τα υλικά για τη διδασκαλία. Και το βασικότερο είναι αυτός ο οποίος- ακόμη και στο πιο 

συγκεντρωτικό σύστημα- παίρνει αποφάσεις. Παίρνει αποφάσεις, σε κάποιο βαθμό, για το που 

ακριβώς θα εστιάσει τη διδασκαλία, πως θα διδάξει, πως θα οργανώσει την τάξη του, πως θα 
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αξιολογήσει τους μαθητές και για πολλά ακόμη. Η αρχική εφ άπαξ προετοιμασία για έναν τέτοιο 

ρόλο δεν είναι αρκετή, αλλά είναι αναγκαία μια διαρκής πορεία επαγγελματικής ανάπτυξης. Η 

πορεία αυτή καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από την προσωπικότητα του ίδιου του 

εκπαιδευτικού, αλλά και από το πλαίσιο εργασίας, εν προκειμένω από την κουλτούρα και τις 

πολιτικές του σχολείου. Ο προβληματισμός αυτός οδήγησε στα εξής ερωτήματα, σχετικά με την 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα: 

 Σε ποιο βαθμό η σχολική μονάδα προωθεί ή ενθαρρύνει στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών; 

 Οι πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης σε επίπεδο σχολικής μονάδας επιδρούν στις 

διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών;  

 Οι πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης σε επίπεδο σχολικής μονάδας επιδρούν στις 

επιδόσεις των μαθητών;  

 

Πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης σε επίπεδο σχολικής μονάδας  

 

Οι προσδοκίες από τον εκπαιδευτικό διαρκώς μεταβάλλονται και διαμορφώνονται από τις 

ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές, επιστημονικές εξελίξεις, καθώς και από τις ιδιαίτερες 

συνθήκες στις οποίες καλείται να ασκήσει κάθε φορά το έργο του. Κατά συνέπεια το εύρος των 

ικανοτήτων που απαιτείται σήμερα να φέρει και να ενεργοποιεί ο εκπαιδευτικός για να 

αντεπεξέλθει στο ρόλο του είναι τόσο μεγάλο που δεν θα ήταν δυνατόν σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Κομισιόν να το κατέχει κανένας εκπαιδευτικός και γι’ αυτό προβάλει ως επιτακτική 

ανάγκη η διαρκής επαγγελματική του ανάπτυξη (European Commission, 2012, σσ. 8-9). Η 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών επιδρά σημαντικά στις επιδόσεις των μαθητών (Hill, 

Beisiegel & Jacob, 2013;Yoon κ.ά. 2007), οι οποίες αποτελούν και το τελικό ζητούμενο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία ξεκινάει 

από τις αρχικές τους σπουδές και διαρκεί έως την αφυπηρέτησή τους. Η διαδικασία αυτή τείνει να 

είναι περισσότερο «άστατη» παρά ευθύγραμμη και σύμφωνα με μια κανονιστική προσέγγιση 

αποτελεί σταδιακή βελτίωση της επαγγελματικής συμπεριφοράς (Imants, 2002, σ. 717). Απορρέει 

όχι μόνο από τις εμπειρίες μάθησης των εκπαιδευτικών, αλλά και από βιογραφικά στοιχεία, καθώς 

και από τις συνθήκες του ευρύτερου πλαισίου εργασίας. Οι εμπειρίες μάθησης εκβάλουν σε 

επαγγελματική ανάπτυξη όταν στοχεύουν: α) στην ανίχνευση και συνειδητοποίηση των 

προσωπικών άρρητων θεωριών, β) στη σύνδεση ακαδημαϊκής θεωρίας- διδακτικής πράξης, γ) στην 

προώθηση του στοχασμού. Στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών φαίνεται να 

συμβάλλουν αποτελεσματικά εμπειρίες επαγγελματικής μάθησης στο χώρο του σχολείου. Κάποιες 

από τις ‘πρακτικές’ επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

είναι οι εξής (Lieberman & Miller, 1999, σ. 73): κύκλοι συζητήσεων, ομάδες μελέτης, δίκτυα 

μάθησης, συνεργασία με ειδικούς, άσκηση ανά ζεύγη, συνεργατική διδασκαλία, υποστήριξη από 

«κριτικό φίλο», συλλογή και ανάλυση δεδομένων, έρευνα δράσης, αυτοαξιολόγηση, ενδοσχολικά 

σεμινάρια/ εργαστήρια. 

Οι πρακτικές αυτές συμβάλλουν στην επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών μέσω της 

συστηματικής ανατροφοδότησης για το έργο τους και του αναστοχασμού. Επίσης, ενισχύουν τη 

συνεργασία και το κλίμα συλλογικότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών μιας σχολικής μονάδας. Δεν 

είναι εύκολο να καλλιεργηθεί σε ένα σύλλογο εκπαιδευτικών μια κουλτούρα ουσιαστικής 

συνεργασίας. Απαιτείται όλοι οι εκπαιδευτικοί σε κάποιο βαθμό να προσαρμόσουν τις πρακτικές 

τους για να πετύχουν κοινούς στόχους, να συνεργαστούν, να ακολουθήσουν συλλογικές αποφάσεις 

που ενδεχομένως αντιτίθενται στα πιστεύω και στις αντιλήψεις τους, να εκφράσουν ανοιχτά 

προσωπικές αντιλήψεις, να βγουν από την «ιδιωτικότητά» τους, ακόμη και να αποδεχθούν 

αδυναμίες τους (Imants, 2002, σ. 724; Louis & Marks, 1998). Οι ενδοσχολικές πρακτικές μάθησης 

παρέχουν τα ‘εργαλεία’ για την ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας (Berry κ.ά. 2005; Phillips, 

2003). Μέσω της ενδοσχολικής επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί αποκτούν κοινές γνώσεις και σε 

κάποιο βαθμό κοινό επαγγελματικό κώδικα, οικειοποιούνται κοινές αρχές, κοινή αντίληψη για τους 
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μαθητές και την ικανότητά τους να μαθαίνουν, το δικό τους ρόλο, το ρόλο των γονέων, την 

κουλτούρα του σχολείου. Eκφράζουν προβληματισμούς και αδυναμίες που ερμηνεύονται και 

πλαισιώνονται από τη σχετική θεωρία, ενώ ταυτόχρονα ανακαλύπτουν ότι οι συνάδελφοί τους 

έχουν τους ίδιους προβληματισμούς. Η διαδικασία αυτή τους απενοχοποιεί, τους κάνει να 

αισθάνονται λιγότερο μόνοι και δημιουργεί την ετοιμότητα για περαιτέρω συνεργασία με τους 

συναδέλφους. Η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών είναι «επιτυχής» όταν γίνεται 

αντιληπτή ως συλλογική, συνεχής προσπάθεια, στο πλαίσιο της οποίας οι εκπαιδευτικοί 

μοιράζονται εμπειρίες επιτυχίας και μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο (Glazer & Hannafin, 2006, σ. 

180). Η επαγγελματική μάθηση στο χώρο του σχολείου συμβάλλει αποτελεσματικά στη βελτίωση 

της διδασκαλίας και των παιδαγωγικών πρακτικών των εκπαιδευτικών, οι οποίες συνέβαλαν πολύ 

σημαντικά –εντυπωσιακά σε κάποιες περιπτώσεις- στις επιδόσεις των μαθητών (για μια 

ανασκόπηση σχετικών ερευνών Βλ. Vescio κ.ά. 2008).  

. 

Ερευνητικά δεδομένα  

 

Μεθοδολογία, δείγμα & ερευνητικά ερωτήματα  

 

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται προέκυψαν από έρευνα με θέμα «Παράγοντες που επιδρούν στην 

αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας». Η εν λόγω έρευνα εστιάζει στη σχολική τάξη και τη 

σχολική μονάδα και έχει ως στόχο να εξετάσει τους παράγοντες αποτελεσματικότητας μέσα από τα 

μάτια των εκπαιδευτικών και των διευθυντών. Πρόκειται για έρευνα επισκόπησης με τη χρήση 

ερωτηματολογίου το οποίο απαντήθηκε από 1500 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο για τις κοινωνικές επιστήμες 

(SPSS).  

Τα δεδομένα που ακολουθούν εστιάζουν στο ερώτημα «Κατά πόσο οι πρακτικές 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών οι οποίες υιοθετούνται σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας επιδρούν στην αποτελεσματικότητα του έργου τους;». Ειδικότερα, τα ερωτήματα στα 

οποία εστιάζει η παρούσα μελέτη είναι τα εξής:  

α) Ποιες πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης υιοθετούνται στις σχολικές μονάδες; 

β) Οι πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης που υιοθετούνται επιδρούν στις παιδαγωγικές και 

διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών;  

γ) Οι πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης που υιοθετούνται επιδρούν στις επιδόσεις των 

μαθητών; 

Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις επιδόσεις 

των μαθητών (Darling-Hammond, 2000; Wenglinsky, 2000). Και στην αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών συμβάλει η συμμετοχή τους σε επιτυχείς διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης 

(Guskey & Huberman, 1995; Hawley & Valli, 1999), καθώς φαίνεται εκπαιδευτικοί που 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης υιοθετούν μεγαλύτερη ποικιλία 

διδακτικών μεθόδων (OECD, 2009). Η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών μπορεί να 

προωθηθεί μέσα από σαφείς πολιτικές και στρατηγικές διοίκησης σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

(Muijs κ.ά. 2004; Stoll, 2001). Στα αποτελεσματικά σχολεία ο διευθυντής παρέχει διαρκώς 

ενημέρωση στους εκπαιδευτικούς και φροντίζει να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τη συμμετοχή 

τους σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης (Scheerens, 2000, σσ. 47-48). Μετά από τη 

μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και της πρόσφατης έρευνας οριοθετήθηκαν και μελετήθηκαν οι 

ακόλουθες πρακτικές/ στρατηγικές οι οποίες προωθούν την επαγγελματική ανάπτυξη σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας: 

α) Συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών: Στην έρευνα αυτή η συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών μετράται μέσω έξι δεικτών οι οποίοι είναι οι εξής: η συχνότητα υλοποίησης κοινών 

παιδαγωγικών συνεδριάσεων, η υλοποίηση διαθεματικών πρότζεκτ, η ύπαρξη προκαθορισμένου 

χρόνου για την υλοποίηση παιδαγωγικών συνεδριάσεων, η διαμόρφωση και αξιοποίηση κοινής 

τράπεζας θεμάτων και εκπαιδευτικού υλικού, η διασφάλιση από πλευράς του σχολείου επαρκούς 

χρόνου για τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και η συνδιδασκαλία. 
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β) Δικτύωση & εξωστρέφεια: διερευνάται η εξωστρέφεια του σχολείου και η συνεργασία του με 

άλλα σχολεία, με το Δήμο, με το Πανεπιστήμιο, με τους γονείς των μαθητών, με άλλους φορείς, 

καθώς και ο βαθμός συμμετοχής του σχολείου σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. 

γ) Υλικοτεχνική υποδομή: Οι δύο μεταβλητές μέσω των οποίων διερευνάται η επίδραση της 

υποδομής στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου –και συνδέονται με την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών- είναι κατά πόσο υπάρχει και εμπλουτίζεται η 

βιβλιοθήκη για τους εκπαιδευτικούς και κατά πόσο το σχολείο προμηθεύεται σχετικό ηλεκτρονικό 

εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό.  

δ) Επιμόρφωση: Οι τέσσερεις μεταβλητές μέσω των οποίων διερευνάται ο βαθμός στον οποίο το 

σχολείο προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι κατά πόσο ενημερώνει 

τους εκπαιδευτικούς για επιμορφώσεις που υλοποιούνται εκτός της σχολικής μονάδας, κατά πόσο 

ενθαρρύνει και διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε επιμορφωτικές 

δραστηριότητες, κατά πόσο υπάρχει στη σχολική μονάδα εγκαθιδρυμένη η κουλτούρα και η 

πρακτική όταν κάποιος επιμορφώνεται να φέρνει υλικό και να μοιράζεται τη γνώση με τους 

συναδέλφους του και φυσικά σε ποιο βαθμό το σχολείο οργανώνει ενδοσχολικές επιμορφώσεις.  

 

Ερευνητικά δεδομένα  

 

Από τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία 

συχνά να συμμετέχουν σε κοινές παιδαγωγικές συνεδριάσεις, να κάνουν διαθεματικά πρότζεκτ και 

να έχουν κοινή τράπεζα εκπαιδευτικού υλικού με τους συναδέλφους τους, ενώ περίπου το 1/3 των 

εκπαιδευτικών εμπλέκονται κάποιες φορές στις παραπάνω δραστηριότητες επαγγελματικής 

ανάπτυξης. Ωστόσο, αναφορικά με τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, ως στρατηγική 

επαγγελματικής ανάπτυξης, φαίνεται να μην προβλέπεται από τη διεύθυνση και από τον τρόπο 

οργάνωσης του σχολείου επαρκής χρόνος για συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Επίσης, 

πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς δεν κάνουν σχεδόν ποτέ ή σπάνια συνδιδασκαλία.  

Σε ό,τι αφορά τη δικτύωση και την εξωστρέφεια του σχολείου, φαίνεται ότι τα σχολεία 

συνεργάζονται αρκετά με το Δήμο, καλούν ειδικούς για την ενημέρωση εκπαιδευτικών και γονέων 

και συνεργάζονται με άλλους φορείς. Ωστόσο, 1 στους 4 εκπαιδευτικούς αναφέρει ότι το σχολείο 

του δεν συνεργάζεται σχεδόν ποτέ με άλλα σχολεία και μόνο 1 στους 3 εκπαιδευτικούς αναφέρει 

ότι είναι συχνή μια τέτοια συνεργασία. Ανάλογη εικόνα προκύπτει και σε ό,τι αφορά την 

αξιοποίηση των προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, ενώ ακόμη πιο σπάνια είναι η 

συνεργασία των σχολείων με το Πανεπιστήμιο.  

Αναφορικά με την υποδομή και τα μέσα για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

1/3 των εκπαιδευτικών αναφέρουν ότι σχεδόν ποτέ ή πολύ σπάνια εμπλουτίζεται η βιβλιοθήκη για 

τους εκπαιδευτικούς και ακόμη πιο σπάνια φαίνεται τα σχολεία να προμηθεύονται ψηφιακό 

επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό.  

Τέλος, αναφορικά με τις επιμορφώσεις η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

ενημερώνεται, ενθαρρύνεται και διευκολύνεται από τη διεύθυνση του σχολείου να συμμετέχει σε 

επιμορφώσεις, όμως δεν αποτελεί γενικευμένη πρακτική να μεταφέρονται οι πληροφορίες, οι 

γνώσεις και το υλικό των επιμορφώσεων και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Επίσης, φαίνεται ότι 

πολύ σπάνια οργανώνονται ενδοσχολικές επιμορφώσεις (βλ. Παράρτημα, Πίνακα 1).  

Για να απαντηθεί το ερώτημα «Κατά πόσο η πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης επιδρούν 

στις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών» έγινε συσχέτιση μεταβλητών. Αυτό που προκύπτει 

είναι ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ όλων των πρακτικών 

επαγγελματικής ανάπτυξης και των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών στη σχολική τάξη 

(Βλ. Παράρτημα, Πίνακας 2).  

Σε ό,τι αφορά την επίδραση των πρακτικών επαγγελματικής ανάπτυξης στις επιδόσεις των 

μαθητών, προκύπτει καταρχάς ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ 

πρακτικών επαγγελματικής ανάπτυξης και επιδόσεων των μαθητών κάτω από τη βάση. Δηλαδή, 

όσο πιο συχνά οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης τόσο 

πιο σπάνιες είναι οι επιδόσεις των μαθητών τους κάτω από τη βάση. Αναφορικά με τη συσχέτιση 
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μεταξύ πρακτικών επαγγελματικής ανάπτυξης και βαθμολόγησης των επιδόσεων των μαθητών 11-

14, φαίνεται να υπάρχει σημαντική αρνητική συσχέτιση με κάποιες από τις πρακτικές 

επαγγελματικής ανάπτυξης, οι οποίες είναι οι εξής: η ύπαρξη καθορισμένου χρόνου από την αρχή 

της σχολικής χρονιάς για παιδαγωγικές συνεδριάσεις, η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και με 

ειδικούς και η προμήθεια λογισμικού και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. Με τις υπόλοιπες 

πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης δεν εντοπίζεται σημαντική συσχέτιση. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι με τις επιδόσεις των μαθητών 15-18 φαίνεται να συσχετίζονται 

διαφορετικές πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, στατιστικά σημαντικές θετικές 

συσχετίσεις εντοπίστηκαν μεταξύ επιδόσεων 15-18 και των ακόλουθων πρακτικών επαγγελματικής 

ανάπτυξης: κοινές παιδαγωγικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών, διαθεματικά πρότζεκτ, 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Υπουργείου 

Παιδείας, εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης των εκπαιδευτικών, ενθάρρυνση και διευκόλυνση των 

εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε επιμορφώσεις και σχετική ενημέρωση των συναδέλφων από τους 

εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν κάποιον σεμινάριο. Τέλος, στατιστικά σημαντικές θετικές 

συσχετίσεις εντοπίζονται μεταξύ των πρακτικών επαγγελματικής ανάπτυξης και των άριστων 

επιδόσεων των μαθητών (βαθμολογία 19 & 20) και ειδικότερα οι πρακτικές με τις οποίες 

εντοπίζεται σημαντική συσχέτιση είναι οι εξής: κοινές παιδαγωγικές συνεδριάσεις των 

εκπαιδευτικών, διαθεματικά πρότζεκτ, συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με ειδικούς, με το Δήμο, 

με άλλους φορείς, ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης των εκπαιδευτικών, η προμήθεια λογισμικών 

και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού (Βλ. Παράρτημα, Πίνακας 3).  

Μια γενική διαπίστωση είναι ότι εντοπίζεται μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ των επιδόσεων των 

μαθητών κάτω από τη βάση και των άριστων επιδόσεων των μαθητών (19 & 20) και της 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, σε σχέση με τις 

συσχετίσεις μεταξύ πρακτικών επαγγελματικής ανάπτυξης και βαθμολόγησης των επιδόσεων από 

11 έως 18. Οι επιδόσεις των μαθητών φαίνεται να συνδέονται κυρίως με την υλοποίηση κοινών 

παιδαγωγικών δραστηριοτήτων και διαθεματικών πρότζεκτ από τους εκπαιδευτικούς, τη 

συνεργασία του σχολείου με το Πανεπιστήμιο, την πρόσκληση ειδικών στο σχολείο, τον 

εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης των εκπαιδευτικών και την προμήθεια ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού 

υλικού από το σχολείο.  

 

Συμπεράσματα  

 

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

συνδέονται άρρηκτα με την διδακτική πράξη, αλλά και με τις επιδόσεις των μαθητών.  

Ειδικότερα, φαίνεται ότι αν και οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται αρκετά συχνά για να 

οργανώσουν διαθεματικά πρότζεκτ και κοινές παιδαγωγικές δραστηριότητες, δεν προβλέπεται σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας η ύπαρξη επαρκούς χρόνου για συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών 

και πολύ σπάνια οι εκπαιδευτικοί κάνουν συνδιδασκαλία. Από τη σχετική έρευνα προκύπτει ότι οι 

εκπαιδευτικοί που υιοθετούν ποικίλες μορφές συνεργασίας με τους συναδέλφους τους νιώθουν πιο 

αποτελεσματικοί (OECD, 2009). Φαίνεται ότι συμβάλει στην αποτελεσματικότητα μιας σχολικής 

μονάδας ο βαθμός στον οποίο η διεύθυνση του σχολείου διασφαλίζει χρόνο και χώρο για διάλογο, 

αναστοχασμό και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών (Muijs κ.ά. 2004; σσ. 160-162). Η 

επιτυχής συνεργασία και διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των μελών ενός συλλόγου διδασκόντων 

εξαρτάται από τον τύπο και τη συχνότητα της συνεργασίας, το περιεχόμενό της, τη σημαντικότητα 

των θεμάτων, την ικανοποίηση των εμπλεκόμενων στη συνεργασία (Scheerens, 2000, σσ. 47-48).  

Ένας τομέας που, επίσης, φαίνεται να υστερούν τα σχολεία στην ελληνική πραγματικότητα 

είναι ο εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών για τους εκπαιδευτικούς και η προμήθεια ηλεκτρονικού 

επιμορφωτικού υλικοί. Οι πόροι και η υποδομή αναμφίβολά συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότητα ενός σχολείου, αν και όχι γραμμικά. Ωστόσο, πολλά αποτελεσματικά σχολεία 

αν και δεν διαθέτουν πόρους βρίσκουν τρόπους να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

ό,τι διαθέτουν και άλλα σχολεία που διαθέτουν πόρους δεν διαθέτουν τις στρατηγικές για να 

διαχειριστούν σωστά τους πόρους τους (Muijs κ.ά. 2004, σσ. 166-167).  
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Αξίζει να αναφερθεί ότι από τη συσχέτιση μεταβλητών εντοπίστηκε σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ της συνεργασίας σχολείου- Πανεπιστημίου και επιδόσεων των μαθητών. Ωστόσο, φαίνεται 

ότι ελάχιστα συνεργάζονται τα σχολεία με το Πανεπιστήμιο.  

Σε ό,τι αφορά την επιμόρφωση αν και οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται, ενθαρρύνονται και 

διευκολύνονται να συμμετέχουν σε επιμορφώσεις εκτός σχολείου, σπάνια οργανώνονται 

ενδοσχολικές επιμορφώσεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι επιμορφώσεις οι οποίες οργανώνονται από 

έναν φορέα εκτός σχολείου έχουν όρια και περιορισμούς, οι οποίοι απορρέουν κυρίως από το 

γεγονός ότι πρόκειται για δράσεις με «ημερομηνία λήξης». Μια διάκριση των μορφών 

ενδοσχολικής μάθησης είναι αυτή του Huysman (2000), ο οποίος διακρίνει την «προσέγγιση 

παρέμβασης» από την «προσέγγιση διαδικασίας». Στην πρώτη περίπτωση η μαθησιακή διαδικασία 

είναι οργανωμένη, αποτελεί μια ειδική δραστηριότητα η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων του σχολείου. Στη δεύτερη περίπτωση η διαδικασία μάθησης δεν είναι 

οργανωμένη, αλλά αποτελεί ρουτίνα του σχολείου, είναι άμεσα συνδεδεμένη με όλες τις πτυχές του 

παιδαγωγικού έργου, με τη ζωή του σχολείου, είναι αδιάκοπη και δεν έχει όρια. Το ζητούμενο θα 

λέγαμε ότι είναι τα σχολεία να αποκτήσουν χαρακτηριστικά κοινοτήτων μάθησης υιοθετώντας τη 

δεύτερη από τις παραπάνω προσεγγίσεις. Ειδικότερα, σε ένα σχολείο που έχει χαρακτηριστικά 

κοινότητας μάθησης, οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν καθημερινά κατά την άσκηση του έργου τους, 

στοχάζονται κριτικά και συλλογικά με τους συναδέλφους τους και μέσα από την ανάλυση της 

διδασκαλίας και των δικών τους παιδαγωγικών ενεργειών, καθώς και της δράσης των συναδέλφων 

του, επαναπροσδιορίζουν τη γνώση και τη δράση (Vescio κ.ά. 2008: 81; Bolam κ.ά. 2005: 145).  

Ένα εύρημα της έρευνας που αξίζει να επισημανθεί και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης αφορά 

την επίδραση των πρακτικών επαγγελματικής ανάπτυξης στις επιδόσεις των μαθητών. Φαίνεται ότι 

η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συνδέεται με τις ακραίες επιδόσεις των μαθητών, 

δηλαδή τόσο με την αποτυχία των μαθητών και την αδυναμία τους να λάβουν βαθμολογίες πάνω 

από τη βάση όσο και με την αριστεία των μαθητών.  
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Παράρτημα  

 

Πίνακας 1: Πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών  
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  % 

 Σε ποιο βαθμό στο σχολείο σας γίνονται/ υπάρχει … 

Συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευτικών 

Κοινές παιδαγωγικές δραστηριότητες  4.4 23.1 72.4 

Διαθεματικά πρότζεκτ  10.3 30.5 59.2 

Προκαθορισμένος χρόνος παιδαγωγικών συνεδριάσεων  13.3 31.8 54.8 

Κοινή τράπεζα υλικού/ κατασκευή κοινού υλικού  19.2 37.8 42.9 

Επαρκής χρόνος για τη συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών  
37.7 31 31.2 

Συνδιδασκαλία  58.6 29.3 12.2 

 Σε ποιο βαθμό το σχολείο σας… 

Δικτύωση & 

εξωστρέφεια 

Συνεργάζεται με το Δήμο  14.6  36.8  48.5  

Καλεί ειδικούς για ενημέρωση εκπαιδευτικών & γονέων  11  42.1  47  

Συνεργάζεται με άλλους φορείς  12.5  41.4  46.1  

Συνεργάζεται με άλλα σχολεία  26.5  40.8  32.8  

Αξιοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου  32.7  35.6  31.6  

Συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο  57  25.1  17.9  

 Σε ποιο βαθμό το σχολείο σας… 

Υλικοτεχνική 

υποδομή 

 

Εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη για τους εκπαιδευτικούς  29.9  40  30.2  

Προμηθεύεται λογισμικά και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό 

υλικό  

37.9  39.6  22.5  

 Σε ποιο βαθμό στο σχολείο σας… 

Επιμόρφωση Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί για επιμορφώσεις που 

γίνονται  
2.7  14.7  82.6  

Ενθαρρύνονται & διευκολύνονται οι εκπαιδευτικοί να 

συμμετάσχουν σε επιμορφώσεις  

7  18.8  74.2  

Όταν κάποιος εκπαιδευτικός επιμορφώνεται ενημερώνει 

σχετικά και τους συναδέλφους/ φέρνει υλικό στο 

σχολείο  

16.8  37.6  45.5  

Υλοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις  24.5  36.7  38.9  

 

  

http://www.naesp.org/
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Πίνακας 2: Συσχετίσεις πρακτικών επαγγελματικής ανάπτυξης & 

 διδακτικών πρακτικών  
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Συνεργασία  Κοινές παιδαγωγικές 

δραστηριότητες  

0.238** 0.217** 0.208** 0.206** 0.188** 0.195** 0.176** 

Διαθεματικά πρότζεκτ  0.242** 0.237** 0.223** 0.237** 0.196** 0.182** 0.186** 

Προκαθορισμένος χρόνος 

παιδαγωγικών συνεδριάσεων  

0.245** 0.180** 0.218** 0.196** 0.186** 0.168** 0.151** 

Κοινή τράπεζα υλικού/ 

κατασκευή κοινού υλικού  

0.175** 0.168** 0.157** 0.204** 0.149** 0.174** 0.179** 

Επαρκής χρόνος για 

συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών  

0.252** 0.189** 0.219** 0.222** 0.180** 0.160** 0.190** 

Συνδιδασκαλία  0.124** 0.152** 0.106** 0.146** 0.038** 0.063* 0.117** 

Δικτύωση & 

εξωστρέφεια 

Συνεργάζεται με το 

Πανεπιστήμιο  

0.174** 0.156** 0.149** 0.126** 0.097** 0.079** 0.094** 

Καλεί ειδικούς για ενημέρωση 

εκπαιδευτικών & γονέων  

0.278** 0.219** 0.203** 0.224** 0.197** 0.186** 0.185** 

Συνεργάζεται με το Δήμο  0.222** 0.168** 0.182** 0.177** 0.112** 0.119** 0.113** 

Συνεργάζεται με άλλους 

φορείς  

0.260** 0.205** 0.207** 0.220** 0.156** 0.183** 0.171** 

Συνεργάζεται με άλλα σχολεία  0.230** 0.172** 0.163** 0.205** 0.163** 0.144** 0.158** 

Αξιοποιεί εκπαιδευτικά 

προγράμματα του Υπουργείου  

0.185** 0.183** 0.156** 0.177** 0.153** 0.174** 0.172** 

Υλικοτεχνική 

υποδομή  

Εμπλουτίζεται η βιβλιοθήκη 

για τους εκπαιδευτικούς  

0.199** 0.174** 0.168** 0.191** 0.157** 0.176** 0.150** 

Το σχολείο προμηθεύεται 

λογισμικά και ηλεκτρονικό 

εκπαιδευτικό υλικό  

0.194** 0.167** 0.153** 0.203** 0.135** 0.155** 0.149** 

Επιμόρφωση  Ενθαρρύνονται & 

διευκολύνονται οι 

εκπαιδευτικοί να 

συμμετάσχουν σε 

επιμορφώσεις  

0.207** 0.142** 0.168** 0.167** 0.146** 0.151** 0.096** 

Όταν κάποιος εκπαιδευτικός 

επιμορφώνεται ενημερώνει 

σχετικά και τους 

συναδέλφους/ φέρνει υλικό 

στο σχολείο  

0.278** 0.179** 0.207** 0.264** 0.214** 0.222** 0.209** 

Υλοποιούνται ενδοσχολικές 

επιμορφώσεις  

0.251** 0.220** 0.222** 0.239** 0.193** 0.175** 0.178** 

Ενημερώνονται οι 

εκπαιδευτικοί για 

επιμορφώσεις που γίνονται  

0.204** 0.132** 0.171** 0.174** 0.167 0.157** 0.110** 
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Πίνακας 3: Συσχετίσεις πρακτικών επαγγελματικής ανάπτυξης & 

 επιδόσεων μαθητών 
  

Ε
π

ιδ
ό

σ
ει

ς 
κ

ά
τ
ω

 

α
π

ό
 τ

η
 β

ά
σ

η
  

1
1

-1
4

  

1
5

-1
8

  

1
9

 ή
 2

0
  

Συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευτικών 

Κοινές παιδαγωγικές δραστηριότητες  -0.082**   0.090*  0.081*  

Διαθεματικά πρότζεκτ  -0.091**   0.080*  0.100**  

Προκαθορισμένος χρόνος παιδαγωγικών 

συνεδριάσεων  

-0.088** -0.077*    

Κοινή τράπεζα υλικού/ κατασκευή 

κοινού υλικού  

-0.075*    

Επαρκής χρόνος για συνεργασία μεταξύ 

των εκπαιδευτικών  

-0.084**    

Συνδιδασκαλία      

Δικτύωση & 

εξωστρέφεια 

Συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο  -0.079**  -0.111**  0.096**  0.131**  

Καλεί ειδικούς για ενημέρωση 

εκπαιδευτικών & γονέων  

-0.099**  -0.086*   0.081*  

Συνεργάζεται με το Δήμο  -0.063*    0.080*  

Συνεργάζεται με άλλους φορείς  -0.095**    0.078*  

Συνεργάζεται με άλλα σχολεία  -0.061*     

Αξιοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα 

του Υπουργείου  

  0.080*   

Υλικοτεχνική 

υποδομή  

Εμπλουτίζεται η βιβλιοθήκη για τους 

εκπαιδευτικούς  

-0.118**  0.070* 0.073* 

Το σχολείο προμηθεύεται λογισμικά και 

ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό  

-0.096** -0.068*  0.082* 

Επιμόρφωση  Ενθαρρύνονται & διευκολύνονται οι 

εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν σε 

επιμορφώσεις  

-0.103**  0.076*  

Όταν κάποιος εκπαιδευτικός 

επιμορφώνεται ενημερώνει σχετικά και 

τους συναδέλφους/ φέρνει υλικό στο 

σχολείο  

0.100**  0.078*  

Υλοποιούνται ενδοσχολικές 

επιμορφώσεις  

-0.077**    

Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί για 

επιμορφώσεις που γίνονται  

-0.091**    
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Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

 

Σοφία Μπουτσιούκη 

 

 

 

Περίληψη 

 

Οι αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης θέτουν 

σε δοκιμασία τις προοπτικές των οικονομιών και την κοινωνική συνοχή των χωρών. Μέσα σε 

αυτήν την πραγματικότητα οι νέοι αποτελούν την πλέον δοκιμαζόμενη ομάδα πολιτών βιώνοντας 

ένα αβέβαιο μέλλον σε ό,τι αφορά τη δυνατότητά τους να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας και 

να συμβάλουν στην αναπτυξιακή πορεία των χωρών τους, αξιοποιώντας τη νεανική τους δυναμική. 

Η Ε.Ε. αντιλαμβάνεται με σαφήνεια ότι αυτό το γεγονός αυξάνει για τις ευρωπαϊκές χώρες τον 

κίνδυνο να βρεθούν αντιμέτωπες όχι μόνο με σοβαρό αναπτυξιακό έλλειμμα, αλλά και με 

κοινωνικές δοκιμασίες. Για το λόγο αυτό καταβάλλει προσπάθειες να διαμορφώσει και να 

συντονίσει πολιτικές που να ευνοούν την ομαλή μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας, 

διασφαλίζοντας πολύτιμους ανθρώπινους πόρους για τις αναπτυξιακές δυνατότητές της. Κεντρική 

θέση στις προωθούμενες ευρωπαϊκές πολιτικές κατέχει η προώθηση της πρακτικής άσκησης στον 

εργασιακό χώρο. Ο θεσμός αυτός στοχεύει στην αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση εκπαίδευσης 

και αγοράς εργασίας, αλλά και στη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την πρώτη στη 

δεύτερη. Η παρούσα εργασία αναλύει το θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. και επικεντρώνει στον τρόπο 

διαχείρισης του συγκεκριμένου θεσμού στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ιδιαίτερη έμφαση 

αποδίδεται στην προώθηση ειδικών παρεμβάσεων για την ενσωμάτωση της πρακτικής άσκησης 

στα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και απασχόλησης. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ο καίριος 

ρόλος των εμπλεκόμενων ομάδων συμφερόντων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Τέλος, η 

εργασία επιχειρεί να καθορίσει τους ανασταλτικούς παράγοντες για τη συντονισμένη εφαρμογή 

οργανωμένων δομών πρακτικής άσκησης, αλλά και να αναδείξει δυνητικές παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητάς της.  

Λέξεις-κλειδιά:ευρωπαϊκή πολιτική, εκπαιδευτική πολιτική, πολιτική απασχόλησης, πρακτική 

άσκηση, αγορά εργασίας 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η έμφαση που ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια αποδίδεται στην ενσωμάτωση του θεσμού της 

πρακτικής άσκησης στο ευρύτερο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών εκπαίδευσης και 

απασχόλησης αποτέλεσε τη βάση του ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας για μία ειδικότερη 

προσέγγιση του θέματος. Η Ε.Ε. στην προσπάθειά της να προαγάγει πρωτοβουλίες που στοχεύουν 

στην ομαλότερη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας αναδεικνύει τις 

διάφορες μορφές πρακτικής άσκησης σε ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο πολιτικής, που 

καταλαμβάνει καίρια θέση στις ευρωπαϊκές πολιτικές νεολαίας. Η εργασία εστιάζει στην 

οικοδόμηση από την Ε.Ε. του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου και στην ανάληψη πρωτοβουλιών 
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για τη μετάβαση από τις μαθησιακές δραστηριότητες στην αγορά εργασίας και επιχειρεί να 

προσεγγίσει κριτικά τις προκλήσεις που τις συνοδεύουν.  

 

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

 

Η σημασία της διασύνδεσης μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας προβάλλεται με 

έμφαση στο σύγχρονο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον με διαστάσεις οι οποίες δεν περιορίζονται 

αυστηρά στο εθνικό πλαίσιο, αλλά εκτείνονται και στο υπερεθνικό. Για την προώθηση μίας τέτοιας 

διασύνδεσης επιστρατεύονται διάφορες πρωτοβουλίες, που βρίσκουν την έκφρασή τους στην 

εφαρμογή νέων ή μετεξελισσόμενων μηχανισμών. Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα σε αυτούς 

καταλαμβάνει ο θεσμός απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με την πρακτική άσκηση σε εργασιακούς 

χώρους. Ο συγκεκριμένος θεσμός εμφανίζεται μάλιστα με εντυπωσιακή πολυμορφία ανάλογα με 

μία σειρά κριτηρίων: τους γενικούς σκοπούς και τους ειδικότερους στόχους που υπηρετεί, τις 

ομάδες στόχου στις οποίες απευθύνεται, τη μεθοδολογία με την οποία εφαρμόζεται, τη θέση που 

καταλαμβάνει μέσα στην ιεραρχική οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και τον τρόπο με τον 

οποίο οι σχετικές εμπειρίες σωρεύονται και συνδέονται (ή δεν συνδέονται) οργανικά με τα 

υπόλοιπα τμήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Χάρη σε αυτήν την πολυμορφία εδραιώνεται 

ένα πλαίσιο ευκαιριών απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, στο οποίο οι περισσότεροι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να εντοπίσουν αυτό που ταιριάζει στις ειδικές συνθήκες και τις ανάγκες 

τους. Η μαθητεία (apprenticeship) και η εξειδίκευση/πρακτική άσκηση (internship/traineeship) 

αποτελούν τις πλέον διαδεδομένες διαδρομές απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε συνάρτηση με 

την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτές ακριβώς η Ε.Ε. αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα κυρίως τα 

τελευταία χρόνια αναπτύσσοντας συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες και θεσμική υποδομή. 

Καλούνται να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βελτίωση των όρων 

στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, ενώ δεν πρέπει να παραβλέπεται ο 

ρόλος τους στην προαγωγή της ευρωπαϊκής ενοποίησης.  

Σύμφωνα με την Ε.Ε. ο όρος ‘μαθητεία’ (apprenticeship) αναφέρεται σε κατάρτιση 

προσανατολισμένη στην εργασία, η οποία είναι τμήμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (European Youth Forum, 2010; CEDEFOP, 2011; European Commission, 2015, 304). 

Μπορεί να είναι πρόγραμμα που πραγματοποιείται αποκλειστικά στο χώρο του σχολείου ή 

συνδυασμός προγραμμάτων που πραγματοποιούνται σε συστηματικά εναλλασσόμενες περιόδους 

τόσο στο χώρο του σχολείου (ή σε εκπαιδευτικό ινστιτούτο ή κέντρο κατάρτισης) όσο και της 

εργασίας. Και στις δύο περιπτώσεις τα συγκεκριμένα προγράμματα ανήκουν στο πεδίο της τυπικής 

εκπαίδευσης και προσφέρουν πιστωτικές μονάδες. Ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

παράσχει στον μαθητευόμενο κατάρτιση που οδηγεί στην ενασχόληση με συγκεκριμένο επάγγελμα 

και η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί σε εθνικά αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα. Τα 

συστήματα μαθητείας διαφοροποιούνται με κριτήριο τη διάρκεια και το είδος της συμφωνίας που 

υπογράφεται μεταξύ του εκπαιδευτικού παρόχου και του εργοδότη. Στο πλαίσιο της συμφωνίας 

αυτής καθορίζεται το επίπεδο ισορροπίας μεταξύ θεωρίας και πράξης και για το λόγο αυτό η 

συμφωνία ασκεί τον καθοριστικό ρόλο για τη διαδικασία, την αμοιβή, την πιστοποίηση και τα κάθε 

είδους οφέλη που απορρέουν από τη συνεργασία. 

Οι όροι ‘πρακτική άσκηση’ (traineeship) και ‘εξειδίκευση’ (internship) συχνά χρησιμοποιούνται 

με παρόμοιο τρόπο. Η διατύπωση ενός ενιαίου ορισμού που να τις αφορά εμφανίζει μεγαλύτερη 

δυσκολία, καθώς σε αυτές περιλαμβάνονται περισσότερες μορφές εργασιακής εμπειρίας ανάλογα 

με το εθνικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρονται. Η Ε.Ε. ορίζει τις δύο έννοιες ως μαθησιακές 

ευκαιρίες που πραγματοποιούνται στο χώρο εργασίας και είτε αποτελούν τμήμα της τυπικής 

εκπαίδευσης είτε πραγματοποιούνται εκτός του σχετικού πλαισίου, ακόμη και μετά την 

αποφοίτηση (European Youth Forum, 2010; European Commission, 2015, p. 311). Κατά τη 

διάρκεια μίας τέτοιας εμπειρίας το άτομο περνά μία ορισμένη περίοδο σε έναν οργανισμό, 

προκειμένου να αποκτήσει συγκεκριμένες ικανότητες που ζητούνται στην αγορά εργασίας. Σκοπός 

της είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση του εκπαιδευόμενου στην αγορά εργασίας παρέχοντάς του 

πρακτική εμπειρία, γνώσεις και δεξιότητες που ολοκληρώνουν τη θεωρητική του εκπαίδευση. Πιο 
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συγκεκριμένα, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις ειδικότερους τύπους πρακτικής άσκησης (European 

Commission, 2012b, p. 52): 

α) Την πρακτική άσκηση που αποτελεί υποχρεωτικό τμήμα του προγράμματος σπουδών σε 

ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και συνοδεύεται από πιστωτικές μονάδες. 

β) Την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται εκτός του συστήματος της τυπικής 

εκπαίδευσης (ή μετά την αποφοίτηση) χωρίς να προσφέρει πιστωτικές μονάδες. 

γ) Οποιοδήποτε άλλο είδος εργασιακής εμπειρίας που προσφέρεται σε νέα άτομα με τη 

μορφή της μαθησιακής ευκαιρίας στο χώρο εργασίας, όπως π.χ. οι σχετικές δράσεις ως τμήμα των 

ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. 

Αν και στο περιεχόμενο της εργασίας χρησιμοποιείται συμβολικά ο όρος ‘πρακτική 

άσκηση’, η εστίαση επεκτείνεται σε κάθε μορφή μετεξέλιξης της μαθησιακής ευκαιρίας μέσα από 

την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο χώρο εργασίας, που φιλοδοξεί να συνδέσει την 

εκπαίδευση με την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας και να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα 

του συντονισμού τους. Στον Πίνακα 1 αποτυπώνεται μία εποπτική συγκριτική παρουσίαση των δύο 

θεσμών, της μαθητείας (apprenticeship) και της πρακτικής άσκησης (traineeship/internship). 

 

Πίνακας 1. Μαθητεία και Πρακτική Άσκηση: εποπτική σύγκριση 

 
Μαθητεία  

(Apprenticeship) 

Πρακτική άσκηση 

(traineeship/internship) 

Σκοπός 

Αποδίδει πλήρη επαγγελματικά 

προσόντα ή επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση 

Λειτουργεί συμπληρωματικά προς ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή το ατομικό 

βιογραφικό 

Στόχος Επαγγελματικό προφίλ/προσόν Αποδεδειγμένη πρακτική εμπειρία 

Εκπαιδευτικό 

επίπεδο 
Συνήθως ΕΠΕΠ επίπεδα 3-5 

Όλα τα επίπεδα ΕΠΕΠ 

(προ)επαγγελματική εκπαίδευση, ανώτατη 

εκπαίδευση, μετά την αποφοίτηση 

Περιεχόμενο 

Απόκτηση όλων των γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενός 

επαγγέλματος 

Επαγγελματικός προσανατολισμός και/ή 

καθοδήγηση σταδιοδρομίας, τμήματα 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενός 

επαγγέλματος 

Μάθηση στην 

εργασία 

Εξίσου σημαντική με τα (θεωρητικά) 

μαθήματα 

Συνήθως συμπληρώνει μαθήματα ή 

αποτελεί ένα προαιρετικό πρόσθετο 

Διάρκεια 

Καθορισμένη, 

μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη, 

συνήθως μέχρι 4 έτη 

Ποικίλει, 

βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη, 

συνήθως λιγότερο από ένα έτος 

Εργασιακή 

κατάσταση 

Τυπική κατάσταση υπαλλήλου, συχνά 

μαθητευόμενος με συμβόλαιο 

πρόσληψης 

Κατάσταση σπουδαστή/εκπαιδευόμενου, 

συχνά συμφωνία με εργοδότη ή σχολείο, 

μερικές φορές κατάσταση εθελοντή ή 

απροσδιόριστη 

Αμοιβή/ 

Αποζημίωση 

Συνήθως αμοιβή καθοριζόμενη από 

νόμο ή συλλογικές διαπραγματεύσεις 

Ποικίλες μορφές αποζημίωσης, συχνά 

χωρίς αμοιβή 

Διοικητική Ισχυρή νομοθετική ρύθμιση, συχνά Χωρίς ή με μερική νομοθετική ρύθμιση 
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ρύθμιση σε τριμερή βάση 

Δρώντες 
Συχνά κοινωνικοί εταίροι, 

εκπαιδευτικοί πάροχοι 

Άτομα, εταιρείες, κράτος, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα 

Πηγή: EuropeanCommission (2012b, p. 52) 

 

Επισκόπηση του θεωρητικού πλαισίου 

 

Το αυξημένο ενδιαφέρον τόσο των κρατών μελών όσο και των θεσμών της Ε.Ε. για την ενεργό 

ενσωμάτωση της πρακτικής άσκησης στις εθνικές πολιτικές εκπαίδευσης και απασχόλησης 

αποδίδεται στο γεγονός ότι σταδιακά καθίστανται πιο σαφή τα πλεονεκτήματα που της αποδίδονται 

και τα οποία αφορούν τόσο την πλευρά των εκπαιδευόμενων όσο και την πλευρά των 

επιχειρήσεων, ενώ ευρύτερα οφέλη αποκομίζουν και οι εθνικές οικονομίες (Hymon-Parker and 

Smith, 1998; Blair and Millea, 2004; Braunstein and Loken, 2004; Weisz and Chapman, 2004; 

Gault, Leach and Duey, 2010), καθώς οι αποδόσεις της επένδυσης στη μάθηση αποδεικνύονται 

πολύ σημαντικές (Arrow, 1962). Για το λόγο αυτό η προώθηση παρεμβάσεων που ενισχύουν τη 

γνώση μέσω της εμπειρίας στο χώρο εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των προωθούμενων 

στο πεδίο της δια βίου μάθησης πολιτικών (Evans and Rainbird, 2002).  

Καταρχάς, η ανάδειξη της αξίας της πρακτικής άσκησης για τους εκπαιδευόμενους συνδέεται 

με τη γενικότερη μεταβολή της τάσης στη μαθησιακή συμπεριφορά των νέων ατόμων. Από μία 

γραμμική προσέγγιση, η οποία προϋπέθετε την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών πριν από τη 

μετάβαση στην αγορά εργασίας, οι νέοι έχουν μετακινηθεί σε μία πιο πολύπλοκη προσέγγιση, 

σύμφωνα με την οποία ο συνδυασμός σπουδών και εργασίας είναι ο πλέον ενδεδειγμένος στο 

σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η πρακτική άσκηση είναι γι’ αυτούς μία πολύτιμη ευκαιρία 

να εργαστούν, ενώ παράλληλα αποκτούν μία άμεση και ρεαλιστική προεπισκόπηση των 

πραγματικών συνθηκών του εργασιακού περιβάλλοντος (Raelin, 2008; Morem, 2007). Μέσα από 

αυτή την εμπειρία μπορούν να αναπροσαρμόσουν την προσωπική τους μαθησιακή στρατηγική και 

να επαναπροσδιορίσουν το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ακαδημαϊκά/επαγγελματικά προσόντα 

τους με βάση τις συνθήκες αυτές, ενώ υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν θετική επίδραση της 

πρακτικής άσκησης στην ακαδημαϊκή επίδοση των συμμετεχόντων (Kolb, 1984; Martin and 

Wilkerson, 2006; Rigsby et al., 2013).  

Στο ίδιο συγκείμενο προβάλλεται με έμφαση η αναγκαιότητα διαρκούς μετεξέλιξης του 

ατομικού βιογραφικού, ώστε το άτομο να αποκτά ισχυρά στοιχεία διαφοροποίησης. Η συμμετοχή 

λοιπόν στην πρακτική άσκηση –με προσεκτικό σχεδιασμό και εφαρμογή– ενισχύει τη θεωρητική 

γνώση και την προσαρμοστικότητα στην τεχνολογική εξέλιξη, αναπτύσσει πολύτιμες 

μεταβιβάσιμες δεξιότητες και επαγγελματικά προσανατολισμένες ικανότητες και μεγιστοποιεί τα 

μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Arrow, 1962; Dressler and 

Keeling, 2004; Green, Graybeal and Madison, 2011; Liu, Xu and Weitz, 2011). Για το λόγο αυτό η 

συμμετοχή σε πρακτική άσκηση συνήθως συνδέεται με καλύτερη αντιστοίχιση προσόντων και 

θέσεων εργασίας, με καλύτερες αμοιβές, με μεγαλύτερα διαστήματα παραμονής στην (πρώτη) 

εργασία και συντομότερα διαστήματα παραμονής σε κατάσταση ανεργίας (Knouse, Tanner and 

Harris, 1999; Gault, Redington and Schlager, 2000; Gault, Leach and Duey, 2010; Narayanan, Olk 

and Fukami, 2010). Επιπλέον, οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να 

καλλιεργήσουν στενότερους δεσμούς με την αγορά εργασίας και να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο 

δίκτυο –πιθανών– εργοδοτών και συναδέλφων, γεγονός το οποίο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά 

στη μελλοντική επαγγελματική τους εξέλιξη (Knuth, 2008).  

Η εφαρμογή συστημάτων πρακτικής άσκησης εμπεριέχει σημαντικά πλεονεκτήματα και σε ό,τι 

αφορά τους εργοδότες. Αποκτώντας μέσω αυτών πρόσβαση σε μία μεγάλη δεξαμενή 

εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού είναι σε θέση να εντοπίσουν τα άτομα που συγκεντρώνουν τα 

κατάλληλα χαρακτηριστικά και να διευκολύνουν τις διαδικασίες αναζήτησης και πρόσληψης 

προσωπικού που εφαρμόζουν (Gault, Leach and Duey, 2010; Rigsby et al., 2013). Τους 
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προσφέρεται ακόμη η ευκαιρία να αποκαταστήσουν καλύτερη επικοινωνία με τους παρόχους 

εκπαίδευσης και να συμβάλουν στην ευρύτερη προσπάθεια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων που αντιστοιχούν στην υπάρχουσα ζήτηση (Hymon-Parker and Smith, 1998; Blair and 

Millea, 2004; Braunstein and Loken, 2004; Dalon and Pichault, 2008). Έτσι, μπορούν να 

διασφαλίσουν μία ομαλή ροή εξειδικευμένων ατόμων προς την αγορά εργασίας στο μέλλον 

σύμφωνα με τις αναδυόμενες ανάγκες του παραγωγικού συστήματος.  

 

Η απασχόληση των νέων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας 

 

Οι συνθήκες ανταγωνισμού που διαμορφώνονται στο διεθνές κοινωνικοοικονομικό σύστημα 

ασκούν καθοριστική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο τα εθνικά περιβάλλοντα προσαρμόζονται 

στις εξελίξεις. Τα συστήματα πρακτικής άσκησης αποτελούν έναν από τους τρόπους με τους 

οποίους οι εθνικές αρχές με την υποκίνηση και την υποστήριξη των αντίστοιχων ευρωπαϊκών 

οργάνων επιχειρούν να ανταποκριθούν στο επίμαχο αίτημα για τη βελτίωση των εργασιακών 

προοπτικών των πολιτών τους –ειδικά των νέων– και την αντιμετώπιση της ανεργίας, η οποία έχει 

λάβει δραματικές διαστάσεις στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό η διαμόρφωση ειδικών παρεμβάσεων 

για την προώθηση του θεσμού της πρακτικής άσκησης στην Ε.Ε. συνδέεται στενά με τις 

ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση, την απασχόληση και τη νεολαία, καθώς το ενδιαφέρον 

γι’ αυτήν συναρτάται με την αύξηση της έντασης και της πολυπλοκότητας των προβλημάτων στην 

απασχόληση των νεότερων ηλικιακών ομάδων. 

Αφενός, τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα της ανεργίας στην Ευρώπη κατά τα τελευταία χρόνια 

επιδεινώνουν τα ήδη επιβαρυμένα λόγω της οικονομικής κρίσης δημοσιονομικά και οικονομικά 

μεγέθη των ευρωπαϊκών κρατών και οι προοπτικές βελτίωσης των δεδομένων της αγοράς εργασίας 

για το σύνολο του πληθυσμού είναι μάλλον δυσοίωνες (Γράφημα 1). 

 

Γράφημα 1. Ανεργία στην Ε.Ε., εποχιακά προσαρμοσμένη (Ιούλιος 2015) 

 

Πηγή: Eurostat 

 

Η ανεργία στις ηλικιακές ομάδες των νέων 15-24 και 25-29 ετών, όμως, είναι πολύ υψηλότερη 

από το συνολικό πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας (Γράφημα 2). Επιπλέον, η ανεργία των νέων είναι 

συνήθως και πιο μακρόχρονη σε σχέση με άλλες ηλικιακές ομάδες. Φυσικό επακόλουθο είναι να 

αυξάνεται για την Ευρώπη ο κίνδυνος απώλειας πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού και 

περιθωριοποίησης ενός τμήματος του νεανικού πληθυσμού –που υπό κανονικές συνθήκες 

ενσωματώνει μεγάλο μέρος των δημιουργικών δυνατοτήτων της κοινωνίας– δίνοντας αφορμή για 
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την ανάπτυξη μίας ευρύτερης συζήτησης στην Ευρώπη για τον κίνδυνο μίας ‘χαμένης γενιάς’ 

(‘lostgeneration’) (Boutsiouki, 2015). 
 

Γράφημα 2. Ανεργία στην Ε.Ε. ανά ηλικιακή ομάδα 

 

Πηγή: Eurostat (επεξεργασία δεδομένων από τη συγγραφέα) 

 

Η κατάσταση καθίσταται ακόμη δυσχερέστερη για την περίπτωση των NEETs
55

 (Eurofound, 

2012). Αν μάλιστα ληφθούν υπόψη τα δύο ηλικιακά υποσυστήματα αυτής της ομάδας, 

παρατηρείται ότι η ομάδα των NEETs ηλικίας 25-29 ετών είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την 

ομάδα ηλικίας 15-24 ετών. Καθίσταται, λοιπόν, φανερό ότι η φύση των προβλημάτων της κάθε 

ομάδας είναι διαφορετική και για το λόγο αυτό είναι αναγκαίες εξειδικευμένες παρεμβάσεις για 

καθεμία από αυτές (Γράφημα 3). 
 

Γράφημα 3. NEETs (Not in Employment, Education or Training) (Ιούνιος 2014) 

 

Πηγή: Eurostat (επεξεργασία δεδομένων από τη συγγραφέα) 
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NEETs (NotinEmployment, EducationorTraining): Ο όρος αναφέρεται σε άτομα ηλικίας 15-29 ετών τα οποία δεν 

εμπλέκονται σε κανενός είδους δραστηριότητα απασχόλησης ή εκπαίδευσης/κατάρτισης, ώστε να οδηγηθούν στην 

απόκτηση κάποιου προσόντος. 
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Αφετέρου, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να συνδεθεί με τον ευρύτερο διάλογο που έχει 

αναπτυχθεί σχετικά με την αναντιστοιχία δεξιοτήτων και αγοράς εργασίας. Παρόλο που τα νέα 

άτομα ενσωματώνουν μία ισχυρή δυναμική γνώσεων και δεξιοτήτων, οι ικανότητές τους 

παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αδοκίμαστες και τελικά αναξιοποίητες, αφού οι ευκαιρίες για να 

εφαρμόσουν τη θεωρητική μάθηση στην πράξη είναι περιορισμένες, αν όχι ανύπαρκτες.  

Παράλληλα, πολλαπλασιάζονται οι φωνές από την πλευρά των εργοδοτών που αποδίδουν τη 

δυσκολία αυτής της μετάβασης στην έλλειψη από μέρους των νέων των κατάλληλων ικανοτήτων. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι νέοι να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσχέρειες στην προσαρμογή 

τους στο εργασιακό περιβάλλον, γεγονός που τροφοδοτεί το επιχείρημα των εργοδοτών για την 

αδυναμία τους να εντοπίσουν και να εξασφαλίσουν έμπειρο προσωπικό που να αντιστοιχεί στις 

υπάρχουσες ανάγκες. 

 

Η πολιτική της Ε.Ε. για την πρακτική άσκηση 

 

Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους νέους –σπουδαστές και αποφοίτους διαφορετικών 

εκπαιδευτικών επιπέδων– μέσω της πρακτικής άσκησης με στόχο την ενίσχυση των 

επαγγελματικών τους προοπτικών αναδείχθηκε ως σημαντικό τμήμα του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού της ενωμένης Ευρώπης ιδιαίτερα νωρίς. Αναφορές στην αναγκαιότητα οργανικής 

ενσωμάτωσης της πρακτικής άσκησης στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα συναντούμε ήδη στις 

Λευκές Βίβλους που πραγματεύονται τις πολιτικές σχετικά με την απασχόληση, την εκπαίδευση 

και κατάρτιση, τη νεολαία (Commission of the European Communities, 1993; 1995; 2001). Παρά 

την αρχική πεποίθηση για άμεση εφαρμογή των διαδικασιών δημιουργίας του κατάλληλου 

ρυθμιστικού πλαισίου, η προώθηση του τελευταίου και η ενεργοποίηση των σχετικών 

πρωτοβουλιών καθυστέρησαν σημαντικά.  

Η χάραξη μίας πολιτικής για τις διάφορες μορφές πρακτικής άσκησης δεν είναι, βέβαια, 

καινοφανής για τον ευρωπαϊκό χώρο. Αντίθετα, ο θεσμός αυτός αποτελεί διαχρονικά σημαντικό 

συμπλήρωμα των πολιτικών εκπαίδευσης και απασχόλησης πολλών ευρωπαϊκών κρατών και 

μάλιστα με μακρά και επιτυχημένη παράδοση. Η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, η Ολλανδία και η 

Ελβετία (European Commission, 2013, p. 31, 50, 63, 94, 120, 124; Hulla, 2014, p. 84; Schlögl, 

2014, p. 76) αποτέλεσαν υποδείγματα στην προσπάθεια των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών να 

εγκαθιδρύσουν πρακτικές για αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας. 

Παρόλα αυτά, για πολλά χρόνια η προσέγγιση της πρακτικής άσκησης σε επίπεδο ευρωπαϊκών 

θεσμών παρέμενε κατά κύριο λόγο θεωρητική και απουσίαζαν συγκεκριμένες δράσεις για την 

ενεργό προώθησή της. 

Η μετάβαση από τη Στρατηγική της Λισαβόνας (2000-2010) στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 

(2010-2020) συνέπεσε με την επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Μετέβαλε 

σημαντικά την προσέγγιση του ζητήματος των επαγγελματικών προοπτικών των νέων κυρίως 

ατόμων και συνέβαλε στην απόδοση μεγαλύτερης έμφασης στον αριθμό, στο είδος και στο 

περιεχόμενο των σχετικών παρεμβάσεων. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα, που καταδεικνύει το 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για μία πιο απτή κοινή θεσμική ευρωπαϊκή δράση, είναι η ψήφιση μόλις το 

2010 του “Ευρωπαϊκού Χάρτη Ποιότητας για την Πρακτική Άσκηση και τη Μαθητεία” (“European 

Quality Charter on Internships and Apprenticeships”) (European Youth Forum, 2010). Προκαλεί 

εντύπωση, όμως, το ότι ο Χάρτης δεν υπήρξε αποτέλεσμα μίας κοινής δράσης της Ε.Ε., αλλά 

διαμορφώθηκε από το EuropeanYouthForum
56

, έναν δρώντα της κοινωνίας των πολιτών. Σε αυτόν 

υπογραμμιζόταν εμφατικά η ανάγκη για τη θέσπιση συγκεκριμένων ποιοτικών προδιαγραφών στις 

δραστηριότητες πρακτικής άσκησης μέσα από συντονισμένες συνεργασίες των ευρωπαϊκών 

κρατών, των κοινωνικών εταίρων και των παρόχων εκπαίδευσης. Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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 Το European Youth Forum(YFJ) είναι μία πλατφόρμα οργανώσεων νεολαίας της Ευρώπης, η οποία διασυνδέεται και 

με διεθνείς οργανισμούς και έχει ως σκοπό την προώθηση των δικαιωμάτων των νέων και την ενδυνάμωση των 

δραστηριοτήτων και των προοπτικών τους για το μέλλον.Περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση, τη στοχοθεσία 

και τις δράσεις του υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://www.youthforum.org/. 
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ήδη από το 2007 (European Commission, 2007) είχε αναγνωρίσει το έλλειμμα ποιοτικών 

κριτηρίων, αντίστοιχες πρωτοβουλίες της Ε.Ε. προωθήθηκαν αρκετά αργότερα, το 2013 και το 

2014
57

. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει όχι μόνο τη γενικευμένη δυσχέρεια στη διατύπωση 

συγκεκριμένων στόχων για το ζήτημα και στη δέσμευση σε μία στρατηγική κοινής βάσης, αλλά και 

ενισχύει την άποψη ότι συχνά είναι η αυξημένη αναγκαιότητα (κατασταλτικός ρόλος) που 

καθοδηγεί τις πρωτοβουλίες παρά η έγκαιρη συνειδητοποίηση της πραγματικής χρησιμότητας 

(προληπτικός ρόλος). 

Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 ήταν αυτή που άσκησε καταλυτική επίδραση στη 

συστηματικότερη προώθηση διαφορετικών μορφών πρακτικής άσκησης, τόσο άμεσα, μέσω των 

δικών της παρεμβάσεων, όσο και έμμεσα, θέτοντας το βασικό πλαίσιο με το οποίο συναρτώνται και 

άλλες πρωτοβουλίες (European Commission, 2010a). Η πρωτοβουλία “Youth on the Move” 

(“Νεολαία σε κίνηση”) (European Commission, 2010b), μία από τις επτά εμβληματικές 

πρωτοβουλίες της στρατηγικής, ξεκάθαρα προέβαλε την πρακτική άσκηση ως ένα πολλά 

υποσχόμενο εργαλείο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ένταξη στην απασχόληση, ανέδειξε, 

όμως, εκ νέου την ανάγκη για την επιβολή συγκεκριμένων ποιοτικών προτύπων. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η πρωτοβουλία αυτή συνέβαλε στον πολλαπλασιασμό των ευρωπαϊκών 

παρεμβάσεων για την εξασφάλιση περισσότερων επαγγελματικών ευκαιριών για τη νεολαία, αν και 

πολλές από αυτές παραμένουν κατά κύριο λόγο εγκλωβισμένες σε ένα θεωρητικό αφήγημα και δεν 

εξελίσσουν τη δυναμική τους με ταχύτητα ανάλογη με εκείνη της αναδιαμόρφωσης των συνθηκών 

στο ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και απασχόλησης. Και η πρωτοβουλία “Ευκαιρίες για τη 

Νεολαία” (“Youth Opportunities”) (European Commission, 2011) κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να 

αναπτύξουν δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Στα προτεινόμενα μέτρα 

συμπεριέλαβε και την ενθάρρυνση των εργοδοτών να δημιουργήσουν περισσότερες ποιοτικές 

θέσεις πρακτικής άσκησης. Με ανάλογο τρόπο, η πρωτοβουλία κινητικότητας “ Η πρώτη σου 

δουλειά μέσω του EURES” (“Your irst EURES Job” – YFEJ) (Regulation EU No 1296/2013), που 

έχει πλέον ενσωματωθεί ως άξονας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EaSI
58

, στόχευσε στην υποστήριξη 

της κινητικότητας των νέων προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσω της παροχής σε αυτούς ευκαιριών 

απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό μέσα από περιόδους πρακτικής άσκησης και 

μαθητείας. Συνέχεια σε αυτές τις προσπάθειες δόθηκε μέσα από έναν νέον πολιτικό σχεδιασμό, τη 

“Δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων” (“Youth Employment Package”) (European 

Commission, 2012a). Σε αυτήν συμπεριλήφθηκε ειδική αναφορά στην αναγκαιότητα διαμόρφωσης 

ενός συγκεκριμένου πλαισίου με προδιαγραφές για την ποιότητα και με ειδικές προβλέψεις για την 

κοινωνική ασφάλιση και την οικονομική αποζημίωση των συμμετεχόντων σε δομημένα συστήματα 

πρακτικής άσκησης. 

Η πρωτοβουλία που ανέδειξε πιο θεαματικά την ιδιαίτερη σημασία της πρακτικής άσκησης για 

την ενίσχυση της μετάβασης των νέων στην αγορά εργασίας είναι η πρωτοβουλία “Εγγύηση για τη 

Νεολαία” (“Youth Guarantee”) (Council Recommendation on a Youth Guarantee, 2013). Βασικός 

στόχος της είναι η ενεργός προαγωγή της απασχολησιμότητας των νέων Ευρωπαίων σε μία αγορά 

εργασίας με περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες και με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα 

ανταγωνισμού. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί την πιο άμεση αναφορά στην πρακτική 

άσκηση και στο ρόλο της στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, καθώς διακηρύσσει την 

αποφασιστικότητα της Ε.Ε. «να διασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών λαμβάνουν μία 

προσφορά καλής ποιότητας για εργασία, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση 

μέσα σε τέσσερις μήνες από τότε που καθίστανται άνεργοι ή φεύγουν από την τυπική εκπαίδευση» 

(Council Recommendation on a Youth Guarantee, 2013, p. 3). Η πρωτοβουλία εστιάζει στη 
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Βλ.παρακάτω. 
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 Το Πρόγραμμα της Ε.Ε. για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EU Programme for Employment and 

Social Innovation – EaSI) είναι ένας νέος χρηματοδοτικός μηχανισμός τον οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Σε αυτόν έχουν ενσωματωθεί τα προγράμματα PROGRESS, EURES και ο Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων 

Progress, που στο παρελθόν λειτουργούσαν ανεξάρτητα. Μέσω του μηχανισμού αυτού προωθούνται δράσεις στα πεδία 

της διασφάλισης απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας και της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Για 

την περίοδο 2014-2020 το 18% του συνολικού προϋπολογισμού του EaSI κατανέμεται ειδικά στις δράσεις του EURES.  
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διεύρυνση των επαγγελματικών ευκαιριών των νέων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας μέσω 

της πιο συντονισμένης ανάπτυξης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Παρόλο 

που η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μία έκφραση καλών προθέσεων της ευρωπαϊκής 

πολιτικής για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των νέων, θα πρέπει να επισημανθεί ότι είναι 

μάλλον ημιτελής σε ό,τι αφορά τις επιλέξιμες ηλικιακές ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, ο περιορισμός 

των δράσεων που θα προγραμματιστούν στο πλαίσιο της “Εγγύησης για τη Νεολαία” αποκλειστικά 

σε νέους κάτω των 25 ετών αποστερεί από τις ευκαιρίες αυτές την ομάδα των ατόμων 25-30 ετών, 

που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά 

εργασίας. Η περιορισμένη επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων αποτελεί και μία από τις προκλήσεις 

για το θεσμό της πρακτικής άσκησης που αναδύονται στην ενωμένη Ευρώπη, επιδρώντας αρνητικά 

στην αποδοχή του ίδιου του θεσμού.  

Οι προσπάθειες της Ε.Ε. να εισαγάγει ένα οργανωμένο μοντέλο για την υποστήριξη αυτού του 

σχεδίου, αλλά και η επισήμανση από διάφορες πλευρές των σοβαρών ποιοτικών ατελειών της 

εφαρμοζόμενης μαθητείας οδήγησε στην “Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία” (“European 

Alliance on Apprenticeships”) (Declaration on a European Alliance for Apprenticeships, 2013). 

Στόχο της αποτέλεσε η εδραίωση μίας ενεργότερης συνεργασίας ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη 

για την εξασφάλιση περισσότερων και καλύτερων θέσεων μαθητείας: παράγοντες από τους χώρους 

των επιχειρήσεων και του εμπορίου, από τη γενική εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση και εκπρόσωποι από οργανώσεις νέων κλήθηκαν να συμμετάσχουν με τις ιδέες και 

την τεχνογνωσία τους. Η πρωτοβουλία αυτή οδήγησε στο επόμενο διάστημα σε ορισμένα 

αποτελέσματα: μία ανακοίνωση του Συμβουλίου εκ μέρους όλων των κρατών μελών (Council of 

the European Union, 2013), 31 μεμονωμένες δεσμευτικές δηλώσεις κρατών
59

 και την επίσημη 

δέσμευση από 87 (έως τώρα) διαφορετικά εμπλεκόμενα μέρη (γνωστές εταιρείες και 

οργανισμούς)
60

 ότι θα δημιουργήσουν αυξημένες, καλύτερης ποιότητας και ελκυστικότερες θέσεις 

μαθητείας. Κατ’ αναλογίαν εκδόθηκε το 2014 το “Πλαίσιο Ποιότητας για την Πρακτική Άσκηση” 

(“Quality Framework for Traineeships”, Μάρτιος 2014) (Council of the European Union, 2014), το 

οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση ευκαιριών ποιοτικής πρακτικής άσκησης για τους νέους και δίνει 

μάλιστα έμφαση στην επιδίωξη τέτοιων ευκαιριών στο εξωτερικό. 

Όλες οι προαναφερθείσες δράσεις εξωτερικεύουν την πρόθεση της Ε.Ε. να προωθήσει 

ουσιαστικά όλες τις μορφές απόκτησης εμπειρίας στο χώρο εργασίας και υπογραμμίζουν τη 

σημασία της ενίσχυσης της προσφοράς, της ποιότητας και της ελκυστικότητας των διαφόρων 

μορφών της στα συστήματα εκπαίδευσης και απασχόλησης των κρατών μελών. 

 

Αναδυόμενες προκλήσεις και αναγκαίες παρεμβάσεις 

 

Η προώθηση συστημάτων πρακτικής άσκησης στα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και 

απασχόλησης βρίσκεται ενώπιον ισχυρών προκλήσεων, καθώς το αίτημα γίνεται όλο και πιο 

ισχυρό καθιστώντας επιτακτικότερη την ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών με χαρακτήρα 

άμεσο, συλλογικό και διαδραστικό. 

Καταρχάς, η λειτουργική πολυδιάσπαση του θεσμού σε διαφορετικούς φορείς αποδυναμώνει 

το θετικό μήνυμα προς τους δυνητικούς συμμετέχοντες, παράγει ανομοιογενή μοντέλα οργάνωσης 

ως προς το περιεχόμενο, τους όρους και τις ποιοτικές προϋποθέσεις, καθιστά αδύνατη την 

πιστοποίηση και τη συσσώρευση των αποτελεσμάτων και τελικά υπονομεύει την ίδια την 

αξιοπιστία του θεσμού. Είναι λοιπόν πρωταρχικά απαραίτητο να διαμορφωθεί μία ολιστική 

προσέγγιση για την πρακτική άσκηση, η οποία να είναι σε θέση να κινητοποιεί την ευρύτερη ομάδα 

                                                      
59

 Πρόσβαση στις σχετικές δεσμευτικές δηλώσεις 26 κρατών μελών και 5 κρατών μη μελών παρέχεται μέσω του 

συνδέσμου http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1148&langId=en. 
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 Τα στοιχεία αφορούν την τελευταία ανανέωση του καταλόγου των συμμετεχόντων φορέων στο πλαίσιο της 

συνάντησης των Υπουργών στην αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

(Ρίγα, 21-21 Ιουνίου 2015). Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τους φορείς βλ. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1149&langId=en 
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πιθανών δρώντων: τις κρατικές και περιφερειακές αρχές, τους εκπροσώπους των εργοδοτών και 

των εργαζομένων, τους παρόχους εκπαιδευτικών υπηρεσιών, την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Επιπρόσθετα, ένα αδύναμο ρυθμιστικό πλαίσιο και οι στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας 

πολλές φορές αφήνουν περιθώρια στους εργοδότες για καταχρηστική αξιοποίηση του θεσμού. 

Παρόλο που οι εμπειρίες πρακτικής άσκησης έχουν καταστεί άτυπο προαπαιτούμενο για την 

ένταξη στην απασχόληση, σε αρκετές περιπτώσεις παραβλέπεται ο πραγματικός σκοπός του 

προγράμματος. Συχνά οι επιχειρήσεις αναθέτουν στους εκπαιδευόμενούς τους επαγγελματικά 

καθήκοντα με περιορισμένο μαθησιακό περιεχόμενο τοποθετώντας τους σε θέσεις εργασίας, οι 

οποίες κανονικά θα έπρεπε να στελεχώνονται με μόνιμο προσωπικό, με κύριο στόχο την αποφυγή 

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή την εξοικονόμηση πόρων. Η σαφής παραβίαση των όρων 

που δομούν το συγκεκριμένο θεσμό έχει ως αποτέλεσμα να μην προετοιμάζονται κατάλληλα οι 

εκπαιδευόμενοι για τις πραγματικές συνθήκες απασχόλησης και να περιορίζεται η 

αποτελεσματικότητα της εργασιακής εμπειρίας. Μία σύγχρονη προσέγγιση του θεσμού οφείλει να 

εδράζεται πάνω σε ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο, σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας και 

στη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών, ώστε να διαμορφώνονται με σαφήνεια 

κατευθυντήριες γραμμές ποιοτικών και θεσμικών προδιαγραφών και να καθορίζονται οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής τους. Πιο συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο η εκπαιδευτική συνεργασία 

εργοδότη-εκπαιδευόμενου (και εκπαιδευτικού παρόχου, αν υπάρχει) να βασίζεται σε ένα 

συμφωνητικό, στο οποίο να περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι και οι συνθήκες της πρακτικής 

άσκησης, καθώς και οι δεσμεύσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνονται από όλους τους 

εμπλεκόμενους, ώστε να εξασφαλίζεται ένα δίχτυ ασφαλείας από αυθαιρεσίες, υπερβάσεις ή άλλου 

είδους ενέργειες που θα αποθάρρυναν από τη συμμετοχή. Η θέσπιση ενός σαφούς και λεπτομερούς 

κανονιστικού πλαισίου δεν διασφαλίζει μόνο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και την 

αξιοπιστία του θεσμού. Μπορεί να συμβάλει και στην εδραίωση ισχυρότερων και μονιμότερου 

χαρακτήρα δεσμών της εκπαίδευσης και της πολιτικής με τους παράγοντες της αγοράς εργασίας 

και με την κοινωνία των πολιτών, ώστε να εξασφαλίζεται η ουσιαστική αλληλεπίδρασή τους σε 

οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο.  

Μία πρόσθετη πρόκληση για την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού της πρακτικής άσκησης 

είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος κινήτρων για την ενθάρρυνση των εργοδοτών προς τη 

δημιουργία επαρκών και ποιοτικών θέσεων για πρακτική άσκηση, την προώθησή της στα 

επιχειρηματικά δίκτυα και την προσφορά οργανωτικής τεχνογνωσίας. Ανάμεσα σε αυτά 

διακρίνεται η καθοδήγηση των επιχειρήσεων στην εφαρμογή των κατάλληλων μοντέλων 

εκπαίδευσης/κατάρτισης, χωρίς βέβαια να παραβλέπεται η αξία κινήτρων διοικητικού, 

χρηματοδοτικού ή φορολογικού χαρακτήρα. Παράλληλα, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη οφείλουν να 

αναγνωρίσουν τη σημασία της εξασφάλισης υπηρεσιών συμβουλευτικής για τους εκπαιδευόμενους 

–τόσο από τον οργανισμό αποστολής όσο και από τον οργανισμό υποδοχής– μέσω προσωπικού 

κατάλληλα καταρτισμένου για την άσκηση του ρόλου του εκπαιδευτή και του μέντορα. Είναι πολύ 

σημαντικό να επισημανθεί ότι μία πιθανή αποτυχία του συστήματος να εξισορροπήσει την 

προσφορά και τη ζήτηση για θέσεις πρακτικής άσκησης και να αναβαθμίσει τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της θα καταστήσει το θεσμό λιγότερο ελκυστικό και θα παρεμποδίσει τα οφέλη 

από την ευρεία εφαρμογή του.  

Και σε ευρύτερο πλαίσιο, όμως, διαφαίνεται ότι η έλλειψη πληροφόρησης, η περιορισμένη 

ανταλλαγή καλών πρακτικών και ο διαφορετικός βαθμός ενσωμάτωσης των συστημάτων 

πρακτικής άσκησης στις εθνικές πολιτικές για τη νεολαία παρεμποδίζουν τη μελέτη και την 

οργάνωσή τους σύμφωνα με τα νέα μοντέλα. Ακόμη, η πολυεπίπεδη μεταβολή του διεθνούς 

κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος επιβάλλει το συνεχή επαναπροσδιορισμό και την 

αναβάθμιση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις. Θα 

πρέπει, λοιπόν, να αξιοποιούνται τοπικά, περιφερειακά και εθνικά κριτήρια, ώστε να υποστηρίζεται 

η ολιστική προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων. Για τον ίδιο λόγο η στενότερη 

συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των παρόχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της αγοράς 

εργασίας οφείλει να εστιάζει αντίστοιχα στην κατάλληλη αναπροσαρμογή των δεξιοτήτων, των 

προγραμμάτων σπουδών και των πλαισίων προσόντων. Θα πρέπει ακόμη να αναδειχθούν και οι 
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μακροπρόθεσμες κοινωνικές πτυχές του θεσμού και να αντιμετωπιστούν οι προβληματισμοί 

σχετικά με την εξασφάλιση κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης. Μέσω της αποτελεσματικής 

αξιοποίησης της πρακτικής άσκησης οι νέοι άνθρωποι, κυρίως όσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, 

μπορούν να υπερβούν τους ενδεχόμενους περιορισμούς και να αξιοποιήσουν τις παρεχόμενες 

ευκαιρίες. Τέλος, πρέπει να γίνει αντιληπτή η σημασία εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης, 

για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή δράσεων πρακτικής άσκησης. Ένας 

συνδυασμός ευρωπαϊκών πόρων, εθνικών επιδοτήσεων και παροχών και ιδιωτικής συμβολής θα 

συνέβαλλε σε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και καλύτερης ποιότητας πρακτική άσκηση. 

 

Συμπεράσματα  

 

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό το γεγονός ότι η πρακτική άσκηση συνδέεται με σημαντικά οφέλη 

όχι μόνο για τους ασκούμενους και τους εργοδότες, αλλά και για τις εθνικές οικονομίες. Για το 

λόγο αυτό ο συγκεκριμένος θεσμός προωθείται ως καίριας σημασίας τμήμα των ευρωπαϊκών 

συστημάτων εκπαίδευσης και απασχόλησης. Ειδική βαρύτητα αποκτά η εφαρμογή του στην 

περίπτωση των νέων, οι οποίοι αποτελούν την κινητήριο δύναμη των κοινωνιών. Υπό την ώθηση 

των σύγχρονων αναγκαιοτήτων η Ε.Ε. έχει προσανατολιστεί σε μία διαδικασία ενεργότερης 

προώθησης σχετικών πρωτοβουλιών. Όμως, η θεσμική και νομοθετική προσαρμογή και η ανάμειξη 

των κοινωνικοοικονομικών δρώντων εμφανίζονται να προχωρούν με μάλλον αργούς ρυθμούς, ενώ 

είναι φανερό ότι ο θεσμός εξακολουθεί επιπρόσθετα να αντιμετωπίζει έντονες ιδεολογικές και 

οργανωσιακές προκλήσεις. Παρόλα αυτά, οφείλει κανείς να αναγνωρίσει τον πολλαπλασιασμό των 

εμφατικών αναφορών σε ευρωπαϊκά θεσμικά κείμενα και των αντίστοιχων εφαρμοσμένων 

πρωτοβουλιών με στόχο την υποστήριξη ποιοτικών συστημάτων πρακτικής άσκησης. Αυτό, 

βέβαια, που πρέπει να καταστεί σαφές είναι ότι η ενεργοποίησή τους απαιτεί καλύτερο συντονισμό 

μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών, μεγαλύτερη ένταση των οργανωμένων εγχειρημάτων και 

δομημένα συστήματα διασφάλισης κινήτρων και ποιοτικών προδιαγραφών που να αφορούν όλους 

τους εμπλεκομένους. Η προώθηση των συστημάτων πρακτικής άσκησης είναι απαραίτητο να 

πραγματοποιείται με ισχυρή εποπτεία και επί τη βάσει κοινών κατευθυντήριων γραμμών, που να 

είναι επαρκώς δυναμικές και ικανές να υποστηρίξουν την ευρύτερη ευρωπαϊκή ενοποιητική 

διαδικασία στα πεδία της οικονομίας και της κοινωνίας. Εν κατακλείδι, η ικανοποίηση αυτών των 

προϋποθέσεων τόσο σε υπερεθνικό και εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων 

μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικά την ομαλοποίηση των συνθηκών ενσωμάτωσης των νέων στην 

αγορά εργασίας, καθώς και τις γενικότερες αναπτυξιακές προοπτικές των ευρωπαϊκών κρατών.  
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Περίληψη 

 

Οι σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για 

υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, διαμορφώνουν την αέναη ανάγκη για βελτίωση της διοικητικής 

λειτουργίας του δημόσιου τομέα. Εξαιρετικά επίκαιρο πρόβλημα της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης, αποτελεί το ζήτημα της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Το συγκεκριμένο 

πρόβλημα, τείνει να διογκωθεί σε υπέρμετρο βαθμό στη σημερινή «μνημονιακή εποχή», εξαιτίας 

των απροσδόκητων μισθολογικών περικοπών, της στασιμότητας των βαθμολογικών προαγωγών 

και της εν γένει εργασιακής απογοήτευσης που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση. Εξαιρετικά 

χρήσιμη διοικητική απάντηση στο εν λόγω πρόβλημα, θα μπορούσε να προσφέρει η επιστήμη της 

οργανωσιακής συμπεριφοράς δια της θεωρίας της υποκίνησης του προσωπικού. Η εν λόγω θεωρία 

όμως στην περίπτωση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, χάνει μέρος των δυνατοτήτων της, καθώς 

στερείται της δυνατότητας παροχής οικονομικών κινήτρων (λόγω των υφιστάμενων 

δημοσιονομικών περιορισμών). Ως εκ τούτου η ανάλυση επικεντρώνεται στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού δια της χρήσης μη οικονομικών κινήτρων ή κινήτρων 

που δεν έχουν άμεση επίπτωση στα δημόσια οικονομικά. Αποστολή της παρούσας μελέτης 

αποτελεί η διερεύνηση μεθόδων υποκίνησης, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης, με απώτερο στόχο τη συμβολή στη διαδικασία βελτίωσης των επιδόσεων του 

δημόσιου τομέα. Μεθοδολογικά η τεκμηρίωση της ανωτέρω υπόθεσης, θα διενεργηθεί δια της 

χρήσης της πρακτικής της συγκριτικής προτυποποίησης (benchmarking) μεταξύ δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα θέτοντας ως πρότυπες τις χρησιμοποιούμενες πρακτικές υποκίνησης που 

υποδεικνύει το επιχειρησιακό management. Κατά τη μελέτη θα εντοπισθούν οι βέλτιστες πρακτικές 

υποκίνησης που χρησιμοποιεί ο ιδιωτικός τομέας, θα αναλυθούν οι εν λόγω πρακτικές και 

ακολούθως θα σχεδιασθεί η ενδεχόμενη εφαρμογή τους στο δημόσιο τομέα. Απώτερος σκοπός της 

μελέτης, αποτελεί η ενίσχυση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα εξοπλίζοντας τον, με 

σύγχρονα επιχειρησιακά εργαλεία, χρήσιμα για τη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της 

δημόσιας διοίκησης.  

Λέξεις κλειδιά: παρακίνηση, Δημόσια Διοίκηση, δημόσιοι υπάλληλοι, αποδοτικότητα 

 

 

Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια, τα διαρκώς αυξανόμενα προβλήματα του δημόσιου τομέα αναδεικνύουν την 

ανάγκη για αλλαγή. Η υπέρμετρη γραφειοκρατία, η διαφθορά, η κακοδιαχείριση, η χαμηλή 

αποτελεσματικότητα και η εσωστρέφεια είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα της δημόσιας 
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διοίκησης που χρίζουν επίλυσης. Η επικρατούσα επιχειρησιακή ορθολογικότητα αναδεικνύει την 

ανάγκη συμπόρευσης του Κράτους με τον περισσότερα ανεπτυγμένο ιδιωτικό τομέα. Η βελτίωση 

της λειτουργίας του δημοσίου τομέα, αποτέλεσε ένα εκ των κεντρικότερων διοικητικών ζητημάτων 

του 20
ου

 αιώνα καθώς συσχετίζεται άμεσα με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 

Η Ελλάδα εμφανίζει έναν εξαιρετικά δυσκίνητο και υπερφορτωμένο δημόσιο τομέα, με 

κυρίαρχα χαρακτηριστικά την αναποτελεσματικότητα, τα υψηλά επίπεδα γραφειοκρατίας και την 

κακοδιοίκηση. Προκειμένου να θεωρηθεί ικανή να παρακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις και 

παράλληλα να φέρει σε πέρας την εθνική αποστολή της, η κρατική διοίκηση οφείλει να αναγάγει 

σε επιτακτική ανάγκη, τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, η οποία θα επέλθει μέσω ουσιαστικών 

προγραμμάτων διοικητικής εξέλιξης. Εξαιρετικά επίκαιρο πρόβλημα της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης, αποτελεί το ζήτημα της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Το συγκεκριμένο 

πρόβλημα, τείνει να διογκωθεί σε υπέρμετρο βαθμό στη σημερινή «μνημονιακή εποχή», εξαιτίας 

των απροσδόκητων μισθολογικών περικοπών, της στασιμότητας των βαθμολογικών προαγωγών 

και της εν γένει εργασιακής απογοήτευσης.  

Η εν λόγω μελέτη, θα επιχειρήσει να αναπτύξει επιμέρους εργαλεία της επιστήμης της 

οργανωσιακής συμπεριφοράς τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τον ιδιωτικό τομέα και 

θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε εξαιρετικά χρήσιμα και για τον δημόσιο τομέα. Κατά την παρούσα 

προσέγγιση θα γίνει εστίαση στο πολύτιμο εργαλείο της υποκίνησης και δη των μη οικονομικών 

κινήτρων (αναλογιζόμενοι τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που διέπουν την περίπτωση της 

Ελλάδος). 

 

Η θεωρία της υποκίνησης ως μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας 

 

Ιδιαίτερα κρίσιμος παράγοντας για τη σωστή διαχείριση του προσωπικού αποτελεί η δυνατότητα 

της διοίκησης, να «πείσει» τους υπαλλήλους της, να ασκούν τα καθήκοντα τους, στο επιθυμητό 

επίπεδο απόδοσης (Denrardt et al., 2009).Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η διοίκηση 

χρειάζεται να προσδιορίσει το κατάλληλο σύστημα κινήτρων (Rose et al., 1999). Η έννοια της 

υποκίνησης σύμφωνα με τους B. Berlson και G. Steiner, αναφέρεται σε «μια εσωτερική κατάσταση 

που ενεργοποιεί, δραστηριοποιεί και κατευθύνει τη συμπεριφορά των ανθρώπων προς τους 

επιδιωκόμενους στόχους». Η παρακίνηση, αποσκοπεί στην ενεργοποίηση μιας επιθυμητής 

δραστηριότητας με αντάλλαγμα την ικανοποίηση μιας ή περισσότερων αναγκών. Σε επαγγελματικό 

επίπεδο, η ικανοποίηση της ανάγκης, μπορεί να αναφέρεται σε αύξηση των οικονομικών 

απολαβών, λοιπές παροχές, βελτίωση της βαθμολογικής θέσης, ιεραρχική ανέλιξη, υψηλότερες 

προοπτικές, μείωση του φόρτου ή του χρόνου εργασίας, βελτίωση της κοινωνικής θέσης, 

εμπλουτισμό των ατομικών δεξιοτήτων και άλλα. Ο C. Hull ταξινομεί τα κίνητρα, όπως στο 

διάγραμμα 1 του παραρτήματος.  

Οι χρήσεις των κινήτρων προς υποκίνηση των εργαζομένων, συμπεριλήφθηκαν σε πληθώρα 

θεωριών. Τα κυριότερα υποδείγματα που αναπτύχθηκαν, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην 

πρώτη κατηγορία, εντάσσονται οι θεωρίες που επιχειρούν να εντοπίσουν το περιεχόμενο της 

παρακίνησης. Γνωστότερες θεωρίες αποτελούν οι μελέτες του A. Maslow περί ιεράρχησης των 

αναγκών, του E. Mayo περί ανθρωπίνων σχέσεων, του F. Herzberg και άλλα. Στη δεύτερη 

κατηγορία, υπάγονται οι θεωρίες που ορίζουν τη διαδικασία της παρακίνησης. Αναπτύσσουν 

δηλαδή, το σύστημα που διαμορφώνεται κατά τη διαδικασία της υποκίνησης του προσωπικού και 

τις σχέσεις που προκύπτουν στα πλαίσια αυτά. Αντιπροσωπευτικότερες θεωρίες, αποτελούν τα 

υποδείγματα των Porter, Lawler, Vroom και άλλα.  

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθούν κάποιες τεχνικές παρακίνησης που χρησιμοποιεί το 

επιχειρησιακό management, (Kreitner, 2009) οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως 

παράδειγμα προς μίμηση στο δημόσιο τομέα, και πιο συγκεκριμένα: 
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Σύνδεση απόδοσης με ανταμοιβή 
 

Σε αυτή τη τεχνική η υψηλή απόδοση του εργαζομένου επιβραβεύεται μέσω ποικίλων παροχών, 

αναγνωρίζοντας την εργασιακή προσπάθεια που κατέβαλε ο εργαζόμενος. Το είδος των παροχών 

μπορεί να είναι : 

 Οικονομικά κίνητρα. Η προσαύξηση των αμοιβών, αποτελεί την πιο δημοφιλή και 

αποτελεσματική μορφή κινήτρου. Το χρηματικό/μισθολογικό κίνητρο εκτός του ότι συνίσταται σε 

μια έμπρακτη αναγνώριση των προσπαθειών του υπαλλήλου, συνδέεται άμεσα ή έμμεσα και με 

πολλές άλλες μορφές κινήτρων όπως είναι η ασφάλεια, η επιτυχία, το κύρος, η κοινωνική 

αναγνώριση και άλλα. Τα οικονομικά κίνητρα, παρέχονται με βάση την παραγωγικότητα, την 

επίτευξη προκαθορισμένων στόχων, την ποιοτική διεκπεραίωση των καθηκόντων, τη διαρκή 

παρουσία στον εργασιακό χώρο, τη συμμετοχή στη βελτιωτική διαδικασία, τη συμπεριφορά. 

 Ομαδικά κίνητρα. Τα ομαδικά κίνητρα, αποσκοπούν στην υποστήριξη της συλλογικής 

προσπάθειας των εργαζομένων, αποτρέποντας την εμφάνιση ανταγωνιστικών διαθέσεων όπως 

αυτές ενδέχεται να δημιουργηθούν από την ύπαρξη ατομικών κινήτρων. Στο συγκεκριμένο είδος 

κινήτρων, επιχειρείται η σύνδεση της παραγωγικότητας με το συνολικό αποτέλεσμα του 

οργανισμού. 

 Κίνητρα συμμετοχής στην εταιρική διακυβέρνηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η 

διοίκηση επιδιώκει να θέσει τον εργαζόμενο στη θέση του ιδιοκτήτη, ταυτίζοντας το συμφέρον του 

υπαλλήλου με αυτό της οργάνωσης. Δημοφιλής τακτική αποτελεί, η διανομή μετοχών στο 

προσωπικό, συνδέοντας την παραγωγική διάθεση των εργαζομένων με την πορεία της εταιρείας. 

 

Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 
 

Σύγχρονο σύστημα κινήτρων, αποτελεί η πρόθεση των διοικήσεων να συμπεριλάβουν τις απόψεις 

των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων. Το συγκεκριμένο σύστημα, έχει σαν στόχο την αύξηση 

της αίσθησης υπευθυνότητας του προσωπικού, βελτιώνοντας τη συνολική του απόδοση 

(Μπουραντάς, 2002). Οι επιμέρους πρακτικές επίτευξης αυτού του είδους υποκίνησης, συνίστανται 

στις αυτόνομες/ημιαυτόνομες ομάδες εργασίας και στους κύκλους ποιότητας. 

 Στα πλαίσια των αυτόνομων/ημιαυτόνομων ομάδων εργασίας, επιχειρείται η ανάλυση του 

έργου με βάση την ομάδα και όχι με βάση το άτομο. Δηλαδή κάθε εργασία, εκλαμβάνεται ως 

ξεχωριστό project το οποίο ανατίθεται στο σύνολο των εργαζομένων προκαλώντας μια ενδογενή 

αλληλεπίδραση. Παράλληλα, η ευθύνη όπως και η εξουσία, επιμερίζονται σε όλα τα μέλη της 

ομάδας, με αποτέλεσμα να καλλιεργείται ένα πνεύμα συλλογικής δράσης.  

 Οι κύκλοι ποιότητας, αποτελούν την εθελοντική συμμετοχή μέρους του δυναμικού της 

οργάνωσης, με σκοπό τον εντοπισμό, μέσω συνεδριών, προβλημάτων ή ευκαιριών 

δραστηριοποίησης σε εταιρικά θέματα. Οι επιμέρους στόχοι των κύκλων ποιότητας μπορεί να είναι 

η αναβάθμιση της ποιότητας, η αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση του επιπέδου 

εξυπηρέτησης, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η ανάπτυξη της επικοινωνίας, η βελτίωση των 

οργανωτικών δομών, η αναδιάρθρωση των ελεγκτικών συστημάτων και άλλα. Με το συγκεκριμένο 

σύστημα, οι εργαζόμενοι αποκτούν ισχυρό κίνητρο συμμετοχής στα εταιρικά κοινά ενώ παράλληλα 

παρέχεται στη διοίκηση, μια επικουρική διοικητική υποστήριξη, προσαυξάνοντας την 

αποτελεσματικότητα της.  

 

Σχεδιασμός κατάλληλων θέσεων εργασίας 
 

Είναι γεγονός πως ένα εκ των σημαντικότερων κριτηρίων επιλογής εργασίας, αποτελεί το profile 

της θέσης εργασίας, δηλαδή το περιεχόμενο και τα βασικά χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας. 

Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν ισχυρά κίνητρα εργασιακής 

απόδοσης, τα οφέλη που προκύπτουν από μια σωστά σχεδιασμένη θέση εργασίας. Σύμφωνα με το 

μοντέλο των Hackman και Oldham, τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει μια θέση 
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εργασία έτσι ώστε να επιτευχθεί η ωφέλιμη υποκίνηση του προσωπικού, είναι ποικιλία, και 

σπουδαιότητα καθηκόντων (τονίζοντας την αίσθηση της αυτοεκτίμησης και της δημιουργικότητας), 

προοπτικές εξέλιξης, αυτονομία (ενισχύοντας το αίσθημα της ευθύνης) και ανατροφοδότηση. Τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, δύναται να προσαυξήσουν την απόδοση του προσωπικού, παρέχοντας 

ένα ισχυρό κίνητρο για παραγωγικότητα και επαγγελματική συνέπεια.  

 

Συμπεριφορά των ηγετών 
 

Εξαιρετικά σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η παρακινητική ικανότητα των εκάστοτε ηγετών. Ως 

ηγέτης, νοείται ο ιεραρχικώς προϊστάμενος, ο οποίος εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων, οφείλει να 

διοικεί τους υφισταμένους του με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνει παράλληλα την υψηλή 

παραγωγικότητα και την ικανοποίηση τους. Ο προϊστάμενος έχει διπλό ρόλο. Διαθέτει το ρόλο του 

τελικού εκφραστή, των συστημάτων κινήτρων που έχει θέσει η ανώτατη διοίκηση του οργανισμού 

αλλά και το ρόλο του φυσικού ηγέτη που πρέπει να εμπνεύσει το δυναμικό του για να λειτουργήσει 

στην επιθυμητή απόδοση. Η ηγετική ικανότητα του προϊσταμένου και η δυνατότητα του να 

καταμερίσει δίκαια το σύνολο των εργασιών, σε επιμέρους αρμοδιότητες, πρόκειται να 

διαμορφώσει τη διάθεση του προσωπικού για αποδοτική εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Παράλληλα, ιδιαίτερη σπουδαιότητα διαθέτει η συμπεριφορά του «αρχηγού» της ομάδας προς τα 

λοιπά μέλη, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στο τελικό παραγωγικό αποτέλεσμα. Συνεπώς, πρέπει να 

δοθεί προσοχή στη στάση του προϊσταμένου, ώστε η επίδραση προς τους υφισταμένους, να είναι 

τέτοια, που θα «εμπνεύσει» το προσωπικό για προσπάθεια επίτευξης, των υψηλότερων δυνατών 

αποτελεσμάτων.  

 

Προτυποποίηση αποτελεσμάτων ως διαδικασία κινήτρου 
 

Το εν λόγω σύστημα κινήτρων, συνίσταται στην εφαρμογή προτύπων αποτελεσμάτων ανά τμήμα ή 

άτομο, προκειμένου να αξιολογηθεί η προσπάθεια, με μέτρο σύγκρισης το προκαθορισμένο 

πρότυπο. Με αυτόν τον τρόπο το τμήμα/άτομο, γνωρίζει τον στόχο και το κριτήριο αξιολόγησης, 

ενώ ο οργανισμός διαθέτει σαφή εικόνα για τις αποδόσεις του δυναμικού του. Προς συμφέρον τόσο 

της διοίκησης όσο και του προσωπικού, επιδιώκεται η συμμετοχή των εργαζομένων, στη 

διαδικασία διαμόρφωσης προτύπων. Συνεπώς, οι στόχοι πρέπει να είναι υλοποιήσιμοι, έτσι ώστε το 

προσωπικό που θα κληθεί να τους υλοποιήσει, να μην αισθανθεί αφόρητη πίεση. Υποχρέωση, 

λοιπόν, της διοίκησης, αποτελεί ο προσδιορισμός της πραγματικής παραγωγικής δυνατότητας του 

δυναμικού, δίνοντας έμφαση στον αποκλεισμό αυταπατών που ενδέχεται να προκύψουν από τον 

προϋπολογισμό ανέφικτων αποτελεσμάτων. Βάσει του συγκεκριμένου συστήματος υποκίνησης, το 

οποίο εντάσσεται στις θεωρίες της «Διοίκησης Μέσω Στόχων» και της «Διοίκησης της Απόδοσης», 

επιχειρείται η παρακίνηση του προσωπικού και η παράλληλη δέσμευση του για υλοποίηση των 

τεθέντων στόχων. Μέσω αυτής της διαδικασίας επιτυγχάνεται η αποσαφήνιση των καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων του προσωπικού, η αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, η 

κατανόηση των δομών, ο αποτελεσματικότερος συντονισμός, η υποστήριξη λοιπών διοικητικών 

λειτουργιών. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι για την αποδοτική παρακίνηση του προσωπικού, συμμετέχει ένα 

πλήθος επιστημών εκτός της οργανωσιακής συμπεριφοράς (η οποία αποτελεί ένα «κράμα» πολλών 

επιστημών) όπως είναι η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία καθώς και επιμέρους 

τεχνικές οι οποίες επιδρούν στις αισθήσεις των εργαζομένων, βελτιώνοντας αισθητά το επίπεδο 

αποτελεσματικότητας τους (Ασπρίδης, 2012). Ακολουθώντας το παράδειγμα των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες εφάρμοσαν τις ανωτέρω τεχνικές, οι δημόσιοι οργανισμοί θα μπορούσαν 

να αναβαθμίσουν τη λειτουργία τους, βελτιώνοντας σημαντικά το επίπεδο αποδοτικότητας τους.  
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Ανάπτυξη των εργαλείων υποκίνησης των δημοσίων υπαλλήλων δια της συγκριτικής 

ανάλυσης με τις αντίστοιχες μεθόδους του ιδιωτικού τομέα 

 

Η συγκριτική ανάλυση των μεθόδων υποκίνησης μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 

καταδεικνύει εμφανέστατες διαφορές αλλά και επιμέρους στοιχεία σύγκλισης που με την 

κατάλληλη επιλογή πολιτικών, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τον δημόσιο τομέα να προσεγγίσει 

τα επίπεδα αποτελεσματικότητας του ιδιωτικού τομέα. Στην εν λόγω σύγκριση, πρέπει να 

συνυπολογισθούν και ειδοποιείς διαφορές που διακρίνουν τον δημόσιο από τον ιδιωτικό τομέα 

(όπως οι νομοθετικοί περιορισμοί, τα δημοσιοϋπαλληλικά προνόμια, η παράμετρος του κέρδους 

που διέπει τον ιδιωτικό τομέα και άλλα).  

Ακολούθως παρατίθενται τα αποτελέσματα επιμέρους ερευνών με κεντρικό αντικείμενο τη 

συγκριτική ανάλυση μεθόδων υποκίνησης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προκειμένου να 

αναδειχθούν οι βασικότερες διαφορές που εντοπίζονται στις περιοχές εστίασης των πολιτικών 

υποκίνησης. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα πορίσματα έρευνας των Frank Sue και Lewis Gregory, οι 

δημόσιοι υπάλληλοι δίνουν περισσότερη έμφαση στην ασφάλεια που τους παρέχει η εργασία στον 

δημόσιο τομέα σε σχέση με τους υπαλλήλους των ιδιωτικών επιχειρήσεων (Frank et al., 2004). Οι 

δημόσιοι υπάλληλου ενδιαφέρονται περισσότερο εν συγκρίσει με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, να 

υπηρετήσουν την κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον ενώ χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί ότι οι 

δημόσιοι υπάλληλοι δεν ενδιαφέρονται για εξασφάλιση προαγωγών στον ίδιο βαθμό με τους 

ιδιωτικούς υπαλλήλους.  

Σύμφωνα με έρευνα των Buelens και Vander Broeck διαπιστώθηκε ότι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι 

δίνουν μεγαλύτερη αξία στις οικονομικές απολαβές (Buelens et al., 2007). Οι οικονομικές παροχές 

αποτελούν ισχυρό κίνητρο παραγωγικότητας για το εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα και δη των 

ανώτερων στελεχών, εν αντιθέσει με τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι δε συσχετίζουν την 

παραγωγικότητα με το οικονομικό κίνητρο. Βάσει της εν λόγω έρευνας, διαπιστώθηκε ότι για τους 

δημοσίους υπαλλήλους ισχύουν σε μεγάλο βαθμό εσωτερικά κίνητρα με προεξέχοντα αυτά που 

σχετίζονται με την αίσθηση του καθήκοντος και της αυτοεκπλήρωσης. Οι δημόσιοι υπάλληλοι 

δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση σε ασφαλές και σταθερό εργασιακό περιβάλλον δίνοντας έμφαση 

σε αυτά που αποπνέουν ζεστή και αρμονική ατμόσφαιρα, υπό καθεστώς αμοιβαιότητας και 

σεβασμού. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι βάσει της προαναφερθείσας έρευνας, οι 

διαφορές στην υποκίνηση των ατόμων δεν επηρεάζονται τόσο από δημογραφικά στοιχεία, αλλά 

από τον τομέα εργασίας τους. Τα εσωτερικά κίνητρα, και ειδικότερα τα μη συνδεόμενα με 

χρηματικές αμοιβές έχουν μεγαλύτερη αξία για τους δημοσίους υπαλλήλους.  

Στην περίπτωση της Ελλάδος, παρά το χαμηλό επίπεδο παραγωγικότητας των δημοσίων 

υπαλλήλων, δεν εντοπίζεται καμία ξεκάθαρη πολιτική υποκίνησης της κρατικής διοίκησης. Τα 

εργασιακά δεδομένα που περιβάλλουν την επαγγελματική ζωή των δημοσίων υπαλλήλων, 

πλαισιώνουν μια κατάσταση από την οποία δεν προκύπτει κανένα ουσιαστικό κίνητρο 

παραγωγικότητας.Είναι γεγονός ότι κανένα βαθμολογικό, μισθολογικό ή άλλο κίνητρο δεν 

συνδέεται με την απόδοση στην εργασία. Συνεπώς, δε δημιουργείται κανένας ουσιαστικός λόγος 

για αύξηση της έντασης εργασίας, με αποτέλεσμα η ποιοτική διεκπεραίωση των εργασιών να 

εναπόκειται στην επαγγελματική ευσυνειδησία του προσωπικού. Η διαπιστωμένη υστέρηση του 

δημοσίου τομέα έναντι του ιδιωτικού, σε ότι αφορά την παρακίνηση του ανθρωπίνου δυναμικού, 

αποδίδεται εύστοχα, στο άρθρο των Μπουραντά et al, σύμφωνα με το οποίο περιγράφονται οι 

προσδιοριστικοί παράγοντες διάθεσης για απόδοση. Η εν λόγω μελέτη διενεργήθηκε σε δείγμα 

1.150 εργαζομένων Υπουργείων, Δημοσίων Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Ιδιωτικών 

Επιχειρήσεων (Bourantas et al., 1999). Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, η υστέρηση αυτή, δεν 

οφείλεται μόνο στη μη σύνδεση της απόδοσης με τις οικονομικές αμοιβές αλλά και σε άλλους 

παράγοντες, όπως: 

 Στα χαρακτηριστικά του περιεχομένου εργασίας και κυρίως στην ποικιλία και 

σπουδαιότητα των καθηκόντων, στην αυτονομία εκτέλεσης, στην πληροφόρηση ως προς τα 

αποτελέσματα, στη σύγχυση και σύγκρουση ρόλων, πολιτικών και διαδικασιών. 

 Στη γενικότερη έλλειψη σύνδεσης προσπαθειών – απόδοσης - αμοιβών. 
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 Στο κλίμα που επικρατεί στη δημόσια διοίκηση και κυρίως στη μη αναγνώριση των 

προσπαθειών, στην ετεροπροσδιοριζόμενη αποτελεσματικότητα και στην πολιτική παρέμβαση.  

 Στην ποιότητα της ηγετικής συμπεριφοράς των άμεσων προϊσταμένων όλων των 

ιεραρχικών επιπέδων και κυρίως στη λειτουργία των ανταμοιβών και του προσανατολισμού των 

ενεργειών προς την επίτευξη των στόχων.  

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να επισημανθεί η ανάγκη επίλυσης ενός εξαιρετικά σημαντικού 

προβλήματος που προηγείται οποιασδήποτε τεχνικής αναβάθμισης των μεθόδων υποκίνησης του 

προσωπικού. Το πρόβλημα αυτό, συνίσταται στην αξιολόγηση της απόδοσης της δημόσιας 

υπηρεσίας και συγκεκριμένα των επιμέρους τμημάτων και των μεμονωμένων προσώπων. Το 

ζήτημα της αξιολόγησης, αφενός μεν ενέχει σημαντικό επίπεδο δυσκολίας αφετέρου δε αποτελεί 

θέμα εξαιρετικά υψηλής σπουδαιότητας καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το επίπεδο 

παραγωγικότητας των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και με τη συνολική αποτελεσματικότητα του 

δημοσίου τομέα. Η απουσία αξιόπιστης βάσης αξιολόγησης του προσωπικού στον δημόσιο τομέα, 

δυσχεραίνει τον εντοπισμό των αδυναμιών και κατ’ επέκταση την ορθολογική διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού. Στο παρελθόν, έχουν γίνει πολλές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 

αναφορικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων μέσω πληθώρας διοικητικών 

νομοθετημάτων, οι οποίες όμως κρίθηκαν ατελέσφορες και γρήγορα απαξιώθηκαν (Ακαδημία 

Αθηνών, 1998). Συνεπώς, πρωταρχικό μέλημα της δημόσιας διοίκησης, θα πρέπει να είναι η 

καταγραφή και η ανάλυση της υφιστάμενης παραγωγικότητας του προσωπικού της. Ακολούθως, 

αφού εντοπισθούν οι περιοχές που χρίζουν βελτίωσης, θα πρέπει να σχηματισθεί μια στρατηγική 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, με στόχο την συνολική αναβάθμιση του δυναμικού. Το σύνολο των 

εργαλείων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, όπως το σύστημα προσλήψεων, αμοιβών, εξέλιξης, 

αξιολόγησης, μετακινήσεων και εκπαίδευσης θα πρέπει να μετασχηματιστεί ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, χωρίς να αγνοεί τους 

δημοσιονομικούς περιορισμούς (Κατσιμάρδος et al, 2012). Η αξιολόγηση ουσιαστικά, θα 

παραθέσει την πραγματική εικόνα του προσωπικού και θα αναδείξει τις προβληματικές περιοχές, 

στις οποίες θα πρέπει να γίνει εστίαση.  

Αφού επιλυθεί το ανωτέρω ζήτημα, η διοίκηση θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει 

εξειδικευμένα εργαλεία του επιχειρησιακού management προκειμένου να διεκδικήσει τη βελτίωση 

των επιδόσεων. Η τεχνική της παρακίνησης, η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον από τον ιδιωτικό 

τομέα (με υψηλά επίπεδα επιτυχίας), θα μπορούσε να προσφέρει στη δημόσια διοίκηση ένα ισχυρό 

σύστημα κινήτρων, υποστηρίζοντας την αύξηση της παραγωγικότητας. Όπως αναλύθηκε 

παραπάνω, ο δημόσιος υπάλληλος εμφανίζεται αδιάφορος ως προς την ποιοτική εκτέλεση των 

καθηκόντων του, καθώς δεν προκύπτει από το υφιστάμενο πλαίσιο καμία ανάγκη, απαίτηση ή 

κίνητρο για εντατικοποίηση της εργασίας του. Η παρακίνηση του προσωπικού, αναδεικνύεται ως 

ένα μείζον πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης καθώς συνδέεται άμεσα με την παραγωγικότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού. Η σύνδεση της απόδοσης με οικονομικά και βαθμολογικά κίνητρα, θα 

μπορούσε να επιφέρει σημαντική βελτίωση στην παραγωγικότητα των εργαζομένων. Οι στατικοί 

μισθοί και η ιεραρχική εξέλιξη που βασίζεται στο σύστημα της αρχαιότητας, αποτελούν 

αντικίνητρα για την επαγγελματική προσήλωση των υπαλλήλων. Ενδεχομένως, αυτό το στοιχείο θα 

μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία εξέλιξης του υπάρχοντος συστήματος, προσφέροντας μια 

ενδιαφέρουσα εναλλακτική στο προσωπικό για αύξηση των απολαβών του ή για υψηλότερη 

προοπτική ως προς την επαγγελματική του σταδιοδρομία.  

Στην εποχή που διανύουμε η αξιοποίηση οικονομικών κινήτρων, καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη 

λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών που εμποδίζουν τη χρήση οικονομικών αντισταθμισμάτων 

για τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Συνεπώς επιβεβλημένη θεωρείται η αξιοποίηση 

διαφορετικών ειδών κινήτρων όπως είναι τα εξής: 

 τα ομαδικά κίνητρα, ενισχύοντας το πνεύμα της ομαδικότητας που εκλείπει πλήρως από τον 

δημόσιο τομέα, 

 τα κίνητρα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, μειώνοντας την αλλοτρίωση από την 

εργασία που χαρακτηρίζει τον δημόσιο υπάλληλο, δεδομένου ότι συνήθως συμμετέχει στην 

παραγωγική λειτουργία ως ένα ασήμαντο κομμάτι ενός γιγαντιαίου κρατικού μηχανισμού. 
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Παράλληλα, θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα στην κρατική διοίκηση, να αποκτήσει ένα 

υποστηρικτικό διοικητικό εργαλείο, προερχόμενο από το ιεραρχικό επίπεδο που βρίσκεται 

πλησιέστερα στο ενδεχόμενο πρόβλημα, 

 τα κίνητρα για σχεδιασμό προσαρμοσμένων θέσεων εργασίας, προάγοντας τα ειδικά 

προσόντα του προσωπικού, δημιουργώντας προοπτικές εξέλιξης και προσαυξάνοντας την 

ικανοποίηση των εργαζομένων καθώς απασχολούνται στις κατάλληλες για αυτούς θέσεις. Είναι 

γεγονός, πως οι δημόσιοι υπάλληλοι δεδομένου του συστήματος προσλήψεων, σπανίως 

απασχολούνται σε θέσεις αντίστοιχες των προσόντων τους, με αποτέλεσμα οι επιδόσεις τους να 

μην είναι αναλογικές προς τις δυνατότητες τους, 

 τα κίνητρα που δημιουργούνται από την προτυποποίηση αποτελεσμάτων. Το εν λόγω είδος 

κινήτρων είναι συναφές με την ανωτέρω ανάπτυξη του προβληματισμού περί ανυπαρξίας 

ουσιαστικού συστήματος αξιολόγησης στον δημόσιο τομέα. Η προτυποποίηση των 

αποτελεσμάτων, δύναται να ορίσει το μέτρο βάσει του οποίου θα επιδιωχθεί η βελτίωση. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση νέων δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι αρχικά παρουσιάζουν 

έντονο επαγγελματικό ζήλο αλλά λόγω της υφιστάμενης κατάστασης, σύντομα πρόκειται να τον 

απολέσουν καθώς η προσπάθεια τους δεν αναμένεται να τους προσφέρει ανάλογο αντίκρισμα και 

συνεπώς δεν λαμβάνουν καμία πρόσθετη ωφέλεια. 

Σε έρευνα που διεξήχθη από τον Ο.Ο.Σ.Α., παρουσιάζονται οι τάσεις που αφορούν το 

μισθολογικό καθεστώς στον δημόσιο τομέα, βασιζόμενες στην απόδοση (Performance – 

RelatedPay), ενώ εξετάζεται : α) η οικονομική επιβράβευση που χορηγείται σε ατομικό ή ομαδικό 

επίπεδο, συναρτήσει των επιδόσεων των εργαζομένων και β) η προκύπτουσα εξέλιξη της 

παραγωγικότητας (στην ιστοσελίδα www.oecd.org). Στη συγκεκριμένη έρευνα, αποτυπώνεται η 

διάθεση για εφαρμογή της πολιτικής σύνδεσης αμοιβών - επιδόσεων στον τομέα της δημόσιας 

διοίκησης, η οποία όπως τονίζεται στην έρευνα, χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο τα 

τελευταία χρόνια στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. Κατά το πρόσφατο παρελθόν, οι χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. 

τηρούσαν μισθολογικές αυξήσεις αναλογικές προς την παλαιότητα των δημοσίων υπαλλήλων, 

αγνοώντας το επίπεδο απόδοσης τους. Η αλλαγή πολιτικής, επήλθε λόγω της επιδίωξης: για 

αναμόρφωση των υφιστάμενων τεχνικών υποκίνησης, για εστίαση στη διοικητική επιβράβευση και 

για αναγνώριση της εργασιακής προσπάθειας και αφοσίωσης. Η εφαρμογή του συστήματος της 

πληρωμής βάσει της απόδοσης, δύναται να οδηγήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, 

λειτουργώντας κατά τα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα. Οι κυβερνήσεις του Καναδά, της Δανίας, της 

Ολλανδίας, της Ν. Ζηλανδίας, της Σουηδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Η.Π.Α. αποτέλεσαν 

μερικές από τις πρώτες χώρες που υιοθέτησαν το συγκεκριμένο σύστημα αποδοχών και στη 

συνέχεια, ακολούθησαν πληθώρα άλλων χωρών. Περισσότερα από τα δύο τρίτα των χωρών του 

Ο.Ο.Σ.Α., έχουν εισάγει την πληρωμή με βάση την απόδοση, έστω και σε μικρό βαθμό, στο σύνολο 

των δημοσίων υπηρεσιών τους. Η Δανία, η Φινλανδία, η Κορέα, η Νέα Ζηλανδία, η Ελβετία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο, είναι χώρες που θεωρείται ότι έχουν επεκταθεί και έχουν επισημοποιήσει αυτό 

το σύστημα αποδοχών, ως πολιτική. Ο Καναδάς, η Ιρλανδία, η Ιταλία και η Νορβηγία το 

εφαρμόζουν σε διαχειριστικό επίπεδο, ενώ σε πειραματικό στάδιο (σε επίπεδο υπουργείων), 

βρίσκονται χώρες όπως η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Γαλλία. Επίκαιρες τάσεις αποτελούν: 

1. τα τυποποιημένα συστήματα πληρωμής βάσει αποδόσεων, τα οποία εξελίσσονται 

περισσότερο σε αποκεντρωτικά συστήματα, για παράδειγμα στη Δανία, στη Νέα Ζηλανδία, στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και στις Η.Π.Α., 

2. η επέκταση του συγκεκριμένου συστήματος αποδοχών, από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη 

στο μη διοικητικό προσωπικό, 

3. η επίκαιρη ροπή προς ενθάρρυνση πολλών χωρών να μεταβούν σε πιο ομαδικό και 

συλλογικό επίπεδο.  

Η συγκεκριμένη πολιτική αμοιβών μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο 

υποκίνησης ή ακόμα και ως μοχλός για α) τη θέσπιση πιο ευέλικτων μεθόδων εργασίας, β) την 

προώθηση αποτελεσματικών μεθόδων διεκπεραίωσης εργασιών και διοίκησης εργαζομένων καθώς 

και γ) την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών μέσω της προκύπτουσας απαίτησης των 

http://www.oecd.org/
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υπαλλήλων, για πιο εξελιγμένα μέσα εργασίας. Ορισμένα πρόσθετα στοιχεία που δύναται να 

προσδιορίσουν τις μελλοντικές διοικητικές τάσεις, έχουν ως εξής: 

 Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίδεται στην εγκυρότητα της διαδικασίας αξιολόγησης των 

επιδόσεων καθώς αποτελεί τον πυρήνα του συγκεκριμένου συστήματος αποδοχών. 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση του συστήματος έτσι ώστε να 

λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις λοιπές μεθόδους διοίκησης προσωπικού και όχι μεμονωμένα.  

 Για τον σχεδιασμό της πολιτικής πληρωμών βάσει αποδόσεων, πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη η κουλτούρα της κάθε οργάνωσης καθώς και ο πολιτισμός της κάθε χώρας. 

 Τα προβλήματα πρέπει να προλαμβάνονται, για αυτό το λόγο προϋποτίθεται συντονισμός 

προσωπικού, πρόβλεψη δαπανών και άλλα.  

 Οι αμοιβές βάσει απόδοσης, πρέπει να συμβαδίζουν με την ανάθεση της διαχείρισης 

ανθρώπινων πόρων στη διοίκηση. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί ότι ένα σύστημα οικονομικών κίνητρων βασισμένο στην 

απόδοση του εργαζομένου, δε σημαίνει απαραιτήτως ότι θα προσαυξήσει το μισθολογικό κόστος. 

Το πιθανότερο είναι πως θα δημιουργηθεί μια ανακατανομή των εισοδημάτων, επιβραβεύοντας 

τους πιο παραγωγικούς προάγοντας με αυτόν τον τρόπο την αξιοκρατική αντιμετώπιση των 

υπαλλήλων με κριτήριο την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Παράπλευρο όφελος, όπως είναι προφανές, θα αποτελέσει η βελτίωση των επιδόσεων του 

δημόσιου τομέα. 

Ιδιαίτερα δημοφιλής τακτική υποκίνησης αποτελεί η προσπάθεια ενστερνισμού του 

επιχειρησιακού οράματος από το σύνολο του προσωπικού ενός δημόσιου οργανισμού, 

μετατρέποντας τον συλλογικό στόχο σε προσωπικό. Για την ενίσχυση αυτής της τακτικής, οι 

πρακτικές της υποκίνησης συνδυάζονται με εξελιγμένες μορφές επικοινωνίας προκειμένου να 

«πεισθούν» οι εργαζόμενοι ότι αφενός μεν η συμμετοχή στην επίτευξη ενός στόχου υψηλού 

δημοσίου συμφέροντος αποτελεί ένα ανώτερο ιδανικό, αφετέρου δε ότι η επίτευξη ενός 

συλλογικού στόχου, θα ωφελήσει εκτός από το σύνολο αλλά εμμέσως και τους ίδιους σε ατομικό 

επίπεδο.  

Συνεπικουρώντας στο έργο της παρακίνησης, ο δημόσιος τομέας θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει, ένα ακόμα εργαλείο του επιχειρησιακού management, την τεχνική της «ηγεσίας». 

Η δημόσια διοίκηση διαρθρώνεται διοικητικά ως ένα πολυεπίπεδο σύστημα ιεραρχίας, τα στελέχη 

του οποίου εξελίσσονται κυρίως με το σύστημα της παλαιότητας. Το γραφειοκρατικό αυτό 

σύστημα λόγω της δομής του, διαμορφώνει μεγάλο αριθμό στελεχών – γραφειοκρατών, οι οποίοι 

ενδιαφέρονται πρωτίστως για τη διεκπεραίωση της προσωπικής τους εργασίας και δευτερευόντως 

για την τυπική εκτέλεση των καθηκόντων του τμήματος που προΐστανται. Η ανάπτυξη των 

υφισταμένων τους, δεν εμπεριέχεται στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να 

αδιαφορούν όχι μόνο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση του προσωπικού αλλά και για την 

εμψύχωση και την ψυχολογική του υποστήριξη, δημιουργώντας ένα σημαντικό διοικητικό κενό 

στον οργανισμό. Βέβαια, είναι γεγονός πως στον δημόσιο τομέα τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, 

αδυνατούν να λειτουργήσουν ως manager, πόσο μάλλον ως ηγέτες. Θα ήταν ενδεχομένως 

υπερβολή να ζητηθεί από ένα τέτοιο στέλεχος να λειτουργήσει ως ηγέτης, όταν ακόμα δεν έχει 

αντιληφθεί τα ουσιώδη διοικητικά του καθήκοντα. Πρέπει να τονισθεί η προστιθέμενη αξία που θα 

είχε να λαμβάνει η δημόσια διοίκηση αν διέθετε στις τάξεις της στελέχη – ηγέτες, θα ήταν ιδιαίτερα 

υψηλή δημιουργώντας τις προοπτικές α) υλοποίησης δημόσιων πολιτικών με τον 

αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, β) αξιοποίησης των υφισταμένων με τον παραγωγικότερο 

δυνατό τρόπο, γ) εμπλουτισμού των λειτουργιών του οργανισμού με νέες, καινοτόμες πρακτικές 

και άλλα. Η καλλιέργεια ηγετικών στελεχών, είναι το ίδιο σημαντική για το δημόσιο τομέα όσο 

είναι και για τον ιδιωτικό, με τη διαφορά ότι ο δημόσιος τομέας δεν έχει ακόμα «αντιληφθεί» την 

αξία της ηγεσίας. Η ανάπτυξη ηγετικών στελεχών σε συνδυασμό με την εφαρμογή μιας μεστής 

πολιτικής κινήτρων, θα μπορούσαν να αποβούν καταλυτικές για την αύξηση της παραγωγικότητας 

του ανθρώπινου δυναμικού και συνεπώς της βελτίωσης της συνολικής αποτελεσματικότητας της 

δημόσιας διοίκησης. 
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Συμπεράσματα 

 

Η Ελλάδα, η οποία δεσμεύεται από μνημονιακές υποχρεώσεις, καλείται να βελτιώσει τα επίπεδα 

παραγωγικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, όντας υποκείμενη στους δημοσιονομικούς 

περιορισμούς που έχει υποβάλει η οικονομική κρίση. Η υποκίνηση του ανθρώπινου δυναμικού στο 

δημόσιο τομέα αποτελεί μια αρκετά δύσκολη αλλά συνάμα και εξαιρετικά σημαντική λειτουργία η 

οποία δύναται να οδηγήσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας. Η παρακίνηση των 

εργαζομένων στον δημόσιο τομέα αποτελεί μια αρκετά πολυδιάστατη διαδικασία (λόγω της 

ιδιαίτερης φύσης του δημοσίου) στην οποία θα πρέπει να συνυπολογισθούν πλήθος παραμέτρων 

όπως είναι οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, τα ήθη και τα έθιμα της κάθε χώρας αλλά και 

ολόκληρο το πολιτειακό της σύστημα ή ακόμα και την ευρύτερη έννοια του κράτους 

(Vandenabeele, 2007). Το παράδειγμα του ιδιωτικού τομέα, δεσπόζει ως ένας ιδιότυπος «οδηγός» 

βέλτιστων πρακτικών ο οποίος διατίθεται προς εκμετάλλευση από τον δημόσιο τομέα, καλύπτοντας 

το διαφαινόμενο κενό διοικητικής τεχνογνωσίας που απορρέει από τη δημόσια γραφειοκρατία. Τα 

ελλιπέστατο σύστημα αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και 

η απουσία εργασιακού ενδιαφέροντος αποτελούν τα βασικότερα ίσως προβλήματα της 

παραγωγικότητας του προσωπικού στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η ιδιαίτερη φύση των 

συγκεκριμένων προβλημάτων όμως, δύναται να ωθήσει την κρατική διοίκηση στη σκιαγράφηση 

των ενδεδειγμένων γραμμών πλεύσης αναδεικνύοντας τις κατάλληλες πολιτικές υποκίνησης που θα 

οδηγήσουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.  

Η δημόσια διοίκηση, θα μπορούσε να ενδυναμώσει τη λειτουργία της, εφαρμόζοντας 

σύγχρονες μεθόδους υποκίνησης ως ακολούθως : 

 Ένα σύγχρονο, αξιοκρατικό και αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης που θα επιβραβεύει 

τους καλύτερους επαγγελματίες παρέχοντας τους κίνητρα βαθμολογικά ή ακόμα και μισθολογικά 

(PerformanceRelatedPay – χωρίς να προσαυξάνονται αλλά ανακατανέμοντας τα λειτουργικά έξοδα), 

δύναται να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα δυναμικό πεδίο υποκίνησης του προσωπικού στην Ελλάδα.  

 Ο ανασχεδιασμός των θέσεων εργασίας, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αξιοποίηση 

ικανών αλλά αδρανών υπαλλήλων, εκσυγχρονίζοντας την υφιστάμενη οργανωτική δομή προς 

τέρψιν της καλύτερης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.  

 Η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, δίνοντας την ευκαιρία στα πρόσωπα 

που διαχειρίζονται τα διοικητικά προβλήματα (όντας στην «πρώτη γραμμή»), να προτείνουν τις 

κατάλληλες για αυτούς λύσεις υποστηρίζοντας τη μέχρι τώρα παρωχημένη και αναποτελεσματική 

κεντρική διοίκηση. 

 Χρήση ομαδικών κινήτρων προάγοντας την ομαδικότητα και εστίαση στην καλλιέργεια 

ηγετικών στελεχών. 

 Εφαρμογή μιας δέσμης διαύλων επικοινωνίας με στόχο την προώθηση μιας νέας 

κουλτούρας της δημόσιας υπαλληλίας βάσει της οποίας η προαγωγή του δημοσίου συμφέροντας, 

θα έχει περίοπτη θέση καλλιεργώντας μια συλλογική συνείδηση και καθιστώντας σαφές πως η 

βελτίωση της λειτουργίας του Κράτους, συνεπάγεται βελτίωση της προσωπικής θέσης όχι μόνο των 

εργαζομένων αλλά και του συνόλου των ελλήνων πολιτών. 

Η Ελλάδα παρότι βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δυσμενή θέση, έχει τα εχέγγυα να επιτύχει 

ιδιαίτερα εντυπωσιακές διοικητικές αλλαγές, βελτιώνοντας σημαντικά το επίπεδο παραγωγικότητας 

του προσωπικού της, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη του απώτερου στόχου της 

(της αναδιάρθρωσης του δημοσίου τομέα). Το κενό της διοικητικής τεχνογνωσίας, μπορεί να 

καλυφθεί από το παράδειγμα του ιδιαίτερα εξελιγμένου ιδιωτικού τομέα, ενισχύοντας τη 

λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και μετατρέποντας την από τροχοπέδη της οικονομικής 

ανάπτυξης στο εναρκτήριο λάκτισμα για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.  
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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της 

Κοινωνικής-Γνωστικής Θεωρίας Σταδιοδρομίας (εφεξής Κ.Γ.Θ.Σ.)
61

 των Lent, Brown και Hackett 

στις υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες. H Κ.Γ.Θ.Σ. επιχειρεί να ερμηνεύσει την επίδραση που έχουν οι παράγοντες: αυτεπάρκεια, 

προσδοκίεςαποτελέσματος και ατομικοί στόχοι στην πορεία σταδιοδρομίας του ατόμου. Ενώ δέχεται 

τη σημαντική επίδραση του περιβάλλοντος στην επαγγελματική συμπεριφορά, τονίζει παράλληλα 

τον ενεργό ρόλο του ατόμου στην αξιολόγηση και απόδοση νοήματος στις συνθήκες του 

περιβάλλοντός του και επομένως στην αντιμετώπιση των εμποδίων που θα συναντήσει. Το άτομο 

ενθαρρύνεται να αναπτύξει στρατηγικές άρσης των εμποδίων που βιώνει και, κυρίως, να στραφεί 

σε εναλλακτικές υποστηρικτικές πηγές. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι το μοντέλο μπορεί να 

αξιοποιηθεί ως εργαλείο αντιμετώπισης της επαγγελματικής και κοινωνικής περιθωριοποίησης από 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κυρίως μέσω του επαναπροσδιορισμού των προσωπικών τους 

αντιλήψεων και στάσεων, οι οποίες θα μεταφραστούν σε αντίστοιχες δράσεις.  

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα παρουσιαστούν: (α) η δομή και τα βασικά σημεία της 

Κ.Γ.Θ.Σ. (β) μελέτες και έρευνες από τη διεθνή βιβλιογραφία για την εφαρμογή του μοντέλου σε 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (γ) η δυνατότητα εξυπηρέτησης ευάλωτων κοινωνικά ατόμων μέσα 

από την εφαρμογή της Κ.Γ.Θ.Σ σε υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. 

Λέξεις-κλειδιά: κοινωνικό-γνωστικό μοντέλο σταδιοδρομίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 

επαγγελματική ένταξη 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η σύγχρονη Ελλάδα πρέπει να ιδωθεί μέσα από την οπτική δύο κεντρικών χαρακτηριστικών της: 

το πρώτο είναι η πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση που την ταλανίζει, και το δεύτερο η 

σύνθετη κοινωνική δομή, όπως διαμορφώνεται από ετερόκλητα μεταξύ τους στοιχεία. Η 

ανομοιογένεια της ελληνικής κοινωνίας σε επίπεδο εθνοτικό, κοινωνικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό 

και πολιτισμικό δημιουργεί ανάγκη ενίσχυσης των ανθρώπων που κρίνονται ως ευάλωτοι και 

αποκλίνοντες από την κοινωνική νόρμα. Ο κίνδυνος αποκλεισμού των ανθρώπων αυτών 

παρουσιάζεται και στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό εργασιακό χώρο. Για το λόγο αυτό, η 
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Διεθνήςόρος: Socio-cognitive Career Theory (SCCT) 
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συμβουλευτική σταδιοδρομίας
62

 καλείται να επιτελέσει έναν νέο ρόλο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 

αφενός τις σύγχρονες ανάγκες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς εργασίας και αφετέρου τα ιδιαίτερα 

ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε ωφελουμένου. Ειδικότερα οι άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, επιδιώκουν την κοινωνική τους επανένταξη μέσα σε αυτό το εξαιρετικά 

ανταγωνιστικό πλαίσιο, συνήθως με περιορισμένα σε κάθε επίπεδο εφόδια. Σύμφωνα με τον 

ορισμό που δίνει ο πρόσφατος νόμος (4019/2011) για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα, στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) ανήκουν οι ομάδες του πληθυσμού, 

των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται
63

. Δεδομένης της 

μείζονος σημασίας που διαδραματίζει η επαγγελματική αποκατάσταση στην κοινωνικοποίηση του 

ατόμου, η συμβουλευτική σταδιοδρομίας, καλείται να εστιάσει στην διερεύνηση και ενεργοποίηση 

των ατομικών δυνάμεων των ατόμων αυτών, προκειμένου να συμβάλει στην άρση του κοινωνικού 

αποκλεισμού.  

Παρ’ όλα αυτά, από την πληθώρα μελετών και θεωριών που απαντούν στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία για την επαγγελματική ανάπτυξη και συμπεριφορά του ατόμου, είναι εμφανής η 

απουσία μελετών που να εστιάζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε ομάδας ξεχωριστά. Από την 

άλλη, η Κοινωνική-Γνωστική Θεωρία Σταδιοδρομίας (Κ.Γ.Θ.Σ.) των Lent, Brown και Hackett 

φαίνεται να προσφέρει δυνατότητες για ποιοτική διερεύνηση και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

επαγγελματικής συμβουλευτικής σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Συγκεκριμένα, η Κ.Γ.Θ.Σ. τονίζει 

την ύπαρξη γνωστικών-ατομικών μεταβλητών που επιτρέπουν στους ανθρώπους να επηρεάσουν τη 

δική τους ανάπτυξη σταδιοδρομίας, καθώς και εξω-ατομικών (π.χ. πλαισίου) μεταβλητών που 

ενισχύουν ή περιορίζουν την αυτενέργεια (Lent, Brown & Hackett, 2000). H δυναμική 

αλληλεπίδραση των ατομικών με τους βιολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες διαμορφώνει 

την επαγγελματική στάση και συμπεριφορά. Υπογραμμίζεται, ωστόσο, και ο ενεργός ρόλος του 

ατόμου στη διαδικασία αυτή (Brown, Lent & Hackett, 2002). Ως εκ τούτου το μοντέλο μπορεί να 

εφαρμοστεί, πέρα από την ερμηνεία της επαγγελματικής συμπεριφοράς, και στη συμβουλευτική 

παρέμβαση ως εργαλείο ανίχνευσης των δυσλειτουργικών επαγγελματικών στάσεων και 

συμπεριφορών (Betz, 2004). Όπως προτείνουν οι δημιουργοί του μοντέλου και άλλοι μελετητές του 

πεδίου, η θεωρία μπορεί να παρέχει στοχευμένες στρατηγικές στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας 

ευάλωτων ομάδων και ατόμων με περιορισμένες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες (Betz 

2004; Brown et al., 2002;Chartrand & Rose, 1996; Lent et al., 2000).  

 

Η θεωρία του Bandura για την αυτοαποτελεσματικότητα 

 

Η προέλευση της Κ.Γ.Θ.Σ. εντοπίζεται στη θεωρία του Bandura για την αυτοαποτελεσματικότητα 

(Brown et al., 2002). Η αντιληπτή αυτοαποτελεσματικότητα ή αυτεπάρκεια
64

 συνίσταται στις 

πεποιθήσεις των ανθρώπων για τις δυνατότητές τους να παράγουν σχεδιασμένα επίπεδα απόδοσης, 

τα οποία ασκούν επιρροή σε γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή τους. Οι πεποιθήσεις 

αυτοαποτελεσματικότητας καθορίζουν το πώς οι άνθρωποι αισθάνονται, σκέφτονται, παρακινούν 

τον εαυτό τους και συμπεριφέρονται (Bandura, 1991).  

Το επίπεδο αυτεπάρκειας του ατόμου διαμορφώνεται και ενισχύεται από τέσσερις κύριες πηγές. 

Σημαντικότερη πηγή θεωρείται η ‘προηγούμενη εμπειρία’ σε επιτυχημένες προσπάθειες, κυρίως 

όταν επιτυγχάνονται μέσω μιας απαιτητικής διαδικασίας. Η ‘έμμεση μάθηση’ αποτελεί τη δεύτερη 

πηγή ενίσχυσης και συντελείται μέσω της μοντελοποίησης. Το άτομο μαθαίνει δηλαδή μέσα από 
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Στον παρόν κείμενο οι όροι επαγγελματική συμβουλευτική, συμβουλευτική σταδιοδρομίας, συμβουλευτική και 

επαγγελματικός προσανατολισμός, χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι. 
63

 Οι ΕΚΟ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού όπου περιλαμβάνονται τα Άτομα με 

Αναπηρίες, άτομα εξαρτημένα από ουσίες ή σε διαδικασία απεξάρτησης, οροθετικοί, φυλακισμένοι/ αποφυλακισμένοι, 

ανήλικοι παραβάτες και στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού, στις οποίες ενδεικτικά κατατάσσονται οι μακροχρόνια 

άνεργοι, γυναίκες θύματα κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μετανάστες και οι 

πρόσφυγες. 
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 Οι όροι αυτεπάρκεια και αυτοαποτελεσματικότητα είναι συνώνυμοι και αποδίδουν στα ελληνικά τον διεθνή όρο self-

efficacy. Ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται και οι δύο εναλλακτικά στο παρόν κείμενο. 
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την παρατήρηση της συμπεριφοράς κοινωνικών προτύπων, με τα οποία παρουσιάζει ομοιότητες. 

Βιώνοντας την εμπειρία άλλων ανθρώπων – με κοινά χαρακτηριστικά– οι οποίοι επιτυγχάνουν στο 

έργο τους, αυξάνεται η εμπιστοσύνη του ατόμου στη δική του ικανότητα για επίτευξη θετικών 

αποτελεσμάτων, σε αντίστοιχες δράσεις. (Bandura, 1977). Άλλη πηγή αύξησης της αυτεπάρκειας 

θεωρείται η ‘κοινωνική πειθώ’, η διαβεβαίωση δηλαδή από τον κοινωνικό περίγυρο ότι το άτομο 

διαθέτει τις ικανότητες να επιτύχει. Τέταρτος παράγοντας επιρροής είναι η συναισθηματική και 

σωματική κατάσταση του ατόμου, η οποία ανάλογα με την ερμηνεία που της δίνει το άτομο, ορίζει 

την θετική ή αρνητική του διάθεση και εν συνεχεία την αντιληπτή του αποτελεσματικότητα 

(Bandura, 1994). Ο βαθμός στον οποίο αυτές οι πηγές πληροφόρησης επηρεάζουν πραγματικά την 

αυτοαποτελεσματικότητα εξαρτάται από το πώς το άτομο τις θυμάται και τις ερμηνεύει (Lent & 

Brown, 2006). 

Σύμφωνα με τον Bandura (1991), οι προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας επιφέρουν 

συγκεκριμένες συνέπειες στην συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, καθορίζουν την προσέγγιση ή την 

αποφυγή μιας συμπεριφοράς, δηλαδή αν το άτομο θα μπει στη διαδικασία να προσπαθήσει ή δεν θα 

εμπλακεί καθόλου σε μια εργασία που εκτιμά ότι δεν θα αντεπεξέλθει. Σημαντική επίδραση όμως 

ασκεί και στην ποιότητα επίδοσης των ανθρώπων στην περιοχή-στόχο, διότι όταν οι προσδοκίες 

αποτελεσματικότητας είναι χαμηλές το άτομο κυριαρχείται από άγχος και αρνητική διάθεση, 

συναισθήματα που επηρεάζουν αρνητικά την απόδοσή του. Εδώ, η χαμηλή αυτεπάρκεια μπορεί να 

θεωρηθεί και ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία (Betz, 2004). Τέλος, ο βαθμός αυτεπάρκειας 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στην επιμονή του ατόμου σε μακροπρόθεσμους στόχους, οι 

οποίοι απαιτούν την αντιμετώπιση εμποδίων, περιστασιακών αποτυχιών και αρνητικών μηνυμάτων 

του περιβάλλοντος. Όταν οι προσδοκίες για την αποτελεσματικότητα μιας συμπεριφοράς σε 

συγκεκριμένο τομέα είναι χαμηλές, συνεπάγονται ή την αποφυγή της προσπάθειας είτε φτωχή 

απόδοση σ’ αυτήν ή ακόμη και μια τάση του ατόμου να εγκαταλείπει, όταν βιώνει αποθάρρυνση ή 

αποτυχία. Επηρεάζεται, συνεπώς, η σταθερότητα του ατόμου στην επαγγελματική επίδοση αλλά και 

την εν γένει επαγγελματική του συμπεριφορά. 

 

Η δομή της Κοινωνικής- Γνωστικής Θεωρίας για τη Σταδιοδρομία
65

 

 

Οι Lent, Brown και Hackett αξιοποίησαν την θεωρία της Κοινωνικής-Γνωστικής Μάθησης και της 

Αυτοαποτελεσματικότητας τού Bandura εφαρμόζοντάς την στην επαγγελματική συμπεριφορά, 

αλλά και επεκτείνοντάς την σε διαδικασίες σχετικές με τον σχηματισμό ενδιαφερόντων, την 

επιλογή σταδιοδρομίας και την επίδοση σε αυτήν (Brown et al., 2002). Για την διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς, η Κ.Γ.Θ.Σ. αποδέχεται ότι το άτομο δεν είναι 

απλός αποδέκτης των εξωτερικών επιρροών, αλλά μπορεί να παρεμβαίνει και να ελέγχει τις 

καταστάσεις. Μια σύνθεση παραγόντων όπως η παιδεία, το φύλο, οι γενετικές καταβολές, οι 

κοινωνικοδομικές εκτιμήσεις, η κατάσταση της υγείας, λειτουργούν σε συνδυασμό με τις 

γνωστικές διαδικασίες των ανθρώπων και επηρεάζουν τη φύση και το εύρος των δυνατοτήτων 

σταδιοδρομίας τους.  

Η Κ.Γ.Θ.Σ. μελετά την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ατόμων εξετάζοντας τρεις παραμέτρους: 

α. την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, β. το πώς τα άτομα 

οδηγούνται στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές, καθώς και (γ) τις εκπαιδευτικές 

και επαγγελματικές επιδόσεις τους και τη σταθερότητα που επιδεικνύουν σε αυτές. Βασικές 

μεταβλητές της Κ.Γ.Θ.Σ. θεωρούνται η αυτοαποτελεσματικότητα, οι προσδοκίες αποτελέσματος, τα 

ενδιαφέροντα, οι στόχοι, οι πηγές στήριξης και τα εμπόδια που συναντά το άτομο (Lent & Brown, 

2006). 

Η επαγγελματική αυτεπάρκεια, στην κοινωνική-γνωστική προσέγγιση, δε νοείται ως ένα 

στατικό, παθητικό χαρακτηριστικό, αλλά περιλαμβάνει δυναμικές πεποιθήσεις για τον εαυτό που 

συνδέονται με συγκεκριμένους τομείς επίδοσης και δραστηριότητας σε εκπαιδευτικά και 

επαγγελματικά έργα. Oι Betz&Hackett υπογραμμίζουν ότι «η αυτοαποτελεσματικότητα είναι μια 

                                                      
65

Βλ. Σχήμα 1 
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γνωστική αξιολόγηση ή μια εκτίμηση για δυνατότητες μελλοντικής απόδοσης κι όχι 

χαρακτηριστικό γνώρισμα» (2006, σ. 6). Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να συγχέεται με την 

αυτοπεποίθηση – αν και αποτελεί μέρος αυτής – καθώς η αυτοαποτελεσματικότητα αφορά την 

εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου κάθε φορά και όχι την συμπεριφορά του ατόμου, συνολικά. Οι 

τέσσερις, κατά Bandura, πηγές τροφοδότησης της αυτεπάρκειας επιδρούν κυρίως με βάση τον 

τρόπο που το άτομο αποδίδει νόημα σε αυτά τα ερεθίσματα.  

Οι ατομικές προσλαμβάνουσες σε αλληλεπίδραση με τις περιβαλλοντικές, επιδρούν στις 

προσδοκίες αποτελέσματος του ατόμου. «Οι προσδοκίες αποτελέσματος είναι πεποιθήσεις για τις 

συνέπειες ή τα αποτελέσματα από την εκτέλεση συγκεκριμένης συμπεριφοράς» (Lent & Brown, 

2006, σ. 17). Η αλληλεπίδραση ατομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων μπορεί να επηρεάσει 

τις προσδοκίες αποτελέσματος έμμεσα, επηρεάζοντας τον βαθμό αυτεπάρκειας του ατόμου και, 

μέσω αυτού, τις προσδοκίες έκβασης. Δηλαδή με βάση το πόσο το άτομο πιστεύει ότι είναι ικανό 

να αντεπεξέλθει σε ένα συγκεκριμένο έργο θα αναμένει και ανάλογα αποτελέσματα. Σε άλλες 

περιπτώσεις όμως, η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να επηρεάσει τις προσδοκίες αποτελέσματος 

άμεσα και το άτομο να αναμένει συγκεκριμένη έκβαση των προσπαθειών του, με βάση τα ατομικά 

ή/και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Είναι πιθανόν δηλαδή, παρότι κάποιος αισθάνεται επαρκής 

σε ένα συγκεκριμένο έργο, να προβλέπει ότι δεν θα επιτύχει θετική έκβαση η προσπάθειά του, 

εξαιτίας εξω-ατομικών παραγόντων. Τέτοιες περιπτώσεις προκύπτουν συχνά εξαιτίας των 

κοινωνικών στερεοτύπων ή των προκαταλήψεων, όπως για παράδειγμα, η αποφυγή των γυναικών 

να ασχοληθούν με ανδροκρατούμενα επαγγέλματα (Betz, 2004). 

Οι προσωπικοί στόχοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή σταδιοδρομίας και τη 

λήψη απόφασης, αν και συχνά έμμεσα. Ουσιαστικά οι στόχοι συντελούν στην οργάνωση, 

καθοδήγηση και διατήρηση των προσπαθειών, ακόμη και σε περιόδους που απουσιάζει η 

εξωτερική ενθάρρυνση. Τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα από την άλλη αναπτύσσονται σταδιακά. 

Το άτομο από νεαρή ηλικία – είτε ωθούμενο από το περιβάλλον του είτε αφ’ εαυτού – εμπλέκεται 

σε επιλεγμένες δραστηριότητες στις οποίες, έπειτα από συνεχόμενη πρακτική και ανατροφοδότηση, 

αναπτύσσει δεξιότητες και υψηλή επίδοση. Αυξάνονται, έτσι, η αυτεπάρκεια και οι προσδοκίες 

θετικού αποτελέσματος στους τομείς, στους οποίους διαθέτει μαθησιακές εμπειρίες, με συνέπεια το 

άτομο να αναπτύσσει ενδιαφέρον για τον τομέα αυτό (Brown et al., 2002).  

Στην Κ.Γ.Θ.Σ. έμφαση δίνεται στη σημασία των αντιληπτών (υποκειμενικών) πεποιθήσεων του 

ατόμου έναντι των αντικειμενικών ικανοτήτων του να αποδώσει σε ένα συγκεκριμένο έργο 

(Brown&Lent, 1996). Ο συνδυασμός του υποκειμενικού με το αντικειμενικό στοιχείο οδηγεί στο 

σχηματισμό των στόχων και των προθέσεων, που συμβάλλουν με τη σειρά τους στη διατήρηση 

σταθερής συμπεριφοράς στην πάροδο του χρόνου (Leung, 2008).  

 

 
Σχήμα 1 (προσαρμογή από: Brown et al., 2002, p. 269) 



 

 
 

424 

Εμπόδια και υποστηρικτές πηγές στην οικοδόμηση της σταδιοδρομίας 

 

Σημαντική συμβολή της Κ.Γ.Θ.Σ. στην κατανόηση της επαγγελματικής ανάπτυξης αποτελεί η 

εισαγωγή –στη μετεξέλιξή του– των μεταβλητών πλαισίου. Πρόκειται για τα εμπόδια και τις πηγές 

στήριξης που αντιλαμβάνεται το άτομο, κατά την επιδίωξη στόχων σταδιοδρομίας (Lent & Brown, 

2006). Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές θεωρίες για την σταδιοδρομία, η Κ.Γ.Θ.Σ. υποστηρίζει ότι 

η συμπεριφορά των ανθρώπων αλληλεπιδρά με ατομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η 

συμπεριφορά, επομένως, είναι καθοριστικός παράγοντας στην τριπλή αυτή αλληλεπίδραση και όχι 

απλώς αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης ατομικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών. Οι ατομικοί 

παράγοντες συνίστανται σε γνωστικά, συναισθηματικά και βιολογικά χαρακτηριστικά, όπως οι 

προδιαθέσεις, το φύλο, η εθνικότητα, η κατάσταση της υγείας. Οι εξωτερικοί παράγοντες από την 

άλλη, περιλαμβάνουν φυσικά, υλικά, πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Στα 

χαρακτηριστικά αυτά το άτομο δίνει την υποκειμενική τους διάσταση και αντιλαμβάνεται κάποια 

από αυτά ως εμπόδια ή ως υποστηρικτικές πηγές για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του (Brown et 

al., 2002). 

Ως προς τους περιβαλλοντικούς παράγοντες επίδρασης στην επαγγελματική συμπεριφορά, η 

Κ.Γ.Θ.Σ. τονίζει τα υποκειμενικά έναντι των αντικειμενικών χαρακτηριστικών των μεταβλητών 

αυτών, χωρίς να παραγνωρίζει ότι και οι δύο συνιστώσες επηρεάζουν σημαντικά την 

επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου (Lent et al., 2000). Ανάλογα όμως με το πώς αντιλαμβάνεται το 

άτομο τη δομή των πιθανών ευκαιριών ή εμποδίων, επηρεάζεται και η προθυμία του να μετατρέψει 

τα ενδιαφέροντα σταδιοδρομίας σε στόχους και τους στόχους του σε δράση. Άτομα που βιώνουν 

ευεργετικές περιβαλλοντικές συνθήκες (άφθονη υποστήριξη, λίγα εμπόδια) αναμένεται να 

πραγματοποιήσουν αυτήν την διαδικασία πιο εύκολα από εκείνους που βιώνουν μη υποστηρικτικές 

προϋποθέσεις ή εμπόδια σε σχέση με την προτιμώμενη πορεία της δράσης τους. Όταν οι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται απουσία υποστήριξης ή/και παρουσία εμποδίων στο περιβάλλον τους για την 

επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων, είναι πιθανό να συμβιβαστούν, και οι επιλογές τους να 

είναι ανάλογες με τη διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας, τις πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας 

και τις προσδοκίες για το αποτέλεσμα (Brown et al., 2002;Lindley, 2005). Με άλλα λόγια, όταν οι 

άνθρωποι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους, θα επιλέξουν λιγότερο 

ενδιαφέροντα επαγγελματικά μονοπάτια, που υπόσχονται επαρκή αποτελέσματα, και στα οποία 

αισθάνονται ότι μπορούν να αποδώσουν ικανοποιητικά. Όπως επισημαίνουν οι Brown, Lent και 

Hackett (2002, σ. 274) «Η άποψη αυτή δεν ελαχιστοποιεί τις σημαντικές συνέπειες των 

αντικειμενικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος, τονίζει όμως τον ενεργό ρόλο του ατόμου 

στην αξιολόγηση και απόδοση νοήματος σε αυτό που το περιβάλλον τού παρέχει».  

 

 
Σχήμα 2 
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Ο τρόπος που το άτομο αντιλαμβάνεται τα εμπόδια μπορεί να λειτουργεί ανασταλτικά στην 

ενεργοποίησή του για τη διεκδίκηση και πραγμάτωση των επαγγελματικών του ενδιαφερόντων. Γι’ 

αυτό η Κ.Γ.Θ.Σ. θεωρεί ότι η συμβουλευτική πρακτική δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην 

διεύρυνση των επαγγελματικών επιλογών, αλλά να προχωρεί υποστηρίζοντας τον/την 

συμβουλευόμενο-η στην άρση των εμποδίων αυτών, αξιοποιώντας την νοηματοδότηση των 

περιβαλλοντικών ερεθισμάτων από το άτομο (Betz, 2004 Lent et al., 2000). Συγκεκριμένα, κατά 

την εφαρμογή της Κ.Γ.Θ.Σ. προτείνεται η καλλιέργεια της ικανότητας λήψης απόφασης με 

απώτερο στόχο τον εντοπισμό των δυνητικών εμποδίων. Το συμβουλευόμενο άτομο ενθαρρύνεται 

να σκεφτεί τα πιθανά εμπόδια για κάθε εναλλακτική σταδιοδρομία που εξετάζει. Έπειτα εκτιμά την 

πιθανότητα να συναντήσει πραγματικά τα εμπόδια αυτά. Στο τελικό στάδιο το άτομο 

υποστηρίζεται στην ανάπτυξη στρατηγικών για την πρόληψη ή διαχείριση των πιο πιθανών 

εμποδίων (Brown et al., 2002).  

Η μεταβλητή που λιγότερο έχει μελετηθεί και διερευνηθεί είναι το πώς αντιλαμβάνονται τα 

άτομα τους πόρους ή τις πηγές υποστήριξης που τους παρέχει το περιβάλλον (Lent et al., 2000). Ως 

υποστήριξη ή συστήματα υποστήριξης θεωρούνται οι «περιβαλλοντικές μεταβλητές που 

ισχυροποιούν τη διαμόρφωση στόχων και την επιδίωξή τους» (Lent&Brown, 2006, σ. 19). Οι 

περισσότερες έρευνες έχουν εστιάσει στη μελέτη των εμποδίων και της αποκατάστασής τους, 

ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό. Εξίσου σημαντικό είναι να μελετηθούν και διερευνηθούν οι 

παράμετροι του περιβάλλοντος που διευκολύνουν την επιλογή της σταδιοδρομίας καθώς και ο 

τρόπος που τα άτομα τις αξιολογούν. Σε πολλές εφαρμογές της Κ.Γ.Θ.Σ. το άτομο ενισχύεται, ώστε 

να βάλει σε τάξη τους παράγοντες πλαισίου που αντιλαμβάνεται ως πόρους (π.χ. αναγνωρίζοντας 

παραδείγματα προς μίμηση ή τις πηγές χρηματοδότησης σε κάποιο υπάρχον σύστημα 

υποστήριξης), ή να τροποποιήσει το περιβάλλον του προκειμένου να έχει πρόσβαση σε 

διαθέσιμους πόρους (π.χ. ανάπτυξη νέων συστημάτων υποστήριξης από ομοτίμους).  

Κατά τον σχεδιασμό συμβουλευτικών υποστηρικτικών παρεμβάσεων είναι απαραίτητο να 

διερευνώνται τα συγκεκριμένα ειδικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε ομάδας στόχου (Lent & 

Brown, 2006). Μία τέτοια πρώτη ποιοτική διερεύνηση σε άτομα που αντιπροσωπεύουν την ομάδα-

στόχο μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ειδικότερων κατηγοριών εμποδίων και πόρων, τα οποία 

στη συνέχεια να χρησιμεύσουν ως παράγοντες για την αντιμετώπιση εμποδίων ή την οικοδόμηση 

υποστηρικτικών πηγών για τη συγκεκριμένη ομάδα. 

 

Εφαρμογή της Κοινωνικής-γνωστικής Θεωρίας για τη Σταδιοδρομία σε Ευάλωτες 

Κοινωνικές Ομάδες: Επισκόπηση ερευνών 

 

Ενώ οι παραδοσιακές θεωρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής δημιουργήθηκαν για να καλύψουν 

τις ανάγκες του δυτικού κόσμου και των κατοίκων του, το κοινωνικό-γνωστικό μοντέλο φιλοδοξεί 

να συμπληρώσει το κενό ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του 

πληθυσμού. Ένα από τα δυνατά σημεία της Κ.Γ.Θ.Σ. είναι ότι αναγνωρίζει και δίνει έμφαση τόσο 

στα χαρακτηριστικά του ίδιου του προσώπου όσο και στους περιβαλλοντικούς παράγοντες 

επιρροής. Έχει αποδειχτεί ότι το κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο μπορεί να περιορίσει τις 

επιλογές των ατόμων αλλά και τον βαθμό της αυτεπάρκειάς τους και τον τρόπο που 

αντιλαμβάνονται τα εμπόδια για συγκεκριμένες επαγγελματικές επιλογές. Για τούτο υποστηρίζεται 

ότι μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί στην υποστήριξη της σταδιοδρομίας ατόμων σε κοινωνικό 

κίνδυνο (Walsch & Hepner, 2006). 

Έρευνες έδειξαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την αξιοποίηση της Κ.Γ.Θ.Σ. στη 

συμβουλευτική σταδιοδρομίας ατόμων με αναπηρία. Η Dawn Walker (2010) διερεύνησε τον βαθμό 

της αυτεπάρκειας, της αυτοϋπεράσπισης και της επαγγελματικής ωριμότητας σε φοιτητές με και 

χωρίς αναπηρία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μία εφαρμογή του μοντέλου σε πληθυσμό ΑμεΑ 

τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να έχει σημαντική συμβολή 

στη συνολική επαγγελματική τους ανάπτυξη και ειδικά στην προετοιμασία τους για την 

επαγγελματική ζωή. Η ερευνήτρια προτείνει μάλιστα μία προσαρμοσμένη εκδοχή της Κ.Γ.Θ.Σ.για 

την καλύτερη εφαρμογή της στη συμβουλευτική των ΑμεΑ. Η Margaret Corrigan (2008) 
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διερεύνησε τα αντιληπτά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά εμπόδια φοιτητών με αναπηρία, την 

επίδρασή τους, την αντιμετώπισή τους και την επίδραση της αποδοχής της αναπηρίας στην 

επαγγελματική τους αυτεπάρκεια και βρήκε σημαντικά θετικές συσχετίσεις μεταξύ της 

αυτεπάρκειας και της ικανότητας αντιμετώπισης εμποδίων και της αποδοχής της αναπηρίας.  

Οι Brown και Cinamon (2015) διερεύνησαν την διαδικασία λήψης απόφασης σε εφήβους με 

μαθησιακές δυσκολίες κατά την επιλογή ειδικότητας στο γυμνάσιο. Ως θεωρητικό υπόβαθρο 

αξιοποίησαν το μοντέλο των πέντε διαστάσεων της προσωπικότητας ενσωματώνοντάς το στην 

Κ.Γ.Θ.Σ. Επιβεβαιώνοντας τις υποθέσεις τους, βρήκαν ότι οι πεποιθήσεις αυτεπάρκειας στην 

επιλογή ειδικότητας στο γυμνάσιο συσχετίζεται θετικά με τις προσδοκίες θετικής έκβασης στον 

συγκεκριμένο τομέα. Βρήκαν, ακόμη, ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας επηρεάζουν 

άμεσα τις προσδοκίες έκβασης, χωρίς τη διαμεσολάβηση των πεποιθήσεων αυτεπάρκειας. 

Δεδομένου ότι οι έφηβοι αυτοί καλλιεργούν συστηματικά τις πεποιθήσεις 

αυτοαποτελεσματικότητας, οι ερευνητές θεωρούν ότι τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να 

χρησιμεύσουν στη διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων για τις προσδοκίες ακαδημαϊκής 

σταδιοδρομίας. Τα εκάστοτε αποτελέσματα από την εφαρμογή του μοντέλου μπορούν να 

κατευθύνουν τη συμβουλευτική παρέμβαση στα σημεία που χρήζουν ενίσχυσης, όπως στην 

ενίσχυση του συχνά χαμηλού βαθμού αυτοεκτίμησης και αυτεπάρκειας των ΑμεΑ και κυρίως στην 

πρόβλεψη, ανάλυση και προετοιμασία για την αντιμετώπιση των εμποδίων που συνήθως 

συνίστανται στα στερεότυπα της κοινωνίας και των εργοδοτών απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα 

(Fabian & Liesener, 2005).  

Οι Chartrand και Rose (1996) εφάρμοσαν το μοντέλο της Κ.Γ.Θ.Σ. σε γυναίκες με παραβατική 

συμπεριφορά. Μελέτησαν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες παραβάτες και από εθνοτική 

μειονότητα κατά την προσπάθεια επανένταξής τους στον επαγγελματικό χώρο, μετά την 

αποφυλάκιση. Το φύλο σε συνδυασμό με τις περιορισμένες ευκαιρίες μάθησης ήταν το πρώτο 

βασικό εμπόδιο που εντοπίστηκε. Ο συνδυασμός των δύο αυτών χαρακτηριστικών είχε αρνητική 

επίδραση στο αίσθημα αυτεπάρκειας των γυναικών και στις προσδοκίες έκβασης των 

επαγγελματικών προσδοκιών τους. Σημαντικό εμπόδιο θεωρήθηκε και η απουσία γνωστικών 

δεξιοτήτων, όπως η αδυναμία αφηρημένου συλλογισμού, η κακή διαχείριση διαπροσωπικών 

προβλημάτων, ελλείψεις που σχετίζονται με την εγκληματικότητα και οδηγούν σε λανθασμένη 

εκτίμηση της αυτοαποτελεσματικότητας. Αξιοποιώντας τα ευρήματα αυτά και με βάση την 

Κ.Γ.Θ.Σ. οι Chartrand και Rose οργάνωσαν και εφάρμοσαν στοχευμένες παρεμβάσεις 

επαγγελματικής συμβουλευτικής σε γυναίκες
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, λίγο πριν την αποφυλάκισή τους.  

Περαιτέρω έρευνες αξιοποίησαν την Κ.Γ.Θ.Σ. για τον εντοπισμό της επίδρασης του φύλου 

στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική συμπεριφορά. Σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενα 

επιστημονικά πεδία όπως η μηχανολογία, οι γυναίκες φοιτήτριες παρουσιάζουν χαμηλότερο βαθμό 

αυτοαποτελεσματικότητας από τους άνδρες, γεγονός που μειώνει το ενδιαφέρον τους και την 

πρόθεση στόχων στον τομέα αυτό, παρόλο που δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς τα 

εμπόδια και τις υποστηρικτικές πηγές (Inda, Rodríguez & Peña, 2013). Ομοίως και στην 

επαγγελματική συμπεριφορά των γυναικών επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις με βάση την Κ.Γ.Θ.Σ., 

ειδικότερα όταν οι γυναίκες ανήκουν και σε εθνοτική μειονότητα. Οι αφροαμερικανές γυναίκες 

υπο-εκπροσωπούνται σε διοικητικά και γενικότερα σε επαγγέλματα κύρους συγκριτικά με τις 

λευκές γυναίκες, ενώ αμείβονται σαφώς χαμηλότερα από τους αφροαμερικανούς άντρες. Από την 

έρευνα των Scheuermanna, Tokarb, & Hallc (2014) προκύπτει ότι το χαμηλό αίσθημα 

αυτεπάρκειας και οι προσδοκίες αρνητικού αποτελέσματος των γυναικών αυτών είναι που τις 

αποθαρρύνει από το να θέσουν στόχους για επαγγέλματα κύρους. Ως εκ τούτου, δεν αναπτύσσουν 

ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για τις θετικές επιστήμες και αντιλαμβάνονται ως εμπόδιο την απόρριψη 

των συναδέλφων τους σε ανώτερες επαγγελματικές βαθμίδες, παράγοντες που επηρεάζουν τόσο 

την αυτεπάρκεια, όσο και τις προσδοκίες έκβασης.  

Το μοντέλο έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της εξέλιξης της σταδιοδρομίας 

φοιτητών από αγροτικές περιοχές με μεγάλο αριθμό μεταναστών, στους οποίους η ενίσχυση της 
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Πρόγραμμα PROVE (Preventing Recidivism through Opportunities in Vocational Education, 1995) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879114000232
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αυτο-αποτελεσματικότητας μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά ως προς τα αυξημένα εμπόδια 

που κατέγραψαν οι Ali & Menke (2014). Οι διαδρομές του μοντέλου επιβεβαιώνονται και σε 

έρευνα των Lent, Sheu, Gloster, & Wilkins (2010), σε φοιτητές Μηχανικής σε δύο από τα Ιστορικά 

Μαύρα Πανεπιστήμια
67

. Εδώ η αυτο-αποτελεσματικότητα συσχετίζεται θετικά με το σχηματισμό 

ενδιαφερόντων, όμως δεν επηρεάζει άμεσα ούτε τα εμπόδια, ούτε τις υποστηρικτικές πηγές. 

Ωστόσο, οι φοιτητές με υψηλό βαθμό αυτεπάρκειας είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να 

συγκεντρώνουν καλύτερα τα υποστηρικτικά για την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία συστήματα. 

Αν και οι ερευνητές τονίζουν ότι η μελέτη δεν επιτρέπει αιτιώδη συμπεράσματα, ωστόσο «οι 

υποστηρικτικές πηγές του περιβάλλοντος μπορούν να διαδραματίσουν πολύτιμο και κατά κάποιο 

τρόπο μοναδικό ρόλο στην υποστήριξη της εθνοτικής μειοψηφίας των φοιτητών, ώστε να 

επιμένουν στους ακαδημαϊκούς τους στόχους» (ό.π., σ. 393).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρμογή του μοντέλου για την αναζήτηση εργασίας μετά 

τη συνταξιοδότηση, διαδικασία που θεωρείται πλέον από τους μελετητές ως στάδιο εξέλιξης της 

πορείας σταδιοδρομίας. Οι Wöhrmann, Deller & Wang το 2013, επικεντρώθηκαν στους 

ψυχολογικούς παράγοντες επιρροής του επαγγελματικού σχεδιασμού μετά τη συνταξιοδότηση, σε 

υπαλλήλους γερμανικής εταιρείας. Ενώ η σωματική κατάσταση τούς αποτρέπει από το να 

διεκδικήσουν την ίδια θέση εργασίας, από την άλλη, η κοινωνική υποστήριξη ενισχύει τις 

προσδοκίες θετικής έκβασης, οι οποίες επηρεάζουν τους στόχους και τον επαγγελματικό σχεδιασμό 

στην ίδια θέση εργασίας. Βρέθηκε ακόμη, ότι οι στόχοι επηρεάζουν την επαγγελματική 

δραστηριοποίηση ανεξάρτητα από τον τελευταίο εργοδότη. Με βάση τα ευρήματα οι ερευνητές 

συμπεραίνουν ότι η Κ.Γ.Θ.Σ. είναι ένα κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση του 

σχεδιασμού της σταδιοδρομίας μετά τη συνταξιοδότηση. 

 

Συμπερασματικά Σχόλια 

 

Η εκπαίδευση και η εργασία αποτελούν μέσα για την κοινωνική ένταξη των περιθωριοποιημένων 

ατόμων, τα οποία αμβλύνουν τις ανισότητες και κατ’ επέκταση τον κοινωνικό αποκλεισμό 

(Παπασταμάτης, 2010). Σε διεθνείς έρευνες διαπιστώνεται ότι τα άτομα που προέρχονται από 

μειονεκτικά περιβάλλοντα (κοινωνικά, μορφωτικά, οικονομικά) παρουσιάζουν χαμηλές 

επαγγελματικές προσδοκίες, ακόμη κι αν έχουν σχετικά υψηλή αυτο-αποτελεσματικότητα (Betz, 

2004; Chartrand & Rose, 1996). Παράλληλα, οι εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες και οι 

περιορισμένες εργασιακές ευκαιρίες στην σύγχρονη Ελλάδα έχουν δημιουργήσει και αυξημένες 

ανάγκες παρέμβασης. Είναι επομένως σαφής η ανάγκη ανάπτυξης στοχευμένων ενεργειών 

συμβουλευτικής στήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού για τους ευπαθείς κοινωνικά 

πληθυσμούς.  

Η προοπτική αξιοποίησης του Κοινωνικού-γνωστικού Μοντέλου Σταδιοδρομίας για την 

υποστήριξη ειδικών ομάδων πληθυσμού κρίνεται ιδιαίτερα αισιόδοξη. Το μοντέλο ανταποκρίνεται 

σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καθώς περιλαμβάνει την καλλιέργεια νέων 

δεξιοτήτων, εξετάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της ομάδας στόχου και 

αναπτύσσει στρατηγικές παρέμβασης που εστιάζουν στον ενεργό ρόλο του ατόμου (Brown & Lent, 

1996). Υπογραμμίζεται δηλαδή η δυνατότητα του ατόμου να τροποποιήσει τα εμπόδια, είτε είναι 

ρεαλιστικά είτε όχι, να επαναπροσδιορίσει τις προσωπικές του αντιλήψεις και στάσεις και να 

στηριχθεί στις προσωπικές του δυνάμεις, προκειμένου να διαμορφώσει την επαγγελματική, 

κοινωνική και προσωπική του ζωή. Εφόσον είναι ευρέως αποδεκτό από τους σύγχρονους μελετητές 

της επαγγελματικής ανάπτυξης ότι «η σταδιοδρομία δεν μπορεί να διαχωρίζεται από τις 

προσωπικές συνθήκες του συμβουλευόμενου» (Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2009, σ. 118), καθίσταται 

σαφές ότι και η επαγγελματική συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να προσεγγίζει ολιστικά τις 
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 Ως Ιστορικά Μαύρα Πανεπιστήμια αναφέρονται τα πανεπιστήμια και κολλέγια που ιδρύθηκαν στην Αμερική 

(περισσότερα από 100 σήμερα), με κύριο σκοπό την εκπαίδευση των μαύρων φοιτητών, χωρίς να αποκλείονται πλέον 

οι λευκοί φοιτητές. Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη σε ένα ιδιωτικό και ένα δημόσιο Ιστορικό Μαύρο Πανεπιστήμιο 

στη μεσο-ατλαντική περιοχή των Η.Π.Α. Το 88% των συμμετεχόντων στην έρευνα φοιτητών αυτοπροσδιορίζονται ως 

¨μαύροι¨ ή αφροαμερικανοί. 
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ανάγκες του ατόμου κατά τον σχεδιασμό της πορείας της σταδιοδρομίας του.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΧΡΟΝΩΝ.  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 

 

Δημήτριος Χατζηπαναγιώτου  

 

 

 

Περίληψη 

 

Σε μεγάλο βαθμό οι καθεστηκυίες απόψεις για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους, όπως -ενδεικτικά- 

για το κατά πόσο θα συνεχίζουν να απολαμβάνουν τα προνόμια της «πρόωρης» συνταξιοδότησης 

και για το αν είναι ικανοίνα διεκπεραιώνουν την οποιαδήποτε εργασία, έχουν διαφοροποιηθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι παραπάνω σκέψεις παρουσιάζονται το ίδιο εμφατικά και στο 

χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα στη χώρα μας, που χειμάζεται από τη 

φασματική κρίση, η ομάδα αυτή των εκπαιδευτικών αντιμετωπίζει ευρύ φάσμα ζητημάτων που η 

διαχείρισή τους απαιτεί επίγνωση των προβλημάτων, υποστηρικτικές παρεμβάσεις και ικανότητα 

στη λήψη των αποφάσεων.Έτσι, κύριος σκοπός της προτεινόμενης εισήγησης είναι να καταγράψει 

τις απόψεις των εκπαιδευτικών με ηλικία άνω των 50 χρόνων που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση σε θέματα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. Ειδικότερα, η εισήγηση θα εστιάσει σε 

περιπτώσεις εκπαιδευτικών που εργάζονται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. 

Σερρών, αξιοποιώντας την ποιοτική έρευνα και το εργαλείο της ημιδομημένης συνέντευξης. 

Λέξεις-κλειδιά: Συμβουλευτική, Συμβουλευτική σταδιοδρομίας, ηλικιακός ρατσισμός 

 

 

Εισαγωγή 

 

Για την επίτευξη των σκοπών της εισήγησης conditiosinequanon είναι η εννοιολογική 

αποσαφήνιση και η σημασιολογική οριοθέτηση των όρων «Συμβουλευτική» και «Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας». Έτσι, αρχικά θα επιδιωχθεί η προσέγγιση αυτών των όρων και η διαφοροποίησή 

τους από όμορες εννοιολογικά έννοιες και στη συνέχεια θα επιχειρηθεί να καταγραφούν τα 

πορίσματα της έρευνας που διεξήχθη πριν από δύο χρόνια. Τα πορίσματα αυτής της ποιοτικής 

έρευνας, στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μου σπουδών στο τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δε θα παρουσιαστούν εξ ολοκλήρου, αλλά θα 

περιοριστούν στην καταγραφή των στοιχείων για την ενδεχόμενη γνώση της Συμβουλευτικής 

Σταδιοδρομίας από τους εκπαιδευτικούς ηλικίας άνω των 50, για το ενδεχόμενο να έχουν υποστεί 

συμπεριφορές ηλικιακού ρατσισμού ( ageism) και για την προοπτική να αποδεχθούν τις υπηρεσίες 

φορέων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. 

 

Α. Εννοιολογικές διευκρινίσεις 

 

Η έννοια της Συμβουλευτικής (counseling) οροθετείται εννοιολογικά πολύτροπα, γιατί τα 

σημαινόμενά της είναι πολλαπλά και συχνά προκαλούν αμφισβητήσεις, ασάφειες και επικαλύψεις. 
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Ακριβώς επειδή η έννοια της Συμβουλευτικής (counseling) έχει αυτό το διαθεματικό και πολύπτυχο 

χαρακτήρα, ο Patterson (1967) (στο Δημητρόπουλος, 1999,σελ.20) επισήμανε μερικές λειτουργίες 

που δεν εμπίπτουν στην έννοια της. Έτσι, «Συμβουλευτική δεν είναι η απλή παροχή πληροφοριών 

και συμβουλών, χωρίς να εμπλέκεται στη διαδικασία το άτομο που επιζήτησε τις υπηρεσίες της. 

Επίσης, Συμβουλευτική δεν είναι μια οποιαδήποτε συνέντευξη, ούτε αυτή η διαδικασία που 

αποβλέπει στην επιλογή ατόμων ούτε, φυσικά, στοχεύει στην ιδιοτελή επιρροή των πεποιθήσεων, 

στάσεων και απόψεων του συμβουλευομένου μέσω διαδικασιών απειλών και βίας». 

Η πρισματική αυτή πτυχή της Συμβουλευτικής διαφαίνεται με τη συσχέτισή της με την 

Ψυχολογία - αν και συχνά οι ψυχοθεραπευτικές της προσεγγίσεις αποσκοπούν στη θεραπεία 

προσωπικοτήτων με εσωτερικές συγκρούσεις, καταλήγοντας σε ψυχιατρικές σχέσεις, ενώ η 

Συμβουλευτική απευθύνεται στο φυσιολογικό άτομο, υποβοηθώντας το στην έγκαιρη αντιμετώπιση 

και πρόβλεψη προβλημάτων -, με τον Προσανατολισμό - με πολλά κοινά σημεία, ώστε ο όρος 

«Συμβουλευτική - Προσανατολισμός» για πολλές χρήσεις να αποτελεί μια ολότητα -, με την 

Εκπαίδευση, την Κοινωνιολογία και τη Φιλοσοφία. 

Πιο ξεκάθαρα, ο Nelson-Jones (1982) αποδίδει στη Συμβουλευτική τις εξής διαστάσεις: α) την 

υποστηρικτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ συμβούλου και συμβουλευομένου, και β) το 

σύνολο των δραστηριοτήτων που βασίζεται σε διάφορες ψυχολογικές τεχνικές- μεθόδους και 

αποβλέπει στην παροχή ψυχολογικής στήριξης για θέματα – προβλήματα της καθημερινότητάς 

τους για όσους δυσκολίες στην ζωή τους, χωρίς να υποφέρουν από σοβαρές διαταραχές 

(Κασσωτάκης, 2002, σελ. 4). 

Η έννοια της Συμβουλευτικής, επομένως, μπορεί, αδρομερώς να οριστεί (Δημητρόπουλος, 

1999, σελ. 21) «σε τρεις άξονες: α) στη λειτουργία και στη δομή της, δηλαδή τη διαδικασία κατά 

την οποία, ατομικά ή ομαδικά, ένας ειδικός, ο Σύμβουλος, συνεξετάζει με το(α) άτομο(α) θέματα 

που απασχολούν τον (ους) ενδιαφερόμενο (ους) και διευκολύνει τη λύση τους, αναπτύσσοντας μια 

ανθρώπινη και συστηματική σχέση, τη συμβουλευτική σχέση , β) στον επιστημονικό της 

χαρακτήρα, δηλαδή είναι ένας ευδιάκριτος, δυναμικός και εξελισσόμενος επιστημονικός χώρος, με 

διαθεματική διάσταση και γ) στο σκοπό της, είναι, επομένως, μια μέθοδος προσέγγισης και 

παρέμβασης βοήθειας προς το άτομο, που αντιμετωπίζει ή προσπαθεί να προλάβει ένα πρόβλημα». 

Συγκεφαλαιωτικά,, σύμφωνα με το Δημητρόπουλο (2002), η Συμβουλευτική είναι η επιστημονική 

περιοχή που αποδίδεται διεθνώς ως Counseling και εντάσσεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών με τον 

τίτλο θεσμοί επικούρησης του ανθρώπου. 

Αντίστοιχα, και οι σκοποί της Συμβουλευτικής, ακριβώς λόγω του φασματικού θεωρητικού 

υπόβαθρου, είναι δύσκολο να καταγραφούν, να ταξινομηθούν ή και να ιεραρχηθούν. Ενδεικτικά, οι 

διεθνώς αποδεκτοί στόχοι της Συμβουλευτικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι οι ακόλουθοι 

(Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2004): α. η αυτογνωσία, δηλαδή η διευκόλυνση του ατόμου στην 

προσωπική του ανάπτυξη, με τον εντοπισμό και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του, β. η 

πληροφόρηση, η παροχή και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών πληροφοριών, γ. 

η λήψη απόφασης, δηλαδή ο ενήλικας να καθίσταται ικανός στην επίλυση προβλημάτων και στη 

λήψη αποφάσεων και δ. η μετάβαση, η προετοιμασία δηλαδή του ατόμου για την ομαλή 

επανένταξη στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή. Έτσι, η συμβουλευτική παρέμβαση σε έναν 

ενήλικα μπορεί να κατανεμηθεί ως συγκεκριμένη δράση σε τρία χρονικά επίπεδα. Σε αυτό που 

προηγείται του εκπαιδευτικού προγράμματος - με τη μορφή παροχής πληροφοριών και λήψης 

απόφασης-, σε αυτό που λαμβάνει χώρα κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος - 

με τη μορφή βοήθειας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων - και στο στάδιο μετά τη λήξη - 

όπου σκοπός είναι η βοήθεια για ένταξη στην αγορά εργασίας, επιτυγχάνοντας έτσι τη διασύνδεση 

εκπαίδευσης και απασχόλησης.  

Η Σιδηροπούλου-Δημακάκου (στο Nathan & Hill, 2006,σελ. 11) αποδίδει στη Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομία και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό το περιεχόμενο του αγγλοσαξονικού όρου 

Career Counselling, δηλαδή «τη συμβουλευτική διαδικασία που έχει στόχο να βοηθήσει τους 

ανθρώπους στην αντιμετώπιση ζητημάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη, την επαγγελματική επιλογή ή τα προβλήματα προσαρμογής στο 

επάγγελμα». Η ίδια κατέληξε στη χρήση του όρου Επαγγελματική Συμβουλευτική αντί 
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Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, καθώς η Επαγγελματική Συμβουλευτική είναι ευρύτερη έννοια και 

εγκολπώνει ακόμα και τα άτομα που προετοιμάζονται για την επαγγελματική τους επιλογή και ζωή, 

δηλαδή τις φάσεις πριν από την έναρξη της σταδιοδρομίας. Με άλλα λόγια, η Επαγγελματική 

Συμβουλευτική (ό.π., σελ. 13) «είναι μια μορφή παρέμβασης, δηλαδή μιας σκόπιμης ενέργειας, που 

στοχεύει να ενισχύσει την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου ή να καταστήσει το άτομο ικανό 

να πάρει αποτελεσματικές επαγγελματικές αποφάσεις». Ο Δημητρόπουλος (2002) θεωρεί την 

Επαγγελματική Συμβουλευτική ως κλάδο της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (αγγλ. Career 

Counseling), μαζί με την Εκπαιδευτική Συμβουλευτική, και την ορίζει ως «τον κλάδο της 

Συμβουλευτικής, που ασχολείται με την επικούρηση σε θέματα επαγγέλματος, απασχόλησης κτλ. 

Περιέχει και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό» (ό.π.σελ.26). Η Επαγγελματική 

Συμβουλευτική, σύμφωνα με τον Κασσωτάκη (2002, σελ. 50-51), «αναφέρεται στην υποβοήθηση 

του ατόμου να αναπτυχθεί επαγγελματικά και να αντιμετωπίσει προβλήματα ή δυσκολίες σχετικές 

με την επιλογή επαγγέλματος και την ένταξή του στην αγορά εργασίας» και αποδίδεται με το 

αγγλικό όρο “Vocational Counseling”. 

Ο Κατσανέβας (2008) θεωρεί ότι ο αγγλικός όρος Career Counseling συσχετίζεται περισσότερο 

με την ψυχολογία και τη συμβουλευτική της υπόσταση, ενώ στην περίπτωση του Career Guidance 

εμπεριέχονται μεικτές έννοιες που πλησιάζουν περισσότερο σε αυτή της οδηγητικής, της 

καθοδήγησης ή της πλοήγησης στον κόσμο της εργασίας και μπορεί να υποτεθεί ότι είναι πιο κοντά 

στον κόσμο της οικονομίας και της εργασίας. Μια πολύ περιεκτική εννοιολογική διασαφήνιση του 

αγγλικού όρου «career guidance», που με αυτό το περιεχόμενο και τις εννοιολογικές προεκτάσεις 

του θα απασχοληθεί κυρίως η παρούσα εργασία, είναι «πως η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 

αναφέρεται σε υπηρεσίες και δραστηριότητες, αποσκοπώντας στην υποστήριξη των ατόμων 

οποιασδήποτε ηλικίας και σε κάθε φάση στην ζωή τους, για να καταστούν ικανοί στη λήψη 

εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και επιμορφωτικών επιλογών και στη δρομολόγηση της 

σταδιοδρομίας τους. Αυτές οι δράσεις μπορούν να διαδραματισθούν ατομικά ή ομαδικά σε 

διάφορους χώρους, όπως σε σχολεία, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά κέντρα, σε δημόσιους φορείς 

παροχής απασχόλησης, σε χώρους εργασίας και το πρόγραμμά τους μπορεί να ενσωματώνει 

πληροφορίες για προοπτικές καριέρας, συνεντεύξεις συμβουλευτικής, ενίσχυση αυτογνωσίας και 

διαχείριση επαγγελματικής εξέλιξης» (O.E.C.D στο Τ.Α.Ε.Ν., 2008, σελ.6). 

Επομένως, ο όρος «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας» είναι πιο περιοριστικός και δεσμευτικός, 

αφού αναφέρεται στη συμβουλευτική διαδικασία που σχετίζεται με εκείνα τα στάδια που 

ακολουθούν την είσοδο στην εργασία και αφορά άτομα που βρίσκονται ενταγμένα σε ένα 

επάγγελμα, ενώ η «Επαγγελματική Συμβουλευτική» λειτουργικά πιο γενικά, καλύπτοντας και τις 

φάσεις προετοιμασίας για τη μελλοντική επαγγελματική ζωή (Nathan & Hill, 2006). Άλλοι πάλι 

θεωρούν «ότι η Επαγγελματική Συμβουλευτική ασχολείται με την υποβοήθηση σε θέματα 

επαγγέλματος και απασχόλησης, ενσωματώνοντας και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ενώ η 

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι μια ευρεία έννοια, που συνθέτει στοιχεία της επαγγελματικής 

και εκπαιδευτικής συμβουλευτικής, στοχεύοντας στην αρωγή του ατόμου στον προγραμματισμό 

της επαγγελματικής του ανάπτυξης και στην εξέλιξη της ζωής του γενικότερα» (Δημητρόπουλος, 

2002, σελ. 26-27). Παράλληλα, ως βασικοί άξονες των αρχών της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας 

καθορίζονται «η Επικέντρωση στους δικαιούχους, η Ανάδειξη των δυνατοτήτων τους, η Βελτίωση 

στην πρόσβαση και η Διασφάλιση της ποιότητας» (Ε.Κ.Ε.Π., 2008, σελ. 67-68).  

Επιπλέον, η αναφορά σε εργαζόμενους μεγάλης ηλικίας είναι μια γενικόλογη επισήμανση, 

αφού τα χρονικά όρια που τίθενται είναι υποκειμενικά. Για να καταδειχθεί η δυσκολία του 

ακριβούς χρονολογικού πλαισίου, η Sanchez αναφέρει ερευνητές που θέτουν ως όριο τα 45 

(Mayers, Kirk, Belovics) άλλους που αναφέρονται στα 50+ (Clayton), ενώ επισημαίνει ότι στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε εργαζόμενος με ηλικία 55 χρόνων θεωρείται ως εργαζόμενος μεγαλύτερης 

ηλικίας (Sanchez, 2010). Πολύ εύστοχα, επομένως, η Sanchez (ό.π., σελ. 18) αναφέρει ότι «πολλοί 

συγγραφείς προσπάθησαν να ορίσουν τον εργαζόμενο μεγαλύτερης ηλικίας. Σε μερικές 

περιπτώσεις η Τρίτη ηλικία ορίζεται ως αυτή των άνω των 50 ή ακόμη και χαμηλότερα, όπως από 

τα 45 και άνω. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε κάθε εργαζόμενο ηλικίας 55 χρόνων ως 

εργαζόμενο μεγαλύτερης ηλικίας». Ο ευρωπαϊκός φορέας CEDEFOP, συνοψίζοντας τα παραπάνω, 



 

 
 

433 

θεωρεί « ότι το ερώτημα του ποιος είναι εργαζόμενος μεγαλύτερης ηλικίας δεν είναι θέμα 

ορολογίας και στατιστικών, αλλά περισσότερο πρακτική συγκεκριμένων φορέων να κατατάξουν 

και να θεωρήσουν συγκεκριμένους εργαζόμενους ως εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας» 

(CEDEFOP, 2006, σελ. 10) . 

Ένας άλλος όρος που χρειάζεται εννοιολογική αποσαφήνιση είναι ο «ηλικιακός ρατσισμός». 

Το ειδικότερο αυτό φαινόμενο των προκαταλήψεων εναντίον των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας οι 

Minicheillo, Browne & Kendig (2000, σελ. 253) το ορίζουν ως «ένα σύμπλεγμα κοινωνικών 

σχέσεων που προβαίνει σε διακρίσεις σε βάρος των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και τους 

διαφοροποιεί σαν κάτι ξεχωριστό, με το να τους οροθετεί και να τους κατανοεί με έναν 

υπεραπλουστευμένο και γενικευμένο τρόπο». Την ίδια διαπίστωση επιβεβαιώνουν και οι Durodoye 

& Enniw-Cole (2011, σελ. 361) επισημαίνοντας ότι «η λαϊκή κουλτούρα συνεχίζει να διαιωνίζει 

πολυάριθμα στερεότυπα των ηλικιωμένων, όπως η ομοιότητα, η ανικανότητα, η ασθένεια, η 

φτώχεια, η απουσία σεξουαλικής επιθυμίας, που συγκροτούν το φάσμα των προκαταλήψεων 

αυτών».  

 

B. Η έρευνα 

 

Για την υλοποίηση της έρευνας (Μάιος- Σεπτέμβριος 2012) επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος, 

δηλαδή η εμβριθής διερεύνηση των υποκειμένων με σκοπό την ανάδειξη βαθύτερων καταστάσεων, 

την ανατροφοδότηση υποκειμένων / ερευνητή και την πρόθεση για την επισήμανση συγκεκριμένων 

γεγονότων και όχι τη γενίκευση, καθώς σκοπός ήταν να προσεγγιστούν τα υποκείμενα της έρευνας 

πιο διεισδυτικά και να καταδειχθούν καταστάσεις που παρέμεναν στην αφάνεια. Ως εργαλείο 

επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, δηλαδή η συνέντευξη που έχει μια δομή, η οποία μπορεί να 

τροποποιηθεί ως προς το περιεχόμενο και τις ερωτήσεις ανάλογα με τον ερωτώμενο και εμφανίζει 

περισσότερη ευελιξία. Τα είδη των ερωτήσεων που επιλέχθηκαν είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή ο 

ερωτώμενος αναπτύσσει την απάντησή του χωρίς προκαθορισμούς, και ερωτήσεις γνώμης και 

πληροφοριών, όπου στόχος ήταν η διερεύνηση στάσεων ή η άντληση πληροφοριών, ενώ για τη 

συλλογή των ατομικών στοιχείων προτιμήθηκαν οι περιγραφικές ερωτήσεις (Κυριαζή, 2009). Για 

την επιλογή του δείγματος ακολουθήθηκε η δειγματοληψία χιονοστιβάδας- οι αρχικοί 

συμμετέχοντες συνέστησαν και άλλους υποψηφίους συμμετέχοντες -, αλλά υπήρξε πρόνοια για 

αντιπροσωπευτική παρουσία των ειδικοτήτων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 

άλλα λόγια, στην επιλογή του δείγματος ( σύνολο 25 υποκείμενα) ρόλο διαδραμάτισε και η 

δειγματοληψία ποσόστωσης, όπου το «τελικό δείγμα θα περιλαμβάνει συμμετέχοντες με την ίδια 

αναλογία σε χαρακτηριστικά όπως και αυτή του συνολικού πληθυσμού» (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 

61). Tα δεδομένα για τα υποκείμενα της έρευνας έχουν ως εξής: 
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Ακολούθησε η ανάλυση περιεχομένου. Ο Berelson (1952) αναφέρει ως ορισμό για την 

ανάλυση περιεχομένου τα εξής (στο Φίλιας, 2001, σελ. 196): «Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια 

τεχνική που χρησιμοποιείται για την αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του 

περιεχομένου στη γραπτή ή προφορική επικοινωνία». Επομένως, η ανάλυση περιεχομένου βοηθά 

τον ερευνητή στην επεξεργασία των πληροφοριών, στην ταξινόμηση του υλικού και στην 

κωδικοποίηση των δεδομένων. Στην παρούσα έρευνα, ο ερευνητής προτίμησε ένα μεικτό τρόπο, 

δηλαδή είχε διαμορφώσει κάποιες κατηγορίες αρχικά, αλλά με την εξέλιξη της έρευνας αυτές 

διαφοροποιήθηκαν, κατά ένα μικρό ποσοστό. Από τα τρία είδη της ποιοτικής ανάλυσης 

περιεχομένου, τη συγκεφαλαίωση, την εξήγηση και τη δόμηση, επιλέχθηκε η τελευταία, και 

μάλιστα η δόμηση περιεχομένου. Το υλικό συγκεντρώθηκε και ταξινομήθηκε σε δελτία , βάση του 

συστήματος κατηγοριών.  

 

1.. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

1.1. Εργασιακό παρόν & προβλήματα 

1..2 Εργασιακό μέλλον & προοπτικές 

2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ 

2.1. Συμπεριφορά από άλλους 

2.2. Συμπεριφορά από τα ίδια τα υποκείμενα 

3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

3.1. Ορισμοί και παραδείγματα 

3.2. Στάση των υποκειμένων 

3.3. Κίνητρα για αναζήτηση συμβουλευτικής παρέμβασης 

3.4. Υπηρεσίες συμβουλευτικής 

3.5. Ατομική ή Ομαδική Παρέμβαση 

 

Β.1. Γνώση για τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 

 

Έτσι, για το ερώτημα, αν γνωρίζουν τον όρο «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας» και για τις 

υπηρεσίες που παρέχει , ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός  
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΤΙΠΟΤΕ/ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

3 

3 

 

Για αυτό το ερώτημα, λοιπόν, οι απαντήσεις των υποκειμένων της έρευνας κατέδειξαν μια 

σύγχυση εννοιών. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί συνέδεσαν τη Συμβουλευτική, 

τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό με δραστηριότητες που σχετίζονται με τη σχολική 

πραγματικότητα (ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ) και με την ηλικιακή ομάδα των μαθητών τους. 

Αντίθετα, μόνο τέσσερις (ή το 16%) συνέδεσαν τις υποστηρικτικές αυτές δράσεις με τους ενήλικες 

και αυτό όχι, γιατί οι ίδιοι χρησιμοποίησαν αυτές τις δομές, αλλά από πληροφορίες τρίτων. 

Επομένως, η εννοιολογική οροθέτηση και ο αποσαφηνισμός των εννοιών «Συμβουλευτική», 

«Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας», «Επαγγελματικός Προσανατολισμός» στην παρούσα έρευνα 

ήταν δύσκολος, διαπίστωση που συμφωνεί και με τη φράση «ευρύ εννοιολογικό περιεχόμενο» της 

Σιδηροπούλου-Δημακάκου (Nathan & Hill, 2006, σελ. 14). Η αναφορά των υποκειμένων της 

έρευνας και στην ψυχολογική διάσταση επιβεβαιώνει τον πολυθεματικό χαρακτήρα της 

Συμβουλευτικής,, ενώ το σύνολο των αναφορών καταδεικνύουν πως το περιεχόμενο των 

απαντήσεων τείνει να αποδώσει στη «Συμβουλευτική» υποβοηθητικό ρόλο.  

 

Β.2. Θύματα Αgeism 

 

Για το δεύτερο ερώτημα ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας 
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Ιδιαίτερη προσοχή αξίζουν και οι απαντήσεις που έδωσαν για την πιθανολογούμενη ιδιαίτερη 

συμπεριφορά που βίωσαν από τους συναδέλφους τους ∙ οι περισσότεροι, 17 στους 25 ή 68%, δεν 

αντιλήφθηκαν κάποιας μορφής διακριτική συμπεριφορά λόγω ηλικίας από τους συναδέλφους τους, 

ενώ οι υπόλοιποι που επισήμαναν αντίστοιχη συμπεριφορά την απέδωσαν περισσότερο σε 

ζητήματα επαγγελματικής εξέλιξης και λιγότερο σε θέματα επάρκειάς τους. Συμπερασματικά, τα 

υποκείμενα της παρούσης έρευνας δεν κατέδειξαν, στην πλειονότητά τους, φαινόμενα ηλικιακού 

ρατσισμού ( ageism), σε αντίθεση με αντίστοιχες έρευνες που έγιναν στο εξωτερικό, όπου τα 

ποσοστό των ηλικιωμένων που βίωσαν αντίστοιχες συμπεριφορές είναι ιδιαίτερα υψηλό (Chou & 

Choi 2011). Ενδιαφέρον προκαλεί ότι στην παρούσα έρευνα δεν επιβεβαιώθηκαν τα συμπεράσματα 

των Dunkan & Loretto (2004), που υποστήριξαν πως οι ηλικιακές ομάδες των 16-24 και οι άνω των 

45 είναι τα πιο πιθανά θύματα του ηλικιακού ρατσισμού (ageism) . Ως δικαιολογία για την 

παραπάνω αναντιστοιχία μπορούμε να υποθέσουμε ότι στην παρούσα έρευνα τα υποκείμενα 

ρωτήθηκαν μόνο για τη συμπεριφορά των συναδέλφων τους και όχι των μαθητών ή των γονέων 

(Ερώτηση 1γ) επίσης, δεν τεκμηριώθηκε στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια, όπως ανέδειξαν οι 

Chou & Choi (2011) στην αντίστοιχη έρευνά τους, ότι τα θύματα ηλικιακών διακρίσεων είναι 

κυρίως άνδρες, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, με μεσαίο επίπεδο απολαβών και διευρυμένο 

ωράριο εργασίας, χαρακτηριστικά που συντελούν καθοριστικά στην επαύξηση του φαινομένου 

«ageism». 

 

Β.3. Συμμετοχή σε ενδεχόμενο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας 

 

Για το τρίτο ερώτημα ακολουθούν οι παρακάτω πίνακες: 
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ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΔΕ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ 

ΘΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΝΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΙΣΩΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 

4 

10 

6 

7 

6 

5 

7 

12 

6 

 

ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ 

9 

16 

7 

4 

3 

 

8 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο παρακάτω πίνακας:  

 

ΟΜΑΔΙΚΗ Ή ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΟΜΑΔΙΚΑ 

ΑΤΟΜΙΚΑ 

ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ 

ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 

14 

6 

2 

3 

 

Παρά την αποδεδειγμένη εννοιολογική σύγχυση, οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί στην 

πλειονότητά τους, χαρακτήρισαν θετική μια παρόμοια υποθετική παρέμβαση εκ μέρους της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, ενδιαφέρον προκαλεί και η πρόθεση των υποκειμένων να 

συμμετάσχουν σε ανάλογα προγράμματα αυτών των υποστηρικτικών δομών, παρά την αδυναμία 

τους να κατανοήσουν πλήρως το θεωρητικό υπόβαθρο αυτών των παρεμβάσεων. Η διαπίστωση 

αυτή συνάδει και με αντίστοιχα προγράμματα παρεμβάσεων που έγιναν σε ηλικιωμένους 

εργαζομένους στο εξωτερικό ( D.F.E.S. σελ. 2003). Επιπλέον, οι απαντήσεις των υποκειμένων για 

το αν θα έκριναν την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού σε εκπαιδευτικούς με ηλικία άνω των 50 ως πλεονασμό, στη δεδομένη 

κοινωνικοοικονομική συγκυρία, έδειξαν πως η πλειονότητα (16 στους 25 ή 64%) δε θα 

χρησιμοποιούσε ανάλογο χαρακτηρισμό. 

 

Συμπεράσματα 

 

Συγκεφαλαιωτικά, οι απαντήσεις των υποκειμένων κατέδειξαν τις διαπιστώσεις των 

προγενέστερων ερευνητών για αδυναμία κατανόησης του θεωρητικού πλαισίου της 

Συμβουλευτικής, ενώ δεν επιβεβαίωσαν το κλίμα του ηλικιακού ρατσισμού. Οι περισσότεροι , 

όμως, θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν ανάλογες υποστηρικτικές παρεμβάσεις, κυρίως με κίνητρο 

την επαγγελματική τους πορεία ∙ άλλωστε, σύμφωνα με τη Villegas (2003,σελ.12) «επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία που ενσωματώνει τακτικές 

ευκαιρίες και εμπειρίες, σχεδιασμένες με συστηματικό τρόπο, για την ανάπτυξη και βελτίωση του 

επαγγέλματός τους». Επιπλέον, καταφάνηκε και η ανάγκη για τη θεσμοθέτηση και λειτουργία ενός 
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κρατικού φορέα παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε 

εκπαιδευτικούς ηλικίας άνω των 50, με σαφή όμως περιεχόμενο και εμβέλεια δράσης. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ  

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ:  

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΣΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ 
 

 

Αηδόνα Καραμπάτσα 
 

Κωνσταντίνα Φαλάγγα  

Χαρίκλεια Τσότσου  
 

 

 

Περίληψη 

 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας επιδιώκουν την επανασύνδεση ατόμων με ελλιπή προσόντα με την 

εκπαίδευση και κατάρτιση και τη διευκόλυνση της ένταξης τους στην αγορά εργασίας, μέσα από 

την ενίσχυση της προσωπικότητας τους, τη βελτίωση της στάσης τους απέναντι στη δια βίου 

μάθηση και την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων 

φαίνεται να υποστηρίζεται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ωστόσο, παρά τα θετικά ευρήματα, 

οι αλλαγές στην προσωπική, επαγγελματική και εκπαιδευτική ζωή των αποφοίτων των ΣΔΕ δεν 

έχουν μελετηθεί επαρκώς. Προς την κατεύθυνση αυτή, στην παρούσα ερευνητική εργασία 

διερευνώνται, καταγράφονται και αναλύονται οι απόψεις των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ 

Αλεξανδρούπολης του Ν. Έβρου σχετικά με την επιρροή του σχολείου στην μετέπειτα πορεία της 

ζωής τους. Στην έρευνα πήραν μέρος εθελοντικά με παραχώρηση συνεντεύξεων απόφοιτοι των 

ΣΔΕ από όλα τα έτη λειτουργίας του (2003-2012). Η ανάλυση περιεχομένου του λόγου των 

συμμετεχόντων υποδεικνύει ότι η φοίτηση στο ΣΔΕ τους επηρέασε σε προσωπικό, κοινωνικό και 

ακαδημαϊκό-εργασιακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, τα ευρήματα της μελέτης συνδέουν τα επακόλουθα 

της φοίτησης στο ΣΔΕ με τους στόχους της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, 

παρέχουν τεκμήρια για την αναγκαιότητά τους, και αποτελούν βάση για περαιτέρω έρευνα. 

Λέξεις – κλειδιά: Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, φιλοσοφία διά βίου μάθησης, αρχές εκπαίδευσης 

ενηλίκων, απόψεις εκπαιδευομένων 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η Διά Βίου Μάθηση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 

Η Διά Βίου Μάθηση είναι μια έννοια που την τελευταία δεκαετία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον 

κρατών και νομοθετικών οργάνων που χαράσσουν πολιτικές, μελετητών και ερευνητών των 

εκπαιδευτικών θεμάτων, αλλά και των μεμονωμένων ατόμων που εμπλέκονται παντοιοτρόπως 

στην υλοποίησή της (Wenger, 1998). Ο Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ Τεύχος Α 163/21-09-2010) για 

την ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης στη χώρα μας, την ορίζει ως εξής: «Όλες οι μορφές 

μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην 

απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του 

ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και 

στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη» (σελ. 3401) .  
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Βάσει του νόμου 3879/2010, η διά βίου μάθηση περιλαμβάνει την τυπική και τη μη τυπική 

εκπαίδευση, και την άτυπη μάθηση (σελ. 3401). Στην τυπική εκπαίδευση εντάσσεται και η γενική 

τυπική εκπαίδευση ενηλίκων (π.χ. Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΑΠ, Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας κτλ). Η μη τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση (π.χ. 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης [ΙΕΚ]), τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 

(Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης [ΚΕΚ]) και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων (π.χ. Κέντρα Διά 

Βίου Μάθησης των Δήμων [ΚΔΒΜ], Σχολές Γονέων). Τέλος, η άτυπη μάθηση περιλαμβάνει 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου (π.χ. 

προγράμματα σε σχολεία, μουσεία, βιβλιοθήκες, κοινωνικούς, επιμορφωτικούς και πολιτιστικούς 

φορείς) (σελ. 3414).  

Από το νόμο 3879/2010 εξυπακούεται ότι η διά βίου μάθηση απευθύνεται σε ενηλίκους. Ενίοτε 

λοιπόν υπάρχει μια εναλλακτική χρήση των όρων «Διά βίου Μάθηση» και «Εκπαίδευση 

Ενηλίκων». Οι Βεργίδης και Καραλής (2004) υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση ενηλίκων ως έννοια 

είναι περισσότερο οριοθετημένη από αυτήν της δια βίου μάθησης, ενώ ο Jarvis (2004), αναφέρει 

ότι ο όρος «διά βίου εκπαίδευση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

όταν αυτή περιγράφει μια σχεδιασμένη σειρά γεγονότων που στοχεύουν στην κατανόηση και 

μάθηση σε οποιαδήποτε φάση της ενήλικης ζωής.  

Η προηγούμενη τοποθέτηση του Jarvis, ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για τον ορισμό του 

ενηλίκου και των ιδιαίτερων γνωρισμάτων που χαρακτηρίζουν τους ενήλικους εκπαιδευόμενους. 

Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες τοποθετήσεις θεωρητικών του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της Ανδραγωγικής του Knowles (1998), οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν 

ιδιαίτερες ανάγκες (π.χ. ανάγκη να γνωρίζουν γιατί πρέπει να μάθουν κάτι, ανάγκη να 

αυτοκαθορίζονται και να αντιμετωπίζονται από τους εκπαιδευτές ως ικανοί για αυτο-

κατευθυνόμενη μάθηση, ανάγκη να αξιοποιούν τις εμπειρίες τους ως πηγές μάθησης, ανάγκη να 

αποχτούν γνώσεις σχετικές με τις συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν, ανάγκη για αυτοεκτίμηση 

και ικανοποίηση από την εργασία έναντι εξωτερικών κινήτρων π.χ. προαγωγή, καλύτεροι μισθοί 

κτλ).  

Ακόμη, τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει σε σχέση με την δυνατότητα των 

ενηλίκων για επεξεργασία της εμπειρίας που αποκομίζουν στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 

διεργασίας. Σύμφωνα με τον Jarvis (2004), οι εκπαιδευόμενοι διευκολύνονται στη μάθηση τους 

μέσα από την αξιοποίηση εμπειριών (πρωτογενών και δευτερογενών) και κάθε εκπαιδευτής μπορεί 

να χρησιμοποιεί τη συστηματική επεξεργασία της εμπειρίας ως καταλυτικό μέσο για τη μάθηση. 

Επιπλέον, ο Μezirow στα πλαίσια της θεωρίας για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση, δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στις δυνατότητες των ενηλίκων για θετική προσωπική αλλαγή μέσα από την αξιοποίηση 

των εμπειριών τους ως βάση για κριτικό στοχασμό (Mezirow, 1991). 

Τέλος, ο Κόκκος (2005) συνοψίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων, αναφέροντας ότι:  

1. οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους που αφορούν 

στην επαγγελματική ή την κοινωνική τους ζωή  

2. έχουν ευρύ φάσμα εμπειριών  

3. αποκρυσταλλωμένους τρόπους μάθησης και τάση για ενεργητική συμμετοχή στη διεργασία της 

μάθησης  

4. αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση  

5. έχουν ισχυρούς μηχανισμούς άμυνας και παραίτησης από αυτήν. 

 

Τα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 

 

Στην Ελλάδα η θεσμοθέτηση των ΣΔΕ πραγματοποιήθηκε με το Νόμο 2525/1997, σύμφωνα με τον 

οποίο: 

• με κοινή απόφαση του Υπουργείου Εθνική Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, 

ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και μετά από 

συνεργασία με τους οικείους ΟΤΑ, μπορούν να ιδρύονται Σχολεία Δεύτερης ευκαιρίας για νέους 
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που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει την υποχρεωτική 

εννιάχρονη εκπαίδευση 

• στους απόφοιτους των ΣΔΕ χορηγείται απολυτήριο ισότιμο με το απολυτήριο του δημοτικού ή 

του γυμνασίου κατά περίπτωση.  

Σκοπός των ΣΔΕ σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης είναι «η συνολική 

ανάπτυξη των εκπαιδευομένων και η πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και 

πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και η αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο της εργασίας» 

(ΦΕΚ Β34/16-1-2008, σελ. 443). 

Ως βασικοί στόχοι των ΣΔΕ καθορίζονται: 

 η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης  

 η επανασύνδεση με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα βοηθήσουν στην κοινωνική – 

οικονομική ένταξη και ανέλιξη 

 η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων 

 η συμβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στον χώρο της εργασίας (ΥΑ 

260/16-1-2008/ΦΕΚ Β34/16-1-2008). 

Για την υλοποίηση του σκοπού και των στόχων του Σ.Δ.Ε., το πρόγραμμα σπουδών στα ΣΔΕ 

διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς την οργάνωση, το περιεχόμενο, τη 

διδακτική μεθοδολογία, την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, 2012).  

Η φοίτηση στα ΣΔΕ διαρκεί 18 μήνες. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 25ωρo και τα 

μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες.  

Υιοθετείται η αρχή των πολυγραμματισμών και το πρόγραμμα σπουδών είναι ανοικτό και 

ευέλικτο, με αφετηρία τη διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευομένων σε γνώσεις και δεξιότητες 

(ΥΑ 260/16-1-2008/ΦΕΚ Β34/16-1-2008). Επιπλέον, αξιοποιούνται όλοι οι κοινωνικοί χώροι 

στους οποίους υπάρχει γνώση και συσσωρευμένη εμπειρία (χώροι εργασίας, κοινωνικής 

συνάθροισης, καλλιτεχνικής δημιουργίας, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.ά.).Η διδακτική 

μεθοδολογία, αξιοποιεί παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εστιάζουν στις ατομικές ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των εκπαιδευομένων (ΥΑ 260/16-1-2008/ΦΕΚ Β34/16-1-2008, 

σελ. 443). Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής διαγιγνώσκει τις μορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευομένων, διαμορφώνει πρόταση προγράμματος διδασκαλίας, σχεδιάζει και παράγει 

διδακτικό υλικό ή προσαρμόζει και αξιοποιεί το υπάρχον (ΥΑ 260/16-1-2008/ΦΕΚ Β34/16-1-

2008, σελ. 444). Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στοχεύουν στην άμεση και ενεργό 

εμπλοκή των εκπαιδευομένων μέσα από βιωματικές δημιουργικές ενέργειες και πειραματισμό, στο 

πλαίσιο των οποίων η παρατήρηση, η μελέτη των δεδομένων, η διαμόρφωση υποθέσεων για τη 

λύση προβλημάτων, η συζήτηση, ο κριτικός αναστοχασμός οδηγούν εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευόμενους σε αξιολόγηση και επανασχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων 

(Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2010).  

Ακόμη, στα Σ.Δ.Ε. υιοθετείται μια διαφορετική χωροταξική διαμόρφωση της σχολικής 

αίθουσας. Συχνότερα υιοθετείται η διάταξη σχήματος Π, γιατί συμβάλλει στην καλύτερη 

διαπροσωπική επικοινωνία, τη διαμόρφωση αμφίδρομων σχέσεων και τη δημιουργία κλίματος 

ομαδικής συνεργασίας, και προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης ατομικής προσέγγισης όλων των 

εκπαιδευομένων από την πλευρά του εκπαιδευτή (Βαλάκας, 2006, σελ. 43). 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με χρήση εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης μέσω: 

φακέλων υλικού, σχεδίων δράσης, συνθετικών εργασιών και αυτοαξιολογήσεων. Ακόμη, είναι 

περιγραφική και, αφενός, αποτυπώνει τις γνώσεις, το ενδιαφέρον και τις δεξιότητες του 

εκπαιδευομένου για κάθε Γραμματισμό και για τις δραστηριότητες του σχολείου (σχέδια δράσης, 

εργαστήρια κ.ά.) και, αφετέρου, επισημαίνει τους τομείς στους οποίους κρίνεται σκόπιμο να 

βελτιωθεί (ΥΑ 260/16-1-2008/ΦΕΚ Β34/16-1-2008).  

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κρίνεται σκόπιμη καθώς για να επιτύχουν οι 

εκπαιδευόμενοι στην προσπάθειά τους πρέπει να υποστηριχθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών σε 
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άλλους τομείς, όπως στην υγεία, την οικογένεια, τον εργασιακό χώρο, τον άμεσο κοινωνικό 

περίγυρο. Σε κάθε Σ.Δ.Ε., λοιπόν, ορίζεται να υπάρχει ένας Σύμβουλος Ψυχολόγος και ένας 

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (ΥΑ 260/16-1-2008/ΦΕΚ Β34/16-1-2008, σελ. 443). 

Η επίτευξη των στόχων και του σκοπού των Σ.Δ.Ε. και οι καινοτομίες του προγράμματος 

σπουδών τους με βάση τη φιλοσοφία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Διά Βίου Μάθησης, και 

έχουν συγκεντρώσει το ερευνητικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, διάφορες έρευνες έχουν εξετάσει τα 

χαρακτηριστικά, τις προσδοκίες και απόψεις των εκπαιδευομένων για το πρόγραμμα σπουδών των 

Σ.Δ.Ε.. H Κώττη (2008) διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευόμενοι χαρακτηρίζονταν από τραυματικές 

εμπειρίες στη σχολική τους ζωή, χαμηλή αυτοεκτίμηση και έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό 

τους. Όσον αφορά τις προσδοκίες και τα κίνητρα των εκπαιδευομένων οι ερευνητές συμφωνούν ότι 

οι εκπαιδευόμενοι επιθυμούσαν την επαγγελματική αποκατάσταση, την αύξηση των προσόντων 

τους, την βελτίωση της ήδη υπάρχουσας εργασίας, την συνέχιση των σπουδών σε ανώτερες 

βαθμίδες εκπαίδευσης, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και τη βελτίωση της κοινωνιοποίησής 

τους (Κώττη, 2008, Λανδρίτση, 2007, Μαρκούτη, 2008, Στράντζαλη, 2006).  

Άλλες έρευνες έχουν εστιάσει στη μετέπειτα πορεία ζωής των αποφοίτων των Σ.Δ.Ε. 

(Δουκάκη, 2010, Κυριακάκης, Παναγιωτάκης, Μακρυγιαννάκης & Μελισσουργάκης, 2008, 

Παπαδοπούλου, 2011), και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητα του θεσμού (Ευθυνόπουλος, 

2010). Όσον αφορά την εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία των αποφοίτων, οι τελευταίοι, στις 

περισσότερες έρευνες (Δουκάκη, 2010, Κυριακάκης, και συν., 2008, Παπαδοπούλου, 2011), 

ανέφεραν ότι το ΣΔΕ τους κινητοποίησε να συνεχίσουν τις σπουδές τους, να βρουν εργασία ή να 

βελτιώσουν την ήδη υπάρχουσα εργασιακή τους κατάσταση. Αντίθετα, ο Ευθυνόπουλος (2010) 

διαπίστωσε ότι οι γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν οι εκπαιδευόμενοι δε συνδέθηκαν στον 

επιθυμητό βαθμό με πρακτική εφαρμογή (π.χ. με φορείς της τοπικής κοινωνίας και του 

επιχειρηματικού κόσμου), με συνέπεια να μη βελτιωθεί σημαντικά η επαγγελματική και 

οικονομική τους αποκατάσταση και πορεία μετά την αποφοίτησή τους. Ακόμη, οι απόφοιτοι των 

Σ.Δ.Ε. σε πολλές έρευνες αναφέρθηκαν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης 

τους, την βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας με τους άλλους (Δουκάκη, 2010, Ευθυνόπουλος, 

2010, Παπαδοπούλου, 2011) και την καλύτερη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου τους 

(Ευθυνόπουλος, 2010, Κυριακάκης, και συν., 2008).  

Λιγότερες έρευνες, τέλος, επεσήμαναν τις απόψεις των αποφοίτων σχετικά με τους τρόπους με 

τους οποίους η φοίτηση στα Σ.Δ.Ε. συνέβαλε στην ικανοποίηση των προσδοκιών (Βαργιάμη, 2008. 

Μαρκούτη, 2008, Στράντζαλη, 2006) και στην επίτευξη θετικών επακόλουθων για τους αποφοίτους 

σε ακαδημαϊκό-επαγγελματικό και προσωπικό-κοινωνικό επίπεδο (Δουκάκη, 2010, Ευθυνόπουλου, 

2010).  

 

Η παρούσα έρευνα 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2012-2013, με αφορμή την 

συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του Σ.Δ.Ε Αλεξανδρούπολης και αποτέλεσε μια μελέτη 

περίπτωσης.Σκοπός της ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των αποφοίτων του Σ.Δ.Ε. 

Αλεξανδρούπολης, σχετικά με αν η φοίτηση σε αυτό επηρέασε τη ζωή τους. Η κύρια ερευνητική 

μας υπόθεση ήταν ότι οι απόφοιτοι θα ανέφεραν πως η φοίτηση στο Σ.Δ.Ε. επέδρασε θετικά και 

ποικιλοτρόπως στην μετέπειτα ζωή τους. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

Δείγμα 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 16 απόφοιτοι από το ΣΔΕ Αλεξανδρούπολης (7 άντρες και 9 

γυναίκες), και 2 απόφοιτοι του τμήματος Σαμοθράκης (1 άντρας και 1 γυναίκα). Το κριτήριο 
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επιλογής του δείγματος ήταν η δυνατότητα εντοπισμού των υποψηφίων και η αποδοχή συμμετοχής 

τους στην έρευνα.  

 

Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

 

Επιλέχθηκε η ποιοτική ερευνητική προσέγγιση ως η πλέον κατάλληλη για τη βαθύτερη ανάλυση 

και ερμηνεία των δεδομένων (Bird, Hammersley, Gomm & Woods, 1999), ενώ ως ερευνητικό 

εργαλείο συλλογής πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε, μετά από επισκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας (Cohen & Manion, 1997, Λάζος, 1998), η ημι-δομημένη συνέντευξη. 

 

Μέθοδος επεξεργασίας δεδομένων 

 

Η επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, και ως 

μονάδα ταξινόμησης του ερευνητικού υλικού προκρίθηκε η φράση. Οι βασικές κατηγορίες 

κατάταξης των δεδομένων αφορούσαν στην επιρροή της φοίτησης στο ΣΔΕ στη ζωή των 

αποφοίτων:(α) σε προσωπικό επίπεδο, (β) σε κοινωνικό επίπεδο και (γ) σε εκπαιδευτικό ή/και 

εργασιακό επίπεδο.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Η πρώτη ομάδα ταξινόμησης των δεδομένων αναφέρεται στην επιρροή της φοίτησης στο ΣΔΕ στη 

ζωή των αποφοίτων σε προσωπικό επίπεδο. Από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι το Σ.Δ.Ε. βοήθησε 

να ενισχυθεί η αυτογνωσία, η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση των αποφοίτων:«…το σχολείο 

μού τόνωσε την αυτοπεποίθησή μου…», «…είμαι πιο σίγουρος για τον εαυτό μου και οι γνώσεις 

που πήρα από το σχολείο μού δίνουν αυτοπεποίθηση». 

Επίσης, παράλληλα με την ενίσχυση των παραπάνω δεξιοτήτων, κάποιοι απόφοιτοι 

επισημαίνουν και την επιρροή του Σ.Δ.Ε. στην ενίσχυση της κριτικής τους σκέψης και της 

ικανότητας για λήψη αποφάσεων: «Το σχολείο μου έμαθε πώς να ζητάω και να κάνω πράγματα για 

μένα, να καταλάβω τι θέλω, πώς θέλω να μου φέρονται, να αποφασίζω εγώ για το τι θα κάνω…Δεν 

θέλω να κάνω πια πράγματα που δεν μου αρέσουν, έμαθα να παίρνω αποφάσεις και να ζητώ ό,τι 

πραγματικά με ικανοποιεί…». 

Τέλος, κάποιοι εκπαιδευόμενοι ανέφεραν πως το Σ.Δ.Ε. συνέβαλε στην καλύτερη ψυχική 

διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των δυσάρεστων κυρίως συναισθημάτων που βίωναν 

εξαιτίας των προβλημάτων της καθημερινότητας: «…το σχολείο μου έφτιαχνε τη διάθεση, με 

ηρεμούσε, ερχόμουν εδώ πέρα, έκανα το μάθημα, προσαρμοζόμουν και έδινα όλη την προσοχή μου 

σε αυτό… Και μετά, όταν βγαίναμε στο διάλειμμα με ένα φίλο, χαλάρωνα που μιλούσα μαζί του». 

Η δεύτερη ομάδα ταξινόμησης των δεδομένων αναφέρεται στην επιρροή της φοίτησης στο 

ΣΔΕ στη ζωή των αποφοίτων σε κοινωνικό επίπεδο. Από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι μέσα από 

τη φοίτηση στο Σ.Δ.Ε. ενισχύθηκαν οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των αποφοίτων 

και βελτιώθηκαν οι σχέσεις τους με τους άλλους: «Χάρη σε αυτό το σχολείο, απέκτησα 

ενδιαφέροντα έξω από το σπίτι μου … Μέσα στο σχολείο έμαθα να ζω και με άλλα άτομα και να 

συνεργάζομαι μαζί τους», «…μπορείς να συμμετέχεις σε όλες τις συζητήσεις, ξέρεις να…δεν 

κάθεσαι σε μια μεριά και παρακολουθείς μόνο, έχεις άγνοια αυτά που λένε, μπορείς να μπεις κι εσύ 

στη συζήτηση, να μάθεις, να συζητήσεις, να πεις τη γνώμη σου…». 

Κάποιοι εκπαιδευόμενοι αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στην ενίσχυση της αποδοχής της όποιας 

διαφορετικότητας και το σεβασμό των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των άλλων: «…γνωρίζεις 

καινούριους φίλους…συμμαθητές..και όχι μόνο…και από άλλες φυλές…θρησκείες…και έρχεσαι 

και πιο κοντά…και τους νιώθεις, όπως νιώθεις το διπλανό σου, το φίλο σου…κάνεις μία 

φιλία…που είναι ωραίο πράγμα αυτό…και μαθαίνεις και δικά τους…τις παραδόσεις 

τους…».Ακόμη, οι απόφοιτοι διευκολύνθηκαν στην επικοινωνία τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, 

φορείς κ.α. και έγιναν πιο ενεργοί πολίτες, μαθαίνοντας να διεκδικούν τα δικαιώματά τους: «Δεν 

ήξερα να συμπληρώνω τις αιτήσεις, και, όταν πήγαινα στην εφορία ή στο ΚΕΠ, ντρεπόμουν, ενώ 
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τώρα, όταν χρειάζομαι κάτι, δε νιώθω ότι δεν ξέρω και δεν φοβάμαι μήπως με κοροϊδεύουν…», 

«…το ΣΔΕ μάς βοήθησε να καταλάβουμε τα δικαιώματά μας. Όταν πηγαίνω σε μια δημόσια 

υπηρεσία, έχω μάθει πώς να κάνω τις συναλλαγές μου και να διεκδικώ τα δικαιώματά μου. Αυτό το 

σχολείο μου έδωσε φτερά και μου άνοιξε τα φτερά…». 

Η τρίτη ομάδα ταξινόμησης των δεδομένων αναφέρεται στην επιρροή της φοίτησης στο ΣΔΕ 

στη ζωή των αποφοίτων σε εκπαιδευτικό ή/και εργασιακό επίπεδο. Οι εκπαιδευόμενοι αύξησαν τις 

γνώσεις και τις μαθησιακές τους ικανότητες: «…ήθελα να μάθω να μιλάω πιο σωστά, γιατί δεν 

ήξερα να μιλάω και πίστευα ότι το σχολείο θα με βοηθήσει. Έμαθα να ψωνίζω και να χρησιμοποιώ 

τα λεφτά μου σωστά, γιατί δεν ήξερα καθόλου μαθηματικά…», «…όταν…είπαν ότι έχουμε 

αγγλικά μάθημα, λέω «τόσα χρόνια έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα δεν ξέρω καλά 

ελληνικά, και να μαθαίνουμε αγγλικά…;», μάς έμαθαν…». Από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι οι 

απόφοιτοι αναφέρθηκαν στη συνέχιση των σπουδών τους: «Είναι η τελευταία μου χρονιά, 

ετοιμάζομαι για Πανελλήνιες και ευελπιστώ ότι θα περάσω σε κάποιο πανεπιστήμιο. Ο στόχος μου 

είναι η Ψυχολογία ή η Γεωπονία…», «…με βοήθησε πάρα πολύ στη δουλειά μου, στο να βγάλω τη 

σχολή…πυροσβεστικής..έδωσα τον δικό μου αγώνα, με τη δύναμη που μου έδωσε το σχολείο..και 

μου ήταν πάρα πολύ απλά..μην σας πω ήμουνα απ΄ τους πρώτους…», «…αν δεν είχα όμως πτυχίο 

του Γυμνασίου δεν θα μπορούσα να μπω στο ΕΠΑΛ…Και από εδώ και πέρα, αν θα 

θελήσω…μπορώ να δώσω για ΤΕΙ της Ορεστιάδας, νοσηλευτική πάλι...». 

Ακόμη μετά από την ολοκλήρωση των σπουδών στο Σ.Δ.Ε. οι απόφοιτοι ανέφεραν την 

βελτίωση της εργασιακής τους κατάστασης: «…στη δουλειά μου, επίσης, ανεβαίνω μια βαθμίδα 

τελειώνοντας και το Λύκειο τώρα. Μπορώ να αλλάξω και εργασία με μετάταξή σε άλλο κλάδο…», 

«το σχολείο με βοήθησε να κάνω μια δική μου επιχείρηση! Μου έδωσε πολλά εφόδια, έβαλα σε 

μια σειρά τις σκέψεις μου! Κατάφερα να πραγματοποιήσω τα επαγγελματικά μου σχέδια!...», 

«…εάν δεν ήταν αυτό το σχολείο, τώρα αυτή τη στιγμή θα ήμουνα άνεργος, πιστεύω θα είχα φύγει 

Γερμανία...». 

 

Συζήτηση 

 

Όσον αφορά την ερευνητική υπόθεση, το ότι δηλαδή το Σ.Δ.Ε. θα επηρέαζε θετικά και 

ποικιλοτρόπως τους εκπαιδευόμενους και την μετέπειτα ζωή τους, αυτή επιβεβαιώθηκε από τα 

αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι δήλωσαν ότι η φοίτηση στο Σ.Δ.Ε. τους επηρέασε 

θετικά σε προσωπικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό-εργασιακό επίπεδο. Το εύρημα αυτό συμφωνεί 

με αντίστοιχα ευρήματα πληθώρας ερευνών στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων (Λανδρίτση, 

2007, Στράντζαλη, 2006, Μαρκούτη, 2008, Κώττη, 2008, Κυριακάκης και συν., 2008. Δουκάκη, 

2010, Παπαδοπούλου, 2011, 2007, Ευθυνόπουλος, 2010), και αποτελεί βάσιμη ένδειξη για την 

επίτευξη των στόχων των Σ.Δ.Ε. που ορίζει η σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 260/16-1-

2008/ΦΕΚ Β34/16-1-2008).  

Σε προσωπικό επίπεδο, οι απόφοιτοι τόνισαν την ενίσχυση της αυτογνωσίας, της 

αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης, της κριτικής σκέψης και της ικανότητα για λήψη 

αποφάσεων, επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών (Βαριάμη, 2008, 

Δουκάκη, 2007, Ευθυνόπουλου, 2010, Λανδρίτση, 2008, Παπαδοπούλου, 2011). Σύμφωνα με τον 

Κόκκο (2005), η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η έλλειψη αυτοπεποίθησης είναι σύνηθες εμπόδιο για 

τους ενηλίκους εκπαιδευόμενους, και χρειάζεται επιτυχής διαχείρισή του για να υπάρξει 

αποτελεσματική μάθηση. Εφόσον σύμφωνα με τα αποτελέσματα η διαχείριση του χαμηλού 

αυτοαισθήματος επιτυγχάνεται, είναι λογικό να υπάρχουν ευεργετικές επιδράσεις στη 

συνολικότερη προσωπική ανάπτυξη όπως στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της ικανότητας 

λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, η ενίσχυση της κριτικής σκέψης είναι ένας διακριτός στόχος της 

εκπαίδευσης ενηλίκων σύμφωνα με τη Θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης του Mezirow 

(1990), και η επίτευξή του είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προσωπική ανάπτυξη.  

Ακόμη, η επανάκτηση της μαθητικής ιδιότητας στο Σ.Δ.Ε. συνετέλεσε σύμφωνα με τις 

αυτοαναφορές των αποφοίτων στην καλύτερη ψυχική διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των 

δυσάρεστων συναισθημάτων που βίωναν εξαιτίας καθημερινών προβλημάτων. Σύμφωνα με τον 
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Κόκκο (2005), οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι φέρουν μαζί τους ως εμπόδια στη μαθησιακή διαδικασία 

τις ποικίλες κοινωνικές υποχρεώσεις και καθήκοντα που είναι αλληλένδετα με τους ενήλικους 

ρόλους. Προκύπτει, λοιπόν, ότι ο στόχος της διαχείρισης αυτών των εμποδίων πραγματοποιήθηκε 

επιτυχώς, με θετικές επιπτώσεις της επανάκτησης της μαθητικής ιδιότητας όχι μόνο στην 

ικανότητά τους για μάθηση αλλά και στην βελτίωση της συνολικής ψυχικής τους διάθεσης.  

Σε κοινωνικό επίπεδο, οι απόφοιτοι ανέφεραν ενίσχυση των κοινωνικών και επικοινωνιακών 

τους δεξιοτήτων και στη βελτίωση των σχέσεών τους με τους άλλους. Τονίστηκε ιδιαίτερα η άρση 

της κοινωνικής απομόνωσης, η αλλαγή θεώρησης των σχέσεων με τους άλλους και η δημιουργία 

σχέσεων συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. Τα ευρήματά μας συμφωνούν με προηγούμενες 

έρευνες (Δουκάκη, 2001, Κυριακάκης και συν., 2008).  

Μια ειδική πτυχή της κοινωνικής τους ανάπτυξης που ανέφεραν στην παρούσα έρευνα οι 

απόφοιτοι ήταν η αποδοχή της διαφορετικότητας και ο σεβασμός των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων 

των άλλων. Θεωρούμε το εύρημα αυτό ενδιαφέρον γιατί στόχος της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η 

άρση του κοινωνικού αποκλεισμού (http://www.inedivim.gr/index.php/sde). Στο σημείο αυτό 

αντανακλάται η λειτουργία της προτεινόμενης διαδικασίας για άρση των στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων σύμφωνα με την οποία τα στερεότυπα αναθεωρούνται αν τα άτομα έρχονται σε 

επαφή μέσα σε καταστάσεις όπου έχουν την ίδια θέση και επιδιώκουν την επίτευξη κοινών στόχων, 

υπάρχει συνεργασία και δυνατότητα για ουσιαστική γνωριμία, το θεσμικό πλαίσιο προωθεί την 

ανάπτυξη σχέσης (Pettigrew, 1998), και υποστηρίζεται η ανάπτυξη κοινής ενδοομαδικής 

ταυτότητας (Geartner και οι συν., 1993).  

Τέλος, σε κοινωνικό επίπεδο οι απόφοιτοι διευκολύνθηκαν στην επικοινωνία τους με τις 

δημόσιες υπηρεσίες, φορείς κ.α. και έγιναν πιο ενεργοί πολίτες (π.χ. διεκδίκηση δικαιωμάτων). Το 

συγκεκριμένο εύρημα συνδέεται από τους απόφοιτους αφενός με την ανάπτυξη των γνωστικών 

τους δεξιοτήτων και αφετέρου με την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και των κοινωνικών τους 

δεξιοτήτων. Εξάγεται, λοιπόν, το συμπέρασμα ότι η φοίτηση στο Σ.Δ.Ε. ισχυροποιεί τη σχέση των 

ατόμων με το κοινωνικό τους περιβάλλον και εξυπηρετεί την πληρέστερη συμμετοχή τους στο 

οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, όπως προβλέπεται από την σχετική Υπουργική 

Απόφαση (ΥΑ 260/16-1-2008/ΦΕΚ Β34/16-1-2008) και το Νόμο 3879 ((ΦΕΚ Τεύχος Α 163/21-

09-2010). 

Όσον αφορά την επιρροή του Σ.Δ.Ε. σε εκπαιδευτικό και εργασιακό επίπεδο, από τα 

αποτελέσματα υποδεικνύεται ότι οι εκπαιδευόμενοι αύξησαν τις γνώσειςκαι τις μαθησιακές τους 

ικανότητες, κινητοποιήθηκαν ως προς τη συνέχιση των σπουδών τους και βοηθήθηκαν στη 

βελτίωση της εργασιακής τους κατάστασης. Ως εκ τούτου φαίνεται πως ευοδώνονται οι στόχοι των 

Σ.Δ.Ε. και της Διά Βίου Μάθησης (ΥΑ 260/16-1-2008/ΦΕΚ Β34/16-1-2008, Νόμος 

3879/2010/ΦΕΚ Τεύχος Α 163/21-09-2010). H συνέχιση των σπουδών πολλών αποφοίτων σε 

ανώτερες βαθμίδες αποδεικνύει τη συμβολή του σχολείου στη μεταστροφή της στάσης τους προς 

την εκπαίδευση (Στράντζαλη, 2006). Φυσικά, τα οφέλη για τους απόφοιτους είναι πολλαπλά, 

καθώς η συνέχιση των σπουδών, η ένταξη στην αγορά εργασίας και η βελτίωση της εργασιακής 

προοπτικής, αποτελούν, εκτός από επαγγελματικές, και βασικές κοινωνικές διαδικασίες που 

συμβάλλουν στην καλύτερη κοινωνική ένταξη (Καραντζίνη, Μαργάρα, 2006, ΥΑ 260/16-1-

2008/ΦΕΚ Β34/16-1-2008). Συνεπώς, επιβεβαιώνονται αφενός τα ευρήματα άλλων ερευνών 

(Δουκάκη, 2010, Κυριακάκης και συν., 2008, Παπαδοπούλου, 2011, Στράντζαλη, 2006), ενώ δεν 

επιβεβαιώνονται έρευνες που επισημαίνουν την έλλειψη βελτίωσης της απασχολησιμότητας, λόγω 

ανεπαρκούς διασύνδεσης με την αγορά εργασίας (Βαργιάμη, 2008, Ευθυνόπουλος, 2010).  
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Περίληψη 

 

Η εργασία αυτή αναλύει το Πρόγραμμα Σπουδών που εφαρμόζεται στα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας και πώς μέσου αυτού επιτυγχάνεται η βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης των 

ενήλικων εκπαιδευομένων. Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και συχνότερα συζήτηση σχετικά με 

τη χρησιμότητα της συναισθηματικής αγωγής και την αναγκαιότητα της καλλιέργειας των 

συναισθημάτων των ενήλικων εκπαιδευομένων στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 

που θα έχει ως επιδίωξή της την κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Η αναγκαιότητα 

αυτή πηγάζει κατά κύριο λόγο από τη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας του ρόλου που έχει στη 

σημερινή κοινωνία η συναισθηματική ανάπτυξη των πολιτών, παράλληλα με τη νοητική τους 

ανάπτυξη και την απόκτηση γνώσεων. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, που έχει σχεδιαστεί και 

εφαρμοστεί τα τελευταία 15 έτη, αποτελεί αποδεδειγμένα έναν από τους πιο σύγχρονους τρόπους 

για την στήριξη των ενηλίκων εκπαιδευομένων που αποφασίζουν να φοιτήσουν στα εν λόγω 

σχολεία. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι, εκτός των άλλων, να ενισχυθεί η συναισθηματική 

νοημοσύνη των εκπαιδευομένων και να καλλιεργηθούν από πλευράς τους οι απαραίτητες 

δεξιότητες, ώστε να μπορούν να εκφράζουν, να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τα συναισθήματά 

τους καλύτερα όταν αλληλοεπιδρούν με τους άλλους, να γίνονται δηλαδή συναισθηματικά επαρκή 

άτομα. Η εκπαίδευση που προσφέρεται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας βοηθά τους ενήλικες 

εκπαιδευόμενους να εξασκούνται σε δεξιότητες αντιμετώπισης της καθημερινής ζωής μέσω της 

απόκτησης ικανοτήτων καλύτερης διαχείρισης των συναισθημάτων τους, ενσυναίσθησης, 

ουσιαστικότερης επικοινωνίας, καθώς και επίλυσης των διαφορών και των συγκρούσεών τους με 

τους άλλους. 

Λέξεις – Κλειδιά: Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, συναισθηματική νοημοσύνη  

 

 

Ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα 

 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν 

έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και 

να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου (νόμος 2525/97). Η διάρκεια της 

φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα. Τα 

μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή
68

.  

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι καρπός των πολιτικών της Δια Βίου Μάθησης 

και καλούνται να καταστήσουν το αγαθό της μάθησης απτή πραγματικότητα για τους ευρωπαίους 
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πολίτες που εγκατέλειψαν την υποχρεωτική εκπαίδευση (Βεκρής, 2003). Υπολογίζονται πλέον ως 

μια δυναμική παρέμβαση στην εκπαιδευτική πολιτική κάθε κράτους-μέλους της Ε.Ε., που στοχεύει 

στην επανένταξη μορφωτικά μειονεκτούντων (άρα και κοινωνικά) ατόμων και ομάδων. Τα Σ.Δ.Ε 

συνιστούν όχι απλώς μια καινοτομία αλλά μια βαθιά μεταρρυθμιστική παρέμβαση στο ανελαστικό 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο εξακολουθεί να επιμένει – παρόλα τα σημάδια των 

καιρών – σε μοντέλα παρωχημένα. Τα Σ.Δ.Ε., παρόλο που παρέχουν τίτλο σπουδών ισότιμο με το 

απολυτήριο Γυμνασίου – μετά από διετή επιτυχή φοίτηση – διαφοροποιούνται από την τυπική 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως προς τις αρχές τους, τα βασικά τους χαρακτηριστικά, τις διδακτικές 

μεθόδους και τον τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευομένων (Μαρμαρινός & Βερβενιώτη, 2007). 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα σημαντικό εγχείρημα της Γενικής Γραμματείας Δια 

Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Αποτελούν έναν θεσμό «από τους πιο χαρακτηριστικούς της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, με την «παραδοσιακή» της μορφή» (Εκπαίδευση Ενηλίκων, 2008). Τα 

Σ.Δ.Ε. είναι ένας πρωτοποριακός, ζωντανός και υπό διαμόρφωση θεσμός, που σηματοδοτεί την 

εκπαίδευση ενηλίκων στη μετανεωτερική Ελλάδα. Η σημασία των Σ.Δ.Ε. ως θεσμού εκπαίδευσης 

ενηλίκων έγκειται και στο γεγονός, ότι πρόκειται για προγράμματα με διάρκεια, η οποία εντείνει 

την επίδρασή τους στους εκπαιδευόμενους και κάνει το ρόλο τους ακόμα πιο καθοριστικό 

(Παπαγεωργίου, 2010). Στα Σ.Δ.Ε. παρατηρούμε μια διαφορετική προσέγγιση τόσο από το τυπικό 

σχολείο όσο και από άλλες μορφές της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα με καινοτομικά 

στοιχεία, όπως η ενεργή εμπλοκή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η υιοθέτηση της 

προσέγγισης των πολυγραμματισμών, οι προδιαγραφές σπουδών αντί για αναλυτικό πρόγραμμα, η 

περιγραφική-ποιοτική αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και η 

συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς (Κατσίκας, 2012). 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 

 

Στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών των Σ.Δ.Ε. λήφθηκαν υπόψη τρεις παράμετροι 

(Ανάγνου & Νικολοπούλου, 2008, Βεργίδης, 2010): 

1. Οι κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής σχετικά με τα προγράμματα δια βίου μάθησης. 

2. Οι γενικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων. 

3. Τα βασικά χαρακτηριστικά των Σ.Δ.Ε. που είναι κοινά για όλα τα παρόμοια σχολεία στην 

Ευρώπη. 

Με βάση τις παραπάνω παραμέτρους, και λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική πραγματικότητα, 

διαμορφώθηκαν οι Προδιαγραφές Σπουδών για τα Σ.Δ.Ε. στην Ελλάδα. 

Έτσι, δομήθηκε ένα Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο βασίζεται στην αρχή των 

πολυγραμματισμών και όχι σε ένα αυστηρά προκαθορισμένο, κεντρικά σχεδιασμένο αναλυτικό 

πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο το βάρος μετατοπίζεται από τις μεταφραζόμενες σε γνωστικά 

αντικείμενα ακαδημαϊκές και επιστημονικές γνώσεις (με τρόπο όμως που αγνοεί το χώρο, το χρόνο 

και τον άνθρωπο) στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου, της τοπικής κοινωνίας, της εποχής, της αγοράς 

εργασίας. Η ακαδημαϊκή γνώση δεν απαξιώνεται φυσικά, αλλά στόχος είναι «..η απόκτηση 

δεξιοτήτων, οι οποίες βεβαίως περνούν από επιστημονική γνώση (κάποιες φορές επιπέδου 

ακαδημαϊκού σχολείου) αλλά με άξονα πάντοτε τον άνθρωπο που κάνει χρήση αυτής της γνώσης» 

(Χοντολίδου, 2003). 

Αυτό που κυρίως επιδιώκεται μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών είναι η ανάπτυξη των 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη δηλαδή της ικανότητας του να «μαθαίνω πώς να 

μαθαίνω», η τόνωση της αυτοεκτίμησης και η ενεργός συμμετοχή στην κοινωνία και στη ζωή. 

Μέσα σε μια τέτοια πορεία είναι δύσκολο να οργανωθεί ένα αυστηρά συγκεκριμένο πλαίσιο 

δραστηριοτήτων και μια ύλη σαφής και προδιαγεγραμμένη που θα απορρέουν από στόχους 

αυστηρά καθορισμένους σε κεντρικό επίπεδο. Εξάλλου, τέτοιες πρακτικές δεν μπορεί παρά να 

θυμίζουν σχήματα στα οποία οι εκπαιδευόμενοι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους. Αντίθετα, ένα 

ανοιχτό πλαίσιο επιτρέπει να επαναπροσδιορίζονται συνεχώς οι στόχοι, να τροποποιείται το 
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περιεχόμενο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, να αλλάζουν αναλόγως οι 

μέθοδοι, ώστε να προσεγγίζεται η δυναμική μάθηση (Χατζηθεοχάρους, 2010). 

Το πρόγραμμα σπουδών διαφοροποιείται σημαντικά από το αντίστοιχο της τυπικής 

εκπαίδευσης κυρίως ως προς τις αρχές, το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την 

αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι ότι 

προσαρμόζεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες, προσδοκίες και δεξιότητες κάθε εκπαιδευομένου, τα 

κίνητρα και τους μελλοντικούς του στόχους. Στον πυρήνα του προγράμματος σπουδών των Σ.Δ.Ε. 

τίθενται οι βασικές γνώσεις - δεξιότητες, όπως ορίζονται στο υπόμνημα για τη Δια Βίου Μάθηση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές είναι η γραφή, η ανάγνωση, οι αριθμητικοί υπολογισμοί, η γνώση 

μιας ξένης γλώσσας και η χρήση Η/Υ. Η ενίσχυση των εκπαιδευομένων στις παραπάνω δεξιότητες 

αποτελεί κύριο στόχο του προγράμματος
69

. 

Οι εκπαιδευόμενοι διευκολύνονται ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις διαφορετικών 

κοινωνικών χώρων και πλαισίων επικοινωνίας. Ο χώρος της εργασίας, ο κόσμος της εικόνας, των 

Μ.Μ.Ε., της διαφήμισης, ο κόσμος των φυσικών επιστημών, ο χώρος της πολιτικής και του 

ευρύτερου κοινωνικού προβληματισμού απαιτούν από το σημερινό πολίτη ποικίλες δεξιότητες και 

ευελιξία στη χρήση τους, ώστε να επικοινωνεί αποτελεσματικά τόσο γραπτά όσο και προφορικά. 

Γι’ αυτό και υιοθετείται η αντίληψη των πολυγραμματισμών, ως βασική αρχή του προγράμματος, 

σύμφωνα με την οποία ο γραπτός και προφορικός λόγος προσδιορίζεται από τον κοινωνικό χώρο 

στο πλαίσιο του οποίου αρθρώνεται (Χοντολίδου, 2003). Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα 

παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: 

1. Ελληνική γλώσσα 

2. Μαθηματικά 

3. Πληροφορική 

4. Αγγλική γλώσσα 

5. Κοινωνική εκπαίδευση 

6. Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

7. Πολιτισμική – Αισθητική αγωγή 

8. Στοιχεία Τεχνολογίας και Φυσικών επιστημών 

9. Προσανατολισμό – Συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

Τα παραπάνω «μαθήματα» δεν περιχαρακώνονται αυστηρά στα όρια του αντίστοιχου 

επιστημονικού πεδίου, αλλά αξιοποιούν στοιχεία από πολλές επιστήμες. Οι δεξιότητες που 

βρίσκονται στον πυρήνα του προγράμματος αποτελούν στόχο όλων των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, διατρέχουν δηλαδή όλο το πρόγραμμα σπουδών (Χοντολίδου, 2003). Βασική 

προτεραιότητα του προγράμματος σπουδών είναι ο ενήλικος εκπαιδευόμενος, ο οποίος έχει 

απόθεμα εμπειριών, κοινωνικούς ρόλους, διαφορετικό προσανατολισμό στη μάθηση, δυνατότητα 

πρωτοβουλιών στη μαθησιακή διαδικασία, μαθαίνει με το δικό του τρόπο και έχει τους δικούς του 

ρυθμούς (Rogers, 1999). Βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής καινοτομίας του είναι η ελευθερία του 

εκπαιδευτικού να διαμορφώνει το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου του με τη συνεργασία των 

ενήλικων εκπαιδευομένων του. 

Στο πλαίσιο σύνδεσής τους με την τοπική κοινωνία διαμορφώνει ένα ευέλικτο πρόγραμμα 

σπουδών ώστε να αξιοποιούνται όλοι οι κοινωνικοί χώροι στους οποίους υπάρχει γνώση και 

συσσωρευμένη εμπειρία (χώροι εργασίας, καλλιτεχνικής δημιουργίας, πολιτιστικών εκδηλώσεων 

κ.λ.π.) και ενδιαφέρεται να βοηθήσει τους ανθρώπους να μαθαίνουν και να αξιοποιούν τη γνώση 

κριτικά, αναλυτικά και συνθετικά ώστε να παράγουν νέες ιδέες και να συμβάλουν στην ανανέωση 

και εξέλιξή τους. Ευελιξία στο πρόγραμμα αποτελεί και ο συνδυασμός εφαρμογής εργαστηρίων 

μαζί με τα κύρια υποχρεωτικά μαθήματα. Τα εργαστήρια είναι εβδομαδιαία και ικανοποιούν ειδικά 

ενδιαφέροντα και ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες των εκπαιδευομένων. Η μεγαλύτερη ευελιξία 

στη μάθηση αλλά και στις κοινωνικές σχέσεις οδηγεί στο Σ.Δ.Ε. εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευόμενους σε αναζήτηση νέων μορφών διδασκαλίας (Βεκρής & Χοντολίδου, 2003). 
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Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται και χρησιμοποιεί την έρευνα-δράση, καθώς ο εκπαιδευτικός 

καλείται να γίνει ερευνητής στην τάξη του και από στεγνός αναμεταδότης γνώσεων γίνεται συν-

παραγωγός γνώσης μαζί με τους εκπαιδευόμενους. Χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα από μαθησιακές 

διαδικασίες με έμφαση σε διερευνητικές μεθόδους όπως project, διαθεματικά σχέδια δράσης, 

ομαδικές εργασίες και συνεργασίες. Αλλάζει το ρόλο του εκπαιδευτικού από ρόλο καθοδηγητή, σε 

συντονιστή και εμψυχωτή της εργασίας και προωθεί την ανάληψη πρωτοβουλιών, την αυτενέργεια, 

την ανακαλυπτική μάθηση και την εξατομίκευση της διδασκαλίας. Οι μαθησιακές αυτές 

διαδικασίες επιτρέπουν στον καθένα να μάθει από τους άλλους, χωρίς όμως να παραγνωρίζεται η 

ανάγκη που μπορεί κάποιες φορές να εκδηλώνεται από τους εκπαιδευόμενους για πιο 

καθοδηγούμενη μάθηση. (Χατζηθεοχάρους, 2010). 

Συνοψίζοντας μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών, καθώς 

και η προτεινόμενη εκπαιδευτική μεθοδολογία εστιάζουν το ενδιαφέρον τους καθαρά στις ανάγκες 

των ενήλικων εκπαιδευόμενων. Το περιεχόμενο των «μαθημάτων» προσαρμόζεται στις ανάγκες 

των ενήλικων εκπαιδευόμενων και είναι σύμφωνο με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος, 

2005). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα Σ.Δ.Ε. δομείται με βάση τις ανάγκες των ενηλίκων, η 

μάθηση επιτυγχάνεται με ενεργητικό τρόπο, με δημιουργική αλληλεπίδραση και ευρετική πορεία. 

Το εκπαιδευτικό κλίμα διαπνέεται από αλληλοσεβασμό, από δημιουργική αναζήτηση, από 

φιλικότητα και ελευθερία (Χατζηθεοχάρους, 2010). 

 

Το Μοντέλο Συναισθηματικής Νοημοσύνης των Mayer και Salovey 

 

Ο όρος συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 

1990 από τους Mayer και Salovey, λαμβάνοντας υπόψη τους την θεωρία περί ενδοπροσωπικής και 

διαπροσωπικής νοημοσύνης του Gardner (1983). Στη θεωρία τους, επίσης, περιλαμβάνονται και 

ενότητες σχετικές με την ταξινόμηση και την οργάνωση των συναισθημάτων (Styss & Brown, 

2004). Έτσι, οι Mayer και Salovey (1997) θεωρούν ότι οι άνθρωποι που έχουν αναπτύξει 

δεξιότητες σχετικές με τη συναισθηματική νοημοσύνη κατανοούν και εκφράζουν καλύτερα τα δικά 

τους συναισθήματα, αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων, ρυθμίζουν το συναίσθημα και 

χρησιμοποιούν τις διαθέσεις και τα συναισθήματα για να ενεργοποιήσουν προσαρμοστικές 

συμπεριφορές. 

Το μοντέλο των Mayer και Salovey θεωρείται αναπτυξιακό μοντέλο μιας και οι ικανότητες 

οργανώνονται με ιεραρχικό τρόπο ξεκινώντας από βασικές ψυχολογικές λειτουργίες και 

καταλήγοντας σε υψηλότερες και πιο σύνθετες διεργασίες (Mayer, Salovey & Caruso, 2000). 

Θεωρείται, επίσης, μοντέλο ικανότητας καθώς δίνει βαρύτητα στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

συναισθημάτων και γνώσεων (Mayer, Salovey & Caruso, 2000). 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε το θεωρητικό μοντέλο των Mayer και Salovey (1995), 

οι οποίοι ορίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως: «μία μορφή κοινωνικής ευφυΐας η οποία 

περιλαμβάνει την ικανότητα να κατανοεί κανείς τα συναισθήματα τόσο τα δικά του, όσο και των 

άλλων ανθρώπων και να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ώστε να καθοδηγεί αναλόγως τις 

σκέψεις και τις πράξεις του» (Mayer & Salovey, 1995, 1997). Οι συγκεκριμένοι ερευνητές, παρόλο 

που πιστεύουν στην ενιαία λειτουργία της ΣΝ, εντούτοις θεωρούν ότι εμπεριέχει διάφορες 

ικανότητες, οι οποίες είναι: 

1. Αυτοεπίγνωση: Το άτομο έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του. 

2. Ενσυναίσθηση: Η επίγνωση των συναισθημάτων, των αναγκών και των ανησυχιών των άλλων. 

3. Αυτορρύθμιση: Το άτομο έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται σωστά τα συναισθήματά του (η 

ικανότητα να ελέγχει το στρες, την κατάθλιψη, τον εκνευρισμό και γενικά τις παρορμήσεις 

του). 

4. Κινητοποίηση του εαυτού του: Η ικανότητα του ατόμου να κινείται θετικά για την επίτευξη 

κάποιου στόχου – κίνητρα συμπεριφοράς. 

Το εν λόγω θεωρητικό μοντέλο δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση γνωστικών και 

συναισθηματικών ικανοτήτων και στις συνακόλουθες διεργασίες πληροφοριών και εστιάζει στις 
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ικανότητες του ατόμου να αντιλαμβάνεται, να ενσωματώνει, να κατανοεί και να διαχειρίζεται τα 

συναισθήματά του (Mayer, Salovey & Caruso, 2000). 

Όπως αναφέρουν οι Mayer και Salovey (1997) αυτά που ορίζουν τη συναισθηματική 

νοημοσύνη είναι οι ικανότητες αντίληψης, έκφρασης και ρύθμισης των συναισθημάτων και όχι οι 

δεξιότητες, οι οποίες συνοδεύουν τις ικανότητες και θεωρούνται χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας. Έτσι, λοιπόν, θέτουν στο επίκεντρο της θεωρίας τους την ταξινόμηση και την 

οργάνωση των συναισθημάτων σε σχέση με το περιβάλλον και την αποτελεσματικότερη ένταξη 

του ατόμου σε αυτό. 

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστώσει κατά πόσο το Πρόγραμμα Σπουδών των Σχολείων 

Δεύτερης Ευκαιρίας ενισχύει τη συναισθηματική νοημοσύνη των ενήλικων εκπαιδευομένων και 

καλλιεργεί σε αυτούς τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να εκφράζουν, να 

διαχειρίζονται και να ελέγχουν τα συναισθήματά τους. 

 

Υποθέσεις Έρευνας 

 

Μηδενική υπόθεση: Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Σ.Δ.Ε. οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι 

δεν αναπτύσσουν (καλλιεργούν) την συναισθηματική νοημοσύνη τους. 

Εναλλακτική υπόθεση: Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Σ.Δ.Ε. οι ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν (καλλιεργούν) την συναισθηματική νοημοσύνη τους. 

 

Μέθοδος 

 

Η παρούσα έρευνα χρησιμοποίησε τη μέθοδο της τριγωνοποίησης, δηλαδή, συνδυασμό ποσοστικής 

και ποιοτικής έρευνας. Αναλυτικότερα, η ποσοτική έρευνα αναφέρεται σε μετρήσεις και 

υπολογισμούς (αριθμητικούς) των υπό εξέταση ζητημάτων, ενώ η ποιοτική έρευνα αναφέρεται στο 

νόημα, την έννοια, τον ορισμό, τα χαρακτηριστικά, την αλληγορία, το συμβολισμό και την 

περιγραφή των υπό εξέταση ζητημάτων (Κυριαζή, 2005). Έτσι, μπορούν να αντληθούν πιο γόνιμα 

αποτελέσματα και μεγαλύτερο βάθος κατανόησης. Γενικότερα, η ποσοτική έρευνα αποδίδει τα 

στατιστικά αριθμητικά αποτελέσματα της εμφάνισης ενός φαινόμενου ή μιας κατάστασης, ενώ η 

ποιοτική έρευνα αποδίδει τη βαθύτερη ερμηνεία και κατανόηση του φαινόμενου ή της κατάστασης 

αυτής, όπως το τι, το πώς, το πού και το γιατί συμβαίνει κάτι (Φίλιας, 1998). Η συγκεκριμένη 

έρευνα, λοιπόν, απέδωσε και στατιστικά αλλά και ερμηνευτικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη 

της συναισθηματικής νοημοσύνης των ενήλικων εκπαιδευομένων των Σ.Δ.Ε.  

 

Δείγμα 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 50 εκπαιδευόμενοι με έτη εγγραφής 2010, 2011 και 2012 και έτη 

αποφοίτησης 2012, 2013 και 2014 αντίστοιχα. Οι εκπαιδευόμενοι απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 

στην αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασία (μήνας Οκτώβριος του Α΄ Κύκλου) και στο τέλος της 

εκπαιδευτικής διαδικασία (μήνας Ιούνιος του Β΄ Κύκλου). Στην παρούσα έρευνα δεν μας ενδιέφερε 

να ελέγξουμε την επίδραση του φύλου ή της ηλικίας στην ανάπτυξη της συναισθηματικής 

νοημοσύνης. Επίσης, δείγμα αποτέλεσαν και οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στη σχολική 

μονάδα κατά τα προαναφερόμενα σχολικά έτη. Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τις απόψεις τους τόσο 

στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τον ερευνητή όσο και κατά τη διάρκεια των παιδαγωγικών 

συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων. 
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Ερευνητικά Εργαλεία 

 

Οι εκπαιδευόμενοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Συναισθηματικών Ικανοτήτων (WLEIS, 

Wong & Law, 2002, in Greek, Kafetsios & Zampetakis, 2008). Το Wong Law Emotional 

Intelligence Scale (WLEIS) είναι μία κλίμακα αυτοαξιολόγησης της Σ.Ν. η οποία κατασκευάστηκε 

από τους Wong & Law (2002) και εμπεριέχει 16 δηλώσεις που αντιστοιχούν σε τέσσερις 

υποκλίμακες, οι οποίες δημιουργήθηκαν βάση των τεσσάρων διαστάσεων της Σ.Ν., όπως αυτές 

αναφέρονται στο μοντέλο των Mayer και Salovey (1997). Η υποκλίμακα Self-Emotion Appraisal 

(SEA) αξιολογεί την αντίληψη-κατανόηση που έχει το άτομο για τα συναισθήματα του. Η 

υποκλίμακα Others’ Emotion Appraisal (OEA) αξιολογεί την κατανόηση του ατόμου για τα 

συναισθήματα που βιώνουν οι συνάνθρωποι του. Η υποκλίμακα Use of Emotion (UOE) μετρά την 

εκτίμηση κάποιου ως προς την παρακίνηση του για αποτελεσματικότητα και απόδοση. Τέλος η 

υποκλίμακα Regulation of Emotion (ROE) μετρά την δυνατότητα του ατόμου να ρυθμίζει τις 

συγκινήσεις του. Ο συντελεστής Cronbach a για τις τέσσερις προαναφερθείς υποκλίμακες βρέθηκε 

να είναι: SEA: .83, OEA: .77, ROE: .83, UOE: .79 (Kafetsios και Zampetakis, 2008). Η παραπάνω 

κλίμακα αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε διότι βασίζεται στο μοντέλο των Mayer και Salovey (1997) 

που υιοθετήθηκε από την παρούσα έρευνα. Συλλογή των δεδομένων έγινε και με τη χρήση 

ποιοτικών μεθόδων έρευνας: Συμμετοχική παρατήρηση, πρακτικά συνεδριάσεων και ημερολόγιο 

στο οποίο ο ερευνητής κατέγραφε σκέψεις και προβληματισμούς που αναδεικνύονταν από τις 

παιδαγωγικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων. 

 

Περιορισμοί της έρευνας 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτωσης. Τα συμπεράσματα δεν μπορούν να 

γενικευτούν. Επίσης, το να τηρηθεί ουδέτερη στάση εκ μέρους του ερευνητή κατά τη διάρκεια της 

ερευνητικής διαδικασίας δεν αποτελεί εύκολο εγχείρημα, διότι ο ερευνητής δύναται να 

διαστρεβλώσει ασυνείδητα τα ερευνητικά δεδομένα και να μην αξιολογήσει σωστά τις 

πληροφορίες. Η προκατάληψη, η ιδεολογία, οι προσδοκίες του ερευνητή, η θετική ή αρνητική του 

στάση απέναντι σε μια αναπόδεικτη υπόθεση μπορούν να επηρεάσουν την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία των ερευνητικών αποτελεσμάτων (Βάμβουκας, 2007). 

 

Αποτελέσματα ποσοτικής ανάλυσης 

 

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της συγκεκριμένης έρευνας, οι εκπαιδευόμενοι αξιολόγησαν την 

συναισθηματική νοημοσύνη τους με υψηλότερες τιμές μετά την φοίτηση στο Σ.Δ.Ε. απ’ ότι στην 

αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επομένως, η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων είναι προς 

την αναμενόμενη κατεύθυνση.(Ο μέσος όρος της συναισθηματικής νοημοσύνης στην αρχή του Α΄ 

Κύκλου είναι 56,00 και ο μέσος όρος στο τέλος του Β΄ Κύκλου είναι 72,50). 

Στα ερευνητικά δεδομένα που συλλέχτηκαν εφαρμόστηκε το στατιστικό κριτήριο t για 

εξαρτημένα δείγματα και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του έδειξαν ότι πρέπει να ισχύει η 

ερευνητική (εναλλακτική) υπόθεση (t (49) = 6,2, p = 0,005). 

 

Αποτελέσματα ποιοτικής ανάλυσης 

 

Οι εκπαιδευτικοί του 1
ου

 Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας εξαντλούν όλα τα αποθέματα 

ενσυναίσθησης που διαθέτουν, ώστε να κατανοήσουν τους προβληματισμούς ή τις ανησυχίες που 

κρύβονται πίσω από τα συναισθήματα των εκπαιδευομένων. Σε αυτό καθοριστικό ρόλο παίζουν η 

καθημερινή προσωπική επαφή και οι συμβουλευτικές συναντήσεις. Επίσης, ενθαρρύνουν τους 

εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και τους ενεργοποιούν ώστε να 

ανταποκρίνονται σε «δύσκολες καταστάσεις». Χρησιμοποιούν ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές 

και κάποιες από τις δυσκολίες που συναντούν οι εκπαιδευτικοί είναι: 
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 Εφαρμόζουν με μεγαλύτερη ευκολία ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στους 

εκπαιδευόμενους του Β΄ Κύκλου. 

 Τονίζουν ότι στους εκπαιδευόμενους του Β΄ Κύκλου συναντούν λιγότερα εμπόδια στις 

απαιτητικές εκπαιδευτικές τεχνικές (Παιχνίδι ρόλων, Προσομοίωση, Εκπαιδευτικό Δράμα, 

Εκπαίδευση μέσα από την τέχνη). 

 Πιστεύουν ότι οι εκπαιδευόμενοι του Β΄ Κύκλου λειτουργούν περισσότερο ως ομάδα κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ένα θέμα, που φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, είναι η 

σωστή ακρόαση κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί που δεν 

μπορούν να ακούσουν, ή που απλώς δεν έχουν διάθεση να ακούσουν, δείχνουν αδιάφοροι, κάτι που 

με τη σειρά του κάνει τους εκπαιδευόμενους να εκδηλώνουν και αυτοί με τη σειρά τους μικρή 

διάθεση επικοινωνίας. Η ακρόαση είναι μία τέχνη και θα πρέπει ο εκπαιδευτής να δίνει την 

αίσθηση ότι είναι ανοικτός καταρχάς να ακούσει, άσχετα αν δεν συμμερίζεται τις απόψεις των 

εκπαιδευομένων. 

Τέλος, μέσα από την ποιοτική ανάλυση αναδείχθηκαν οι κοινωνικές δεξιότητες που διαθέτουν 

οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Οι δεξιότητες αυτές επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να 

επικοινωνούν με τους εκπαιδευόμενους, να τους καθοδηγούν, να διαχειρίζονται τις διαφωνίες που 

προκύπτουν, να καλλιεργούν φιλικό κλίμα μεταξύ των μελών της ομάδας και να καταλάβουν το 

νόημα της ομαδικής εργασίας. 

 

Συμπεράσματα 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών στα Σ.Δ.Ε. στοχεύει να μετατρέψει τα Σχολεία από τόπο μετάδοσης της 

γνώσης σε τόπο παραγωγής της γνώσης. Τα Σ.Δ.Ε. καθορίζονται από την αρχή ότι η γνώση δεν 

προέρχεται από έναν άνθρωπο. Ο εκπαιδευτικός δεν κατέχει τη γνώση αλλά τη διαχειρίζεται μαζί 

με τον ενήλικο εκπαιδευόμενο εκμεταλλευόμενος τις δεξιότητές του . Με αυτόν τον τρόπο ο 

εκπαιδευόμενος ανακαλύπτει τη γνώση, τη συγκρίνει και αρχίζει να παράγει ο ίδιος γνώση. Η 

επιδίωξη αυτή προσανατολίζει σε αναζήτηση διδακτικών μεθόδων που εθίζουν τους 

εκπαιδευόμενους στην άμεση και ενεργό εμπλοκή τους στη διαδικασία της μάθησης (Τσάφος & 

Χοντολίδου, 2003). Τους εθίζουν σε βιωματικές δημιουργικές ενέργειες και σε ερευνητικό 

πειραματισμό, στο πλαίσιο των οποίων η παρατήρηση, η μελέτη των δεδομένων, η διαμόρφωση 

υποθέσεων για τη λύση προβλημάτων, η συζήτηση, ο αναστοχασμός, η κριτική εργασία σε ομάδες 

οδηγούν εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους σε αυτοκατανόηση, σε συνεχή αξιολόγηση και σε 

επανασχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

Η διδασκαλία στα ΣΔΕ ενθαρρύνει την αυτόνομη ενεργητική μαθησιακή διαδικασία και 

προωθεί την κριτική σκέψη. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν με μεθόδους και σε 

περιβάλλοντα μάθησης που απαντούν στην εμπειρία τους, στις ανάγκες τους και στους 

μελλοντικούς τους στόχους (Jarvis, 2004). Η μαθησιακή αποτελεσματικότητα εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τη βαθύτερη πεποίθηση, ικανότητα, απόφαση του εκπαιδευτικού να δώσει το λόγο 

στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους στην εμπειρία και τα ενδιαφέροντα τους (Mezirow, 2007). 

Εξαρτάται από τη δεκτικότητά του να ακούει τις απόψεις τους, να τις ενσωματώνει δημιουργικά 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και να τις αντιπαραβάλλει με την επιστημονική προσέγγιση. Αυτού 

του τύπου η διδασκαλία συνεπάγεται μάθηση. Κύρια πηγή μάθησης καθίσταται ο διάλογος ως 

επικοινωνιακή πράξη (Mezirow, 1991). 

Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας η μέθοδος διδασκαλίας πηγάζει από το είδος και το σκοπό 

του συγκεκριμένου αυτού σχολείου, χωρίς όμως να παραβλέπεται η μεθοδολογία που επιβάλλουν 

οι συγκεκριμένες επιστήμες οι οποίες στηρίζουν τους επιλεγμένους γραμματισμούς τους οποίους 

επιδιώκει να κατακτήσει το σχολείο. Είναι στην πραγματικότητα η χρυσή τομή μεταξύ αυτών των 

δύο: της εκπαίδευσης ενηλίκων και των επιμέρους επιστημονικών κλάδων. Στις διδακτικές 

μεθόδους που ενθαρρύνουν τη μαθησιακή αυτή διαδικασία περιλαμβάνονται η ομαδοκεντρική 

διδασκαλία, ο ελεύθερος διάλογος, ο καταιγισμός ιδεών, η συνεργατική διδασκαλία, η μέθοδος 

project κ.ά (Τσάφος & Χοντολίδου, 2003). 
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Αναπόφευκτα, η διδακτική μεθοδολογία στα ΣΔΕ προϋποθέτει μεταρρυθμιστική σχολική 

οργάνωση και παιδαγωγική πρακτική, όπως (Βεργίδης, Ευστράτογλου & Νικολοπούλου, 2007): 

 Ανοικτό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 

 Ευελιξία του διδακτικού-μαθησιακού χρόνου, ο οποίος παρακολουθεί το ενδιαφέρον και την 

εξέλιξη της δραστηριότητας των εκπαιδευομένων. 

 Κοινωνικό και δημοκρατικό προσανατολισμό της όλης μαθησιακής δραστηριότητας. 

Συνακόλουθες διδακτικές αρχές είναι: 

 η αυτενέργεια 

 η βιωματική μάθηση 

 η εποπτεία 

 η δυνατότητα επιλογής 

 η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις αποφάσεις που αφορούν τη μάθησή τους 

 η εξατομίκευση (διαφοροποίηση) της διδασκαλίας 

 η διαθεματικότητα της διδασκαλίας 

 ο κριτικός στοχασμός 

Εν κατακλείδι, το Πρόγραμμα Σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελεί 

αποδεδειγμένα έναν από τους πιο σύγχρονους τρόπους για την στήριξη των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι, εκτός των άλλων, να ενισχυθεί η 

συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευομένων και να καλλιεργηθούν από πλευράς τους οι 

απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να εκφράζουν, να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τα 

συναισθήματά τους καλύτερα όταν αλληλοεπιδρούν με τους άλλους, να γίνονται δηλαδή 

συναισθηματικά επαρκή άτομα. 

Η εκπαίδευση που προσφέρεται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας βοηθά τους ενήλικες 

εκπαιδευόμενους να εξασκούνται σε δεξιότητες αντιμετώπισης της καθημερινής ζωής μέσω της 

απόκτησης ικανοτήτων καλύτερης διαχείρισης των συναισθημάτων τους, ενσυναίσθησης, 

ουσιαστικότερης επικοινωνίας, καθώς και επίλυσης των διαφορών και των συγκρούσεών τους με 

τους άλλους. 

 

Προτάσεις 

 

 Περισσότερες έρευνες για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης στην Γενική 

Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

 Διερεύνηση της επίδρασης του φύλου στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των 

ενηλίκων. 

 Διερεύνηση της επίδρασης της ηλικίας στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των 

ενηλίκων. 
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ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ: 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ Ή ΑΝΑΓΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ  

ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ; 
 

 

Βασιλική Κοτρίκλα 

 

 

 

Περίληψη  

 

Η εισήγηση αφορά στο θεσμό των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) , την ίδρυση, τη 

λειτουργία, το νομοθετικό πλαίσιο και τους φορείς που συμπράττουν στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων τους. Ξεκινά από ιστορικά στοιχεία σχετικά με τους «προγόνους» θεσμούς των 

ΚΔΒΜ: τα Κέντρα Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΚΛΕ) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ)- τις 

ομοιότητες και τις διαφορές τους με τα ΚΔΒΜ. Εξετάζεται ο χαρακτήρας των ΚΔΒΜ, όσον αφορά 

τις δομές, τα προγράμματα και τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνονται. Αναπτύσσεται συνοπτικά 

το έργο των ΚΔΒΜ από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα, με αριθμητικά στοιχεία της λειτουργίας 

τους (το χρονικό διάστημα της λειτουργίας τους, οι Δήμοι που συμμετέχουν, εκπαιδευτές, 

εκπαιδευόμενοι, επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό, θεματικές ενότητες και 

προγράμματα). Αναλύονται οι εκπαιδευτικές, κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες στις οποίες 

ανταποκρίνεται ο θεσμός των ΚΔΒΜ και η σημασία των προγραμμάτων αυτών για την ενίσχυση 

της συμμετοχής στη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα. 

Το βασικό ερώτημα το οποίο θέτει η εισήγηση είναι το αν η λειτουργία των ΚΔΒΜ τον καιρό 

της κρίσης, με τα προγράμματα που προσφέρουν, αποτελεί πολυτέλεια ή ανάγκη, τόσο για τους 

ίδιους τους συμμετέχοντες, όσο και για την κοινωνία συνολικά. Η απάντηση στο ερώτημα είναι 

θετική υπέρ της αναγκαιότητάς τους και η εισήγηση καταλήγει με προτάσεις σχετικά με την 

εξέλιξη του θεσμού. 

Λέξεις-κλειδιά: Διά Βίου Μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Λαϊκή Επιμόρφωση, Κέντρα Διά Βίου 

Μάθησης 

 

 

Ο θεσμός των ΚΔΒΜ: η ίδρυση, η λειτουργία τους, το νομοθετικό πλαίσιο, οι φορείς που 

συμπράττουν στην υλοποίηση του έργου 

 

Η δυνατότητα ενός Δήμου να αναπτύξει δραστηριότητες Διά Βίου Μάθησης αναφέρεται για πρώτη 

φορά στο Ν. 3852/2010. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 94 (Πρόσθετες δραστηριότητες των Δήμων), 

προβλέπεται «η εκτέλεση προγραμμάτων διά βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού 

και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». Τα Κέντρα Διά Βίου 

Μάθησης (ΚΔΒΜ) θεσμοθετήθηκαν με το Ν.3879/ 2010. Είναι η βασική δομή εκπαίδευσης 

ενηλίκων η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Δήμου. Σύμφωνα με το Ν.3879 ο Δήμος αναλαμβάνει την 

«ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), που οργανώνονται στο πλαίσιο της 

υπηρεσιακής μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες δια βίου μάθησης ή νομικού προσώπου του Δήμου 

και εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης». Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι ο Δήμος 

εφαρμόζει προγράμματα της ΓΓΔΒΜ στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων. 

Αν και πολλά από όσα αναφέρονται στο Ν.3879/2010 δεν έχουν ακόμα δρομολογηθεί ή δεν 

έχουν υλοποιηθεί, ωστόσο το πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης- δηλαδή ο σχεδιασμός κεντρικής και 
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ενιαίας στρατηγικής για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα- ορίζεται από αυτόν. Ο νόμος δεν έχει 

«ανατραπεί» ή αναιρεθεί μέχρι σήμερα, ωστόσο, αρκετοί νόμοι που ακολούθησαν, τροποποίησαν ή 

προσδιόρισαν ορισμένα επιμέρους σημεία. Συγκεκριμένα: 

*Ο Νόμος 3966/2011 αναφέρεται στα συλλογικά όργανα για χάραξη πολιτικής στη Διά Βίου 

Μάθηση και στο Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάθησης. 

*Ο Νόμος 4093/2012 θεσμοθέτησε τη δημιουργία των ΚΔΒΜ1 και ΚΔΒΜ2 ( διάκριση με 

βάση την κτηριολογική τους υποδομή), τα οποία είναι, αντιστοίχως, οι νέες μορφές των παλιών 

ΕΕΣ (Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών) και ΚΕΚ (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης). Τα 

ανωτέρω εξειδικεύονται και στις ΠΝΠ που ακολουθούν. 

*Με το Ν. 4186/ 2013 ιδρύονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες ΔΒΜ στις οποίες εντάσσονται 

εκτός των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και τα δημόσια ΚΔΒΜ, τα οποία μπορούν πλέον να υλοποιούν εκτός 

από προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και συμβουλευτική
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Τα ΚΔΒΜ των Δήμων, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2014 υπάγονται, όσον αφορά «τη 

διαμόρφωση θεμάτων που αφορούν στο περιεχόμενο και τις μεθόδους κατάρτισης», στη Γενική 

Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Τμήμα Σπουδών 

Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Στο ίδιο τμήμα ανατίθεται η αρμοδιότητα 

της «εποπτείας εφαρμογής του εκπαιδευτικού πλαισίου προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων και του Οδηγού Σχεδιασμού Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων». 

Τα ΚΔΒΜ των Δήμων ενεργοποιούνται ουσιαστικά για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2013, 

όταν το (σημερινό) Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του 

επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, υλοποιεί 

την Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης- Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα 

Τοπικής Εμβέλειας» (Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8). 

 

Τα ΚΔΒΜ των Δήμων χωρίζονται σε 2 βασικές ομάδες: 

 

1. Όσα υλοποιούν προγράμματα ενταγμένα στους Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8, με 

συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ και το Ελληνικό Δημόσιο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ), δηλαδή τα ΚΔΒΜ όλων των περιφερειών της 

Ελλάδας, εκτός των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου («Κέντρα Διά Βίου 

Μάθησης- Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 και 

ΑΠ8»).  

Η ΓΓΔΒΜΝΓ (Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς) είναι ο φορέας της 

πρότασης και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) ο φορέας της υλοποίησης 

(οργάνωση και στελέχωση του δικτύου των ΚΔΒΜ και υλοποίηση των τμημάτων μάθησης). Το 

έργο παρακολουθείται από 9μελή «Επιτελική Επιτροπή για τα ΚΔΒΜ», με επιτελικό και 

γνωμοδοτικό χαρακτήρα, στην οποία προεδρεύει εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων 

Ελλάδας) και συμμετέχουν, εκτός των παραπάνω, οι φορείς-εταίροι : η ΕΕΤΑΑ (Ελληνική 

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης), το ΕΣΥΝ (Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας), το 

ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Επωφελούμενοι φορείς συνεργασίας είναι όλοι οι Δήμοι 

της χώρας ( εκτός Στερεάς και Νοτίου Αιγαίου). 

2. Όσα υλοποιούν προγράμματα ενταγμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 9, με εθνική 

χρηματοδότηση μέσω της ΓΓΔΒΜΝΓ, τα οποία είναι : 

α) τα ΚΔΒΜ των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου ( δηλ. Δήμων της Στερεάς 

Ελλάδας (εκτός Αττικής), Εύβοιας, και των νησιών του Νοτίου Αιγαίου), αλλά και  

β) τα e- ΚΔΒΜ, εναλλακτική δομή, με μειωμένο διοικητικό και εκπαιδευτικό κόστος, για την 

κάλυψη των αναγκών των Δήμων που έχουν κάτω από 1500 κατοίκους, είναι δυσπρόσιτοι και 

παρουσιάζουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Τα e-ΚΔΒΜ λειτουργούν από απόσταση, 

αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και είναι 12: Ανάφης, Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, Κάσου, 

Κιμώλου, Λειψών, Μεγίστης, Σερίφου, Σίκινου, Τήλου, Φολέγανδρου, Χάλκης.  
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Τα δημόσια ΚΔΒΜ είναι διαφορετικά από αυτά των Δήμων και –μέχρι στιγμής- δεν υφίστανται. 
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Η ΓΓΔΒΜΝΓ είναι ο φορέας πρότασης & χρηματοδότησης και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ο φορέας 

υλοποίησης των έργων αυτών. Οι επωφελούμενοι Δήμοι είναι οι Δήμοι Στερεάς Ελλάδας και 

Νοτίου Αιγαίου. Η ΕΕΤΑΑ έχει αναλάβει την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση αιρετών και 

Δήμων. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι αυτό που έχει εκπονηθεί από το Ε.Α.Π. 

για τα Προγράμματα των ΑΠ 7 & 8. Τις προδιαγραφές του e-learning για τα e-ΚΔΒΜ τις θέτει 

3μελής επιστημονική ομάδα. Οι εκπαιδευτές των ΚΔΒΜ επιλέγονται μετά από πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, οι μεν εκπαιδευτές διά ζώσης σε επίπεδο 

περιφερειακής ενότητας/Νομού οι δε εκπαιδευτές εξ αποστάσεως με βάση την ειδικότητα. 

 

Ιστορικά στοιχεία: οι «πρόγονοι» θεσμοί των ΚΔΒΜ: τα Κέντρα Λαϊκής Επιμόρφωσης και τα 

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης καλύπτουν ανάγκες Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, κατά κύριο 

λόγο, σε επίπεδο Δήμων, δωρεάν. Πριν τη λειτουργία τους υπήρξαν διαφορετικές μορφές 

οργάνωσης της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε τοπικό επίπεδο.
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Για μια πλήρη ιστορική αναδρομή της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα, θα έπρεπε 

να ξεκινήσουμε από τη δεκαετία του 50, εποχή που θεσμοθετείται η δημιουργία του δικτύου της 

Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Δ.3094/1954) και δημιουργούνται οι πρώτες δομές επιμόρφωσης 

ενηλίκων (Λευθεριώτου, 2014). Ωστόσο, για λόγους συντομίας της εισήγησης αυτής, θα 

επικεντρωθούμε στα τελευταία 35 χρόνια, για να εστιάσουμε στη σύγκριση στοιχείων που αφορούν 

τη σύγχρονη εποχή. 

Ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την οργάνωση και ανάπτυξη της Γενικής Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων στη χώρα μας ήταν η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης. Αυτή την 35ετία, η 

«Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης» μετατρέπεται σε «Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων» στη συνέχεια γίνεται «Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης» ( Νόμος 3699/2008) και 

τέλος «Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς» (Π.Δ. 114/ 2014). Αντίστοιχοι 

είναι και οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν για να προσδιορίσουν αυτό το πεδίο της εκπαίδευσης, οι 

οποίοι, αν και έχουν διαφορετικό εύρος και σημασία, ωστόσο, καλύπτουν περίπου ανάλογες 

ανάγκες και απευθύνονται σε κοινό με παρόμοια χαρακτηριστικά, δηλαδή, το γενικό πληθυσμό και 

τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. 

Η «Διά Βίου Μάθηση» είναι ευρύτερος όρος από την «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και αυτός 

ευρύτερος από τη «Λαϊκή Επιμόρφωση», ωστόσο τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν κάτω από 

τις «ομπρέλες» αυτές, απευθύνονται πάντα στο γενικό πληθυσμό, σε ενήλικους και αφορούν, κατά 

κύριο, λόγο στη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων.
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Αντίστοιχα και οι δομές που υλοποιούσαν τέτοια προγράμματα διαφοροποιούνταν, ανάλογα με 

την κεντρική πολιτική, η οποία εκφραζόταν μέσω αποφάσεων και νόμων, αλλά και μέσω της 

χρηματοδότησής τους. Οι 3 μορφές δομών, τα ΚΛΕ, τα ΚΕΕ και πρόσφατα τα ΚΔΒΜ, αν και 

παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους, ωστόσο έχουν ορισμένα κοινά σημεία. 

α. Τα Κέντρα Λαϊκής Επιμόρφωσης, λειτούργησαν από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, στο 

πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (ίδρυση: Ν.1320/1983) και των ΝΕΛΕ, 

των Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης (ίδρυση: Ν. 1351/1983). Ήταν «η χρυσή 

εποχή της Λαϊκής Επιμόρφωσης» (Λευθεριώτου, 2014). Η διάδοση των ΚΛΕ ως θεσμού αλλά και 

η επιτυχία τους, τα καταξίωσε στη μνήμη του κόσμου, έτσι ώστε ακόμα και σήμερα, χρόνια μετά 

την παύση της λειτουργίας τους, τα θυμάται ο κόσμος ως «τα ΝΕΛΕ». Τα Κέντρα αυτά 

λειτουργούσαν σε επίπεδο νομού, στις έδρες των μεγαλύτερων δήμων κάθε νομού, με 

δραστηριότητες που εξαπλώνονταν σε όλο το νομό μέχρι τις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Στις 

πόλεις, υπήρχαν διαφορετικά ΚΛΕ, σε πολλές περιοχές με δραστηριότητες προσαρμοσμένες στα 

ενδιαφέροντα των κατοίκων, πάντα στο πλαίσιο της κεντρικής πολιτικής η οποία στόχευε στην 
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ανάπτυξη κάθε περιοχής. Απευθύνονταν στο γενικό πληθυσμό αλλά και σε ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες. Τα βασικά αντικείμενα επιμόρφωσης ήταν ο αλφαβητισμός και η συμπλήρωση της 

βασικής παιδείας, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα, επαγγελματική προκατάρτιση και κατάρτιση. 

Υπήρχαν δημιουργικές και χρήσιμες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (π.χ. κοπτική ραπτική, 

μελισσοκομία, ξένες γλώσσες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές) ανάλογα με την κάθε περιοχή, πολλές εκ 

των οποίων αξιοποιούνταν και επαγγελματικά. Σημαντικό μέρος των προγραμμάτων αυτών 

αφορούσε τον αλφαβητισμό των ενηλίκων που δεν είχαν τελειώσει το δημοτικό, βασικό πρόβλημα 

στην Ελλάδα του ’80, ενώ με την έλευση των πρώτων παλιννοστούντων, κυρίως από τις χώρες της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τα μαθήματα επεκτάθηκαν στη μεθοδευμένη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας για παλιννοστούντες και στη συνέχεια, με την εισροή στην Ελλάδα όλο και περισσότερων 

οικονομικών μεταναστών, και σε ξένους. 

Στα θετικά των ΚΛΕ, τα οποία είχαν κρατική χρηματοδότηση και ήταν δωρεάν για τους 

πολίτες, υπολογίζονται το σταθερό πανελλαδικό δίκτυο και οι επιμορφωμένοι συνεργάτες. Τα ΚΛΕ 

είχαν παράλληλες παρεμβατικές δραστηριότητες κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα, με 

σημαντική συμβολή τόσο των επιμορφωτών όσο και των υπευθύνων τους.
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 Τα ΚΛΕ 

συρρικνώθηκαν σταδιακά, με μείωση των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων τους.  

β. Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, λειτούργησαν ως προγράμματα, όχι ως δομές, από το 

2001 έως το 2011 στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, παράλληλα με τις 

δομές και τα προγράμματα των ΝΕΛΕ. Τα ΚΕΕ εντάσσονταν στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ. 

Αποτελούσαν το συντονιστικό φορέα σε επίπεδο νομού για την ανάπτυξη των προγραμμάτων, τη 

συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τη σύνδεσή τους με τον κεντρικό φορέα υλοποίησης. 

Απευθύνονταν σε όλους τους πολίτες της χώρα. Πρωταρχικός στόχος τους ήταν η απόκτηση νέων 

δεξιοτήτων και η αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών. Τα βασικά γνωστικά πεδία των 

προγραμμάτων των ΚΕΕ ήταν: Γραμματισμός, Αριθμητισμός, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 

της Επικοινωνίας, Πολιτισμός και Αξιοποίηση του Ελεύθερου Χρόνου. Το διάστημα που 

μεσολάβησε από το κλείσιμο των ΚΕΕ μέχρι την ενεργοποίηση των ΚΔΒΜ ήταν πολύ μεγάλο. 

Από το κλείσιμο των ΚΕΕ (2011), έως την έναρξη των ΚΔΒΜ , η χώρα έμεινε για δύο έτη χωρίς 

οργανωμένη εκπαίδευση ενηλίκων. 

γ. Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, είναι και αυτά προγράμματα (όπως των ΚΕΕ), όχι σταθερές 

δομές, και ξεκίνησαν να λειτουργούν το 2013. Τα ΚΔΒΜ ιδρύονται από τους Δήμους και οι 

προγραμματικές συμβάσεις τους υπογράφονται από τον εκάστοτε Δήμο, τη ΓΓΔΒΜ και το 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Τα προγράμματα των ΚΔΒΜ είναι δωρεάν για τους πολίτες, (όπως ήταν των ΚΛΕ και 

των ΚΕΕ,) είτε από εθνική χρηματοδότηση (ΑΠ9) είτε από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

(ΑΠ7 & 8).  

 

Ο χαρακτήρας των ΚΔΒΜ: δομές, περιεχόμενο (προγράμματα, θεματικές), πληθυσμός στον 

οποίο απευθύνονται 

 

Τα προγράμματα των ΚΔΒΜ είναι προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, απευθύνονται σε 

όλους τους ενήλικες, εργαζόμενους και άνεργους, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, μορφωτικό 

επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής. Η ανάπτυξη ανεξάρτητων τμημάτων μάθησης 

για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (όπως Τσιγγάνοι, Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική Μειονότητα, 

Μετανάστες – Παλιννοστούντες, ΑμεΑ) στοχεύει στην ισότιμη ένταξή τους στη σύγχρονη 

κοινωνία. Ουσιαστικά, η μόνη προϋπόθεση για να παρακολουθήσει κάποιος τα προγράμματα αυτά 

είναι το αρχικό ενδιαφέρον του για μάθηση- το οποίο εκδηλώνεται με μια αίτησή του στο Δήμο της 

περιοχής του ή στην περιοχή που επιλέγει- και η ενεργός συμμετοχή του στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. Η παρακολούθηση αυτών των προγραμμάτων δεν επιδοτείται, όπως συμβαίνει με 

αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης. Δεν υπάρχει υποχρέωση εξέτασης των γνώσεων που 

αποκτήθηκαν ή διαδικασία πιστοποίησης Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων δίνεται μια 
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απλή βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον ο εκπαιδευόμενος έχει παρακολουθήσει το απαραίτητο 

ελάχιστο αριθμό των απαιτούμενων ωρών. Η βεβαίωση δεν προσμετράται σε τυπικά προσόντα, δεν 

μοριοδοτείται για προσλήψεις στο δημόσιο κ.ά. Ωστόσο, πολλοί εκπαιδευόμενοι αξιοποιούν τις 

γνώσεις που αποκτούν, είτε στην αναζήτηση εργασίας είτε στη διασφάλισή της (για παράδειγμα, 

γνώσεις Η/Υ, ξένες γλώσσες για τουρισμό κ.ά.). Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων αυτών 

είναι μεν μικρή, ( 25-50 ώρες κατά μέσο όρο, για χρονικό διάστημα που μπορεί να διαρκέσει από 2 

έως και 6 μήνες) αλλά ανταποκρίνεται στη φύση τους και το κοινό στο οποίο απευθύνονται. 

Ο Δήμος επιλέγει τα προγράμματα εθνικής εμβέλειας (κατά 75%) που θα υλοποιήσει από έναν 

κατάλογο θεματικών ενοτήτων, ενώ παράλληλα διαμορφώνει και προτείνει δικά του προγράμματα 

τοπικής εμβέλειας ( κατά 25%), λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των κατοίκων του αλλά και το 

σχεδιασμό του για τοπική ανάπτυξη, αξιοποιώντας τις δράσεις διά βίου μάθησης. Η διαδικασία που 

προηγείται συνήθως είναι η διερεύνηση αναγκών σε τοπικό επίπεδο, η διαβούλευση και η 

συνεργασία με τοπικούς φορείς (π.χ. επιμελητήρια, συλλόγους), αλλά και με κεντρικούς φορείς 

(π.χ. στην Κοζάνη έχουν αναφερθεί ως συνεργαζόμενοι φορείς η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η 

Αστυνομική Διεύθυνση). Στη συνέχεια, ιδιαίτερα στους Δήμους της επαρχίας, δίνεται σημασία στη 

διασπορά των προγραμμάτων στις περισσότερες Δημοτικές Ενότητες των Καλλικρατικών Δήμων, 

με στόχο την παροχή ισότιμων ευκαιριών εκπαίδευσης, ακόμα και σε κατοίκους απομακρυσμένων 

περιοχών.  

Στα προγράμματα των ΚΔΒΜ, εκτός των Υπευθύνων που ορίζονται από τους Δήμους, 

προσλαμβάνονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ οι Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης 

Ποιότητας, οι Υπεύθυνοι Οργάνωσης και οι Εκπαιδευτές (διά ζώσης και εξ αποστάσεως). Η 

επιλογή των κατάλληλων προγραμμάτων, η δημοσιοποίηση τους στο κοινό, αλλά και η εξασφάλιση 

των υλικών προϋποθέσεων επιτυχίας τους (π.χ. κατάλληλες κτηριακές υποδομές, όπως σχολικές 

μονάδες και δημοτικά κτήρια, εποπτικά μέσα κ.ά.), σε συνδυασμό με την παροχή υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών εκπαίδευσης (εκπαιδευτές, οργάνωση και υποστήριξη), συμβάλλουν στην προσέλκυση 

των ενδιαφερόμενων και την επιτυχία των προγραμμάτων αυτών. 

Το μεγάλο ενδιαφέρον για τα προγράμματα που παρέχουν τα ΚΔΒΜ φαίνεται τόσο από την 

πολύ μεγάλη ως τώρα συμμετοχή των εκπαιδευόμενων όσο και από τον μεγάλο αριθμό των 

αιτήσεων που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Περισσότεροι από 215.000 πολίτες έχουν εγγραφεί και 

έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα. Η ζήτηση για τα προγράμματα ξένων 

γλωσσών, ξένων γλωσσών για τουρισμό, εκμάθησης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι 

πολύ μεγάλη. Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα έχουν την ευκαιρία, μαθαίνοντας χρήσιμα 

πράγματα, να υποστηρίξουν, όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και την οικογένειά τους και να νιώσουν 

χρήσιμοι κοινωνικά. Στα τέλη Ιουνίου 2015 ολοκληρώθηκαν τα αρχικώς σχεδιασθέντα 

προγράμματα από άποψη φυσικού αντικειμένου
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Από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι αυτοί που έχουν παρακολουθήσει σε 

μεγαλύτερους αριθμούς τα προγράμματα αυτά είναι οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες, οι 

απόφοιτοι λυκείου σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μορφωτική κατηγορία, η μέση ομάδα ηλικιών 

(25-54) σε σχέση με νεώτερους ή μεγαλύτερους, δηλαδή κατηγορίες του πληθυσμού που είναι 

ενεργοί κοινωνικά αλλά δεν έχουν ίσως πόρους και πρόσβαση σε προγράμματα και γνώσεις που 

παρέχονται με αμοιβή.  

 

Η σημασία του θεσμού των ΚΔΒΜ στην ενίσχυση της Διά Βίου Μάθησης 

 

Επιχειρώντας μια αξιολόγηση του θεσμού ΚΔΒΜ για το λίγο χρονικό διάστημα που λειτούργησε, 

με βάση τόσο τα αριθμητικά στοιχεία που διαθέτουμε, όσο και την εμπειρία μας, θα πρέπει να 

απαντήσουμε στο απλό όσο και σημαντικό ερώτημα αν ήταν χρήσιμος ο θεσμός και σε ποιες 

ανάγκες ανταποκρίθηκε. Στη συνέχεια πρέπει να εξετάσουμε τη συμβολή του θεσμού των ΚΔΒΜ 
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στην ενίσχυση της συμμετοχής στη Διά Βίου Μάθηση, στόχος που είναι τόσο εθνικός όσο και 

ευρωπαϊκός, και τέλος να απαντήσουμε στο κεντρικό ερώτημα της εισήγησης, δηλαδή στο αν η 

λειτουργία των ΚΔΒΜ τον καιρό της κρίσης είναι πολυτέλεια ή ανάγκη. 

Από όσα παρουσιάσαμε μέχρι στιγμής, βλέπουμε ότι την τελευταία 35ετία αναπτύχθηκε στην 

Ελλάδα η Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων οργανωμένα και με πολυποίκιλα προγράμματα. Ωστόσο, 

από το 1995 και μετά, οι δράσεις κεντρικού σχεδιασμού και προώθησης της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων και της Διά Βίου Μάθησης ήταν αποσπασματικές και συνδέονταν κυρίως με ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση. Στα προγράμματα που προσφέρονταν επικρατούσε η κατάρτιση έναντι της γενικής 

εκπαίδευσης ενηλίκων, επιλογή που σχετιζόταν και με τις προϋποθέσεις της χρηματοδότησης αλλά 

και με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για εξεύρεση μιας θέσης εργασίας σε νέους τομείς, κυρίως 

αυτούς που επηρεάζονται από τις νέες τεχνολογίες, για τους οποίους απαιτούνταν επιπλέον, 

διαφορετικά ή νέα προσόντα. Στο ότι δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα για ένα μεγάλο διάστημα, 

συνέβαλαν η έλλειψη του κεντρικού σχεδιασμού, η ύπαρξη ανταγωνισμού μεταξύ των 

διαφορετικών φορέων διοίκησης και εκπαίδευσης, αλλά και υλοποίησης των προγραμμάτων, η 

διάχυση του αντικειμένου της εκπαίδευσης ενηλίκων σε πολλούς φορείς, οι συχνές νομοθετικές 

αλλαγές που αφορούσαν το πλαίσιο, το περιεχόμενο, τους φορείς, την πιστοποίηση, η έλλειψη 

συγκεντρωτικών στοιχείων για τα προγράμματα που υλοποιούνταν και επομένως η αδυναμία 

συνολικής αξιολόγησής τους και εκτίμησης της σημασίας τους για το γενικό πληθυσμό. 

Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία αλλά και μελέτες από ερευνητές (πολλές σε επίπεδο διδακτορικών 

διατριβών), από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε πολλές πληροφορίες αλλά και κρίσεις στοιχεία 

για τη διαχρονική εξέλιξη αυτών των δομών και των προγραμμάτων. (Καμαρινού, 2002, Καραλής, 

2002, Λευθεριώτου, 2014). 

Ας εξετάσουμε περισσότερο αναλυτικά τη σημερινή κατάσταση. Τα ΚΔΒΜ συνεχίζουν σε 

άλλη μορφή, «εκσυγχρονισμένη» και προσαρμοσμένη στα σημερινά δεδομένα (π.χ. θεματικές, 

χρηματοδότηση) αυτό που κάποτε έκαναν τα ΚΛΕ και αργότερα τα ΚΕΕ, τηρουμένων βέβαια των 

αναλογιών. 

Με δεδομένο ότι η λειτουργία των ΚΔΒΜ εντάσσεται στο πλαίσιο της Γενικής Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων και οι δραστηριότητες που υλοποιούνται απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, στους 

ενήλικες, διαπιστώνουμε ότι το κοινό είναι ευρύτατο και οι εν δυνάμει δραστηριότητες πάρα 

πολλές. Τα προγράμματα των ΚΔΒΜ είναι προγράμματα αυτομόρφωσης και αξιοποίησης του 

ελεύθερου χρόνου. (π.χ. Εικαστικό Εργαστήρι, Ιστορία της Τέχνης, Κινηματογράφος). Αν και η 

επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος, δεν αποκλείεται κάποιες από τις 

γνώσεις αυτές να αξιοποιηθούν και στην επαγγελματική ζωή, (π.χ. Καινοτομία, 

Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση επιχειρήσεων, Επεξεργασία Κειμένου, Διαδίκτυο, Ασφάλεια και 

Ποιότητα Τροφίμων, Βιολογικά Προϊόντα- Τυποποίηση και διάθεση, Διαχείριση εργασιακού 

άγχους). Κάποιες προτάσεις των Δήμων για ορισμένες θεματικές έχουν ξεκάθαρα αυτόν τον 

προσανατολισμό. Για παράδειγμα, η επιθυμία για απόκτηση βασικών γνώσεων στις ξένες γλώσσες, 

(Αγγλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Ισπανικά για τον τουρισμό), ιδιαίτερα στα νησιά, σχετίζεται και με 

την ανάπτυξη του τουρισμού και την ανάγκη των κατοίκων τους ή των περιστασιακά/ εποχικά 

εργαζομένων εκεί να ενισχύσουν την επαγγελματική τους επιλογή με στοιχειώδεις γνώσεις. Ένα 

δεύτερο παράδειγμα αποτελεί η επιλογή της προώθησης προγραμμάτων που σχετίζονται με την 

αξιοποίηση τοπικών προϊόντων. δραστηριοτήτων ή παραδόσεων που συνδέονται είτε με μικρής 

κλίμακας εμπορικές δραστηριότητες, είτε με τον τουρισμό (π.χ. τοπικοί χοροί, καλλιέργειες, 

τυποποίηση προϊόντων, παρασκευή γλυκών κ.ά.). 

Η ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών τον Ιούνιο του 2015 κινητοποίησε πολλές 

κατηγορίες ενδιαφερόμενων για τη συνέχισή τους. Έτσι, εκτός των εκπαιδευόμενων και των 

εκπαιδευτών, οι ίδιοι οι Δήμοι, συνειδητοποιώντας τη μεγάλη σημασία τους, διεκδίκησαν τη 

συνέχισή τους, καθώς η λειτουργία των ΚΔΒΜ, από μια πρώτη αποτίμηση τους, φαίνεται ότι, όπως 

λένε οι ίδιοι, «σε μεγάλο βαθμό ξεπέρασε τις προσδοκίες όλων». Στις επιστολές προς τη Γενική 

Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς με κεντρικό αίτημα την παράταση των 

προγραμμάτων αυτών, με την υποστήριξη και της ΚΕΔΕ (Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας), 

καταγράφηκε η επιτυχής μέχρι τώρα λειτουργία των προγραμμάτων των ΚΔΒΜ, στα περίπου 2 
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χρόνια της λειτουργίας τους. Έτσι, λοιπόν, καταγράφονται από τους περισσότερους Δήμους οι 

ανάγκες στις οποίες ανταποκρίθηκαν τα προγράμματα των ΚΔΒΜ:  

-«Ανάγκες επιμόρφωσης των πολιτών του Δήμου» 

-«Διαρκής ανάγκη κατάρτισης και κοινωνικού εκσυγχρονισμού» 

-«Δημιουργία θετικής στάσης στη μάθηση»  

-«Ενίσχυση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση» 

-«Διέξοδος αναβάθμισης των προσόντων με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασής τους στην αγορά 

εργασίας» 

-«Ενίσχυση ικανότητας ευελιξίας και προσαρμογής στις σύγχρονες γνωστικές απαιτήσεις και 

δεξιότητες των εργαζομένων» 

-«Διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής ανέργων, ημιαπασχολούμενων και ατόμων της τρίτης 

ηλικίας»  

-«Συμβολή στην εύρεση θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της 

κοινωνικής και πολιτικής ζωής του Δήμου» 

-«Διασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας» 

-«Προσωπική και ψυχολογική διέξοδος από τα καθημερινά προβλήματα» 

-«Προώθηση της ανάπτυξης της ενεργού ιδιότητας του πολίτη» 

-«Παραγωγή πολλαπλών οφελών κοινωνικού χαρακτήρα»
75

 

Στα ίδια έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω, οι Δήμοι εκφράζονται θετικά για το θεσμό των 

ΚΔΒΜ συνολικά, την ανταπόκριση των δημοτών στις ανακοινώσεις τους, αλλά και για τη σχέση 

τους με την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Διά Βίου Μάθηση:  

- «Τα ΚΔΒΜ είναι η πλέον αναγνωρίσιμη δομή παροχής Διά Βίου Μάθησης» (ΚΕΔΕ Δήμος 

Κερατσινίου). 

-«Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στη χώρα μας αναπτύσσεται με αλματώδη βήματα και εξελίσσεται σε 

νευραλγικό θεσμό της κοινωνίας» (Δήμος Αιγιαλείας) 

-«Η ανταπόκριση των πολιτών είναι εντυπωσιακή, γεγονός που διαφαίνεται ξεκάθαρα από την 

πληθώρα αιτήσεων που κατακλύζουν τα ΚΔΒΜ για το τρέχον εκπαιδευτικό έτος 2014-15» (Δήμος 

Πλατανιά, Χανίων).  

-«Η επιτυχημένη πορεία των ΚΔΒΜ οφείλεται στη μεθοδική και συνεχή προσπάθεια των 

περιφερειακών Στελεχών, σε αγαστή συνεργασία με τους Δήμους, με σκοπό την εξυπηρέτηση των 

δημοτών και την άμεση πρόσβασή τους στη μάθηση» (Δήμος Πλατανιά, Χανίων) 

-«…συμμετείχαν 500 δημότες, ενώ άλλες τόσες αιτήσεις έμειναν ανικανοποίητες, δεδομένου ότι 

άργησε η έναρξη λειτουργίας του κέντρου», «εκτός από τις αιτήσεις που βρίσκονται σε αναμονή, 

το ενδιαφέρον των πολιτών μεγαλώνει και δεν είναι λίγοι εκείνοι που περιμένουν την επόμενη 

ημερομηνία που θα μπορεί το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης να δεχτεί νέες αιτήσεις, ενώ όσοι έχουν 

ήδη συμμετάσχει επιθυμούν να παρακολουθήσουν και άλλα προγράμματα» (Δήμος Χαλκιδέων). 

Στις ίδιες επιστολές οι Δήμοι διαπιστώνουν τα προβλήματα στη λειτουργία των ΚΔΒΜ και 

ζητούν την επίλυσή τους, έτσι ώστε τα ΚΔΒΜ να καταφέρουν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες 

ανάγκες των υποψηφίων εκπαιδευόμενων και δημοτών των Δήμων. Έτσι λοιπόν αναφέρουν και 

ζητούν να συνεχιστούν τα προγράμματα καθώς «παραμένει ανικανοποίητος μεγάλος αριθμός 

αιτήσεων» ή γιατί «η διακοπή της λειτουργίας τους θα επέφερε σημαντικό πλήγμα στις τοπικές 

κοινωνίες, καθώς σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, με τους πολίτες να μαστίζονται απ’ την 

ανεργία, η εκπαίδευση είναι το σημαντικότερο εφόδιο για τη βελτίωση της ζωής τους». Οι Δήμοι 

ζητούν επίσης «να ληφθεί υπόψη στο μέγιστο δυνατό η σημαντική εμπειρία που έχουν αποκτήσει 

τα περιφερειακά στελέχη των ΚΔΒΜ, για την συνέχιση προσφοράς των υπηρεσιών τους» και να 

αποφευχθούν τα κενά διαστήματα μεταξύ των προγραμμάτων και η αλλαγή στελεχών καθώς αυτά 

οδηγούν σε αύξηση δαπανών (π.χ. εκ νέου εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτών) αλλά και 

δυσλειτουργία στις υπηρεσίες του Δήμου.  
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Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι οι ανάγκες στις οποίες ανταποκρίνεται ο θεσμός των ΚΔΒΜ 

είναι πολλαπλές, το ίδιο και τα οφέλη. Τα θετικά στοιχεία διαπιστώνονται τόσο σε ατομικό όσο και 

σε κοινωνικό επίπεδο. Σε σχέση με το άτομο, η παρακολούθηση των προγραμμάτων των ΚΔΒΜ 

καλύπτει ανάγκες μάθησης, επιμόρφωσης, εμπλουτισμού υπαρχόντων γνώσεων, αξιοποίησης 

ελεύθερου χρόνου, ψυχαγωγίας, επικοινωνίας, κοινωνικότητας, ανάπτυξης-βελτίωσης-ενίσχυσης 

ατομικών δεξιοτήτων, ανάπτυξης προσωπικότητας του ατόμου, συμπλήρωσης γνώσεων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της επαγγελματικής θέσης ή την αναζήτηση 

εργασίας. 

Σε κοινωνικό επίπεδο, τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στη γενική καλλιέργεια των μελών 

της, την προετοιμασία του υποψήφιου ή του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού με 

συμπληρωματικές ή καινούριες γνώσεις για άμεση αξιοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον, την 

κοινωνική συνοχή, την ομαλή λειτουργία των τοπικών κοινοτήτων. 

Με λίγα λόγια, διαπιστώνουμε από τα παραπάνω ότι η παρακολούθηση των προγραμμάτων 

των ΚΔΒΜ είναι μία δραστηριότητα κατεξοχήν προωθητική της ιδέας της διά βίου μάθησης. Η 

συμμετοχή στα προγράμματα αυτά -και μάλιστα σε τακτική ή επαναλαμβανόμενη βάση- 

ισχυροποιεί την ουσία της Διά Βίου Μάθησης, που είναι η μάθηση εφ’ όρου ζωής για την κάλυψη 

όλων των ανθρώπινων αναγκών. Όταν, μάλιστα, ο σκοπός δεν είναι άμεσα επαγγελματικός- δεν 

σχετίζεται, δηλαδή, με την ανάγκη απόκτησης χρημάτων μέσω της εργασίας, αλλά και με ανάγκες 

«υψηλότερου» επιπέδου (με την έννοια ότι απευθύνονται σε ανάγκες πέρα από τις στοιχειώδεις 

βιοτικές που έχουν ήδη καλυφθεί) 
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 τα προγράμματα που προσφέρονται στα ΚΔΒΜ καλύπτουν το 

υπό του αρχαίου Έλληνα νομοθέτη Σόλωνα ρηθέν «γηράσκω δ’ αιεί πολλά διδασκόμενος» (γερνάω 

μαθαίνοντας πάντα περισσότερα) και συνεισφέρουν σε μια ποιότητα ζωής που υπερβαίνει την 

υλική βάση. Η μη απόλυτη ταύτιση με την επαγγελματική χρησιμότητα, αποσυνδέει τα 

προγράμματα αυτά από τη διαρκή αναζήτηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, στην οποία ωθούν 

νέους και μεγαλύτερους οι ανάγκες για εξεύρεση εργασίας, τόσο που να αποπροσανατολίζεται η 

διά βίου μάθηση από το αναζωογονητικό μέρος της και να ταυτίζεται με ανάγκες που επιβάλλονται 

βίαια, σχεδόν καταναγκαστικά. 

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων των ΚΔΒΜ, αν και γίνονται από έναν συγκεκριμένο 

κατάλογο προεπιλεγμένων θεματικών, επειδή γίνεται εθελοντικά και στον ελεύθερο χρόνο, 

λειτουργεί ενισχυτικά και προωθητικά για την ίδια την έννοια της Διά Βίου Μάθησης, περισσότερο 

από οποιαδήποτε άλλη δράση ή πρόγραμμα που γίνεται επί τούτου για τη μαζική εξοικείωση 

ευρύτερου κοινού με αυτήν. 

Η λειτουργία, επομένως, των ΚΔΒΜ στον καιρό της κρίσης είναι μια ανάγκη που καταλήγει να 

γίνεται πρωταρχική και μάλιστα περισσότερο ισχυρή παρά ποτέ. Η παρακολούθηση των 

προγραμμάτων τους μπορεί να αποβεί κρίσιμη και χρήσιμη στην κατάσταση που βρίσκεται ο 

γενικός πληθυσμός, δηλαδή η βάση της ελληνικής κοινωνίας, η οποία καλείται να βρει λύσεις για 

πολλά προβλήματα, με διαφορετικούς τρόπους. Η ύπαρξη δωρεάν εκπαίδευσης ενηλίκων 

ενδεχομένως να φαντάζει πολυτέλεια, τη στιγμή που υπάρχουν ελλείψεις στη χρηματοδότηση και 

τη στελέχωση των βαθμίδων της τυπικής εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής κατάρτισης. Ωστόσο, 

οι ανάγκες των πολιτών για βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους και ενίσχυσή τους για να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις δυσκολίες του παρόντος, είναι κάτι που δεν μπορεί να 

σταματήσει, όσο δύσκολες και να είναι οι συνθήκες, όσα οικονομικά ή άλλα προβλήματα 

υπάρχουν. Η ανάγκη για διαρκή μάθηση υπάρχει στον άνθρωπο, καλλιεργείται και ενισχύεται 

αναλόγως με τις δυνατότητές του, την παροχή των μορφωτικών ευκαιριών και την εποχή. 

Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι σε εποχές που οι δυνατότητες ήταν λιγότερες, τα προβλήματα 

περισσότερα και οι καταστάσεις όχι ομαλές, οι άνθρωποι επιδίωκαν να μορφωθούν, είτε με δική 

τους πρωτοβουλία είτε οργανώνοντας αλληλοδιδακτικά μαθήματα. Μια πολύ καλή αποτύπωση 

τέτοιων καταστάσεων υπάρχει στο βιβλίο «Τα πέτρινα πανεπιστήμια» (Καμαρινού, 2005), όπου η 

συγγραφέας αναφέρεται στον αγώνα για μόρφωση στις φυλακές και τις εξορίες για τη χρονική 
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περίοδο 1924-1974. Αποδεικνύεται εκεί ότι οι κρατούμενοι, και στην απομόνωση και στην εξορία, 

δεν έπαυαν να είναι κοινωνικοί άνθρωποι και να έχουν ανάγκες πάνω από την επιβίωση: είχαν την 

ριζική ανάγκη να πλουτίζουν τις γνώσεις τους και μάλιστα με κίνητρο όχι μόνον το ατομικό 

όφελος, αλλά και αυτό του κοινωνικού συνόλου. 

Η εποχή και οι καταστάσεις μπορεί να μην είναι ακριβώς οι ίδιες, αλλά οι δυσκολίες και τα 

προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλοι οι πολίτες είναι εκτός των συνηθισμένων. Σε 

τέτοιες συνθήκες, η ατομική και κοινωνική δραστηριοποίηση, ενισχυμένες με την ανάπτυξη των 

γνώσεων, συμβάλλουν τα μέγιστα στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε ατομικό, οικογενειακό, 

κοινωνικό επίπεδο. Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε για το πόσο χρήσιμα και βοηθητικά 

είναι μαθήματα που αφορούν την Αγωγή Υγείας, την Προστασία και τα Δικαιώματα του 

Καταναλωτή, την Ασφάλεια και την Ποιότητα των Τροφίμων. Όπως είναι φανερό ότι, στην 

ψηφιακή εποχή, όπου τα πάντα στην καθημερινότητα συνδέονται όλο και περισσότερο με τη χρήση 

υπολογιστών, είναι σημαντικό περισσότεροι πολίτες, και μάλιστα μεγαλύτερης ηλικίας να 

χρησιμοποιούν Η/Υ («Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία», «Διαδικτυακά Εργαλεία και 

υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή»). Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων απαιτήσεων δημιουργεί 

ανάγκη να ενημερωθεί κάποιος για το πώς θα κάνει «Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές» ή 

«Σύνταξη εγγράφων και φορμών» ή «Υπολογισμό των δαπανών του νοικοκυριού».  

Τα ΚΔΒΜ, πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν, προσαρμόζοντας, αν χρειαστεί, και τη μορφή 

και το περιεχόμενό τους, μετά και την πρώτη φάση της λειτουργίας τους, στις ανάγκες που 

καλούνται να καλύψουν. Δωρεάν, γιατί έχει μειωθεί κατά πολύ η δυνατότητα των πολιτών να 

καλύπτουν από τα δικά τους εισοδήματα τέτοιες ανάγκες. Πολύμορφα, όσο και οι ανάγκες που 

καλούνται να καλύψουν. Σταθερά, γιατί αυτό θα συμβάλλει στην καθιέρωσή τους ως κέντρων 

συνάντησης των δημοτών και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Σημαντικές αλλαγές στην 

εξέλιξη της λειτουργίας τους θα μπορούσε να είναι : 

α. η ίδρυση ΚΔΒΜ σε μια μόνιμη βάση- δηλαδή ο συσχετισμός τους με σταθερές δομές, έτσι 

ώστε να έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια, αποτελεσματικότητα και διάρκεια. Αυτή τη στιγμή τα ΚΔΒΜ 

είναι κατά κάποιον τρόπο «άυλα»: η λήξη των προγραμμάτων που υλοποιούν μπορεί να σημάνει 

και το τέλος της ύπαρξής τους, εάν δεν υπάρξει χρηματοδότηση για τη συνέχειά τους, είτε στην 

ίδια μορφή, είτε προσαρμοσμένα. 

β. η σταδιακή αποδέσμευση των ΚΔΒΜ από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και η επιχορήγησή 

τους από εθνικούς πόρους, δηλαδή η ένταξή τους στη στρατηγική της ανάπτυξης της χώρας με 

διαμόρφωση των κατάλληλων για τη χώρα προγραμμάτων. 

γ. η σταδιακή δημιουργία/ ανάκτηση ενός δικτύου Κέντρων Διά Βίου Μάθησης όπως αυτό που 

υπήρχε την «χρυσή εποχή» της Λαϊκής Επιμόρφωσης, 

δ. η στελέχωση των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης με σταθερό προσωπικό ( ως επόμενο βήμα 

της σταθερής δομής και λειτουργίας τους), το οποίο θα παραμείνει για περισσότερο διάστημα απ’ 

όσο στα συγκεκριμένα προγράμματα, όχι μόνον για να υπάρξει συνέχεια, αλλά πάνω από όλα ένας 

μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, επομένως και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η εμπειρία από το 

παρελθόν μας δείχνει ότι αυτοί που οργανώνουν και υλοποιούν τέτοια προγράμματα (στελέχη και 

εκπαιδευτές) πρέπει να έχουν εξειδίκευση, γνώση, εμπειρία και σταθερότητα. 

Η συνέχιση των προγραμμάτων αυτών και η ένταξή τους στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014 – 2020» θα 

μπορούσε να προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο για τη μελέτη της λειτουργίας τους και την 

εκπόνηση των νέων μορφών τους, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών. 

Στη συνέχεια, είναι και ευθύνη των Δήμων, αξιοποιώντας την εμπειρία τους, να αναβαθμίσουν και 

να υποστηρίξουν συστηματικότερα τέτοιες δραστηριότητες, αναλαμβάνοντας την υλοποίησή τους. 

Ο ρόλος των εκπαιδευτών, καθώς και των στελεχών οργάνωσης και εκπαίδευσης, μπορεί να είναι 

και πάλι καταλυτικός. 
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Πίνακας 1: Στοιχεία για τα ΚΔΒΜ των Δήμων έως 30/6/2015 
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

 

Μάριος Κουτσούκος  

Ιωσήφ Φραγκούλης  

Ευθύμιος Βαλκάνος 
 

 

 

Περίληψη 

 

Σε αυτή την εργασία διερευνώνται οι απόψεις των ενήλικων εκπαιδευομένων αναφορικά με τις 

εκπαιδευτικές τεχνικές που αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτές ενηλίκων στη διδασκαλία του 

προγράμματος «Αγροτική επιχειρηματικότητα-Marketing Αγροτικών Προϊόντων». 

Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε ενήλικες εκπαιδευομένους οι οποίοι παρακολούθησαν επιτυχώς 

πέντε προγράμματα «Αγροτικής Επιχειρηματικότητας - Marketing Αγροτικών Προϊόντων» σε πέντε 

διαφορετικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όπως 

προέκυψε από τα ευρήματα της έρευνας, οι εκπαιδευόμενοι εκφράζουν θετικές απόψεις ως προς τη 

χρήση των βιωματικών συμμετοχικών ενεργητικών τεχνικών, ενώ αναφορικά με την επιλογή 

χρήσης των τεχνικών, θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική την επιμόρφωσή των εκπαιδευτών τους στο 

πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Λέξεις Κλειδιά: εκπαιδευτικές τεχνικές, αγροτική επιχειρηματικότητα, ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, 

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, εκπαιδευτές ενηλίκων 

 

 

Εισαγωγή  

 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η οξεία οικονομική και κοινωνικοπολιτική κρίση που ταλανίζει 

τη χώρα έχει αναδείξει μεταξύ άλλων το χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης πρωτοβουλιών για την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Ένας από τους τομείς της οικονομίας που έχει πληγεί από την 

τρέχουσα κρίση είναι ο πρωτογενής τομέας στον οποίο η ανάπτυξη της αγροτικής 

επιχειρηματικότητας κρίνεται σχετικά περιορισμένη έως ανεπαρκής (Koutsoukos & Iakovidou, 

2013).  

Στα αίτια της ανεπαρκούς ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μπορούν να 

συμπεριληφθούν εκτός των άλλωνκαι το χαμηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των ανθρώπων 

που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο, καθώς επί σειρά ετών οι δράσεις στους τομείς 

της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης υπήρξαν αποσπασματικές και περιορισμένης κλίμακας 

(Χαρατσάρη, 2011, Κουλαουζίδης & Κουτσουρής, 2005, Koutsoukos & Iakovidou, 2013). Υπό το 

πρίσμα αυτό, και στην προσπάθεια διασύνδεσης της δια βίου μάθησης με τις επιμέρους λειτουργίες 

της αγροτικής οικονομίας, τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να υλοποιούνται στοχευμένες 

δράσεις προώθησης της αγροτικής επιχειρηματικότητας.  
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Μια από αυτές τις δράσεις, είναι η εισαγωγή του Προγράμματος «Αγροτική 

Επιχειρηματικότητα-Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων» στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) 

των Δήμων τα οποία, από το 2010 λειτουργώντας σε τοπικό επίπεδο, αποτελούν βασική 

δομήεκπαίδευσης ενηλίκων.  

 

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 

 

Στο πλαίσιο του Νόμου 3879/2010 προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου 

Μάθησης από τους Δήμους της χώρας με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 

όλους τους ενήλικες πολίτες ανεξάρτητα από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, 

μορφωτικό επίπεδο, χώρα προέλευσης, κοινωνικοοικονομική κατάσταση κ.ά.). Βασική 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενηλίκων στα προαναφερόμενα προγράμματα αποτελεί το 

προσωπικό τους ενδιαφέρον καθώς και η επιθυμία τους για ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή 

διαδικασία (Φραγκούλης, 2014, Φραγκούλης, 2015). 

Για την προώθηση των στρατηγικών της Δια Βίου Μάθησης οι δήμοι σε συνεργασία με τα 

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα. Σκοπός των προγραμμάτων 

είναι η απόκτηση γνώσεων που στοχεύουν πρωτίστως στις αρχές και τους σκοπούς της 

εκπαίδευσης ενηλίκων (εμπλουτισμός γνώσεων, ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων, ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου κλπ)». Στόχοι των προγραμμάτων είναι οι 

ακόλουθοι: 

 Η δημιουργία στους πολίτες κινήτρων για συμμετοχή σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης  

  Η δημιουργία στους πολίτες θετικών στάσεων ως προς τη Δια Βίου μάθηση και τη 

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 

 Η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους πολίτες 

 Η ενίσχυση της ικανότητας για προσαρμογή των πολιτών στις απαιτήσεις ενός συνεχώς 

εξελισσόμενου εργασιακού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος 

 Η ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη (Φραγκούλης, 2014· Φραγκούλης, 2015) 

Σύμφωνα και με την επίσημη ιστοσελίδα των Κ.Δ.Β.Μ. «η μάθηση που παρέχεται στα κατά 

τόπους Προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ. είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων». Βασική προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή των ενηλίκων στα προαναφερόμενα προγράμματα αποτελεί το προσωπικό τους 

ενδιαφέρον καθώς και η επιθυμία τους για ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. 

 

Το Πρόγραμμα «Αγροτική Επιχειρηματικότητα- Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων» 

Το Πρόγραμμα «Αγροτική Επιχειρηματικότητα-Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων» είναι συνολικής 

διάρκειας 25 ωρών και απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις 

και δεξιότητες στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. Αξίζει να επισημανθεί ότι στη περίοδο 

διενέργειας της παρούσας έρευνας, δεν υπήρχε προκαθορισμένο διδακτικό υλικό για τους 

εκπαιδευτές που θα καλούνταν να διδάξουν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Κατά συνέπεια, 

επαφίονταν στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτή να επιλέξει τις επιμέρους θεματικές 

ενότητες του Προγράμματος καθώς και τις εκπαιδευτικές τεχνικές που θα αξιοποιούσε για τη 

διδασκαλία κάθε ενότητας. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προαναφερόμενου προγράμματος και με 

στόχο την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στη μαθησιακή διαδικασία αξιοποιήθηκαν 

σε υψηλό βαθμό από τους εκπαιδευτές βιωματικές συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές. 

Με δεδομένο ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι αποτελούν βασικό δομικό στοιχείο σε 

κάθε διεργασία δια βίου μάθησης, παρουσιάζουν μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Κόκκος, 

2005,·Knowles, Holton & Swanson, 2012, Rogers & Horrocks, 2010), οι εκπαιδευτές ενηλίκων 

οφείλουν να προσαρμόζουν αναλόγως την εφαρμοζόμενη διδακτική τους μεθοδολογία.  

Τα τελευταία χρόνια, τόσο στη διεθνή όσο και στην εγχώρια επιστημονική βιβλιογραφία, έχουν 

καταγραφεί αρκετές έρευνες οι οποίες συνδέουν τη δια βίου μάθηση με την αγροτική 

επιχειρηματικότητα. Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες εστιάζουν στη σημασία που έχουν οι 
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εκπαιδευτικές δράσεις προώθησης της αγροτικής επιχειρηματικότητας (Karlan & Valdivia, 2011), 

υπερτονίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι (συνήθως εν ενεργεία 

αγρότες) οι οποίοι προσέρχονται σε διαδικασίες δια βίου μάθησης (Meccheri&Pelloni, 2006) και 

προτείνουν δράσεις διασύνδεσης της δια βίου μάθησης με την αγροτική επιχειρηματικότητα και τη 

γεωργική εκπαίδευση (Χαρατσάρη, 2011, Κουλαουζίδης & Κουτσουρής, 2005). Αξίζει να 

αναφέρουμε πως μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες έρευνες οι οποίες να 

επικεντρώνονται στη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθείται στη διδασκαλία των επιμέρους 

θεματικών αντικειμένων της αγροτικής επιχειρηματικότητας και ειδικότερα στις απόψεις και στις 

αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευομένων. 

 

Βιωματική Μάθηση  

 

Στην απλούστερη μορφή της, βιωματική μάθηση είναι η μάθηση μέσα από την κατάλληλη 

αξιοποίηση της εμπειρίας, ή αλλιώς η μάθηση μέσα από την πράξη. Μάθηση μέσα από την 

εμπειρία σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι πρώτα εκτίθενται σε μια εμπειρία και μετά ενθαρρύνονται 

να αναστοχαστούν πάνω σε αυτή και να αναπτύξουν νέες γνώσεις, νέες ικανότητες, νέες 

δεξιότητες, νέες στάσεις και συμπεριφορές (Φίλλιπς, 2004:4).Σε αυτή την περίπτωση οι 

εκπαιδευόμενοι απαιτείται περισσότερο να πράττουν παρά να ακούν και μάλιστα καλούνται να 

σκεφτούν και να αναστοχαστούν σχετικά με όσα έκαναν (Jackson & Caffarela, 1994). 

Αν επιχειρούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό της βιωματικής μάθησης θα υποστηρίζαμε πως με 

τον όρο βιωματική μάθηση αναφερόμαστε στη διαδικασία εκείνη σύμφωνα με την οποία οι 

εκπαιδευόμενοι καλούνται να ζήσουν και ενσυνείδητα να κατανοήσουν τις δικές τους σκέψεις, 

συναισθήματα, δράσεις και αντιδράσεις σε μία κατάσταση. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με το να 

μοιραστούν απλά μια δική τους εμπειρία σχετική με το γνωστικό αντικείμενο, είτε με το να 

συμμετέχουν στην αναπαράσταση μίας κατάστασης – αληθινής ή φανταστικής – την οποία εισάγει 

ο εκπαιδευτής με τη μορφή ενός γεγονότος ή περιστατικού κλπ., και η οποία προσφέρεται 

προκειμένου οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν βαθύτερα τις παραμέτρους της κατάστασης και να 

αναπτύξουν τις σχετικές ικανότητές τους (Πολέμη, 2003: 100). 

Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο του D. Kolb, (Kolb, 1984), η διαδικασία της βιωματικής 

μάθησης μπορεί να περιγραφεί ως ένας κύκλος τεσσάρων σταδίων ο οποίος περιλαμβάνει τέσσερις 

μαθησιακές λειτουργίες – την εμπειρία, τη στοχαστική παρατήρηση, τη γενίκευση και τον 

πειραματισμό. Κάθε φάση της κυκλικής αυτής διαδικασίας συνδέεται άμεσα με την προηγούμενη 

και την επόμενη, αν κάποια από αυτές δεν υλοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, θα επηρεάσει 

αρνητικά τη συνολική διαδικασία μάθησης που στηρίζεται στο βίωμα. Κάθε μαθησιακή διαδικασία 

ξεκινάει από μία συγκεκριμένη εμπειρία επάνω στην οποία οι εκπαιδευόμενοι, αφού τη ζήσουν, 

καλούνται να αναστοχαστούν. Από τα συμπεράσματα που θα βγουν θα προκύψουν θεωρητικές 

αρχές και γενικεύσεις για το τι τελικά έχει επιτευχθεί ως μάθηση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι 

εκπαιδευόμενοι με τον πειραματισμό θα δοκιμάσουν ότι έμαθαν στην πράξη. Έτσι δημιουργείται 

μια νέα εμπειρία, και άρα με την ολοκλήρωση ενός πρώτου κύκλου βιωματικής μάθησης δίνεται το 

έναυσμα για έναν καινούριο κύκλο.  

Ο Jarvis εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στο μοντέλο του Kolb (Merriam & Caffarella, 1999: 

225-226, 284) υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι δεν είναι απλοί αποδέκτες των νέων γνώσεων, και 

εμπειριών. Αντίθετα, αλληλεπιδρούν με το κοινωνικό περιβάλλον, συντελώντας στη διαμόρφωση 

της κοινωνικής πραγματικότητας. Αυτό λοιπόν που θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τη μάθηση 

είναι η δυσαρμονία που εμφανίζεται ανάμεσα στις παρούσες εμπειρίες του ατόμου και στην 

ερμηνεία που είχε δώσει σε ανάλογες εμπειρίες παλιότερα (Jarvis,1999: 69-71). Από τη 

δυσαρμονία αυτή (δηλαδή το νέο βίωμα) είναι δυνατόν να προκύψει μάθηση.  

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διενεργηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων σχετικά με 

την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των αντίστοιχων συμμετοχικών εκπαιδευτικών 

τεχνικών, τεχνικές όπως η συζήτηση, οι ομάδες εργασίας, ο καταιγισμός ιδεών, η μελέτη 

περίπτωσης, το παιχνίδι ρόλων και η προσομοίωση είναι περισσότερο αποτελεσματικές και ως εκ 

τούτου θα πρέπει να προτιμούνται από τους εκπαιδευτές στις επιμέρους μαθησιακές διαδικασίες 
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(Knowles et al., 2012, Ιωάννου & Αθανασούλα-Ρέππα, 2008,·Mac Keracher, 2004). Στο πλαίσιο 

αυτό, και σύμφωνα με τις βασικές αρχές μάθησης ενηλίκων, οι εκπαιδευτές των Κ.Δ.Β.Μ 

καλούνται να υιοθετήσουν τις κατάλληλες κατά περίσταση τεχνικές προκειμένου να εξασφαλίσουν 

τη διαμόρφωση ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος και την ενεργό συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων (Μάρκου, 2014).  

Εκ των πραγμάτων, δεν υπάρχει η «ιδανική» εκπαιδευτική τεχνική και η αποτελεσματικότητα 

κάθε τεχνικής εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περίστασης εφαρμογής της (Knowles 

et al., 2012,·Rogers & Horrocks, 2010, Ιωάννου & Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Σε κάθε περίπτωση, 

ο εκπαιδευτής ενηλίκων καλείται να επιλέγει κάθε φορά τον κατάλληλο συνδυασμό τεχνικών έτσι 

ώστε να εμπλέξει δημιουργικά το σύνολο των εκπαιδευομένων, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις 

αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και τη διασύνδεσή τους με τους επιμέρους στόχους του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

 

Μεθοδολογία Έρευνας 

 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός ποιοτικής και 

ποσοτικής έρευνας με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευομένων σχετικά με τις εκπαιδευτικές τεχνικές που αξιοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης 

των Προγραμμάτων «Αγροτικής Επιχειρηματικότητας-Marketing Αγροτικών Προϊόντων».  

Στόχοι της έρευναςήταν αφενός η σκιαγράφηση του προφίλ των ενήλικων εκπαιδευομένων οι 

οποίοι συμμετέχουν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα,αφετέρου η καταγραφή των απόψεών τους 

αναφορικά με τις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτές στο πλαίσιο 

υλοποίησης των συγκεκριμένων προγραμμάτων.  

Αρχικά, στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας διενεργήθηκαν πέντε εστιασμένες προσωπικές 

συνεντεύξεις με ένα συμμετέχοντα από κάθε Πρόγραμμα. Σκοπός της ποιοτικής έρευνας ήταν να 

αναδείξει βασικούς εννοιολογικούς άξονες και να προετοιμάσει το πλαίσιογια τη μετέπειτα 

διενέργεια της ποσοτικής έρευνας, στοιχειοθετώντας παράλληλα μια πρώτη, διερευνητική 

καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευομένων.  

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της ποσοτικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο 

αποτελεί βασικό ερευνητικό εργαλείο στο χώρο των κοινωνικών επιστημών (Robson, 2010). Κατά 

το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, λήφθηκαν υπόψη οι βασικοί στόχοι της έρευνας, τα 

συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν από τις συνεντεύξεις της ποιοτικής έρευνας καθώς και η 

σχετική με το θέμα μελέτης βιβλιογραφία. Επίσης, επιδιώχθηκε το ερωτηματολόγιο να είναι 

περιεκτικό, σύντομο και κατανοητό έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν στους συμμετέχοντες 

αισθήματα κούρασης και απροθυμίας για συμμετοχήτους στην έρευνα.  

Συνολικά δόθηκαν 75 ερωτηματολόγια από τα οποία συγκεντρώθηκαν 68, με τον βαθμό 

ανταπόκρισης (responserate) να κρίνεται ικανοποιητικός (90,6%). 

Αναφορικά με τους περιορισμούς της έρευνας, αυτοί απορρέουν από το γεγονός ότι η επιλογή 

των συγκεκριμένων Κ.Δ.Β.Μ. έγινε με βάση δειγματοληψία κρίσης ή σκοπιμότητας των ερευνητών 

(Judgemental or Purposive Sampling). Στις κοινωνικές επιστήμες, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

ένας πληθυσμός αποτελείται από μονάδες με διαφορετική προσβασιμότητα, είναι δυνατόν ο 

ερευνητής να προβεί σε εκούσια υποκειμενική επιλογή ενός κατά την κρίση του 

αντιπροσωπευτικού δείγματος το οποίο κατά την αντίληψή του συνάδει με το προφίλ του υπό 

μελέτη πληθυσμού (Fogelman& Comber, 2007, Robson, 2010, Ξεκαλάκη, 1995). Ένας 

περιορισμός αυτής της τεχνικής αφορά την ενδεχομένως περιορισμένη αντιπροσωπευτικότητα του 

δείγματος και κατ’ επέκταση την αδυναμία γενίκευσης συμπερασμάτων, αν και σε πολλές 

περιπτώσεις οι παραπάνω περιορισμοί αναιρούνται από την ευστοχία επιλογής κατάλληλου 

δείγματος από μέρους των ερευνητών (Fogelman & Comber, 2007, Ξεκαλάκη, 1995).  
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Αποτελέσματα Έρευνας 

 

Αρχικά, από την ανάλυση των ερωτηματολογίων επιχειρήθηκε η σκιαγράφηση του προφίλ των 

εκπαιδευομένων που συμμετείχαν στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευομένων 38 ήταν γυναίκες (55,8%), ενώ 30 ήταν άνδρες (44,2%). Η πλειοψηφία των 

εκπαιδευομένων είχε ηλικία μικρότερη των 40 ετών, καθώς 32 από αυτούς είχαν ηλικία 31-40 ετών 

(47%) και 18 είχαν ηλικία 19-30 ετών (26,5%), στοιχείο το οποίο καταδεικνύει πως η θεματική 

ενότητα της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας στα Κ.Δ.Β.Μ προσελκύει ενήλικους εκπαιδευόμενους 

μικρότερης ηλικίας.  

Εξάλλου, σύμφωνα και με έρευνες οι νέοι σε ηλικία είναι περισσότερο δεκτικοί σε διαδικασίες 

δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης στις επιμέρους διαστάσεις της επιχειρηματικότητας (Karlan 

&Valdivia, 2011, Χαρατσάρη, 2011). Στο σύνολο των 68 ερωτηθέντων, 11 από αυτούς (16,2%) 

είχαν ηλικία 41-50 ετών, 6 (8,9 %) είχαν ηλικία 51-60 ετών, ενώ μόλις ένας εκπαιδευόμενος είχε 

ηλικία άνω των 60 ετών.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή του επιπέδου σπουδών των ενήλικων 

εκπαιδευομένων που συμμετείχαν στα συγκεκριμένα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και κατ’ 

επέκταση στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, ένας σημαντικός αριθμός 24 ατόμων (35,3%) ήταν 

πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ 2 άτομα(2,9%) ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων 

σπουδών. Απόφοιτοι Λυκείου ήταν 18 εκπαιδευόμενοι(26,5%), απόφοιτοι Γυμνασίου 4 

εκπαιδευόμενοι (5,9%), ενώ 12 άτομα (17,6%) ήταν πτυχιούχοι ΙΕΚ.  

Από τους ερωτηθέντες, 36 εκπαιδευόμενοι (53%) είχαν συμμετάσχει και στο παρελθόν σε 

κάποια διαδικασία δια βίου μάθησης, ενώ αναφορικά με την εργασιακή κατάσταση των 

ερωτηθέντων, είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία τους (39) ήταν άνεργοι(57,4%), κατά τη 

διάρκεια διενέργειας των Προγραμμάτων. Το προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα 

αποτυπώνεται συνοπτικά στον Πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1. Προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα 

Φύλο Άνδρες 30 – Γυναίκες 38 

Ηλικία 19-30, 31-40, 41-50, 51-60, >60 

 18  32  11  6  1  

Επίπεδο 

Σπουδών 

Γυμνάσιο, Λύκειο, ΙΕΚ, ΤΕΙ/ΑΕΙ, Μεταπτυχιακό 

  4   18  12  24   2 

Προηγούμενη 

συμμετοχή σε 

Προγράμματα 

Δια Βίου Μάθησης 

 

Ναι  Όχι 

 32   36 

Εργαζόμενοι 

 

Ναι   Όχι 

 29   39 

 

Στη συνέχεια της έρευνας, ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να αναφέρουν το κατά πόσο 

χρησιμοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτές τους βιωματικές συμμετοχικές τεχνικές στο πλαίσιο των 

Προγραμμάτων τα οποία παρακολούθησαν. Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία καθώς και τα 

συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις συνεντεύξεις της ποιοτικής έρευνας, το ερωτηματολόγιο 

επικεντρώθηκε σε έξι βασικές διδακτικές τεχνικές: την εισήγηση, τη συζήτηση-διάλογο, την 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο (ομάδες εργασίας), τη μελέτη περίπτωσης (casestudy), το παιχνίδι 

ρόλων και τον καταιγισμό ιδεών.  
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Όπως συνάγεται από τις απαντήσεις των εκπαιδευομένων (Πίνακας 2), οι τεχνικές οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν σε υψηλό βαθμό από τους εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων 

ήταν η αφενός η εισήγηση- διάλεξη και αφετέρου η συζήτηση-διάλογος.  

Η εισήγηση, αν και δεν συνάδει με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς θεωρείται μη 

συμμετοχική εκπαιδευτική τεχνική, η οποία δεν προάγει την αμφίδρομη επικοινωνία και την 

αλληλεπίδραση εκπαιδευτή-εκπαιδευομένων, εντούτοις χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από τους 

εκπαιδευτές ενηλίκων (Ιωάννου & Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Αυτό παρατηρείται καθώς σε 

αρκετές περιπτώσεις απλά δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση της ενώ σε κάποιες άλλες 

παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα (Θεοδώρου, 2012, Κόκκος, 1998). Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, η εισήγηση προτιμάται, όταν πρέπει σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να 

μεταδοθεί μεγάλος όγκος πληροφοριών και γνώσεων, καθώς και για την εισαγωγή ενός θέματος ή 

την ανάλυση εννοιών (Θεοδώρου, 2012).  

Από την άλλη, η εκπαιδευτική τεχνική της συζήτησης θεωρείται σαφώς περισσότερη 

ενεργητική και συμμετοχική καθώς ενθαρρύνει τη δημιουργία κλίματος επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτή-εκπαιδευομένων αλλά και μεταξύ των ίδιων των 

εκπαιδευομένων (Vella, 2002, Καρατζά & Φίλλιπς, 2007). Έτσι, σε αντίθεση με την εισήγηση, η 

συζήτηση ενδείκνυται να χρησιμοποιείται στις επιμέρους μαθησιακές διεργασίες της εκπαίδευσης 

ενηλίκων (Κόκκος, 1998).  

Πολύ υψηλό ποσοστό χρήσης, υπήρξε και στη τεχνική της εργασίας σε ομάδες καθώς 63 

ερωτώμενοι (92,6%), ανέφεραν πως η χρήση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής τεχνικής 

ενδείκνυται στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς ενισχύει τη συνεργατικότητα, την αλληλεγγύη και 

την αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων (Jaques, 2001, Θεοδώρου, 2012, Rogers & Horrocks, 

2010).  

Μέσα από την αξιοποίηση των ομάδων εργασίας η έκφραση της γνώμης καθίσταται πιο 

ελεύθερη, η ανταλλαγή απόψεων περισσότερο αυθόρμητη ενώ παράλληλα αναπτύσσεται πνεύμα 

αμοιβαίας συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων (Φραγκούλης & Φραντζή, 

2010). Σε κάθε περίπτωση, στη αποτελεσματική αξιοποίηση της συγκεκριμένης τεχνικής, 

σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων ο οποίος καλείται να παρέχει επαρκή 

καθοδήγηση στις ομάδες εκπαιδευομένων σχεδιάζοντας δομημένες δραστηριότητες και 

διαμορφώνοντας ένα συγκροτημένο πλαίσιο λειτουργίας τους (Jaques, 2001).  

Επίσης, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, η τεχνική της μελέτης περίπτωσης 

χρησιμοποιήθηκε σε ποσοστό 77,9% όπως ανέφεραν 53 συμμετέχοντες στην έρευνα ενώ κάπως 

μικρότερα ποσοστά χρήσης καταγράφηκαν στο παιχνίδι ρόλων, καθώς η συγκεκριμένη 

εκπαιδευτική τεχνική χρησιμοποιήθηκε σε ποσοστό (64,7%) όπως ανέφεραν 44 ερωτηθέντες. Το 

ίδιο παρατηρήθηκε με την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνικής του καταιγισμού ιδεών η οποία 

χρησιμοποιήθηκε σε ποσοστό (63,2%) όπως ανέφεραν 43 από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. 

Αξίζει να επισημανθεί πως η μελέτη περίπτωσης ως συμμετοχική εκπαιδευτική τεχνική, ειδικότερα 

στο γνωστικό πεδίο της αγροτικής επιχειρηματικότητας, μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς μέσα από 

την προσέγγιση συγκεκριμένων παραδειγμάτων, καθώς και επιτυχημένων καινοτόμων 

επιχειρηματικών δράσεων στον αγροδιατροφικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης οι 

εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναλύσουν σε βάθος συγκεκριμένα στοιχεία και να 

εξάγουν συμπεράσματα, αναπτύσσοντας παράλληλα τη κριτική σκέψη και την αναλυτική τους 

ικανότητά (Θεοδώρου, 2012).  

 

Πίνακας 2. Χρήση Εκπαιδευτικών Τεχνικών στα Προγράμματα 

«Αγροτικής Επιχειρηματικότητας-MarketingΑγροτικών Προϊόντων» 

Εκπαιδευτική Τεχνική Συχνότητα χρήσης Ποσοστό χρήσης 

Εισήγηση  68/68 100% 
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Συζήτηση-Διάλογος 68/68 100% 

Ομάδες εργασίας  63/68 92,6% 

Μελέτη Περίπτωσης 53/68 77,9% 

Παιχνίδι Ρόλων  44/68 64,7% 

Καταιγισμός Ιδεών  43/68 63,2% 

 

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους ενήλικους εκπαιδευόμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους 

σχετικά με τις εκπαιδευτικές τεχνικές με τις οποίες διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των 

Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. Έτσι, με βάση την πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert, οι 

εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να εκφράσουν το κατά πόσο σχημάτισαν θετική ή αρνητική άποψη για 

κάθε μια από τις έξι συγκεκριμένες τεχνικές. Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 3, οι ίδιοι οι 

εκπαιδευόμενοι εξέφρασαν θετικότερες απόψεις για τις περισσότερο συμμετοχικές τεχνικές, οι 

οποίες ειδικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται ότι προάγουν την αλληλεπίδραση 

εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων (Russell, 2006, Rogers & Horrocks, 2010).  

Πιο συγκεκριμένα, για την τεχνική των ομάδων εργασίας σχημάτισαν θετική άποψη 44 

εκπαιδευόμενοι (64,7%) και μάλλον θετική 20 εκπαιδευόμενοι (29,4%) ενώ 4 συμμετέχοντες 

(5,9%) εξέφρασαν ούτε θετική ούτε αρνητική άποψη για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική τεχνική. 

Το παραπάνω εύρημα πιστοποιεί το γεγονός ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι βρίσκουν ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και σε πολλές περιπτώσεις 

προτιμούν να διδάσκονται με την τεχνική των ομάδων εργασίας (Jaques, 2001, Θεοδώρου, 2012).  

Στο ίδιο πλαίσιο διατυπώθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευομένων και για τη χρήση της τεχνικής 

της συζήτησης καθώς 42 συμμετέχοντες (61,7%) εξέφρασαν θετική άποψη, ενώ μάλλον θετική 

άποψη διατύπωσαν 21 συμμετέχοντες (30,9%).  

Αναφορικά με την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών τεχνικών: μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι 

ρόλων και καταιγισμού ιδεών, όπως καταγράφεται στον Πίνακα 3, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευομένων εξέφρασαν επίσης θετικές απόψεις, με τη σημαντική διαφορά όμως ότι ένα 

υπολογίσιμο ποσοστό διατύπωσε επιφυλακτική άποψη σε σχέση με τη χρήση τους. Πιο 

συγκεκριμένα, διατύπωσαν ουδέτερη άποψη για το παιχνίδι ρόλων 16 εκπαιδευόμενοι (23,5%), για 

τον καταιγισμό ιδεών 13 εκπαιδευόμενοι (19,1%) και για τη μελέτη περίπτωσης 7 εκπαιδευόμενοι 

(10,3%). 

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι για την τεχνική της εισήγησης, ένας σημαντικός αριθμός 25 

εκπαιδευομένων (36,8%) διατύπωσε μάλλον αρνητική άποψη ενώ 34 από τους ερωτηθέντες (50%) 

διατύπωσαν ούτε αρνητική, ούτε θετική άποψη. Μόλις 3 εκπαιδευόμενοι (4,4%) διατύπωσαν 

μάλλον θετική άποψη, ενώ 2 εκπαιδευόμενοι (8,8%) αμιγώς θετική άποψη. Όπως διαφαίνεται από 

τα παραπάνω δεδομένα, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι δεν προτιμούν να διδάσκονται με την τεχνική 

της εισήγησης, η οποία κατά κανόνα θεωρείται μη ενεργητική και μη συμμετοχική (Θεοδώρου, 

2012, Ιωάννου & Αθανασούλα-Ρέππα, 2008).  
 

Πίνακας 3. Απόψεις των εκπαιδευομένων για τις Εκπαιδευτικές Τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν 

στα συγκεκριμένα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης 
 

 

Μέθοδος 

 

Αρνητική 

Μάλλον 

Αρνητική 

Ούτε 

αρνητική, 

ούτε 

θετική 

Μάλλον 

θετική 

 

Θετική 

 

Σύνολο 

Εισήγηση  4 25 34 3 2 68  

Συζήτηση-       
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Διάλογος 0 0 5 21 42 68  

Ομάδες εργασίας  0 0 4 20 44 68  

Μελέτη 

Περίπτωσης 

 

1 

 

2 

 

7 

 

31 

 

27 

 

68  

Παιχνίδι Ρόλων  3 2 16 30 17 68  

Καταιγισμός Ιδεών  3 1 13 29 25 68  

 

Ακολούθως, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να εκφράσουν τις απόψεις τους 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών, τα οποία κατά την εκτίμηση των εκπαιδευομένων 

επηρεάζουν τη διδακτική μεθοδολογία που εφαρμόζεται σε ένα Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. 

Με βάση την προϋπάρχουσα βιβλιογραφία (Rogers & Horrocks, 2010, Russell, 2006, 

MacKeracher, 2004) καθώς και τα συμπεράσματα των συνεντεύξεων της ποιοτικής έρευνας, η 

ερώτηση επικεντρώθηκε σε τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών: την ηλικία, το 

επίπεδο σπουδών, την επιμόρφωσή τους στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και την 

επιμόρφωσή τους στο γνωστικό αντικείμενο της αγροτικής επιχειρηματικότητας.  

Όπως καταδεικνύεται από τον Πίνακα 4, σύμφωνα με την εκτίμηση των ίδιων των 

εκπαιδευομένων(47/68) (69,1%), η επιμόρφωση των εκπαιδευτών τους στο πεδίο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων έχει σημαντική επίδραση στις μεθόδους διδασκαλίας που επιλέγουν να χρησιμοποιούν 

στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων «Αγροτική Επιχειρηματικότητα- Marketing Αγροτικών 

Προϊόντων». Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε κάποιες περιπτώσεις οι εκπαιδευτές ενηλίκων δεν είναι 

εξοικειωμένοι με τη χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και ως εκ τούτου η επιμόρφωσή 

τους αποκτά βαρύνουσα σημασία (Ιωάννου & Αθανασούλα-Ρέππα, 2008).  

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, δυο ακόμη χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών τα 

οποία επιδρούν στις τεχνικές που επιλέγουν να χρησιμοποιούν στα προαναφερόμενα προγράμματα, 

είναι αφενός η ηλικία τους και αφετέρου το επίπεδο σπουδών τους (Πίνακας 4).  

Συγκεκριμένα, 38 εκπαιδευόμενοι (55,9%) εξέφρασαν την άποψη ότι η ηλικία επιδρά πάρα 

πολύ ενώ 44 από τους εκπαιδευόμενους (50%) θεώρησαν ότι και το επίπεδο σπουδών του 

επιμορφωτήεπηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις εκπαιδευτικές τεχνικές που επιλέγει να 

χρησιμοποιήσει ένας εκπαιδευτής κατά την άσκηση του διδακτικού του έργου. Σε σύγκριση με τα 

τρία προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, η επιμόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο, φαίνεται να 

επιδρά σε μικρότερο βαθμό στην επιλογή των επιμέρους εκπαιδευτικών τεχνικών (Πίνακας 4).  

 

Πίνακας 4. Κατά πόσο επιδρούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών στη διδακτική 

μεθοδολογία που επιλέγουν 
 

Χαρακτηριστικό Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 
Πάρα 

Πολύ 
Σύνολο 

Ηλικία 1 4 13 12 38 68  

Επίπεδο Σπουδών 0 0 8 26 34 68  

Επιμόρφωση στην 

εκπαίδευση 

ενηλίκων 

 

0 

 

0 

 

9 

 

12 

 

47 

 

68  

Επιμόρφωση στο 

γνωστικό 

αντικείμενο 

 

8 

 

8 

 

14 

 

21 

 

17 

 

68  
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Συμπεράσματα 

 

Σε μια εποχή που η ελληνική οικονομία αναζητά αναπτυξιακές διεξόδους από την παρατηρούμενη 

ύφεση των τελευταίων ετών, η προώθηση της αγροτικής επιχειρηματικότητας μπορεί να συνδράμει 

στην επανεκκίνηση του αγροδιατροφικού τομέα (Koutsoukos & Iakovidou, 2013). Στο πλαίσιο 

αυτό, οι στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης ενηλίκων στο πεδίο της αγροτικής επιχειρηματικότητας 

καλούνται να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στους συμμετέχοντες. Με δεδομένο 

ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι αποτελούν βασικό δομικό στοιχείο κάθε δράσης εκπαίδευσης 

ενηλίκων, οι απόψεις τους αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές τεχνικές έχουν ιδιαίτερη 

σημασία και η διερεύνησή τους μπορεί να συμβάλλει στην εν γένει βελτίωση των συγκεκριμένων 

προγραμμάτων.  

Όπως συμπεραίνεται από την παρούσα έρευνα, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι που 

παρακολουθούν τα πρόγραμμα αγροτικής επιχειρηματικότητας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης 

είναι στη πλειονότητά τους, νέοι, άνδρες και γυναίκες κάτω των 40 ετών, οι περισσότεροι εκ των 

οποίων είναι άνεργοι. Οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι προτιμούν να διδάσκονται με βιωματικές 

συμμετοχικές ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως τη συζήτηση, τις ομάδες εργασίας, το 

παιχνίδι ρόλων, τη μελέτη περίπτωσης και τον καταιγισμός ιδεών, οι οποίες προάγουν την 

αμφίδρομη επικοινωνία και ενισχύουν την αλληλεπίδραση εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων. 

Επιθυμούν να έχουν ενεργητικό ρόλο στη διεργασία της μάθησης και να αξιοποιούνται τα βιώματα 

και οι εμπειρίες τους σε αυτή. Οι προαναφερόμενες εκπαιδευτικές τεχνικές παρέχουν αυτή την 

δυνατότητα και επιπρόσθετα συμβάλλουν ώστε η μάθηση να γίνεται ποιοτικότερη και 

αποτελεσματικότερη. 

Από τη συγκεκριμένη έρευνα ενισχύεται η αντίληψη πως η βιωματική μάθηση κατέχει 

εξέχουσα θέση στη διεργασία της εκπαίδευσης ενηλίκων. Εξάλλου, οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

θεωρούν ότι η επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών επηρεάζεται από συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών, μεταξύ των οποίων σημαντική θέση κατέχει η επιμόρφωσή τους 

στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

 

Προτάσεις 

 

Για την αποτελεσματική υλοποίησητων προγραμμάτων «Αγροτική Επιχειρηματικότητα - Marketing 

Αγροτικών Προϊόντων» απαραίτητη κρίνεται η επιμόρφωση των επιμορφωτών τόσο στο πεδίο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων όσο και στο πεδίο του σχεδιασμού διδακτικών ενοτήτων και της 

αξιοποίησης κατάλληλων βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών. Κατά συνέπεια, η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτών, θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της διδακτικής τους 

πρακτικής. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η υλοποίηση ταχύρρυθμων επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως.  

Παράλληλα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων μπορεί να λειτουργήσει ο 

θεσμός mentoring,στο πλαίσιο του οποίου ένας έμπειρος εκπαιδευτής ενηλίκων με κατάλληλο 

θεωρητικό υπόβαθρο στο πεδίο της διδακτικής μεθοδολογίας εκπαίδευσης ενηλίκων μπορεί να 

καθοδηγήσει και να υποστηρίξει στο έργο τους νεότερους εκπαιδευτές. 
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 

Χαρίκλεια Μανάβη  

 

 

 

Περίληψη 

 

H εκπαίδευση ενηλίκων, ως πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής, παρουσιάζεται στη συναφή 

βιβλιογραφία ως παράγοντας κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και μέσο 

κοινωνικής αλλαγής. Ουσιαστική κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική υφίσταται από τη στιγμή 

που υπάρχει σαφής προσδιορισμός των αναγκών που η εκπαίδευση έρχεται να καλύψει. Τις 

τελευταίες δεκαετίες οι μεταβλητές της δημογραφίας αλλάζουν σταθερά και συνεπάγονται 

καινούργιες κατευθύνσεις ανάπτυξης σε σχέση με τις θεμελιώδεις αρχές της οικονομίας και την 

επίτευξη της κοινωνικής ισορροπίας. Η ανεργία, η φτώχεια, οι εθνικές μειονότητες, είναι 

πραγματικότητες που μεταβάλλονται και απαιτείται η εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών για τη 

λειτουργική διαχείρισή τους. Ο διάλογος, η αλληλεπίδραση και η συνεργασία των κοινωνικών 

φορέων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο μπορούν να συμβάλλουν στην έγκυρη συλλογή και 

γνωστοποίηση των απαραίτητων για διοικητικούς και προγραμματικούς σκοπούς δεδομένων αλλά 

και στην λειτουργικότερη παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων γενικότερα.  

Σκοπός του παρόντος εργαστηρίου είναι να ενημερώσει τους/τις συμμετέχοντες-ουσες για το 

ρόλο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής, να τους/τις ευαισθητοποιήσει 

σχετικά και να βελτιώσει τις δεξιότητές τους ως προς την ανάπτυξη του διαλόγου και ενός πεδίου 

κοινής δράσης σε τοπικό επίπεδο. 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνική πολιτική, εκπαιδευτική πολιτική, στρατηγικές διοργανωτικής 

αλληλεπίδρασης 

 

 

Εισαγωγή 

 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η πολιτική δεν είναι όπως η ιατρική τέχνη, στην οποία κυριαρχεί η 

δεξιότητα του ειδικού, αλλά όπως η οικοδομική και η μαγειρική, όπου βαρύνουσα είναι η γνώμη 

του αποδέκτη «οἰκίαν οὐ μόνον ἐστὶ γνῶναι τοῦ ποιήσαντος, ἀλλὰ καὶ βέλτιον ὁ χρώμενος αὐτῇ 

κρινεῖ».(Αριστοτέλη, Πολιτικά,1282
α 

σσ. 19-22). Απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να συμμετέχει το 

σύνολο των πολιτών με κριτική και προτάσεις στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν, είναι 

η αύξηση της γνώσης, η εκλαΐκευσή της και η λειτουργική ένταξή της στην καθημερινή ζωή. Τη 

δυνατότητα αυτή παρέχει η οργάνωση της εκπαίδευσης ενηλίκων (Μανάβη, 2000; Wolff, 1995). 

Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν εργαστήριο μας εισάγει σε μια προσπάθεια να εξετάσουμε την 

οργάνωση της εκπαίδευσης ενηλίκων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και να συζητήσουμε τη 

σχέση της με την κοινωνική πολιτική και την ευρύτερη τοπική ανάπτυξη.  
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Κοινωνική Πολιτική 

 

Σύμφωνα με το Finch, κοινωνική πολιτική είναι «η κυβερνητική δράση που στοχεύει να εγείρει την 

κοινωνική αλλαγή ∙ ένας μηχανισμός εντοπισμού των ανθρώπινων αναγκών και επινόησης των 

μέσων κάλυψής τους∙ ένας μηχανισμός επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων, αναδιανομής της 

δικαιοσύνης, ένταξης των ευπαθών ομάδων» (Jarvis, 1989, σ. 167). Η κοινωνική πολιτική, όπως 

προκύπτει από την παραπάνω προσπάθεια ορισμού, αφορά στη δυνατότητα έκφρασης, ιεράρχησης 

και κάλυψης κοινωνικών αναγκών σύμφωνα με τις εκάστοτε επιταγές της κοινωνικής δικαιοσύνης, 

έχει ιδεολογικό και ρυθμιστικό χαρακτήρα -στο βαθμό που επηρεάζεται από τους στόχους, το 

περιεχόμενο και το ρόλο του κοινωνικού κράτους και τη σχέση του με τον ιδιωτικότομέα και τα άτυπα 

δίκτυα- συμβάλλει στη ρύθμιση της κοινωνικής αναπαραγωγής και την εξασφάλιση κοινωνικής 

συνοχής και, όντας έννοια δυναμική, ορίζεται και πραγματώνεται διαφορετικά σε κάθε κοινωνική 

πραγματικότητα (Κ. Ε. Δ. Κ. Ε. - Ε. Ε. Τ. Α. Α. Ε., 1995; Κελπανίδη, 1990).  

 

Κοινωνική πολιτική και εκπαίδευση ενηλίκων 

 

Στις ανάγκες που αφορούν στην κοινωνική πολιτική, συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες ή αλλιώς 

δυνατότητες τις οποίες οι πολίτες μπορούν να αξιοποιήσουν. Οι υπηρεσίες αυτές, καθορίζονται από 

τη βάση, με αναφορά στους χρήστες των προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών, δηλαδή τα άτομα και 

τις ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικής ένταξης, απειλούνται με αποκλεισμό και, 

γενικά, βρίσκονται σε ευπαθή κατάσταση, όπως οι άνεργοι, οι άστεγοι κ.ο.κ. Η κοινωνική πολιτική σε 

σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων αφορά στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση ή η τοπική 

αυτοδιοίκηση χρησιμοποιεί την εκπαίδευση στο ευρύτερο κοινωνικό σύστημα (Jarvis, 1989; Μανάβη, 

2000).H εκπαίδευση ενηλίκων στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής προσεγγίζεται από τη 

βιβλιογραφία ως εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής αλλαγής, είτε παρέχεται από εκπαιδευτικό 

φορέα είτε από φορέα παροχής προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών (Duke, 1989). 

Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνική πολιτική δεν είναι πάντα σαφής στο ευρύ κοινό, 

καθώς ενίοτε η παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και 

οι στόχοι της τοπικής κοινωνίας δεν συμπίπτουν με τους στόχους της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η 

αντίθετη προοπτική, προϋποθέτει ανάλυση των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών 

φαινομένων ικανή να προσδιορίσει τους κοινωνικούς δείκτες-κλειδιά που απαιτούνται για μια 

λειτουργική εκπαιδευτική πολιτική (OECD, 1973). Επίσης, πέρα από την επίγνωση των 

εντοπισμένων αναγκών, προϋποθέτει ευελιξία απέναντι στις τρέχουσες κοινωνικοπολιτισμικές και 

οικονομικές εξελίξεις, δυνατότητα που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικά τα εγκατεστημένα 

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι δημογραφικές αλλαγές, η ανεργία, η φτώχεια, οι 

εθνικές μειονότητες και οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις που συνεπάγονται -τόσο σε σχέση με τις 

θεμελιώδεις αρχές της οικονομίας όσο και σε σχέση με την επίτευξη της κοινωνικής ισορροπίας- 

είναι πραγματικότητες που συνεχώς μεταβάλλονται και απαιτούν στρατηγικές ικανές να τις 

αντιμετωπίσουν(Bertelsen, 1965; Towensend & Edwin, 1977).  

Στην πλειοψηφία τους οι βιβλιογραφικές αναφορές συγκλίνουν στο ότι ουσιαστική κοινωνική 

και εκπαιδευτική πολιτική υφίσταται από τη στιγμή που υπάρχει σαφής προσδιορισμός των 

υφιστάμενων αναγκών τις οποίες η εκπαίδευση ενηλίκων έρχεται να καλύψει και προτείνουν 

λύσεις ήδη από τη δεκαετία του ’50. Χαρακτηριστική, η προσέγγιση της λειτουργικής μάθησης 

(Action Learning), που, όχι μόνο εμπλέκει ενεργά όσους βιώνουν προβληματικές καταστάσεις, 

αλλά –χωρίς να αποκλείει συνεργασία με τοπικές υπηρεσίες και ειδικούς- τους ωθεί να 

συνεργάζονται ώστε να έχουν τον έλεγχο ή και τον κύριο ρόλο σε όλες τις διαδικασίες 

αντιμετώπισης των καταστάσεων αυτών. Αρκετές είναι και οι επιμέρους πρακτικές που 

προτείνονται με αφορμή την εν λόγω προσέγγιση ή και άλλα θεωρητικά ερείσματα, όπως η 

σύσταση περιφερειακών γραφείων εκπαίδευσης ενηλίκων κ.ο.κ. (Revans, 1988). Επίσης, με 

επιπρόσθετα κριτήρια την έγκυρη συλλογή των απαραίτητων για τον προγραμματισμό δεδομένων, 

τη διασφάλιση ποιότητας στην παροχή εκπαιδευτικών δράσεων αλλά και κριτήρια που αφορούν σε 

διεθνή επιστημονικά δεδομένα και στην ενσωμάτωση της χώρας μας στην ευρωπαϊκή κοινότητα, 
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προτείνεται η ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου και της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικές οργανώσεις, δημόσιες υπηρεσίες εθνικής εμβέλειας, 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, Ευρωπαϊκούς οργανισμούς κ.ο.κ. (Εμμανουήλ, 1981; 

Κerckhofs & Κουτρούκης, 2006; OECD, 1992, 1967).  

Μια τακτική παροχής ευέλικτων σε σχέση με τις τρέχουσες ανάγκες εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, στην οποία διεθνώς δεν έχει δοθεί μεγάλη προσοχή παρόλη την αναγκαιόητά της, 

είναι η σύσταση «λειτουργικών» τοπικών επιτροπών. Επιτροπών με κύρος, αντιπροσωπευτικότητα, 

δύναμη απέναντι στο κράτος αλλά, κυρίως, με την απαραίτητη για τους στόχους της δυναμική ως 

προς την τεχνογνωσία και τη διαθεσιμότητα των μελών τους (Cervero, 1988; Duke, 1989; Revans, 

1988; Towensend&K. Edwin 1977).Στην παροχή διαβίου εκπαίδευσης, η θέσπιση ενός ευνοϊκού 

πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους φορείς, με κοινό στόχο την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως έχει σημειωθεί σε προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί την 

ιδεατή προοπτική (Apps, 1989; Cervero, 1988; Reed, 1988; Towencend & Edwin, 1977). Ιδίως στο 

πλαίσιο όπου που όλοι οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να παίξουν κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση 

της πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων για το είδος της δράσης που πρέπει να αναπτυχθεί, 

θεμελιώνεται η παροχή ανθρωπιστικής εκπαίδευσης. Οι Cervero και Young (1987) περιγράφουν 

τρεις λειτουργικές στρατηγικές συνεργασίας ανάμεσα σε παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης. 

Ζητούμενο στην πρόταση αυτή είναι οι φορείς σε μια πρώτη διαβάθμιση ως προς το βαθμό 

συντονισμού μεταξύ τους να αλληλοβοηθούνται σε μια adhoc βάση έστω και χωρίς ισχυρή 

αλληλεξάρτηση (Στρατηγική της Συμβολής Cooperation), σε μια δεύτερη διαβάθμιση να 

συντονίζουν τις δράσεις τους βάσει της υψηλής τεχνογνωσίας και των δυνατοτήτων του καθενός 

(Στρατηγική του Συντονισμού Coordination) και σε μια Τρίτη διαβάθμιση να αναπτύσσουν δράσεις 

από κοινού (Στρατηγική της Συνεργασίας Collaboration). (Cervero, 1988; Duke, 1989). 

Στόχος της εισαγωγής δεν ήταν να μελετήσει διεξοδικά το θέμα της εκπαίδευσης ενηλίκων ως 

πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά να δώσει εκείνες τις 

πληροφορίες που στο βιωματικό εργαστήριο θα μπορούσαν να αποτελέσουν το εφαλτήριο για την 

ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλειών. 

 

Απολογισμός Εργαστηρίου 

 

Το εργαστήριο διήρκεσε μία ώρα και συμμετείχαν δεκαοκτώ (18) άτομα. Ως προς τη δομή του, 

αποτελούνταν από δύο μέρη: α. την εισαγωγική φάση, όπου παρουσιάστηκαν το θέμα, οι βασικοί 

προβληματισμοί και οι στόχοι του εργαστηρίου καθώς και οι δραστηριότητες που περιελάμβανε, 

και β. την Εργασία σε ομάδες. Στο πλαίσιο των ομαδικών δραστηριοτήτων, τα μέλη των 

ομάδων,προσομοιώνοντας αντιπροσώπους παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων, κλήθηκαν να 

συστήσουν Τοπικές Επιτροπές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και να εργαστούν βάσει των παρακάτω 

επιμέρους στόχων: 

 να ενημερωθούν για το ότι υπάρχουν στρατηγικές εκπαιδευτικής πολιτικής που 

μπορούν να αναπτυχθούν σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης στην εκπαίδευση ενηλίκων 

 να καταλάβουν τη σχέση ανάμεσα σε κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική 

 να καταλάβουν με ποιο τρόπο φορείς, κοινωνικές ομάδες και οργανισμοί μπορούν να 

συνεργάζονται και να διασφαλίζουν έτσι το καλύτερο αποτέλεσμα αναφορικά με την κάλυψη 

των εκπαιδευτικών αναγκών των πολιτών. 

 να μελετήσουν στρατηγικές διοργανωτικής αλληλεπίδρασης (συνεργασίας) ανάμεσα 

σε παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων ή και ανάμεσα σε διάφορους φορείς 

 να οργανώσουν εφαρμόσιμες προτάσεις διοργανωτικής αλληλεπίδρασης σε σχέση με 

το φορέα που αντιπροσωπεύουν. 

 να εργαστούν σε ομάδες αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους  

 Να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες της ενσυναίσθησης, της συνεργασίας, της 

διαχείρισης της πληροφορίας, της λήψης απόφασης και της ανάληψης δράσης. 
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Στην πράξη, η επίτευξη των παραπάνω στόχων μεθοδεύτηκε ως εξής: οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να σχηματίσουν τρεις τοπικές επιτροπές εκπαίδευσης ενηλίκων και να υλοποιήσουν 

ομαδικές δραστηριότητες με τη βοήθεια της συντονίστριας και των έντυπων οδηγιών που τους 

δόθηκαν (βλπ. Παράρτημα). Στη συνέχεια, οργανώθηκε ο τρόπος ομαδικής εργασίας που θα 

διασφάλιζε την άριστη συνεργασία και συμμετοχή. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναλάβουν 

συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα βασισμένοι στις ατομικές τους δεξιότητες (βλπ. Παράρτημα, 

Πίνακας 1). Η πολυμορφία των οργανισμών, των ευρύτερων κοινωνικών στόχων τους, του τρόπου 

με τον οποίο οργανώνουν την παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών, είναι ενδεικτική για το πώς 

μετουσιώνεται η θεωρία σε πράξη, σε σχέση με τις εκάστοτε κοινωνικοπολιτικές, ιδεολογικές και 

οικονομικές συνθήκες. Ένα από τα πλαίσια ταξινόμησής τους που έχουν προταθεί σε επίπεδο 

βιβλιογραφίας, επιλέχθηκε -με κριτήριο τους στόχους του εργαστηρίου. Οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να υποθέσουν ότι ο κάθε ένας τους εκπροσωπεί ένα φορέα του Δήμου του (πραγματικού 

ή φανταστικού) και να καταγράψουν ενδεικτικά φορείς/ιδιώτες που παρέχουν εκπαίδευση 

ενηλίκων/επαγγελματική κατάρτιση στο Δήμο τους ή και μπορούν να στηρίξουν την παροχή 

εκπαίδευσης ενηλίκων (βλπ. Παράρτημα, Πίνακας 2. Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικής Δυναμικής 

του Δήμου). Σε ένα σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων, συντονιστής είναι αυτός που βρίσκεται 

ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και στον εκπαιδευτή. Έρχεται σε επαφή με το άτομο που ψάχνει 

εκπαιδευτική υποστήριξη και είναι σε θέση να το ενημερώσει για τις επιλογές που του 

προσφέρονται και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διεκδικήσει αυτή που τον ενδιαφέρει. 

Ως συντονιστής μπορεί να λειτουργεί ο δήμαρχος, ο αναπτυξιακός σύμβουλος, ο διευθυντής μιας 

τοπικής υπηρεσίας εκπαίδευσης ενηλίκων κ. α. Στην αρμοδιότητά του είναι να έρχεται σε επαφή με 

την κοινότητα ή τα συνοικιακά συμβούλια, με τους εκπαιδευτές που απασχολούνται με συμβάσεις 

έργου στην εκπαίδευση ενηλίκων, με άλλα πρόσωπα που ασχολούνται με κοινωνικά θέματα, όπως 

επισκέπτες υγείας, αρχηγούς κέντρων νεολαίας κ.α. προκειμένου να αντλήσει ιδέες, να καταγράψει 

ανάγκες και να ελέγξει την επιτυχία των προσπαθειών που ήδη έχουν εφαρμοστεί αλλά και να 

συνδέσει τις προσπάθειες όλων των φορέων, βλ. σχετικά C. Towensend / K. Edwin, 1977, σσ.126-

127. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναθέσουν την αρμοδιότητα αυτή σε ένα από τα μέλη της 

επιτροπής που σχημάτισαν (βλπ. Παράρτημα, Πίνακας 3. Επιλογή Συντονιστή Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων).  

Η ανεργία, η φτώχεια, ο αναλφαβητισμός, οι εθνικές μειονότητες είναι πραγματικότητες που 

συνεχώς μεταβάλλονται. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν βάσει της ομάδας αναφοράς του φορέα που 

εκπροσωπούσαν υποθετικά να διερευνήσουν σε επίπεδο ομάδας συναφείς εκπαιδευτικές ανάγκες 

στο Δήμο τους που θα μπορούσαν να καλυφθούν μέσα από την εκπαίδευση ενηλίκων (βλπ. 

Παράρτημα, Πίνακας 4. Καταγραφή Εκπαιδευτικών Αναγκών). Η παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων 

από την τοπική αυτοδιοίκηση διαπνέεται από συγκεκριμένους ιδεολογικούς προσανατολισμούς. 

Στον παρόν εργαστήριο, κάθε επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει πάνω σε ένα θεμελιώδες ερώτημα 

και να μετουσιώσει την απάντηση σε συγκεκριμένες προτάσεις για εφαρμογή: Οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες των πολιτών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού πρέπει να καλύπτονται από 

την πολιτεία/τοπική αυτοδιοίκηση ή όχι και γιατί; (βλπ. Παράρτημα, Πίνακας 5. Επιλογή 

Κοινωνικής/Εκπαιδευτικής Πολιτικής).  

Στη συνέχεια, με γνώμονα τις Στρατηγικές συνεργασίας κατά Cervero &Young (1987), οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν τη στρατηγική συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς που θα 

θέλανε να ισχύει στο δήμο τους ως προς την ανάπτυξη δραστηριοτήτων επαγγελματικής 

κατάρτισης (βλπ. Παράρτημα, Πίνακας 6. Επιλογή Στρατηγικής Συνεργασίας ανάμεσα σε Φορείς 

Παροχής). Η υποστήριξη της εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί μια μορφή διοργανωτικής 

αλληλεπίδρασης. Οι μορφές που παίρνει ποικίλλουν σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση. Κάθε μέλος 

της επιτροπής κλήθηκε να αναλάβει εκ μέρους του φορέα που εκπροσωπεί μία ή περισσότερες 

αρμοδιότητες σε σχέση με την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης (βλπ. Παράρτημα, Πίνακας 7. 

Αρμοδιότητες Φορέων ως προς την Παροχή Εκπαίδευσης Ενηλίκων). Στο τέλος, οι επιτροπές 

εκπαίδευσης ενηλίκων κλήθηκαν να αποτυπώσουν σε χαρτόνι το αποτέλεσμα των συζητήσεών 

τους με αφορμή τα παραπάνω ζητήματα και να προετοιμάσουν την παρουσίασή τους στην 

ολομέλεια. Στην τελική φάση έγινε η παρουσίαση (βλπ. Πίνακας 8. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 
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Εργαστηρίου). Αξιοσημείωτο ήταν το πόσο εύκολα τα μέλη των ομάδων μπήκαν στο ρόλο που 

ανέλαβαν και εργάστηκαν με ενδιαφέρον και δημιουργικά, προτείνοντας καινοτόμες λύσεις. Οι 

επιτροπές στη χαρτογράφηση των εκπαιδευτικών φορέων ανέφεραν μεταξύ άλλων τις δημοτικές 

βιβλιοθήκες, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα ΚΑΠΗ των Δήμων, τις φιλαρμονικές, τους 

συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν προγράμματα 

ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης στο προσωπικό τους, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και φροντιστήρια, 

την πολιτική προστασία του Δήμου, τις ένοπλες δυνάμεις (σώματα ασφαλείας) και άλλους φορείς, 

με κριτήριο το ότι μπορούν να συμβάλουν άμεσα και έμμεσα στην οργάνωση και παροχή 

προγραμμάτων που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση ατόμων ευπαθών ομάδων. Επίσης, η 

πρώτη επιτροπή επέλεξε ως Συντονιστή Εκπαίδευσης το διευθυντή της δημοτικής βιβλιοθήκης, 

επειδή θεώρησε ότι είναι ένα άτομο αποδεκτό κοινωνικά, δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, είναι 

μόνιμος υπάλληλος και αποτελεί σημείο αναφοράς στην τοπική κοινωνία. Από τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες που εντόπισαν όλες οι επιτροπές, προκύπτει ότι δίνουν προτεραιότητα στην ενίσχυση της 

τοπικής οικονομίας, την κοινωνική ένταξη ανέργων και αστέγων, την εξοικείωση ανέργων 

επιστημόνων ή και δημοτικών υπαλλήλων με τη σύνταξη προτάσεων και την υλοποίηση 

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Δύο από τις Επιτροπές επέλεξαν για το Δήμο τους τη στρατηγική του 

Συντονισμού (coordination) με κύρια επιδίωξη να καλύψουν τις πραγματικές επιμορφωτικές 

ανάγκες όλων των πολιτών τους και η τρίτη Επιτροπή τη στρατηγική της Συνεργασίας με 

προβλέποντας μάλιστα την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των ωφελουμένων σε εξατομικευμένο 

επίπεδο. ΄Οπως σημειώθηκε, αρκετές φορές οι άνεργοι παρακολουθούν τα προγράμματα που είναι 

διαθέσιμα άσχετα με τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, τα άμεσα επαγγελματικά τους σχέδια ή τη 

ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το γεγονός αυτό προκαλεί στους συμμετέχοντες ματαίωση και στους 

οδηγεί τελικά στο να απαξιώνουν στο μέλλον τη δύναμη της εκπαίδευσης ως εργαλείο για την 

αλλαγή της προβληματικής συνθήκης που βιώνουν.  

Στην τελική φάση του εργαστηρίου, έγινε, σε ολομέλεια, απολογισμός των δραστηριοτήτων 

και αξιολόγηση. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αν η διαδικασία στην οποία συμμετείχαν μπορεί σε 

κάποιο βαθμό να εφαρμοστεί στο χώρο εργασίας τους, σε ομάδες όπου συμμετέχουν εθελοντικά ή 

και στο δήμο τους και κλήθηκαν να σκεφτούν και να μοιραστούν συγκεκριμένες ιδέες που θα 

μπορούσαν να προτείνουν στους αρμόδιους ή και να αναλάβουν. Το γενικότερο συμπέρασμα στο 

οποίο συμφώνησαν όλοι οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο ήταν ότι η παροχή εκπαίδευσης 

ενηλίκων και επαγγελματικής κατάρτισης σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, μέσα από πρακτικές 

διαλόγου και συνεργασίας ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες και τις πραγματικές 

ανάγκες των εκάστοτε ωφελουμένων και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ομαδική εργασία: φάση 1η «Συμμετέχω την Επιτροπή Εκπαίδευσης Ενηλίκων του 

Δήμου μου» Χαρτογραφώ τη Δυναμική του Δήμου μου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» και 

«Ορίζω Συντονιστή Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Δήμο μου» (Εκτιμάται ότι θα χρειαστείτε: 

10 λεπτά) 

 

Πίνακας 1: Ανάληψη ρόλων στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας 

Φάση 1
η
, Δραστηριότητα α: Ανάληψη ρόλων στο πλαίσιο της 

ομαδικής εργασίας  

Οδηγίες: Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις παρακάτω αρμοδιότητες, 

βάσει των δεξιοτήτων σας και αφού συζητήσετε σύντομα με τα μέλη της 

ομάδας σας. Σε περίπτωση περισσότερων από τέσσερις σε κάθε ομάδα, 

παρακαλώ μοιραστείτε αρμοδιότητες (Εκτιμάται ότι θα χρειαστείτε 3 

λεπτά) 

Α. Συντονιστής: (α) συντονίζεις τη συζήτηση, (β) ελέγχεις το επίπεδο 

θορύβου και (γ) φροντίζεις όλα τα μέλη της ομάδας να εκφράζουν την 

άποψή τους.  



 

 
 

487 

Β. Υπεύθυνος Εργασίας: (α) κατανέμεις το υλικό (φωτοτυπίες, χαρτόνια, 

κ. α.) και, στο τέλος, επιστρέφεις το επικουρικό υλικό στη συντονίστρια, 

(β) φροντίζεις ώστε όλα τα μέλη να κατανοήσουν το έργο που ανέλαβαν 

και (γ) να ασχολούνται με το έργο τους, χωρίς να απομακρύνονται από την 

ομάδα. 

Γ. Γραμματέας: (α) κρατάς το πρωτόκολλο της συνεργασίας της ομάδας. 

(β) γράφεις την ώρα εκκίνησης και φροντίζεις να τηρείται το χρονικό 

πλαίσιο υλοποίησης της κάθε φάσης (γ) ελέγχεις την ισότιμη κατανομή του 

χρόνου σε όλες τις φάσεις, κ.ο.κ. 

Δ. Αναγνώστης/Εκπρόσωπος της ομάδας: (α) διαβάζεις το έντυπο υλικό 

με τις ασκήσεις, τις οδηγίες και τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στην 

ομάδα σου και (β) ζητάς διευκρινήσεις από τη συντονίστρια αν 

χρειαστεί,(γ) παρουσιάζεις στην ολομέλεια τις απόψεις ή το αποτέλεσμα 

της εργασίας της ομάδας σου. 

 

Πίνακας 2: Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικής Δυναμικής 

Φάση 1
η
, Δραστηριότητα β: Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικής Δυναμικής 

του Δήμου μου 

Οδηγίες: Σε επίπεδο ομάδας, παρακαλώ υποθέστε ότι ο κάθε ένας από εσάς 

εκπροσωπεί ένα φορέα του Δήμου σας (πραγματικού ή φανταστικού). 

Χαρτογραφήστε το Εκπαιδευτικό Προφίλ του Δήμου που αντιπροσωπεύετε. 

Καταγράψτε ενδεικτικά φορείς / ιδιώτες που παρέχουν εκπαίδευση ενηλίκων 

στο Δήμο ή και μπορούν να στηρίξουν την παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων. 

(Εκτιμάται ότι θα χρειαστείτε 5 λεπτά) 

Φορείς παροχής Εκπ. Ενηλίκων  Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικού 

Προφίλ Δήμου: 

Yπηρεσίες-Ιδρύματα εξολοκλήρου ή 

μερικώς χρηματοδοτούμενα από το 

κράτος (σχολεία, πανεπιστήμια, ΙΕΚ, 

ΚΔΒΜ, τεχνικές σχολές, συνδικάτα, 

βιβλιοθήκες, μουσεία, ένοπλες 

δυνάμεις & φυλακές κ.α.). 

 

Ανιδιοτελείς-Αυτοστηριζόμενες 

υπηρεσίες-ιδρύματα (που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

θρησκείας, της υγείας, των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων κ.ο.κ.). 

 

Ιδιώτες (π.χ. ιδιωτικά σχολεία, 

εκπαιδευτικά προγράμματα 

επιχειρήσεων, φροντιστήρια κ.ο.κ.). 

 

Μη οργανωμένες (άτυπες) 

μαθησιακές ευκαιρίες (όπως αυτές 

που παρουσιάζονται στα ταξίδια, 

στις δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου και στην καθημερινή 

οικογενειακή ζωή) 

 

Φορείς που δεν παρέχουν Εκπαίδευση 

γενικότερα αλλά θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν υποστηρικτικά 
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Πίνακας 3:Επιλογή Συντονιστή Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Φάση 1
η
, Δραστηριότητα γ:Επιλογή Συντονιστή Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων στο Δήμο μου 
Οδηγίες: Αναθέστε την αρμοδιότητα του Συντονιστή Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων σε ένα από τα μέλη της ομάδας σας. (Εκτιμάται ότι θα 

χρειαστείτε 2 λεπτά) 

Σε ένα σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων, συντονιστής είναι αυτός που 

βρίσκεται ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και στον εκπαιδευτή. Έρχεται σε 

επαφή με το άτομο που ψάχνει εκπαιδευτική υποστήριξη και είναι σε θέση να 

το ενημερώσει για τις επιλογές που του προσφέρονται και τους τρόπους με 

τους οποίους μπορεί να διεκδικήσει αυτή που τον ενδιαφέρει. Ως συντονιστής 

μπορεί να λειτουργεί ο δήμαρχος, ο αναπτυξιακός σύμβουλος, ο διευθυντής 

της τοπικής υπηρεσίας εκπαίδευσης ενηλίκων κ. α. Στην αρμοδιότητά του 

είναι να έρχεται σε επαφή με την κοινότητα ή τα συνοικιακά συμβούλια, με 

τους δασκάλους που απασχολούνται με συμβάσεις έργου στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, με άλλα πρόσωπα που ασχολούνται με κοινωνικά θέματα, όπως 

επισκέπτες υγείας, αρχηγούς κέντρων νεολαίας κ.α. προκειμένου να αντλήσει 

ιδέες, να καταγράψει ανάγκες και να ελέγξει την επιτυχία των προσπαθειών 

που ήδη έχουν εφαρμοστεί αλλά και να συνδέσει τις προσπάθειες όλων των 

φορέων (Towensend& Edwin, 1977, σ.126). 

Επιλογή: Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Δήμο μας επιλέχθηκε 

ο/η……………………………………………………………………………… 

 

 

Ομαδική εργασία: φάση 2η: «Πώς θα χρησιμοποιήσω την εκπαίδευση ενηλίκων στην τοπική 

κοινωνία» 

 

Πίνακας 4: Καταγραφή Εκπαιδευτικών Αναγκών 

Φάση 2
η
, Δραστηριότητα α:Καταγραφή Εκπαιδευτικών Αναγκών 

στο Δήμο μου 
Οδηγίες: Η ανεργία, η φτώχεια, ο αναλφαβητισμός, οι εθνικές 

μειονότητες είναι πραγματικότητες που συνεχώς μεταβάλλονται. Βάσει της 

ομάδας αναφοράς του φορέα που εκπροσωπείτε, διερευνήστε σε επίπεδο 

ομάδας συναφείς εκπαιδευτικές ανάγκες στο δήμο σας που θα μπορούσαν 

να καλυφθούν μέσα από την εκπαίδευση ενηλίκων. Αναφέρετε 

τουλάχιστον τρεις εκπαιδευτικές ανάγκες (Εκτιμάται ότι θα χρειαστείτε 5 

λεπτά) 

 

Πίνακας 5: Επιλογή Κοινωνικής/Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Φάση 2
η
, Δραστηριότητα β:Επιλογή Κοινωνικής/Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Οδηγίες: Σκεφτείτε και αποφασίστε: Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 

πολιτών πρέπει να καλύπτονται από την πολιτεία/τοπική αυτοδιοίκηση ή 

όχι και γιατί; (Εκτιμάται ότι θα χρειαστείτε 2 λεπτά) 
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Ομαδική εργασία: φάση 3η, Δραστηριότητα α «Διαλέγω την κατάλληλη για το Δήμο μου 

Στρατηγική Συνεργασίας ανάμεσα στους Φορείς» 

 

Πίνακας 6: Επιλογή Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των Φορέων 

Φάση 3
η
, Δραστηριότητα α. Επιλογή Στρατηγικής Συνεργασίας Ανάμεσα σε 

Φορείς Παροχής 

Οδηγίες: Με γνώμονα τις Στρατηγικές συνεργασίας κατά Cervero&Young (1987) όπως 

δίνονται παρακάτω,επιλέξτε τη στρατηγική συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς που θέλετε 

να ισχύει στο δήμο σας ως προς την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

(Εκτιμάται ότι θα χρειαστείτε 5΄λεπτά): 

1. Η Στρατηγική του Μονοπωλίου 

(Monopoly): ο φορέας που παρέχει την 

εκπαίδευση είναι συνήθως ο μοναδικός 

του είδους του σε μια περιοχή ή ο μόνος 

που οργανώνει προγράμματα ενός 

θεματικού πεδίου και δεν έχει την ανάγκη 

συνεργασίας με άλλους φορείς 

 

2. Η Στρατηγική της Παράλληλης δράσης 

(Parallelism): δεν υπάρχει καμία 

συνεργασία ανάμεσα στους φορείς. Κατά 

τύχη πολλοί φορείς παρέχουν τα ίδια 

μαθήματα. Χωρίς να το επιδιώκουν 

αλληλοσυμπληρώνονται, καλύπτοντας 

καλύτερα τις ανάγκες μιας περιοχής σε ένα 

θεματικό πεδίο.  

 

3. Η Στρατηγική του Συναγωνισμού 

(Competition): δύο ή περισσότεροι φορείς 

προσφέρουν προγράμματα πάνω σε ένα 

θέμα, έχοντας επίγνωση του ότι και άλλοι 

κάνουν το ίδιο. Δεν εργάζονται από κοινού 

προκειμένου να πετύχουν κοινούς 

στόχους. Η δράση του ενός όμως μπορεί 

να επηρεάσει τους άλλους με κάποιο 

τρόπο.  

 

4. Η Στρατηγική της Συμβολής 

(Cooperation): οι φορείς 

αλληλοβοηθούνται σε μια adhoc βάση, 

αλλά η αλληλεξάρτηση του ενός από τον 

άλλο είναι σχετικά περιορισμένη.  

 

5. Η Στρατηγική του Συντονισμού 

(Coordination): οι φορείς διασφαλίζουν το 

ότι οι δραστηριότητές τους λαμβάνουν 

υπόψη τις αντίστοιχες δραστηριότητες 

άλλων φορέων σε μια σταθερή βάση. Ο 

συντονισμός των εκπαιδευτικών ενεργειών 

διάφορων οργανισμών από κάποιο φορέα 

συνήθως στηρίζεται στην ειδική 

τεχνογνωσία και στις δυνατότητες του 

καθενός. Ο βαθμός αλληλεξάρτησης 

μεταξύ των φορέων στο μοντέλο αυτό 

είναι υψηλός.  
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6. Η Στρατηγική της Συνεργασίας 

(Collaboration): οι φορείς εργάζονται από 

κοινού στο ίδιο πρόγραμμα με το 

μεγαλύτερο βαθμό αλληλεξάρτησης -σε 

σχέση με τις παραπάνω στρατηγικές. 

 

Η συστηματική συνεργασία αποτελεί την πιο ιδεατή διάσταση της διαβίου 

εκπαίδευσης, κυρίως, γιατί μέσα από τη θέσπιση ενός ευνοϊκού, για τη μεταξύ τους 

συνεργασία, πλαισίου δράσης, εξασφαλίζεται αποτελεσματικότερη απόδοση για 

όλους τους συμμετέχοντες φορείς -κρατικούς ή όχι.  

 

Πίνακας 7: Αρμοδιότητες Φορέων ως προς την Παροχή Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Φάση 3
η
, Δραστηριότητα β:Ανάληψη Αρμοδιοτήτων από τους Φορείς σε σχέση με 

την Παροχή Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Οδηγίες: Διαλέξτε και αναλάβετε ο κάθε ένας για το φορέα που εκπροσωπεί μερικές από 

τις παρακάτω αρμοδιότητες: (Εκτιμάται ότι θα χρειαστείτε 3 λεπτά) 

Υποστήριξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Αρμοδιότητα: 

Στρατολόγηση του κατάλληλου προσωπικού  

Ενημέρωση των δημοτών για την οργάνωση των 

προγραμμάτων 

 

Εξασφάλιση και παραχώρηση χώρων για μελέτη, υλοποίηση 

προγραμμάτων κ.ο.κ. 

 

Ηθική και υλική υποστήριξη για την οργάνωση και εφαρμογή 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τοπικούς και όχι 

δημόσιους οργανισμούς -και κυρίως από αυτούς που 

στηρίζονται στην εθελοντική δράση- 

 

Εξασφάλιση χορηγών  

Συντονισμός μέσα από ειδικές επιτροπές  

Ενθάρρυνση της διοργανωτικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα 

στους ίδιους τους φορείς Τ. Α. και άλλους οργανισμούς -

ιδιαίτερα ανάμεσα σε κρατικούς και ιδιωτικούς κ. α. 

 

Καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών των δημοτών  

Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

 

Πίνακας 8: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Εργαστηρίου 

Φάση3
η 

Δραστηριότητα γ: Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Προφίλ και 

στρατηγική συνεργασίας του Δήμου μου(Εκτιμάται ότι θα χρειαστείτε 5 

λεπτά) 

Οδηγίες: Οι αντιπρόσωποι της ομάδας μιλούν για την ομαδική τους εργασία, 

παρουσιάζουν το προφίλ του Δήμου ως προς την εκπαίδευση ενηλίκων και τη 

στρατηγική συνεργασίας που επιλέγουν για το δήμο τους  
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ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ  

ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 
 

 

Καλλιόπη Μέγαρη 
«Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή»  

Βίκτωρ Ουγκώ, 1802-1885 

 

 

 

Περίληψη 

 

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία διευκολύνει την δια βίου προσωπική λειτουργικότητα και βοηθά τους 

ανθρώπους να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Ο σύμβουλος ψυχολόγος σε ένα ΣΔΕ παρέχει 

ψυχολογική υποστήριξη σε ενήλικες και εξασφαλίζει ένα υποστηρικτικό, ασφαλές και δημιουργικό 

περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικό ρόλο που λειτουργεί σε παρεμβατικό, προληπτικό και 

εκπαιδευτικό επίπεδο. Ο σκοπός της Συμβουλευτικής σε ένα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 

Φυλακών είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων, η ενδυνάμωση, η ενθάρρυνση, 

η καθοδήγηση και η διευκόλυνση της συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επίσης, η 

καλλιέργεια δεξιοτήτων που βοηθούν τους εκπαιδευόμενους στην καλύτερη διαχείριση της ζωής 

τους στην φυλακή καθώς και η προετοιμασία τους για κοινωνική επανένταξη και αποκατάσταση 

μετά την αποφυλάκιση τους. Ο σύμβουλος ψυχολόγος πρωταρχικά καλείται ν’ ακούσει και να 

δημιουργήσει το κατάλληλο οριοθετημένο πλαίσιο που επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να 

εκφραστεί. Η παρουσία του εκπαιδευόμενου είναι προαιρετική, βρίσκεται εκεί γιατί το θέλει και 

όχι γιατί του το επιβάλλουν. 

Το πλαίσιο της συμβουλευτικής ψυχολογίας στο ΣΔΕ Φυλακών Διαβατών περιλάμβανε 

δράσεις ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής. Στα πλαίσια της ατομικής συμβουλευτικής η 

διαδικασία του εγκλεισμού αναφέρθηκε ως μια περίπλοκη και τραυματική εμπειρία, η οποία 

συνεπάγεται τη βίαιη αποκοπή από το οικείο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό 

περιβάλλον και περικλείει στερήσεις σε διάφορους τομείς της ζωής. Στα πλαίσια της ομαδικής 

συμβουλευτικής διενεργήθηκε εργαστήριο θετικής ψυχολογίας. Στο εργαστήριο αυτό η έμφαση 

δόθηκε στις έννοιες ευτυχία, αισιοδοξία, ελπίδα και στο θετικό τρόπο σκέψης μέσα από βιωματικές 

ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων, όπου οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία για προσωπική έκφραση 

και ανταλλαγή απόψεων.  

Λέξεις κλειδιά: σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, σύμβουλος ψυχολόγος, φυλακές, εκπαίδευση 

ενηλίκων, σωφρονιστικό κατάστημα, θετική ψυχολογία 

 

 

Συμβουλευτική Ψυχολογία σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

 

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει 

την δια βίου προσωπική λειτουργικότητα και βοηθά τους ανθρώπους να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. 

Επιπλέον, προωθεί τη θέσπιση προσωπικών στόχων και προσφέρει θετικά μοντέλα, με βάση τα 

οποία μπορεί κανείς να ενδυναμώσει τα προτερήματά του και να δώσει στον εαυτό του τη 

δυνατότητα για βέλτιστη λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής (Μαλικιώση-Λοίζου, 2012). 
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Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) παρέχουν στους εκπαιδευόμενους μια δεύτερη ευκαιρία 

για εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. Οι εκπαιδευόμενοι αυτοί, πολλές φορές 

ανήκουν σε ευάλωτες και αρκετές φορές σε περιθωριοποιημένες κοινωνικά ομάδες. Τα ΣΔΕ 

παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την 

υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το 

απολυτήριο του Γυμνασίου. Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη), ενώ 

υπάρχουν 63 ΣΔΕ σε όλη την Ελλάδα. Από τα σχολεία αυτά, 8 λειτουργούν μέσα σε σωφρονιστικά 

καταστήματα, συγκεκριμένα στα καταστήματα κράτησης Κορυδαλλού, Διαβατών Θεσσαλονίκης, 

Γρεβενών, Λάρισας, Πάτρας, Δομοκού, Τρικάλων και Ελεώνα Θηβών (Ζωάκου, 2012). 

Ο σύμβουλος ψυχολόγος σε ένα ΣΔΕ παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και εξασφαλίζει ένα 

υποστηρικτικό, ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικό ρόλο που λειτουργεί σε 

παρεμβατικό, προληπτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Σε παρεμβατικό επίπεδο βοηθά τους 

συμβουλευόμενους να διαχειριστούν άμεσα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε σημαντικούς 

τομείς της ζωής τους και σε προληπτικόεπίπεδο τους βοηθά να προετοιμαστούν για τυχόν 

δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Τέλος, σε εκπαιδευτικό επίπεδο βοηθά στην 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και την αποφυγή δυσλειτουργικών συμπεριφορών με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, με τις γνώσεις που τους παρέχει στη συμβουλευτική διαδικασία. Ένας 

σύμβουλος ψυχολόγος συνεργάζεται με ένα ευρύ κοινωνικό δίκτυο όπως είναι οι εκπαιδευτικοί του 

σχολείου, ο διευθυντής του σχολείου, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας και η ευρύτερη κοινωνία.  

 

Ο εγκλεισμός και οι επιπτώσεις του  
 

Ο Goffman (1968, σελ. 11), στο βιβλίο του τα Άσυλα, ορίζει ως άσυλο "…ένα μέρος διαμονής και 

εργασίας, όπου ένας μεγάλος αριθμός ατόμων διαχωρίζονται από την ευρύτερη κοινότητα για ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και διάγουν ένα περιοριστικό και αυστηρά διαχειριζόμενο τρόπο 

ζωής". Η φυλακή, μαζί με τα ψυχιατρεία, τα μοναστήρια, τους οίκους ευγηρίας, τυφλών αποτελούν 

ολοκληρωτικά (total) άσυλα.  

Mολονότι ο βασικός σκοπός της φυλάκισης είναι ο σωφρονισμός και η επανακοινωνικοποίηση, 

η φυλακή έχει μάλλον εγκληματογόνο ρόλο. Στον ρόλο αυτό αναφέρονται οι ερευνητές ήδη από τις 

αρχές του προηγούμενου αιώνα. Οι διαπιστώσεις αυτές τεκμηριώθηκαν εμπειρικά λίγα χρόνια 

αργότερα μέσα από πλήθος ερευνών (Τσαλίκογλου, 1996). Σύμφωνα με τον Σωφρονιστικό 

Κώδικα, «ο περιορισμός της ελευθερίας είναι ο σκοπός στον οποίο εξαντλείται η επιβολή μιας 

ποινής κατά της ελευθερίας» (Μαργαρίτης & Παρασκευόπουλος, 2003, σελ. 52). Μέσω του 

περιορισμού, λοιπόν, της ελευθερίας επιδιώκεται η τιμωρία του παραβάτη, η μείωση της 

εγκληματικότητας (μέσω της αποτροπής), ο σωφρονισμός και η επανένταξη των κρατουμένων, η 

προστασία του κοινού και η αποκατάσταση (ή επανόρθωση) των πληττόμενων από τα 

διαπραχθέντα εγκλήματα (Maquire, Morgan & Reiner, 2007). Επιπλέον, η φυλακή ευθύνεται για 

την υγεία, ασφάλεια και την ευεξία των κρατουμένων (Groves, 2004). 

Τα χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωτικού ασύλου, πάντα κατά τον Goffman, είναι τα ακόλουθα: 

Ο κόσμος του κρατούμενου, του ασθενή εμπεριέχεται στην ολότητα του ιδρύματος, με 

περιορισμένη πρόσβαση στον έξω κόσμο, π.χ. επισκέψεις από φίλους ή συγγενείς. Υπάρχει μια 

ιεραρχία στην εξουσία και δύναμη, ενώ σε γενικές γραμμές - αλλά όχι πάντα - το προσωπικό έχει 

την εξουσία και όχι οι κρατούμενοι. Το ίδρυμα είναι ένας οργανισμός, όπου υπάρχουν κανόνες & 

κανονισμοί και για τους κρατούμενους και για το προσωπικό, καθώς επίσης και εντολές για υπακοή 

και συμμόρφωση σε αυτούς τους κανόνες. Υπάρχει ο ρόλος του κρατούμενου και ο ρόλος του 

προσωπικού. Ως οργανισμός, το ίδρυμα έχει σκοπούς και στόχους. Η φυλακή πρέπει να λειτουργεί 

με τέτοιο τρόπο ώστε να εκπληρώνει τις απαιτήσεις και τη λειτουργία “της φυλάκισης”. Για να 

επιτευχθούν οι στόχοι του ιδρύματος, οι δραστηριότητες μέσα σε αυτό οργανώνονται σύμφωνα με 

ένα “ορθολογιστικό πλάνο”: υπάρχει χρονοδιάγραμμα που κανονίζει τις κινήσεις και τη 

συμπεριφορά των κρατουμένων (έτσι υπάρχει συνεχής τάξη και σταθερότητα), με πολύ λίγα 

περιθώρια προσωπικής ζωής(Goffman, 1968).  
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Η διαδικασία του εγκλεισμού είναι μια περίπλοκη και τραυματική εμπειρία για τον 

κρατούμενο. Συνεπάγεται: τη βίαιηαποκοπή του ατόμου από το οικείο του οικογενειακό και 

κοινωνικό του περιβάλλον και την εξίσου βίαιη ένταξή του σε ένα άγνωστο με αρνητικές 

αναπαραστάσεις περιβάλλον, με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως π.χ. η δομή της φυλακής 

στηρίζεται στην απομόνωση και στο διαχωρισμό. Υπάρχει διατάραξη των οικογενειακών σχέσεων 

του κρατούμενου, επαγγελματική και οικονομική κατάρρευση, έλλειψη προοπτικής για κοινωνική 

ή επαγγελματική αποκατάσταση (ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της φυλάκισης και όταν έχει 

επιβληθεί μια μεγάλη ποινή), τέλος και ίσως και το πιο σημαντικό, ο εγκλεισμός συνεπάγεται το 

στιγματισμό του κρατούμενου και την πρόσληψή του ως "κακό", "επικίνδυνο", "εγκληματία", 

"φυλακισμένο" (Ρηγούτσου, 2005). Σύμφωνα με τον Sykes (1958), ο εγκλεισμός ενός ατόμου στη 

φυλακή συνεπάγεται διάφορες στερήσεις:  

- Στέρηση της ελευθερίας: Οι κινήσεις των ατόμων μέσα στη φυλακή είναι πολύ 

περιορισμένες, σε έναν περιορισμένο χώρο και οι επαφές με το ευρύτερο οικογενειακό και 

κοινωνικό περιβάλλον είναι σημαντικά λιγότερες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια 

συναισθηματικών σχέσεων και τη μοναξιά. Πάνω απ' όλα όμως υπάρχει η ηθική καταδίκη 

του ατόμου από την κοινότητα, που εκφράζεται με τη στέρηση της ελευθερίας, ως τιμωρία 

για τις πράξεις του ατόμου.  

- Στέρηση αγαθών και υπηρεσιών: Ο εγκλεισμός, συνεπάγεται την απώλεια πολλών και 

σημαντικών υλικών αγαθών και απολαύσεων και αποτελεί για τα άτομα μια οδυνηρή 

απώλεια. Στη χώρα μας οι βασικές υπηρεσίες υγείας και υγιεινής των κρατουμένων δεν 

παρέχονται σε ικανοποιητικό βαθμό. Επίσης, λόγω του υπερπληθυσμού, οι διατροφικές 

ανάγκες των κρατουμένων δεν φαίνεται να καλύπτονται, όπως και οι ανάγκες για 

εκπαίδευση, ψυχαγωγία και προσωπικό χώρο.  

- Σεξουαλική στέρηση: Ο εγκλεισμός αποτελεί ένα συμβολικό "ευνουχισμό" του ατόμου, 

καθώς του στερεί οποιαδήποτε ευκαιρία για σεξουαλικές σχέσεις. Αν και σωματικά η 

σεξουαλική στέρηση είναι σημαντική, ψυχολογικά, η έλλειψη σεξουαλικών σχέσεων είναι 

πολύ πιο σοβαρή. Μια κοινωνία ανδρών δημιουργεί άγχος, αφού διαταράσσει την αίσθησης 

της «αρρενωπότητας», μπορεί να εγείρει μια λανθάνουσα ομοφυλοφιλία - με συνέπεια 

αισθήματα ενοχής - και παραμορφώνει σε σημαντικό βαθμό την εικόνα του άνδρα-εαυτού, 

αφού ο βασικός παράγοντας διαμόρφωσης αυτής της εικόνας - οι γυναίκες - απουσιάζει.  

- Στέρηση της αυτονομίας: Στη φυλακή υπάρχουν κανόνες που ρυθμίζουν την 

καθημερινότητα του κρατούμενου, έχοντας ως αποτέλεσμα την έλλειψη αυτονομίας. Επειδή 

αυτοί οι κανόνες τίθενται χωρίς τη συμμετοχή του κρατούμενου, πολλές φορές αυτοί 

εκφράζουν μια έντονη εχθρότητα προς την εξάρτησή τους από τις αποφάσεις του 

προσωπικού και την περιορισμένη δυνατότητα να έχουν προσωπικές επιλογές, αγαθά και 

σεξουαλικές σχέσεις.  

- Στέρηση της ασφάλειας: Ο εγκλεισμός συνεπάγεται την αναγκαστική συμβίωση με 

εκατοντάδες άτομα που μπορεί να έχουν ιστορικό βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς, ή 

που για τον κάθε κρατούμενο προσλαμβάνονται ως "επικίνδυνοι" και "κακοί". Για τους 

νεαρούς κρατούμενους, που αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους, οι συγκρατούμενοί 

τους είναι τα πρότυπα. Για τους ενήλικες κρατούμενους, η φυλακή μπορεί να είναι πηγή 

συνεχούς άγχους, μιας χρειάζεται να διαχειρίζονται το τυχόν εχθρικό περιβάλλον. Αποτυχία 

να διαχειριστούν τις προκλήσεις μπορεί να πυροδοτήσει αισθήματα περιφρόνησης από τους 

άλλους, ενώ αντίθετα, μια επιτυχής αντιμετώπιση μια πρόκλησης (π.χ. επίθεση) μπορεί να 

κάνει τον συγκεκριμένο κρατούμενο πιθανό στόχο. (Ρηγούτσου, 2005). 

- Του προσωπικού χώρου, με την έννοια της ατομικής ψυχολογικής ζώνης προστασίας. 

Επιπλέον, η εμπειρία του εγκλεισμού συνδέεται με συγκεκριμένες ψυχολογικές συνέπειες, 

όπως οι αγχώδεις διαταραχές, οι διαταραχές στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η κατάθλιψη 

και οι απόπειρες αυτοκτονίας και αυτό-τραυματισμοί οι οποίοι μπορούν να συμβούν κατά τα πρώτα 

στάδια του εγκλεισμού και συνδέονται άμεσα με την κατάθλιψη. Σε μερικές περιπτώσεις φαίνεται 

να λειτουργούν ως προσπάθειες ανακούφισης από την ένταση, ενώ γενικά αναγνωρίζονται ως 

"κραυγές αγωνίας" από τους κρατούμενους. Οι Cooke και συνεργάτες (1990, σελ. 61) 
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περιγράφουν: "Οι κρατούμενοι μπορεί να νοιώθουν την ένταση να ανεβαίνει, χωρίς να μπορούν να 

την καταλάβουν, να την ερμηνεύσουν ή να κάνουν κάτι γι' αυτή, μπορεί να βάλουν τις φωνές σε 

κάποιο φύλακα ή σε άλλον κρατούμενο, μπορεί να καταστρέψουν το κελί τους ή να 

αυτοτραυματιστούν". Η μονοτονία της ζωής στη φυλακή και η έλλειψη ερεθισμάτων, αν και δεν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι επιφέρει καταστροφή της γενικής γνωστικής ικανότητας του κρατούμενου, 

έχει όμως ως αποτέλεσμα διαταραχές στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (Cooke et al., 1990).  

Η Ρηγούτσου (2005), αναφέρει ότι κρίσιμοι θεωρούνται οι 5 πρώτοι μήνες του εγκλεισμού. 

Ιδιαίτερα κατά την περίοδο αυτή, οι κρατούμενοι έχουν ελάχιστες ευκαιρίες να μιλήσουν, να 

"δραπετεύσουν" από την κατάσταση ή απλά να περάσουν καλά. Αυτό, σε συνδυασμό με 

εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. τιμωρίες, είδος φυλακής) αλλά και ενδογενείς παράγοντες (π.χ. 

προσωπικότητα), μπορεί να κινητοποιήσει δυσάρεστες ψυχολογικές καταστάσεις. Τέλος μια 

σημαντική κατάσταση είναι ο ιδρυματισμός που περιγράφεται ως η απόλυτη εξάρτηση του ατόμου 

από τη φυλακή. Ο ιδρυματισμός συνοδεύεται με συγκεκριμένες διαταραχές, όπως πρώιμο γήρας, 

διαταραχές της σεξουαλικότητας, αναστολή των ψυχοκοινωνικών δραστηριοτήτων, 

συναισθηματική αδιαφορία και έντονη ερεθιστικότητα (Παπατζανάκη, Πυκνή & Σερέτη, 2008). 

Ενώ σύμφωνα με τον Goffman (1968), υπάρχουν συμπεριφορές που λειτουργούν ως 

μηχανισμοί δευτερογενούς προσαρμογής. Δηλαδή, οι κρατούμενοι υιοθετούν τη δημιουργία 

ταραχών ή στάσεων και τις σύντομες κινήσεις ανώνυμης η μαζικής απείθειας (π.χ. αποχή από το 

φαγητό). Συνολικά, η ανάπτυξη των μηχανισμών άμυνας, δίνει στον κρατούμενο την αίσθηση ότι 

ακόμη διατηρεί κάποιον έλεγχο στη ζωή του. Επιπλέον, του προσφέρει την αίσθηση ενός τρόπου 

ζωής που τον βοηθά να αποφεύγει τις ισοπεδωτικές ψυχολογικές επιδράσεις της μετατροπής της 

κοινωνικής απόρριψης σε απόρριψη του εαυτού. Ο κρατούμενος δηλαδή απορρίπτει αυτούς που 

τον απορρίπτουν και όχι τον εαυτό του.  

Τέλος, ένας άλλος σημαντικός τομέας είναι η ποιότητα ζωής. Οι κρατούμενοι παρουσιάζουν 

χαμηλή ποιότητα ζωής, φτωχή αντιλαμβανόμενη κατάσταση υγείας και υψηλή νοσηρότητα σε 

σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Το ποσοστό νοσηρότητας από χρόνιες και μεταδοτικές ασθένειες 

κατά την είσοδο στη φυλακή είναι υψηλό. Οι χρόνιες ασθένειες, αλλά πολλές φορές και η θεραπεία 

τους, επηρεάζουν δυσμενώς την ποιότητα ζωής και ιδιαίτερα την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με 

την υγεία, η οποία έχει τρεις ευρείες διαστάσεις τη σωματική, την ψυχολογική και την κοινωνική 

(Megari, 2013). Οι κρατούμενοι εμφανίζουν σε μεγάλο βαθμό προβλήματα κατάχρησης 

ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ και καπνίσματος που επηρεάζουν δυσμενώς η ποιότητα ζωής τους 

(Tόγκας, Γκουβάς, & Νικολόπουλος, 2014). 

 

Συμβουλευτική Ψυχολογία σε ΣΔΕ Φυλακών 

 

Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου με σκοπό να 

προσμετρηθεί ο ευεργετικός υπολογισμός της ποινής, επειδή η ποινή τους μειώνεται. Ο σκοπός της 

Συμβουλευτικής σε ένα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φυλακών είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

των εκπαιδευόμενων, η ενδυνάμωση, η ενθάρρυνση, η καθοδήγηση και η διευκόλυνση της 

συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και η προετοιμασία τους για κοινωνική 

επανένταξη και αποκατάσταση μετά την αποφυλάκιση τους (Παπατζανάκη, Πυκνή & Σερέτη, 

2008).  

Συγκεκριμένα, η συμβουλευτική διαδικασία αποσκοπεί στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού 

κινήτρου των συμμετεχόντων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων που τους βοηθούν στην καλύτερη 

διαχείριση της ζωής τους στην φυλακή, στην παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα που 

αφορούν ή ενδιαφέρουν άμεσα τη συγκεκριμένη ομάδα κρατουμένων, και στην απόκτηση 

χρήσιμων κοινωνικών δεξιοτήτων για την αποκατάσταση τους μετά την αποφυλάκιση. Η απόκτηση 

αυτή δεν έχει παθητικό χαρακτήρα, αντίθετα ο συμβουλευόμενος συμμετέχει ενεργά στη 

διαδικασία ενδυνάμωσής του, με τις εμπειρίες του, τις γνώσεις του, και τα συναισθήματά του. Ο 

ψυχολόγος καλείται πρωταρχικά να ακούσει και να δημιουργήσει το κατάλληλο οριοθετημένο 

πλαίσιο που επιτρέπει στον συμβουλευόμενο να εκφραστεί. Η παρουσία του εκπαιδευόμενου είναι 

προαιρετική, βρίσκεται εκεί γιατί το θέλει και όχι γιατί του επιβάλλεται (Παπατζανάκη, Πυκνή & 
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Σερέτη, 2008). Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου, την κοινωνική υπηρεσία και τους ψυχολόγους της φυλακής με ανταλλαγή απόψεων, 

σκέψεων, συναισθημάτων.  

Η επαφή του συμβούλου με το χώρο της φυλακής μπορεί να γεννήσει πολλά διαφορετικά 

ακόμα και αντικρουόμενα συναισθήματα. Σύμφωνα με τη Ρηγούτσου (2005), ο σύμβουλος μπορεί 

να αισθανθεί έκπληξη, φόβο, θυμό, να έχει την αίσθηση ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί κάποιες 

καταστάσεις και από την άλλη πλευρά ότι αναλαμβάνει ένα ρόλο σημαντικό που τον γεμίζει χαρά 

και του δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσει, να προσφέρει. Ο σύμβουλος, όπως και ο εκπαιδευτής, 

αποτελεί για τον κρατούμενο, ο οποίος λόγω του εγκλεισμού του έχει υποστεί τις συνέπειες 

αποδόμησης της προσωπικότητάς του (αδράνεια, ιδρυματοποίηση), ένα μοντέλο ταύτισης, ένα 

γονεϊκό πρότυπο αλλά και ένα παράθυρο στον έξω κόσμο. Ο κρατούμενος θα προσπαθήσει να τον 

μιμηθεί, να τον υποστηρίξει, αλλά και να συγκρουστεί μαζί του, να τον δοκιμάσει για να δει αν 

αντέχει, αυτά που ο ίδιος δεν αντέχει στον εαυτό του (θυμό, ενοχές). Η σχέση λοιπόν Συμβούλου – 

εκπαιδευόμενου είναι έντονα φορτισμένη συναισθηματικά, λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου. Για 

το λόγο, αυτό, ο Σύμβουλος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να κρατήσει τη σωστή 

απόσταση (ούτε πολύ κοντά, ούτε πολύ μακριά) από τον κρατούμενο, προστατεύοντας και τους 

δύο ταυτόχρονα. Να μη δημιουργήσει προσδοκίες στον κρατούμενο, στις οποίες δεν θα μπορέσει ν’ 

ανταποκριθεί (Ρηγούτσου, 2005, σελ.19). 

Ο Σύμβουλος θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή μ’ αυτό που αισθάνεται. Να μην αρνείται τα 

συναισθήματά του, αλλά να τα αναγνωρίζει για να μπορεί να τα διαχειριστεί, αλλιώς η άρνηση 

οδηγεί σε προβολές δικών του αναγκών ή συναισθημάτων, που τελικά τον απομακρύνουν από την 

πραγματικότητα του τί συμβαίνει μέσα στην ομάδα. Χρειάζεται ένας συνεχής επαναπροσδιορισμός 

του τί συμβαίνει, τί αισθάνεται, ποιοι είναι οι στόχοι, ποιες είναι οι δυνατότητες. Στο χώρο των 

φυλακών, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πέρα από την προσωπική αναζήτηση, ο Σύμβουλος θα πρέπει 

να είναι σε διαρκή επαφή με τους άλλους εκπαιδευτές και συμβούλους (Ρηγούτσου, 2005). 

 

Το πλαίσιο της συμβουλευτικής ψυχολογίας στο ΣΔΕ Φυλακών Διαβατών* 

 

Ατομικήσυμβουλευτική 

 

Συμμετέχοντες 

 

Από την αρχή του σχολικού έτους ξεκίνησαν οι ατομικές συνεδρίες (σύμφωνα με τον κώδικα 

Ηθικής και Δεοντολογίας των Ψυχολόγων) μετά από αίτημα των εκπαιδευόμενων. Συγκεκριμένα, 

130 εκπαιδευόμενοι (τμήματα αντρών, γυναικών) συμμετείχαν στην συμβουλευτική διαδικασία 

κατά τη διάρκεια τριών σχολικών ετών. Ο αριθμός των συνεδριών διέφερε ανά τον /την 

συμβουλευόμενο /η σε συνάρτηση με το αίτημα. Η συμμετοχή στη συμβουλευτική διαδικασία 

αποτελείται από μια συνεδρία ως δέκα συνεδρίες. Οι συμβουλευόμενοι, υπήρξαν συνεπείς, άκρως 

συνεργάσιμοι με υψηλό κίνητρο συμμετοχής στη συμβουλευτική διαδικασία. Οι ηλικίες 

κυμαίνονταν από 22-65 έτη (Πίνακας), ενώ το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο ήταν αρκετά χαμηλό. 

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, υπάρχει μια πολυπολιτισμικότητα, στη φυλακή με τους 

συμβουλευόμενους να ανήκουν σε χώρες της Ασίας και των Βαλκανίων (Πίνακας). Ενώ πολλοί 

από αυτούς ανήκαν σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως 

χρήστες, με προβλήματα εθισμού σε εξαρτησιογόνες ουσίες, αλλοδαποί, μετανάστες, χρόνιοι 

ασθενείς (ηπατίτιδα Β & C, AIDS, προβλήματα ψυχικής υγείας) γυναίκες, υπόδικοι, κατάδικοι, 

κρατούμενοι τρίτης ηλικίας και παιδιά με τις μητέρες τους στη φυλακή. 

 

Διαδικασία 

 

Η σύμβουλος ψυχολόγος αρχικά είχε μια ενημερωτική συνάντηση με τον διευθυντή του σχολείου, 

για τη γενικότερη λειτουργία του σχολείου και για τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου πλαισίου σε 

σχέση με την συμβουλευτική δράση. Για την καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευόμενων για το 
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συμβουλευτικό της ρόλο, η σύμβουλος αξιοποίησε μια εκπαιδευτική ώρα σε κάθε τμήμα, με τη 

χρήση ενημερωτικών φυλλαδίων. Κατά τη διάρκεια της ώρας αυτής, της δόθηκε η δυνατότητα να 

εκθέσει στους /στις εκπαιδευόμενους /ες το έργο και τις δυνατότητες της συμβουλευτικής, και να 

διερευνήσει τους τρόπους αξιοποίησης της συνεργασίας (ατομική, ομαδική συνεδρία) ανάλογα με 

τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους. Επιπλέον, συζητήθηκαν οι κοινωνικές αναπαραστάσεις και 

οι τυχόν προκαταλήψεις των εκπαιδευόμενων για τα προβλήματα ψυχολογικής φύσης και την 

συνεργασία με τον ειδικό ψυχικής υγείας. 

Αιτήματα: Τα θέματα που απασχολούσαν τους συμβουλευόμενους ήταν εντός και εκτός του 

σχολικού πλαισίου και είχαν επίδραση στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε συνδυασμό με το 

συγκεκριμένο πλαίσιο εγκλεισμού. Συγκεκριμένα, τα θέματα για τα οποία οι εκπαιδευόμενοι 

ζήτησαν συμβουλευτική υποστήριξη αφορούσαν στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στη φυλακή, 

σε ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων και κοινωνικών ρόλων και τους προβληματισμούς τους για 

την οργάνωση της ζωής τους μετά την αποφυλάκιση τους. Η διαδικασία του εγκλεισμού 

αναφέρθηκε ως μια περίπλοκη και τραυματική εμπειρία, η οποία συνεπάγεται τη βίαιη αποκοπή 

από το οικείο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Περικλείει διάφορες 

στερήσεις, όπως, της ελευθερίας, της αυτονομίας, του προσωπικού χώρου, των υπηρεσιών υγείας 

καθώς και σεξουαλική στέρηση σύμφωνα με το προαναφερθέν θεωρητικό πλαίσιο που περιέγραψε 

και ο Sykes (1958). Επιπλέον, συνεπάγεται το στιγματισμό του ατόμου ως "κακό", "επικίνδυνο", 

"εγκληματία’’, ενώ ο συμβουλευόμενος είχε να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί αυτές τις 

στερεοτυπικές αντιλήψεις. Αναφέρθηκαν υψηλά επίπεδα άγχους και ιδιαίτερα μετατραυματικού 

στρες, κατάθλιψης, αυτοκτονικού ιδεασμού, χωρίς να λείπουν και τα θετικά συναισθήματα, όπως η 

ελπίδα και η αισιοδοξία. 

 

Ομαδική Συμβουλευτική 

 

Διενεργήθηκε εργαστήριο Θετικής Ψυχολογίας με το όνομα «Οικογένεια Ελπίδας». Η θετική 

ψυχολογία με πρωτοπόρους τον Martin Seligman και Mihaly Csikszentmihalyi (1998), εστιάζει στη 

θετική, προσαρμοστική, δημιουργική και συναισθηματική πλευρά της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Η θετική ψυχολογία είναι ο κλάδος της ψυχολογίας ο οποίος ασχολείται με την προαγωγή της 

ευζωίας, της ευημερίας και της ανάπτυξης των ανθρώπων, ώστε αυτοί να απολαμβάνουν το 

δυνατόν περισσότερο τη ζωή τους (Seligman, 1998). Ασχολείται με το τι βοηθά τους ανθρώπους να 

γίνουν καλύτεροι και πιο ευτυχισμένοι, σε αντίθεση με την πιο κλασική προσέγγιση της 

ψυχολογίας η οποία επικεντρώνεται στην ψυχική ασθένεια και σε ό,τι την προκαλεί. Οι 

παρεμβάσεις της θετικής ψυχολογίας μπορούν να συνδράμουν ουσιαστικά στην προσπάθεια των 

ατόμων και των οργανισμών να λειτουργήσουν εύρυθμα και αποτελεσματικά, σε αρμονία με το 

φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον. Η θετική ψυχολογία στηρίζεται αποκλειστικά στη 

συστηματική μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και αναπτύσσεται μέσα από τα ευρήματα των 

επιστημονικών ερευνών, ενώ οι θετικοί ψυχολόγοι δεν θεραπεύουν απλά ψυχικές νόσους 

(Seligman, 1998). 

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο έμφαση δόθηκε στις έννοιες ευτυχία, αισιοδοξία, ελπίδα και στο 

θετικό τρόπο σκέψης μέσα από βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων, όπου οι εκπαιδευόμενοι 

είχαν την ευκαιρία για προσωπική έκφραση και ανταλλαγή απόψεων. Οι εκπαιδευόμενοι ανέφεραν 

ότι αποφάσισαν να συμμετάσχουν στην ομάδα συμβουλευτικής για διαφορετικούς λόγους, όπως: 

• Να απασχοληθούν και να καλύψουν το νεκρό χρόνο και τη μονοτονία μέσα στη φυλακή. 

• Να επικοινωνήσουν με ανθρώπους που μπορούν να τους διευρύνουν τους ορίζοντες. 

• Να αποκτήσουν συγκεκριμένα εφόδια και δεξιότητες ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν 

ορισμένους κοινωνικούς ρόλους, π.χ. του γονέα, του εργαζόμενου. 

• Να διευρύνουν τα ενδιαφέροντα τους και να ανακαλύψουν νέες πλευρές του εαυτού τους αλλά 

και της πραγματικότητας που τους περιβάλλει. 
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Συμπεράσματα 

 

Συνοψίζοντας, ο σύμβουλος ψυχολόγος έχει βασικό ρόλο στο ΣΔΕ φυλακών, ενδυναμώνοντας τη 

συνοχή ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους, με γνώμονα την καλή 

συνεργασία όλων των μελών. Συντελεί ως προς την ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων η οποία 

είναι μια πολυδιάστατη κοινωνική διαδικασία η οποία βοηθά τα άτομα να αποκτήσουν τον έλεγχο 

στη ζωή τους. Είναι πολυδιάστατη έννοια γιατί λαμβάνει χώρα μέσα από κοινωνιολογικές, 

ψυχολογικές, οικονομικές, και άλλες διαστάσεις και γιατί συμβαίνει σε διάφορα επίπεδα, όπως του 

ατόμου, της ομάδας, ή της κοινότητας. Η συμβουλευτική ψυχολογία βοηθά τον εκπαιδευόμενο να 

συνειδητοποιήσει ότι εντάσσεται σ’ ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, όπου τίθενται όρια και κανόνες 

συμμετοχής και παρακολούθησης και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί μέσα στη 

φυλακή και να αισθανθεί μέρος ενός συνόλου, όχι όμως με τρόπο ισοπεδωτικό, αλλά μέσα από 

σεβασμό στις ανάγκες και τη διαφορετικότητά του ως άτομο (Παπατζανάκη, Πυκνή & Σερέτη, 

2008). Επιπλέον, ο σύμβουλος ψυχολόγος προάγει την καλή συνεργασία και κατ’ επέκταση και την 

εξέλιξη, ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους και τον εκπαιδευτή για την θέσπιση και επίτευξη των 

εκπαιδευτικών αλλά και των προσωπικών στόχων τους. Με τον τρόπο αυτό ο κάθε εκπαιδευόμενος 

μπορεί να αποκτήσει μια προοπτική που λειτουργεί τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό 

επίπεδο. 
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Αρμενία 

Ρωσία 

 

Παράρτημα 

Η Συμβουλευτική ψυχολογία με τα μάτια των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ Φυλακών Διαβατών 

«Τι είναι η συμβουλευτική διαδικασία για σένα;» 
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Είμαι σύμβουλος ψυχολόγος στο 3ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης, που 
βρίσκεται στις Φυλακές Διαβατών από το σχολικό έτος 2012 -

2013 ως σήμερα. Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευόμενοι ζήτησαν 
ατομική συνεδρία, παρόλο που η συμβουλευτική δεν είναι 
υποχρεωτική. Σύντομα διαπίστωσα ότι οι εκπαιδευόμενοι 

διαθέτουν έναν τεράστιο ψυχικό πλούτ ο από συναισθήματα και 
σκέψεις που απλά περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία για να 
βγουν στην επιφάνεια. Είναι πράγματι ευτύχημα που τα ΣΔΕ 

έχουν την καινοτομία να διαθέτουν σύμβουλο ψυχολόγο, ώστε 
να βοηθά στη συνολική λειτουργία του σχολείου, που 

προσφέρει  πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία στους μαθητές 
του. Τα συναισθήματα που βίωσα μαζί με τους μαθητές μου σε 
όλη τη διάρκεια της σχολικής τους πορείας, δεν περιγράφονται 

με λόγια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι  τους ευχαριστώ όλους, 
γιατί μου έκαναν το καλύτερ ο δώρο: μου εμπιστεύτηκαν την 

ψυχή τους.  
Καλλιόπη Μέγαρη  
 
 
 

Και  για  το  τέλος  

Μια  προσωπική  μαρτυρία:  
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

«Μαθαίνω πώς ν’ αγαπάω να μαθαίνω» 
 

 

Διονυσία Τριπολίτου 

 

 

 

Περίληψη. 

 

Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας «Μαθαίνω πώς ν΄αγαπάω να μαθαίνω» έχει δημιουργηθεί εδώ και 

δύο χρόνια. Επιδιώκουμε να προσθέσουμε ένα σημαντικό προβληματισμό προτείνοντας τη 

δημιουργία Εργαστηρίων Κοινωνιολογίας, που θα προάγουν τον πολιτισμό, την κοινωνική 

αυτοσυνειδησία και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους πολίτες.Στην πολύπλοκη εποχή που 

βιώνουμε, η κοινωνικοοικονομική κρίση έχει εισβάλλει και προσβάλλει τον οικογενειακό ιστό. Η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να αφουγκραστεί τις ανάγκες της κοινωνίας, παρέχοντας 

συμβουλευτική υποστήριξη και επιμόρφωση στους πολίτες. Το πρόγραμμα «Μαθαίνω πώς 

ν΄αγαπάω να μαθαίνω» παρουσιάζεται αναλυτικά με εικόνες, βιωματικές ασκήσεις αλλά και 

συμπεράσματα, μέσα από την εμπειρία 6 εργαστηρίων, προερχόμενα από τη συνεργασία με παιδιά, 

εφήβουςκαι γονείς. Πώς προετοιμάζουμε τους νέους ανθρώπους στις βασικές αρχές της 

επικοινωνίας για να αναπτύξουν τα στάδια ωρίμανσης στο πεδίο της μάθησης; (Kegan, 1995). 

Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να εκπαιδεύσει τους ενήλικες, να μαθαίνουν στα παιδιά και 

στους εφήβους πώς να διευρύνουν την κριτική τους σκέψη. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων, έτσι ώστε τα παιδιά και οι έφηβοι να ανταπεξέρχονται στις κοινωνικές 

αλλαγές και να διαχειρίζονται τις δυσκολίες, που προκύπτουν στην πορεία της ζωής. Οι γονείς και 

οι εκπαιδευτικοί γίνονται προπονητές στην καθημερινότητα, εμψυχωτές στην οικογένεια και 

πρότυπα στην κοινωνία.Η διαδικασία της μάθησης δεν χρειάζεται επιβολή αλλά αγάπη, 

κατανόηση, παρότρυνση και καθοδήγηση, έτσι ώστε οι «μαθητευόμενοι» να νιώθουν ευτυχισμένοι. 

Η ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης (Gottman,1997) επιτυγχάνεται μέσα από την διερεύνηση 

είκοσι υποενοτήτων.Χτίζουμε τις προϋποθέσεις για ευτυχισμένα παιδιά και για μελλοντικά 

επιτυχημένους ανθρώπους. Διαμορφώνουμε το τρίπτυχο: Όραμα – Προοπτική – Επιλογές.  

Λέξεις-κλειδιά: συμβουλευτική υποστήριξη, μάθηση, αυτοεκτίμηση. 

 

 

Η φιλοσοφία 

«Οι έρευνες στον χώρο της εκπαίδευσης και των νευροεπιστημών έχουν καταστήσει σαφές ότι η 

εκπαίδευση προκειμένου να είναι αποτελεσματική, δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατη, παθητική και 

γραμμική» ( Κωστόπουλος, 2002). 

 

Γιατί τα Εργαστήρια Κοινωνιολογίας;  

 

Για να εκπαιδεύσουμε τους ενήλικες, να μαθαίνουν στα παιδιά και στους εφήβους πώς να μαθαίνουν 

να αγαπούν την μάθηση και να αναπτύσσουν την κριτική τους άποψη. Να εκπαιδεύσουμε, άμεσα, τα 

παιδιά και τους εφήβους. Να συνεργαστούμε ταυτόχρονα με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. 
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Το περιεχόμενο του προγράμματος 

 

Η ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης (Gottman,1997) επιτυγχάνεται μέσα από την διερεύνηση 

των παρακάτω υποενοτήτων. Η κάθε υποενότητα διαρκεί μία (1) ώρα: 

1. Ποιος είμαι/ποια είμαι;  

2. Πώς λύνω το κουβάρι των προβλημάτων μου; 

3. Πώς μαθαίνω να διαβάζω;  

4. Πώς φτιάχνω το πρόγραμμα μου  

5. Πώς διαχειρίζομαι το πρόγραμμα μου;  

6. Πώς χτίζω την αυτοεκτίμηση; 

7. Πώς χτίζω την αυτοπεποίθηση;  

8. Πώς να εκφράζω τα αισθήματα μου;  

9. Ποιες είναι οι βασικές αξίες της ζωής;  

10. Πώς εκφράζω τις αξίες μου;  

11. Ποια είναι τα θέλω μου και τα πρέπει μου;  

12. Γιατί το χάδι είναι κλειδί επικοινωνίας;  

13. Η σχέση μου με την οικογένεια: είμαστε μια ομάδα!  

14. Η σχέση μου με το σχολείο: λειτουργώ ομαδικά!  

15. Η σχέση μου με την κοινωνία: Είμαι μέρος της κοινωνίας  

16. Η σχέση μου με την φύση: Είμαι ένας κρίκος της φύσης.  

17. Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω;  

18. Γιατί είναι πιο εύκολο να μάθω από το να ξεμάθω;  

19. Πώς να χαλαρώνω και να αποχτώ καινούργια δύναμη; 

20. Βάζω στόχους και τους καταφέρνω! 

 

1. Ποιος είμαι/ποια είμαι;  

 

Ο στόχος είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι προερχόμαστε μέσα από διεργασίες, ότι τα κοινωνικά 

στερεότυπα διέπουν τις συμπεριφορές μας και ότι είμαστε μέλος ενός οικογενειακού, σχολικού και 

κοινωνικού συνόλου(Εικόνα 1).Συζητάμε τα κοινωνικά στερεότυπα και την επιρροή τους στην 

καθημερινότητα. Οι μαθητευόμενοι γράφουν τις εμπειρίες τους ή ζωγραφίζουν «Το γενεαλογικό 

μου δέντρο» (Εικόνα 2), «Ζωγραφίζω το σχολείο μου» (Εικόνα 3), «Εγώ και η κοινωνία» (Εικόνα 

4). 

 

2. Πώς λύνω το κουβάρι των προβλημάτων μου; 

 

Κανείς δεν μπορεί να σου δώσει την εντολή να κάνεις πράγματα, εσύ πρέπει να δώσεις την άδεια 

στον εαυτό σου, να κάνεις πράγματα. Ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που έχει γνώση (Τριπολίτου, 

2009). Η προσέγγιση γίνεται μέσα από το βιωματικό «Λύνω το κουβάρι»: Η ομάδα δένεται σε ένα 

σύμπλεγμα. Ένας μαθητευόμενος καλείται να το λύσει και να δημιουργήσει έναν κύκλο. Η 

ανάλυση του βιωματικού σκοπεύει να εξηγήσει ότι το κάθε περίπλοκο πρόβλημα μπορεί να 

επιλυθεί, εφόσον ακολουθήσουμε την παρακάτω μεθοδολογία: Παρατηρώ – είμαι θεατής (αν μείνω 

μέσα στο πρόβλημα γίνομαι μέρος του προβλήματος). Αποδέχομαι το πρόβλημα. Συλλέγω τα 

δεδομένα του προβλήματος. Αρχίζω να επιλύω από το πιο εύκολο σημείο. Βρίσκω πολλαπλές 

εναλλακτικές λύσεις. Πιθανή ανάγκη να αναθεωρήσω. Σκηνοθετώ το δικό μου σενάριο ζωής – 

Γίνομαι πρωταγωνιστής (Εικόνα 5, 6). 

 

3. Πώς μαθαίνω να διαβάζω; 

 

Μαθαίνουμε να κολυμπάμε στη γνώση, να αναλαμβάνουμε ένα ρόλο, να διερευνούμε τις 

λεπτομέρειες, να ψάχνουμε νέες πληροφορίες. Μαθαίνουμε ότι το διάβασμα δεν είναι υπόθεση 

απομνημόνευσης, αλλά αγάπης στη γνώση. Είναι σημαντικό να συνδέεται η γνώση με την κριτική 
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σκέψη και την ανάπτυξη της φαντασίας. Η βιωματική άσκηση που προτείνεται είναι η εξής: 

Πηγαίνουμε στη θάλασσα: Πώς προετοιμάζουμε τη τσάντα μας; Τι παίρνουμε μαζί μας; Όταν 

φθάσουμε στη θάλασσα, τι κάνουμε; Όταν μπούμε στη θάλασσα, τι κάνουμε; Τι το καινούργιο 

ανακαλύπτουμε; Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Κλείνουμε τον κύκλο της εμπειρίας. 

 

4. Πώς φτιάχνω το πρόγραμμα μου; 

 

Ένας από τους βασικούς παράγοντες στην επικοινωνία είναι ο χρόνος και η οργάνωση του χρόνου. 

Πολλές φορές λέμε ότι «δεν έχουμε τον χρόνο να κάνουμε πράγματα» ή ότι «έχω ελεύθερο χρόνο 

και δεν ξέρω τι να τον κάνω». Ο χρόνος είναι η έννοια που εκφράζει τη διαδοχή και τη διάρκεια 

φαινόμενων, ενεργειών, καταστάσεων. Έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε με το 

συμβατό εικοσιτετράωρο. Η προσέγγιση αυτού του θέματος γίνεται με ένα πρωτότυπο και 

συμπληρωματικό τρόπο, από την οπτική γωνία της Συναλλακτικής Ανάλυσης –Transactional 

Analysis (Berne, 1973). Η οργάνωση του χρόνου σε σχέση με τον εαυτό μας, με την οικογένεια και 

μέσα στον κόσμο των επιχειρήσεων υπήρξε για πολύ καιρό το κέντρο βάρους απασχόλησης, τόσο 

στο επίπεδο μελέτης για την κατανόηση των διαπροσωπικών σχέσεων και για την αύξηση της 

παραγωγικότητας μέσα στις επιχειρήσεις, όσο και στο επίπεδο της αποτελεσματικής διανομής του 

χρόνου των ανθρώπων, όταν λειτουργούν μέσα σε οποιαδήποτε ατομική ή ομαδική δραστηριότητα. 

Διαθέτουμε έξι διαφορετικούς τρόπους που καθορίζουν, θετικά ή αρνητικά, την οργάνωση του 

χρόνου μας στο κοινωνικό και επαγγελματικό μας περιβάλλον: η απόσυρση, οι τελετουργίες, το 

χασομέρι, οι δραστηριότητες, τα παιχνίδια (games people play), οι αυθεντικές σχέσεις ή η 

συνάντηση. Αυτοί οι έξι τρόποι στην οργάνωση του χρόνου μάς επιτρέπουν να μετριάσουμε το 

«σχήμα» και τη «ένταση» των συναλλαγών μας.  

 

5. Πώς διαχειρίζομαι το πρόγραμμα μου; 

 

Θα διαπιστώσουμε ότι με την επεξεργασία αυτών των έξι τρόπων, οι οποίοι πολλές φορές ο ένας 

επικαλύπτει τον άλλον, θα απαντήσουμε στο ερώτημα πού κερδίζουμε ή πού χάνουμε χρόνο. Θα 

μπορέσουμε να αποκτήσουμε άριστη επικοινωνία με τον εαυτό μας, με τους άλλους, αλλά και με 

την κοινωνία. Ο καθένας από αυτούς τους τρόπους έχει το νόημά του και τη λειτουργία του στη 

ζωή μας και στη ζωή των οργανισμών. Έχουν τη θετική και την αρνητική τους πλευρά. Είναι 

χρήσιμο να επιλέξουμε τον τρόπο, που θέλουμε να ενεργούμε σε σχέση με τις παρακάτω 

παραμέτρους: 1.Το άτομο ή τα άτομα που έχουν σχέση. 2.Τα προβλήματα που χρήζουν διευθέτηση 

ή το έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί. 3. Τον βαθμό του επείγοντος μιας υπόθεσης (Πίνακας 1). 

Βιωματική άσκηση «Σκέφτομαι και αλλάζω»: Καλούμαστε να σκεφτούμε πού χάνουμε χρόνο και 

αποφασίζουμε να αλλάξουμε την συνήθειά μας (Εικόνα 7). 

 

6. Πώς χτίζω την αυτοεκτίμηση;  

 

Ο κάθε άνθρωπος είναι μία και μοναδική προσωπικότητα. Δίνω και παίρνω –Σέβομαι τον εαυτό 

μου και τους άλλους – Αγαπώ τον εαυτό μου και τους άλλους – Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου 

– Αποδέχομαι την διαφορετικότητα. 

 

7. Πώς χτίζω την αυτοπεποίθηση; 

 

Αναδεικνύουμε ό,τι καλύτερο έχει κάνει ο κάθε συμμετέχων. Για παράδειγμα, φέρνουμε το 

παραμύθι της μαθήτριας Γ΄ Δημοτικού που συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό. Το διαβάζουμε όλοι, 

εναλλάσσοντας την αφήγηση από πρόταση σε πρόταση. Βιώνουμε και αναπαριστούμε την ιστορία, 

διαλέγοντας έναν ρόλο από το παραμύθι. Ενεργοποιούμε και ενδυναμώνουμε τον κάθε ρόλο. Για 

να εμψυχώσουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, κατευθύνουμε την αφήγηση σε ραδιοφωνικό σταθμό κατά 

την διάρκεια εκπομπής παραμυθιών. Γράφει η μητέρα: «Θέλω να σου πω ότι η Όλγα ξετρελάθηκε, 
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το βιβλίο της άρεσε τόσο πολύ!» Είπε το παιδί: «Μαμά, δεν το πίστευα ότι τα παιδιά διάβαζαν το 

παραμύθι μου και ότι δεν το έγραψα μόνο για τον διαγωνισμό» 

 

8. Πώς να εκφράζω τα αισθήματά μου; 

 

Όταν ήμασταν παιδιά, βιαστήκαμε να μεγαλώσουμε. Όταν μεγαλώσαμε, κλείσαμε με αλαζονεία 

την πόρτα στο παιδί, που είναι μέσα μας. Είναι επείγον να το υιοθετήσουμε και να του 

προσφέρουμε όσα έχει στερηθεί (Bradshaw, 1992). Είναι μαγικό να βλέπουμε τον κόσμο με τα 

μάτια ενός παιδιού!  

Βιωματική άσκηση: «Ανακαλύπτω τα στερεοτυπικά συναισθήματα και μαθαίνω να 

αναγνωρίζω τα αυτούσια αισθήματα». Φτιάχνουμε καρτέλες με τα αυτούσια αισθήματα :Αγάπη – 

Χαρά – Μίσος –Ζήλια – Φόβος – Θυμός – Λύπη. Παρατηρώ. Αποδέχομαι. Συμφιλιώνομαι . Δρω. 

Απαντάμε στα ερωτήματα: «Γιατί μεγαλώνουμε με κοινωνικά παραδεκτά συναισθήματα;», «Πώς 

μπορούμε να αλλάξουμε τις συνήθειες μας;». Απαντάμε σε 4 ερωτήσεις: «Τι νιώθω;», «Τι θέλω να 

νοιώθω;», «Τι μπορώ να κάνω;», «Μέχρι που φθάνει η δύναμη μου;», Κρατώ την ζωή στα χέρια 

μου! (Εικόνα 8, 9, 10). 

 

9. Ποιες είναι οι βασικές αξίες της ζωής;  

 

Τα παιδιά κάνουν περισσότερο αυτό που βλέπουν να κάνουμε , παρά αυτό που τους λέμε να 

κάνουν (Pujol i Pons, 2008). Η κοινωνικοποίηση αναπτύσσεται μέσα στην οικογένεια και στο 

σχολείο. Επηρεάζεται από τους φίλους και την ευρύτερη κοινωνία. Ανιχνεύουμε και συζητούμε τις 

αξίες συνύπαρξης: Υπευθυνότητα – Σεβασμός – Συμπόνια – Διάλογος – Συμμετοχή – Ειρήνη – 

Δικαιοσύνη – Κοινωνική ευμάρεια– Αποδοχή στην διαφορετικότητα – Ειλικρίνεια – Ανεκτικότητα 

– Δημιουργικότητα – Χαρά – Γενναιοδωρία – Φιλία – Κοινωνικότητα – Τάξη – Υπομονή – 

Σταθερότητα – Σύνεση. 

 

10.Πώς εκφράζω τις αξίες μου; 

 

Τις περισσότερες φορές τα παιδιά παθαίνουν σύγχυση, εφόσον άλλες αξίες μαθαίνουν στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον και άλλες αξίες βλέπουν να επικρατούν στην ευρύτερη κοινωνία. Γι’ 

αυτό, δραστηριοποιούμαστε βάζοντας στόχους, δίνοντας παραδείγματα πιθανής αλλοίωσης των 

αξιών, μέσα από την αφήγηση παραμυθιών ή μύθων, με βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια. Το 

βιβλίο της η Pujol i Pons (2008), μας δίνει όχι μόνον το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και 

παραδείγματα με ασκήσεις έτσι ώστε να μπορούν οι γονείς να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους. 

Προτείνουμε την αφήγηση εκ μέρους μιας παραμυθούς. Αυτή η συνεργασία ενεργοποιεί την 

κριτική σκέψη των παιδιών.  

 

11. Ποια είναι τα θέλω μου και τα πρέπει μου; 

 

Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα στα θέλω και τα πρέπει, τόσο πιο δυστυχισμένος είναι 

ο άνθρωπος. Κάποιες φορές τα «θέλω» γίνονται «πρέπει». Μαθαίνουμε να τα ξεχωρίζουμε. 

Μαθαίνουμε να τα διαχειριζόμαστε και να μετασχηματίζουμε την αρνητική σκέψη σε θετική. Ο 

μετασχηματισμός δεν σημαίνει αντίθετη σκέψη, όπως δυστυχώς συνηθίζεται μέσα από την ρήση 

positivethinking. Η βιωματική άσκηση, που προτείνουμε είναι η εξής: Καλούνται οι μαθητευόμενοι 

να γράψουν σε καρτελάκια τα αρνητικά πρέπει και τα αρνητικά θέλω. Στην συνέχεια, βάζουν σε 

ένα κόκκινο κουτί τα καρτελάκια. Αμέσως μετά, αφού τα ανακατεύουμε ο κάθε μαθητευόμενος 

τραβάει ένα καρτελάκι και αρχίζουμε την επεξεργασία του μετασχηματισμού σε θετικές σκέψεις, 

τεκμηριώνοντας την νέα μας τοποθέτηση (Εικόνα 11). 

 

 

 



 

 
 

506 

12.Γιατί το χάδι είναι κλειδί επικοινωνίας; 

 

Το χάδι είναι η έκφραση αγάπης και αναγνώρισης. Αντικαθιστά τη λεκτική επιβράβευση. 

Ανακουφίζει στις δύσκολες στιγμές. Δημιουργεί κλίμα ευφορίας. Βοηθά στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας. Είναι θεραπευτικό. Προβολή του βίντεο Childrenseen – Childrendo
77

 .Συζητάμε, 

ανιχνεύουμε, προτείνουμε τη θετική στάση ζωής. 

 

13. Η σχέση μου με την οικογένεια 

 

Είμαστε μια ομάδα! Η σχέση με την οικογένεια καθορίζει την μελλοντική ζωή. Αυτό προϋποθέτει 

τη συμμετοχή όλων στις καθημερινές υποχρεώσεις αλλά και τη γνώση σε ό,τι αφορά τα 

δικαιώματα του κάθε μέλους. Το δίδυμο υποχρεώσεις – δικαιώματα αναδεικνύεται μέσα από την 

καθημερινή δράση. Όταν θέλω πράγματα, πρέπει να γνωρίζω πώς να διαχειριστώ τις απαιτήσεις. Οι 

γονείς αντιλαμβάνονται ότι είναι χρήσιμο να υπάρχει ο κατάλληλος επιμερισμός του ρόλου που 

επωμίζεται το κάθε μέλος, τα όρια που επιτρέπονται και τους κανόνες που περιγράφονται και 

τεκμηριώνονται. Επίσης μαθαίνουν ότι «οικογένεια νοείται τουλάχιστον ένας ενήλικας και ένα 

παιδί». Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζεται η ύπαρξη της μονογονεϊκής οικογένειας και η αρμονική 

συνύπαρξη μαζί με τα παιδιά χωρισμένων γονιών, έτσι ώστε να αποφεύγεται η σύγκριση και ο 

χλευασμός.  

 

14. Η σχέση μου με το σχολείο 

 

Λειτουργώ ομαδικά! Το σχολείο είναι η δεύτερη πηγή κοινωνικοποίησης. Μαθαίνουμε πώς να 

επικοινωνούμε με τους συμμαθητές. Προάγουμε την φιλοσοφία του διαλόγου και της συζήτησης. 

Δίνουμε έμφαση στο ότι κάθε άνθρωπος είναι μία και μοναδική προσωπικότητα, έτσι ώστε να 

εκπαιδευόμαστε στη συμμετοχή, στη συνεργασία, στη συντροφικότητα, στο συναγωνισμό, στην 

αλληλεγγύη, στη συνύπαρξη και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Ο ανταγωνισμός, η 

σύγκριση, ο ρατσισμός και η αντίδραση είναι καταστρεπτικές συμπεριφορές, που οδηγούν στην 

επιθετικότητα και αναπτύσσουν το φαινόμενο του bullying. Προβάλλουμε εκπαιδευτικές ταινίες, 

συζητάμε και αλλάζουμε στάση. 

 

15. Η σχέση μου με την κοινωνία 

 

Είμαι μέρος της κοινωνίας! Η κοινωνία είναι όλο και περισσότερο πολυπολιτισμική. Βιώνουμε την 

μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική κρίση της σύγχρονης ιστορίας. Απαιτεί από τα μέλη της να 

συνειδητοποιήσουν την πολυπλοκότητα της ζητούμενης συμμετοχής και δράσης, της επικοινωνίας 

και της αλληλεγγύης. Η ανάπτυξη της κοινωνιογνωσίας εξαρτάται από τη συνειδητοποίηση ότι 

είμαστε ένας κρίκος στην ανθρώπινη αλυσίδα της ζωής. Είμαστε συνδεδεμένοι (Christakis & 

Fowler, 2009). Είμαστε μέρος μιας ευρύτερης ομάδας: Συμμετέχω – Καταλαβαίνω τις ανάγκες των 

άλλων μελών – Προτείνω– Διαπραγματεύομαι– Αναθεωρώ, εφόσον χρειάζεται – Συνθέτω τις 

διαφορετικές απόψεις. Η Βιωματική άσκηση «Μαθαίνω να συζητώ» αποσκοπεί στο να πετύχει την 

εφαρμογή του διαλόγου, ως βασική προϋπόθεση της επικοινωνίας. Βοηθάει να 

συνειδητοποιήσουμε τις έννοιες: Ερέθισμα – Επεξεργασία του μηνύματος – Αντίληψη – 

Απάντηση. 

 

16.Η σχέση μου με τη φύση 

 

Είμαι ένας κρίκος της φύσης! Ο σεβασμός στο περιβάλλον ξεκινά από τη σχέση μας με την 

οικογένεια, το σχολείο και την ευρύτερη κοινωνία. Μαθαίνουμε τον εναλλακτικό τρόπο ζωής και 

συμπεριφοράς απέναντι στην φύση. Συνειδητοποιούμε τον θαυμαστό κόσμο της φύσης, 
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παρατηρούμε την αναπαραγωγή, την εξέλιξη των εποχών και την αρμονία των φυσικών 

φαινομένων. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλα τα φυσικά φαινόμενα λειτουργούν χωρίς την επέμβαση 

της ανθρώπινης λογικής. Υπάρχει ο νόμος της φύσης, που πολλοί επιστήμονες έχουν διερευνήσει. 

Διαβάζουμε και προτείνουμε βιβλία για μικρούς και μεγάλους. Εξηγούμε τη σχέση που έχουν όλα, 

οι λόφοι και οι κοιλάδες κυμάτων με το χρώμα του φωτός (Stannard, 1992).  

 

17.Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω; 

 

Μια ερώτηση που συχνά γίνεται πρώιμα στα παιδιά, φορτώνοντας ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

από την παιδική ηλικία. Το αποτέλεσμα είναι να χάνουν την παιδικότητα τους και να μην μπορούν 

να ωριμάσουν φυσιολογικά, διανύοντας τα στάδια συνειδητοποίησης του ατόμου στο πεδίο της 

μάθησης, όπως προτείνει ο Kegan (1995). Βιωματική άσκηση: «Θέλω να γίνω αυτό που θα με 

κάνει ευτυχισμένο». Θέλουμε ευτυχισμένα παιδιά για να έχουμε επιτυχημένους ενήλικες. 

 

18. Γιατί είναι πιο εύκολο να μάθω από το να ξεμάθω; 

 

Η συνήθεια είναι ο δεύτερος εαυτός μας. Είμαστε αυτοί που θέλουμε ή αυτοί που μάθαμε να 

είμαστε; Βιωματική άσκηση: «Άλλαξε όσα σε τραβάν προς τα κάτω». Στρώνουμε στο έδαφος μια 

κόκκινη καρτέλα, μια πορτοκαλί και μια πράσινη. Ο κάθε μαθητευόμενος πατάει πρώτα στην 

κόκκινη και σκέφτεται κάτι που τον εμποδίζει να δράσει θετικά. Μετά, πατάει την πορτοκαλί 

καρτέλα και σκέφτεται πόσα πράγματα χάνει από τη συγκεκριμένη αρνητική συμπεριφορά. Στη 

συνέχεια, πατάει στην πράσινη καρτέλα και οραματίζεται τον εαυτό του να αλλάζει την στάση του. 

Μόλις ολοκληρωθεί η άσκηση, συζητάμε τους τρόπους εφαρμογής. Κάνουμε μια ανοιχτή 

συζήτηση με τους γονείς. Η συμμετοχή των γονιών είναι βασική προϋπόθεση για την εναρμόνιση 

και τη διαχείριση σε ό,τι αφορά όσα μαθαίνουν τα παιδιά και για την αλληλεπίδραση στην 

οικογένεια. 

 

19.Πώς να χαλαρώνω και να αποχτώ καινούργια δύναμη; 

 

Ο στόχος είναι να συνειδητοποιήσουμε και να γνωρίσουμε τις λειτουργίες του σώματος. 

Μαθαίνουμε τις ασκήσεις αναπνοής και τις ασκήσεις χαλάρωσης. Μαθαίνουμε να σχηματίζουμε 

νοητικές εικόνες. Βοηθούμε τον εαυτό μας, να αυτοσυγκεντρώνεται και να ανακτά νέες δυνάμεις 

για την επίτευξη των στόχων μας. 

 

20. Βάζω στόχους και τους καταφέρνω! 

 

Στην οργάνωση του χρόνου, απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχίας όσων επιδιώκουμε είναι να 

σχεδιάζουμε τον στόχο για ό,τι επιδιώκουμε να πετύχουμε. Η μεθοδολογία δημιουργίας ενός 

στόχου είναι σημαντική και ουσιαστική. Ο ξεκάθαρος στόχος με τους επί μέρους στόχους πρέπει 

χρήσιμα να είναι αρμονικοί και να μην παρεμβάλλεται η σύγχυση ανάμεσα στις πραγματικές 

ανάγκες και στις υποθετικές επιθυμίες. Η διαβάθμιση με την οποία εργαζόμαστε βιωματικά, 

βάζοντας στην αρχή μικρούς στόχους είναι η ακόλουθη: Δεν θέλω να το κάνω. Δεν μπορώ να το 

κάνω. Θέλω να το κάνω. Πώς να το κάνω; Θα προσπαθήσω να το κάνω. Μπορώ να το κάνω. Θα το 

κάνω. Τα κατάφερα! 

 

Το κλείσιμο του εργαστηρίου 

 

Γονείς και παιδιά μαζί, κάνουμε την επισκόπηση των 20 ενοτήτων. Συζητάμε. Κατά τη διάρκεια 

των ενοτήτων, η επαφή μας με τους γονείς είναι το κλειδί της επιτυχίας για την ολοκλήρωση του 

προγράμματος. Μετά από κάθε ωριαία συνάντηση υπάρχει συμβουλευτική και σεμιναριακή 

υποστήριξη. Η επικοινωνία με το κάθε συμβαλλόμενο μέλος της ομάδας γίνεται μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή δια ζώσης ενημέρωση – συζήτηση για την πρόοδο της ανάπτυξης 
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των κοινωνικών δεξιοτήτων. Είναι απαραίτητα για την συνδιαμόρφωση και σύνθεση της 

αποκτηθείσας γνώσης και για την εναρμόνιση της δράσης. Διαπιστώνουμε τι αλλάξαμε και τι δεν 

καταφέραμε έως τώρα. Αναρωτιόμαστε ποια είναι τα εμπόδια. Στο τέλος, αμφότερα τα μέλη 

καταθέτουν μια ερώτηση στο τι θέλουν να αλλάξουν και τη δέσμευση ότι θα το κάνουν. 

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως όλους τους γονείς γιατί με την διάθεση τους να δώσουν ένα συν στα 

παιδιά τους, δίνουν ένα συν στην κοινωνία διαμορφώνοντας τους αυριανούς συνειδητούς πολίτες. 
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ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ.  

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ 

ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ 
 

 

Ιωάννα Τσάρπα 
 

 

 

Περίληψη 

 

Στην παρούσα εισήγηση διερευνάται ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ως μια 

μορφή επένδυσης στην εκπαίδευση ενηλίκων με σκοπό να αποτυπωθούν στοιχεία που αφορούν 

οικονομικές παραμέτρους του θεσμού αυτού. Η εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη.Στο πρώτο μέρος 

εξετάζεται ο θεσμός των ΣΔΕ, η σημασία και οι σκοποί τους οποίους εξυπηρετεί καθώς και το 

πλαίσιο στο οποίο ο θεσμός εφαρμόζεται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στο δεύτερο μέρος 

γίνεται διερεύνηση και υπολογισμός του κόστους του θεσμού των ΣΔΕ, όπως διαμορφώθηκε στην 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η κατανομή της χρηματοδότησής τους από το ΕΣΠΑ ανά περιφέρεια 

και ανά ΣΔΕ, το κόστος του ανθρώπινου δυναμικού, η σύνθεση των ΣΔΕ αναφορικά με το 

ανθρώπινο δυναμικό τους, η αντιστοιχία επιμορφωτών ανά επιμορφούμενων, και ο τρόπος 

διάθεσης των οικονομικών πόρων για τα ΣΔΕ στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας. Η προσέγγιση του 

παραπάνω ζητήματος επιχειρείται με τη χρήση και ανάλυση των δεδομένων που δόθηκαν από την 

ομάδα έργου των ΣΔΕ του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί η 

επένδυση που πραγματοποιείται για το ανθρώπινο δυναμικό των ΣΔΕ σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο, καθώς και ανάλυση της επένδυσης ανά ΣΔΕ και ανά εκπαιδευτή ανά κατηγορία 

(ωρομίσθιοι, σύμβουλοι, αποσπασμένοι) ανά ΣΔΕ στους ΑΠ 7, 8, 9, καθώς και σε επίπεδο 

επένδυσης ανά εκπαιδευτή σε καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες. Εξετάζεται αν υπάρχει 

επαρκής αριθμός ΣΔΕ στις 13 περιφέρειες και αν παρατηρείται διαφοροποίηση μεταξύ 

περιφερειών· ποιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό και ποια η στελέχωση των ΣΔΕ· αν υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις ανά περιφέρεια και ΣΔΕ και ποιοι παράγοντες επιδρούν σε αυτό. 

Λέξεις – Κλειδιά: επένδυση, χρηματοδότηση, διά βίου μάθηση, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η δημιουργία, καθώς και η συσσώρευση του ανθρωπίνου κεφαλαίου, μέσω της απόκτησης 

γνώσεων και εξειδίκευσης, όπως επίσης και μέσω της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, λαμβάνει 

χώρα, κυρίως στα πλαίσια ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι, υπό τα δεδομένα της 

σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης σημαίνει αναμφισβήτητα και ποιοτικώς 

προηγμένο επίπεδο ανθρωπίνου κεφαλαίου (Βεκρής & Χοντολίδου, 2004), και συνεπώς 

μεγαλύτερες δυνατότητες αύξησης του παραγομένου προϊόντος και τελικά μεγαλύτερες 

δυνατότητες εξυπηρέτησης του στόχου της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας μιας κοινωνίας. 

Στο πλαίσιο αυτό τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένας νέος σχετικά θεσμός για την Ελλάδα 

(2000) ο οποίος έχει μελετηθεί και αναλυθεί ελάχιστα, παρουσιάζει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

έρευνας, και επιπρόσθετα προβάλλεται και προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της 

ΔΒΜ (Κουτρουμπά κ.α, 2007). Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η υποψήφια προέβη σε συλλογή 

στοιχείων, που αφορούν τα σχολεία αυτά, ώστε να συμβάλλει στην ενίσχυση του θεσμού (Ανάγνου 
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& Νικολοπούλου, 2007). Για την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας υλοποιήθηκαν μια σειρά 

από δράσεις, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια. Κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015 

λειτούργησαν 62 ΣΔΕ και 31 παραρτήματα στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας, αξίζει να σημειωθεί 

ότι τα ΣΔΕ συνολικά είναι 63 όμως φέτος δεν λειτούργησε το 1
ο
 ΣΔΕ Δομοκού (φυλακών). 

Συγκεκριμένα, λειτουργούν στην Ελλάδα 313 τμήματα ΣΔΕ και σε κάθε ΣΔΕ υπάρχουν 

περίπου 3,2 τμήματα – τάξεις σε κάθε ΣΔΕ. Ο αριθμός των 3,2 τάξεων ανά ΣΔΕ είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιητικός, αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι είναι ένας σχετικά νέος θεσμός για την ελληνική 

πραγματικότητα. 

Τα ΣΔΕ αποτελούν από τους κύριους άξονες προτεραιότητας των προγραμμάτων ΕΣΠΑ από 

την Ε.Ε.. Επιπλέον, η χρηματοδότηση που λαμβάνουν ετησίως είναι ιδιαίτερα σημαντική και η 

ελληνική κοινωνία επενδύει ένα σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής της πολιτικής (Βεργίδης & 

Κόκκος, 2010, Cornally, 2012 ). Οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ αποτελούν κυρίως άτομα των 

ευπαθών ομάδων και μαστίζονται από την ανεργία. Μέσα από την μελέτη και διερεύνηση της 

επένδυσης στα ΣΔΕ της Ελλάδος δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού της συμβολής των ΣΔΕ στην 

κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη και της αποτελεσματικότητάς τους στις επενδύσεις που 

λαμβάνουν τα ΣΔΕ (Καρατζιά – Σταυλιώτη & Λαμπρόπουλος, 2006). Επομένως, είναι ιδιαίτερα 

σημαντική και αναγκαία η μελέτη των παραπάνω ζητημάτων. Στην παρούσα εργασία με την χρήση 

ερωτηματολογίων αναλύονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες κόστους και οφέλους από τη 

λειτουργία τους. 

Τα ΣΔΕ οργανώθηκαν και λειτούργησαν πειραματικά κατά την περίοδο 2000-2003, στο 

πλαίσιο των διακηρυγμένων στόχων της ΔΒΜ που αποτελούν το βασικό πλαίσιο αρχών 

εκπαιδευτικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Βεκρής, 2004). 

Τα πέντε πρώτα ΣΔΕ λειτούργησαν στις Αχαρνές, το Ηράκλειο, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα 

και το Περιστέρι. Στόχο έχουν την επανένταξη των νέων από 18 ετών και πάνω στο εκπαιδευτικό 

σύστημα και την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι, εκτός από 

την απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων, θα καλλιεργήσουν και θα αναπτύξουν κοινωνικές 

δεξιότητες. 

Ο θεσμός των ΣΔΕ στην Ελλάδα από το 2000 που ξεκίνησε μέχρι και το σχολικό έτος 2014-15 

είχε μια πορεία ανοδική, όσον αφορά στον αριθμό των κεντρικών μονάδων, που ιδρύθηκαν και 

λειτούργησαν. Συγκεκριμένα παρακάτω δίνεται ο συνολικός αριθμός των κεντρικών μονάδων ανά 

έτος (Στράντζαλη, 2004) 

 

Μεθοδολογία Έρευνας 

 

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η χαρτογράφηση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 

της Ελλάδος, καθώς και στατιστικά δεδομένα για τα ΣΔΕ, για την κατανομή τους στην ελληνική 

επικράτεια, για το ανθρώπινο δυναμικό (εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικοί), τη χρηματοδότηση 

τους, αλλά και τις δαπάνες λειτουργίας τους (είτε αφορούν στις δαπάνες για το εκπαιδευτικό 

προσωπικό είτε σε άλλου είδους δαπάνες). Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται η σύνθεση των ΣΔΕ της 

Ελλάδος για το σχολικό έτος 2014-2015. Η έρευνα πραγματοποιείται μέσω της επεξεργασίας των 

στατιστικών δεδομένων που υπάρχουν για τα ΣΔΕ. 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας η ερευνήτρια ήρθε σε επικοινωνία με το ΥΠΕΠΘ και 

συγκεκριμένα με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου 

Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Στα πλαίσια της συνεργασίας πραγματοποιήθηκαν μια σειρά 

συναντήσεων με την ομάδα έργου του ΣΔΕ και ετοιμάστηκαν μια σειρά από φακέλους αιτήσεων, 

ώστε να χορηγηθούν στην ερευνήτρια οι απαραίτητες άδειες για να μπορέσουν να τις δοθούν 

στοιχεία για τα ΣΔΕ.  

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν τα στοιχεία από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στις 13 

Περιφέρειες της Ελλάδας και το Ανθρώπινο Δυναμικό τους, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί και οι 

εκπαιδευόμενοι.  

Μετά τη συλλογή των στοιχείων από την ομάδα έργου του ΣΔΕ ακολούθησε το στάδιο της 

επεξεργασίας τους, εφόσον πρωτίστως πραγματοποιήθηκε έλεγχος για τυχόν ασαφή σημεία. Έτσι 
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ακολούθησε η εκχώρηση ετικετών σε όλες τις τιμές όλων των μεταβλητών, η κωδικοποίηση των 

δεδομένων και η καταγραφή τους σε στατιστικούς πίνακες. Η επεξεργασία αυτών των μεταβλητών 

πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο S.P.S.S. 22.0 forWindows 7, ενώ κάποια γραφήματα 

έγιναν και με τη βοήθεια του προγράμματος MicrosoftExcel. 

Ειδικότερα, για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων στα ΣΔΕ χρησιμοποιήθηκε η 

περιγραφική στατιστική (πίνακες και γραφήματα). 

 

Aποτελέσματα της έρευνας 

 

H κατανομή των ΣΔΕ  

 

Συγκεκριμένα, λειτουργούν στην Ελλάδα 313 τμήματα ΣΔΕ και σε κάθε ΣΔΕ υπάρχουν περίπου 

3,2 τμήματα – τάξεις όπως φαίνεται στους πίνακες 1 και 2. Ο αριθμός των 3,2 τάξεων ανά ΣΔΕ 

είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικός, αν αναλογιστούμε το γεγονός, ότι είναι ένας σχετικά νέος θεσμός 

για την ελληνική πραγματικότητα. Αναλογικά για τον αριθμό των μαθητών διαφαίνεται, ότι ο 

αριθμός των μαθητών ανά ΣΔΕ και στους 3 άξονες της χώρας είναι ιδιαίτερα μικρός, με μέσο όρο 

44 μαθητές ανά ΣΔΕ. Ο αριθμός των μαθητών και στους τρεις άξονες είναι ιδιαίτερα μικρός 

περίπου 14 μαθητές ανά τμήμα. Ο σχετικά μικρός αριθμός ανά τμήμα – τάξη στα ΣΔΕ εξηγείται 

από την ιδιαιτερότητα και τη φύση του συγκεκριμένου θεσμού, καθώς απευθύνεται σε άτομα που 

έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και χρειάζονται περισσότερη αλληλεπίδραση και ιδιαίτερη προσοχή 

μέσα στην τάξη. 

Το πρόγραμμα σπουδών, που προσφέρουν τα ΣΔΕ, διαρκεί δύο εκπαιδευτικά έτη και 

συνοδεύεται από την παροχή τίτλου σπουδών με την αποφοίτηση, που αντιστοιχεί σε απολυτήριο 

Γυμνασίου. Συγκριτικά με την τυπική εκπαίδευση, το πρόγραμμα είναι καινοτόμο και 

διαφοροποιείται αναφορικά με το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και τη μεθοδολογία 

αξιολόγησης των εκπαιδευομένων. Μέσω της διάχυσης σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων 

προωθείται η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η αυξημένη απασχόληση των 

εκπαιδευομένων/αποφοίτων. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η βελτίωση της ανάπτυξης, της 

απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής με την συμμετοχή των αποφοίτων/πολιτών στις 

οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές δραστηριότητες. (Τσαμαδιάς, Κ. & Χανής, Σ. 

(2011). Η ανάλυση που θα ακολουθήσει αφορά τους 3 κύριους άξονες προτεραιότητας τον 7, 8 και 

9 πουπεριλαμβάνει τις 13 περιφέρειες της Ελλάδος. Ο άξονας 7 αφορά τις περιφέρειες Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, 

Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Ο άξονας 8 αφορά τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής 

Μακεδονίας, και Αττικής. Ο άξονας 9 αφορά τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου. 

 

Ποιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευόμενοι, διευθυντές) των ΣΔΕ 

 

Ο αριθμός των εκπαιδευτικών χωρίζεται σε μη μόνιμους (ωρομίσθιοι και σύμβουλοι) και σε 

μόνιμους (αποσπασμένοι) όπως φαίνονται στον πίνακα 3. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών των ΣΔΕ είναι μη μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Σε σχέση με τον αριθμό των 

εκπαιδευτικών ανά ΣΔΕ παρατηρείται, ότι είναι περίπου 11 εκπαιδευτικοί ανά ΣΔΕ όπως φαίνονται 

στον πίνακα 4. Συνολικά ο αριθμός των εκπαιδευτικών ανά ΣΔΕ, ανά έτος είναι περίπου ίδιος με 

τον αριθμό των εκπαιδευτικών στους άξονες 7 και 8. Όμως, σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών 

ανά ΣΔΕ, ο αριθμός των εκπαιδευτικών είναι υψηλός και ο λόγος είναι ίσως στο γεγονός, ότι ο 

μαθητής στα ΣΔΕ χρειάζεται συνεχή καθοδήγηση και αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτικό. 

Αναφορικά με τα τμήματα παρατηρείται, ότι ο αριθμός των τμημάτων είναι ιδιαίτερα μεγάλος σε 

σχέση με τους μαθητές. 
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Η χρηματοδότηση των ΣΔΕ 

 

Ένα δεύτερο ερώτημα αφορούσε τη χρηματοδότηση των ΣΔΕ και αναλυτικότερα τον 

προϋπολογισμό, τη χρηματοδότηση και το υλοποιηθέν ποσό ανά περιφέρεια, ανά άξονα, ανά ΣΔΕ 

και ανά τμήμα – τάξη όπως φαίνεται στους πίνακες 5 και 6. Από την επισκόπηση όλων των 

στοιχείων γίνεται φανερό, ότι τόσο η Ε.Ε. όσο και το ελληνικό κράτος επενδύουν μεγάλο ποσό 

(περίπου 35,5 εκατομμύρια ευρώ) στα ΣΔΕ, αναφορικά με την κατάρτιση και την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού τους, ώστε κατ’ επέκταση να συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη του ελληνικού χώρου. 

Τα ΣΔΕ συγχρηματοδοτούνται σήμερα μέσω των κονδυλίων του ΕΣΠΑ του ΕΠΕΔΒΜ, τόσο 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) όσο και από το Ελληνικό Δημόσιο. Το πλαίσιο 

αναφοράς των ΣΔΕ διέπεται από το αντίστοιχο πλαίσιο αναφοράς του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Γ’ ΚΠΣ και 

του ΕΠΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με τους άξονες προτεραιότητας των δύο επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις κάτω από την 

ομπρέλα των ΣΔΕ. 

Συγκεκριμένα, το ποσό του προϋπολογισμού ανά περιφέρεια για τους άξονες 7, 8 και 9 για την 

περίοδο 2008-2015 παρατηρείται, ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό για τις ιδιαίτερα αυξημένες 

απαιτήσεις και ανάγκες των ΣΔΕ. Επιπλέον, υπάρχει ισοκατανομή των χρημάτων ανάλογα με των 

αριθμό των ΣΔΕ σε κάθε άξονα.  

Σε σχέση με το υλοποιηθέν ποσό για τους άξονες 7, 8 και 9 για την περίοδο 2008-2015, 

παρατηρείται, ότι το ποσό που μέχρι σήμερα (24/05/2015) έχει δοθεί για τις ανάγκες και τη 

λειτουργία των ΣΔΕ ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις των ΣΔΕ. Το ίδιο ισχύει 

και για τις χρηματοδοτήσεις. Τα αποτελέσματα σχετικά με το κόστος ανά ΣΔΕ στις περιφέρειες 

ανά άξονα για την περίοδο 2008-2015 παρατηρείται, ότι σε κάθε νομό και αντίστοιχα σε κάθε ΣΔΕ 

το κόστος είναι περίπου το ίδιο, 40.000 – 50.000 ευρώ, χωρίς να υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση.  

 

Οι δαπάνες που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό  

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση του κόστους μεταξύ 

των μόνιμων και των μη μόνιμων εκπαιδευτικών στους τρεις Α.Π. Συγκεκριμένα, το ετήσιο κόστος 

ενός μόνιμου εκπαιδευτικού στον ΑΠ7 ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ έναντι 945,8 ευρώ 

των ωρομισθίων και 742,35 ευρώ των συμβούλων (μη μόνιμοι). Στον ΑΠ8 ανέρχεται στο ποσό των 

15.000 ευρώ έναντι 938,35 ευρώ των ωρομισθίων και 758,92 ευρώ των συμβούλων (μη μόνιμοι). 

Στον ΑΠ9 ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ έναντι 697,22 ευρώ των ωρομισθίων και 872,73 

ευρώ των συμβούλων (μη μόνιμοι). Ενώ συνολικά για τους τρεις ΑΠ ισχύει, ότι το κόστος των 

μόνιμων ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ έναντι 915,6 ευρώ των ωρομισθίων και 763,75 ευρώ 

των συμβούλων (μη μόνιμοι).  

 

Οι δαπάνες που αφορούν το ΣΔΕ  

 

Αναφορικά με τον κόστος των ΣΔΕ παρατηρείται, ότι υπάρχει μια ισοκατανομή ανά ΣΔΕ με μικρές 

διαφοροποιήσεις και ανά ΑΠ. Ειδικότερα, στον ΑΠ7 το ετήσιο κόστος ανά τμήμα ανά ΣΔΕ 

ανέρχεται στο ποσό των 10.071,22 ευρώ (στην περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης), στον 

ΑΠ8 στο ποσό των 7.610,7 ευρώ (στην περιφέρεια Αττικής) και στον ΑΠ9 στο ποσό των 9.587,73 

ευρώ (στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου). Αντίστοιχα το ετήσιο κόστος ανά μαθητή ανά ΣΔΕ 

ανέρχεται στο ποσό των 1.171,07 ευρώ στον ΑΠ7, των 705,3 ευρώ στον ΑΠ8 και των 1.237,11 

ευρώ στον ΑΠ9. Με βάση τα παραπάνω διαφαίνεται, ότι το ετήσιο κόστος ανά ΣΔΕ είναι 

υψηλότερο στον ΑΠ7, ακολουθεί στον ΑΠ9 και τέλος στον ΑΠ8. Επιπρόσθετα, το ετήσιο κόστος 

ανά μαθητή αποδεικνύεται, ότι είναι υψηλότερο στον ΑΠ9, ακολουθεί ο ΑΠ7 και τέλος ο ΑΠ8. 
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Η μετέπειτα πορεία των εκπαιδευομένων 

 

Σύμφωνα με έρευνα, που διεξήχθη από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (2012), για τη μετέπειτα πορεία των 

εκπαιδευομένων παρατηρείται, ότι οι απόφοιτοι σε μεγάλο βαθμό είναι άνεργοι, αρκετοί, κυρίως 

άνδρες, απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με πλήρη απασχόληση. Σε μικρότερη συχνότητα 

εμφανίζεται, ότι απασχολούνται με τις εργασίες του σπιτιού, εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με 

μερική απασχόληση, στο δημόσιο τομέα και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε πολύ μικρό βαθμό 

διαφαίνεται, ότι εργάζονται στο δημόσιο τομέα ως συμβασιούχοι, συνεχίζουν τις σπουδές τους σε 

άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης και τέλος ελάχιστοι είναι συνταξιούχοι και στρατιώτες. 

 

Υπολογισμός ιδιωτικής και κοινωνικής αποδοτικότητας 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας η αποδοτικότητα υπολογίζεται σε ιδιωτική και σε κοινωνική. 

Στην ιδιωτική αποδοτικότητα υπολογίζεται η συμμετοχή των εκπαιδευομένων και στην κοινωνική 

η συμμετοχή του κράτους. Αποδεικνύεται ότι η ιδιωτική αποδοτικότητα για τους εκπαιδευομένους, 

με καθόλου χρηματική συμβολή ανέρχεται στο 5%, ενώ η ιδιωτική αποδοτικότητα με χρηματική 

συμβολή 100 ευρώ, όπως δήλωσαν οι συμμετέχοντες ότι διαθέτουν ετησίως για τη φοίτηση τους 

στο ΣΔΕ, ανέρχεται στο 4,43%. Αντίστοιχα, η κοινωνική αποδοτικότητα από την πλευρά του 

κράτους ανέρχεται στο 2,14%, με κρατικό κόστος 1.037,83 ευρώ για κάθε εκπαιδευόμενο σύμφωνα 

με τα δεδομένα.  

Η αποδοτικότητα εκφράζει το επιπλέον εισόδημα σε ποσοστό που θα λαμβάνουν οι 

εκπαιδευόμενοι στο εισόδημά τους λόγω της ολοκλήρωσης του ΣΔΕ, αναφορικά με το ύψος της 

επένδυσης που δόθηκε για την εκπαίδευση των ΣΔΕ, είτε από την πλευρά του ατόμου είτε από την 

πλευρά της κοινωνίας (Φώκιαλη, 2010; Καρατζιά-Σταυλιώτη & Λαμπρόπουλος, 2006).  

 

Υπολογισμός ιδιωτικής και κοινωνικής αποδοτικότητας 

 

Για να γίνει ο υπολογισμός της αποδοτικότητας χρειάζεται να υπολογιστεί η αύξηση του μισθού 

που λαμβάνει ο απόφοιτος του ΣΔΕ. Ο υπολογισμός θα γίνει για όσους εργάζονται σε ιδιωτικό και 

δημόσιο τομέα απασχόλησης.Σύμφωνα με το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων (Ν4024/2011) 

ισχύουν τα εξής που φαίνονται στο πίνακα 7. Επίσης στους πίνακα 8 και 9 φαίνονται όσα ισχύουν 

σύμφωνα με το μισθολόγιο των ιδιωτικών υπαλλήλων για τα κατώτα όρια αποδοχών για 

εργασζόμενους άνω των 25 ετών. 

Όπως είχε αναφερθεί σε προηγούμενηενότητα υπολογισμός της αποδοτικότητας μπορεί να 

γίνει με τη σύντομη μέθοδο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Ψαχαρόπουλος & Καζαμίας, 1980, 

ισχύουν οι παρακάτω τύποι: 

Για την ιδιωτική αποδοτικότητα: ri=
       

         
   

 

Για την κοινωνική αποδοτικότητα: ri=
       

         
  

 

όπου i είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο α, β, γ – πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (Δημάκος, 2004). 

 

Ιδιωτική αποδοτικότητα  

Για την ιδιωτική αποδοτικότητα ισχύει: ri=
       

         
   

 

Οπότε για το ΣΔΕ ισχύει: r =
     

         
   

 

Όπου: 

Υ= μηνιαίο εισόδημα 

S = 2 έτη σπουδών στο ΣΔΕ 

C = ιδιωτικό κόστος εκπαίδευσης. 
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Αν το ιδιωτικό κόστος φοίτησης στο ΣΔΕ είναι σχεδόν μηδέν, σύμφωνα με τις δηλώσεις των 

εκπαιδευομένων των ΣΔΕ, έχουμε μηνιαίως: 

r = 
     

         
   

= 
       

         
 = 

  

     
 = 0,05 => 5% 

Επομένως, αν ισχύουν τα ίδια δεδομένα ετησίως τότε η ετήσια ιδιωτική αποδοτικότητα, χωρίς 

ιδιωτικό κόστος φοίτησης στο ΣΔΕ από την πλευρά των εκπαιδευομένων, ανέρχεται στο 5%. 

Αν το ιδιωτικό κόστος φοίτησης στο ΣΔΕ δεν είναι σχεδόν μηδέν, σύμφωνα με τις δηλώσεις 

των εκπαιδευομένων των ΣΔΕ, αλλά να προστεθεί κι ένα άμεσο ετήσιο ιδιωτικό κόστος έχουμε 

μηνιαίως: 

r =
     

         
   

 = 
       

           
 = 

  

     
 = 0,0443 => 4,43% 

Επομένως, αν ισχύουν τα ίδια δεδομένα ετησίως τότε η ετήσια ιδιωτική αποδοτικότητα, με 

ιδιωτικό κόστος φοίτησης στο ΣΔΕ από την πλευρά των εκπαιδευομένων, ανέρχεται στο 4,43%. 

 

Κοινωνική αποδοτικότητα  

Για την κοινωνική αποδοτικότητα: ri=
       

         
  

 

Όπου για το ΣΔΕ ισχύει: r=
    

        
  

 

Όπου: 

Υ= μηνιαίο εισόδημα 

S = 2 έτη σπουδών στο ΣΔΕ 

C = κοινωνικό κόστος εκπαίδευσης. 

Αν το μηνιαίο κοινωνικό κόστος παροχής μιας θέσης στο ΣΔΕ είναι 1.037,83 ευρώ, σύμφωνα 

με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τότε το κοινωνικό κόστος μηνιαίως: 

r =
     

         
   

 = 
       

                
 = 

  

          
 = 0,0214 => 2,14% 

Επομένως, αν ισχύουν τα ίδια δεδομένα ετησίως τότε η ετήσια κοινωνική αποδοτικότητα, με 

συμμετοχή του κράτους στο κόστος φοίτησης των εκπαιδευομένων στο ΣΔΕ, ανέρχεται στο 2,14%. 

Όπου το r ερμηνεύεται ως: το επιπλέον εισόδημα σε ποσοστό αναφορικά με το ύψος της 

επένδυσης στην εκπαίδευση ΣΔΕ. 

 

Συμπεράσματα 

 

Τα ΣΔΕ είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός θεσμός που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 

αρνητικών επιπτώσεων που έχει η σχολική διαρροή στα άτομα και στις κοινωνίες. Μέσα από τα 

ΣΔΕ δίνεται η ευκαιρία σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων να συμπληρώσουν τη βασική τους 

εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να οδηγηθούν στην ενίσχυση των 

γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους όπως αναφέρονται και από τους Λύτσιου (2007) και 

Gallagher (2011). Με αυτόν τον τρόπο, έχουν αυξημένες πιθανότητες συμμετοχής στην αγορά 

εργασίας, στην ενίσχυση των οικονομικών τους απολαβών, στην μείωση της κοινωνικής τους 

περιθωριοποίησης, γεγονός που απορρέει από τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, η οποία έχει 

θετικό αντίκτυπο και στην κοινωνική ανάπτυξη. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι ιδιαίτερα σημαντική η 

περαιτέρω προβολή και προώθηση των ΣΔΕ μέσα από αποτελεσματικές πρακτικές μάρκετινγκ. 
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Παράρτημα 

 

Πίνακας 1: ΣΔΕ ανά περιφέρεια 2014-2015 

ΣΔΕ ανά άξονα (άξονας 7) ΣΔΕ ανά άξονα (άξονας 8) 

1. Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης 
9. Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας  

Αλεξανδρούπολης,  Γιαννιτσών,  

Δράμας,  Παράρτημα: Έδεσσας,  

Παράρτημα:Νευροκοπίου,  2ο Θεσσαλονίκης 

Καβάλας,  Κατερίνης,  
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Κομοτηνής,  Νάουσας, 

Παράρτημα: Οργάνης,  Παράρτημα: Αλεξάνδρειας,  

Ξάνθης,  1ο Θεσσαλονίκης (Νεάπολης),  

Παράρτημα: Μύκης,  Σερρών,  

Παράρτημα: Μάνταινας,  Παράρτημα: Ροδόπολης,  

Ορεστιάδας,  Κορδελιού – Ευόσμου, 

Σαπών. Λαγκαδά, 

  Πυλαίας – Χορτιάτη, 

2. Περιφέρεια Θεσσαλίας Δέλτα, 

Βόλου,  3ο Θεσσαλονίκης (φυλακών Διαβατών). 

Παράρτημα: Σκιάθου,    

Παράρτημα: Ζαγοράς,  10. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Καρδίτσας,  Καστοριάς,  

Παράρτημα: Σοφάδων,  Κοζάνης,  

1ο Λάρισας,  Παράρτημα: Σιάτιστας,  

1ο Τρικάλων,  Παράρτημα: Πτολεμαΐδας,  

2ο Λάρισας (φυλακών),  Φλώρινας,  

2ο Τρικάλων (φυλακών). Παράρτημα: Αμύνταιου,  

  1ο Γρεβενών (φυλακών Γρεβενών). 

3. Περιφέρεια Ηπείρου  

Άρτας,  11. Περιφέρεια Αττικής 

Ιωαννίνων. Αγίων Αναργύρων,  

 Αχαρνών,  

4. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Καλλιθέας,  

Κέρκυρας,  1ο ΣΔΕ Κορυδαλλού,  

Παράρτημα: Λευκίμμης. Παλλήνης,  

  Πειραιά,  

5. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Παράρτημα: Αίγινας,  

Αγρινίου,  Περιστερίου,  

Πάτρας,  2ο ΣΔΕ Κορυδαλλού (φυλακών). 

Παράρτημα: φυλακών Αγ. Στεφάνου,   

Πύργου,  ΣΔΕ ανά άξονα (άξονας 9) 

Παράρτημα: Ζακύνθου. 12. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

  Αλιβερίου,  
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6. Περιφέρεια Πελοποννήσου Άμφισσας,  

Άσσου Λεχαίου,  Λαμίας,  

Καλαμάτας,  Παράρτημα: Καρπενησίου,  

Ναυπλίου,  Ορχόμενου,  

Παράρτημα: Κρανιδίου,  Παράρτημα: Θηβών,  

Τρίπολης,  Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας,  

Σπάρτης,  
1ο Δομοκού (φυλακών), (δεν θα 

λειτουργήσει φέτος)  

Παράρτημα: Μολαών. 1ο Ελεώνα Θηβών (φυλακών). 

    

7. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 13. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Μυτιλήνης,  Ρόδου,  

Παράρτημα: Καλλονής,  Σύρου,  

Σάμου,  Παράρτημα: Νάξου, 

Παράρτημα: Καρλόβασου,  Παράρτημα: Θήρας. 

Χίου.  

   

8. Περιφέρεια Κρήτης  

Ιεράπετρας,   

Παράρτημα: Σητείας,   

Παράρτημα: Αγίου Νικολάου,   

Ρεθύμνου,   

Παράρτημα: Αμαρίου,   

Τυλισού Ηρακλείου,   

Παράρτημα: Μίνωα – Πεδιάδας,   

Χανίων,   

Παράρτημα: Πλατάνια,   

Παράρτημα: Κισσάμου.  

 

Πίνακας 2: Αριθμός τμημάτων – τάξεων την περίοδο 2008-2015 

ΑΞΟΝΕΣ  

7, 8, 9 

Τμήματα συνολικά 

στα ΣΔΕ ανά έτος (1) 

Τμήματα στα ΣΔΕ για την 

περίοδο 2008-2015, (2) = (1)*7 

(7 έτη την περίοδο 2008-2015) 

ΑΞΟΝΑΣ 7 167 1.169 
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ΑΞΟΝΑΣ 8 116 812 

ΑΞΟΝΑΣ 9 30 210 

Συνολικά 297 2.191 

 

Πίνακας 3: αριθμός επιμορφούμενων – μαθητών ανά ΣΔΕ. 

ΑΞΟΝΕΣ  

7, 8, 9 

Εκπαιδευόμεν

οι 2008-2015  

(1) 

ΣΔΕ 

Συνολικά 

ανά έτος 

(2) 

ΣΔΕ Συνολικά 

2008-2015 

(3) = (2)*7 (7 έτη 

την περίοδο 2008-

2015) 

Εκπαιδευόμενοι 

ανά ΣΔΕ κάθε έτος 

για την περίοδο 

2008-2015 (4) = (1)/ 

(3) 

ΑΞΟΝΑΣ 7 15.530 52 364 42,7 ≈ 43 

ΑΞΟΝΑΣ 8 11.760 29 203 57,9 ≈ 58 

ΑΞΟΝΑΣ 9 2.625 12 84 31,3 ≈ 31 

Συνολικά 29.915 93 651 46 

 

Πίνακας 4: Αριθμός εκπαιδευτικών ανά κατηγορία (ωρομίσθιοι, σύμβουλοι, μόνιμοι 

αποσπασμένοι, διευθυντές, υποδιευθυντές) ανά ΣΔΕ για το σχολικό έτος 2014 – 2015 στους άξονες 

7, 8, 9. 

ΑΞΟΝΕΣ 7, 8, 9 Εκπαιδευτικοί 

(1) 

ΣΔΕ και 

παραρτήματα (2) 

Εκπαιδευτικοί ανά 

ΣΔΕ (3)=(1)/(2) 

ΑΞΟΝΑΣ 7 586 52 11,3 

ΑΞΟΝΑΣ 8 373 29 12,9 

ΑΞΟΝΑΣ 9 89 12 7,4 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.048 93 10,5 

 

Πίνακας 5: συνολικός προϋπολογισμός, χρηματοδοτήσεις και υλοποιηθέν ποσό των ΣΔΕ για την 

περίοδο 2008-2015 

Συνολικός προϋπολογισμός ΣΔΕ 2008-2015 (από 10/9/2008) 35.452.957,4 

χρηματοδοτήσεις 22.523.200 

(υλοποιηθέν ποσό) σύνολο πληρωμών που έχουν 

καταχωρηθεί στο σύστημα πληρωμών του υπολογιστή 

(24/05/2015). 

19.440.127 
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Πίνακας 6: προϋπολογισμός ανά περιφέρεια για τους άξονες 7, 8, 9 για την περίοδο 2008-2013. 

ΆΞΟΝΕΣ 7, 8, 9  προϋπολογισμός ανά περιφέρεια 2008-2015 

ΑΞΟΝΑΣ 7 20.461.175,4 

ΑΞΟΝΑΣ 8 11.276.287 

ΑΞΟΝΑΣ 9 3.715.495 

Συνολικός προϋπολογισμός 35.452.957,4 

 

Πίνακας 7 

 

Πίνακας 8 

 

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ     

ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΒΑΣΙΚΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΟ 

ΑΠΟ 14/2/2012 

ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΤΡΙΕΤΙΩΝ  

ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΓΑΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΓΑΜΩΝ 

ΑΠΟ 

14/2/2012 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΓΓΑΜΩΝ 

ΑΠΟ 

14/2/2012 

 0- 3 26,18 0,00 2,62 26,18 28,80 

 3- 6 26,18 1,31 2,62 27,49 30,11 

 6- 9 26,18 2,62 2,62 28,80 31,42 

 9-12 26,18 3,93 2,62 30,11 32,73 

 12-15 26,18 5,24 2,62 31,42 34,04 

 15-18 26,18 6,55 2,62 32,73 35,35 

 18-ΑΝΩ 26,18 7,85 2,62 34,03 36,65 
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ      

ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΒΑΣΙΚΟΣ 

ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 

14/2/2012 

ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΤΡΙΕΤΙΩΝ  

ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΓΑΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΓΑΜΩΝ 

ΑΠΟ 

14/2/2012 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΓΓΑΜΩΝ 

ΑΠΟ 

14/2/2012 

 0- 3 586,08 0,00 58,61 586,08 644,69 

 3- 6 586,08 58,61 58,61 644,69 703,30 

 6- 9 586,08 117,22 58,61 703,30 761,91 

 9-ΑΝΩ 586,08 175,82 58,61 761,90 820,51 

      

Πίνακας 9 

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ     

ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΒΑΣΙΚΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΟ 

ΑΠΟ 14/2/2012 

ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΤΡΙΕΤΙΩΝ  

ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΓΑΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΓΑΜΩΝ 

ΑΠΟ 

14/2/2012 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΓΓΑΜΩΝ 

ΑΠΟ 

14/2/2012 

 0- 3 22,83 0,00 2,28 22,83 25,11 

 3- 6 22,83 1,14 2,28 23,97 26,25 

 6- ΑΝΩ 22,83 2,28 2,28 25,11 27,39 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ      

ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΒΑΣΙΚΟΣ 

ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 

14/2/2012 

ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΤΡΙΕΤΙΩΝ  

ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΓΑΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΓΑΜΩΝ 

ΑΠΟ 

14/2/2012 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΓΓΑΜΩΝ 

ΑΠΟ 

14/2/2012 

 0- 3 510,95 0,00 51,10 510,95 562,05 

 3- ΑΝΩ 510,95 51,10 51,10 562,05 613,15 

 

 


