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Αντί Ρρολόγου τθσ Αλεξάνδρασ Ραναγιωτοποφλου 

 

Θ εποχι μασ, ςτθν φςτερθ νεωτερικότθτα με τισ ραγδαίεσ εξελίξεισ που ζφερε θ 

παγκοςμιοποίθςθ και θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ, τισ κρίςεισ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ των εκνικϊν κρατϊν και περιφερειακϊν μορφωμάτων, αναδεικνφει νζα 

χαρακτθριςτικά ςε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιςτικό επίπεδο. Ο ςφγχρονοσ 

άνκρωποσ καλείται να ιςορροπιςει ανάμεςα ςτα καινοφανι και ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενα 

δεδομζνα τθσ πραγματικότθτασ και ςτισ προςωπικζσ του ανάγκεσ και επικυμίεσ. Αναηθτά 

ερείςματα για να αντεπεξζλκει ςτισ διαρκείσ μεταβάςεισ, τόςο ςτθν επαγγελματικι, όςο και 

ςτθν προςωπικι του ηωι.  

Τα νζα δεδομζνα διαμορφϊνουν μια διαφοροποιθμζνθ αλλά ταυτόχρονα και ενιςχυμζνθ 

αντίλθψθ για το κετικό ρόλο και τθν αξία τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ ςταδιοδρομία του ατόμου. Ωσ 

εκ τοφτου, τα προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο τθσ δια βίου μάκθςθσ 

αφενόσ καλοφνται να ανταποκρικοφν ςτισ ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ ανάγκεσ, αφετζρου να 

δϊςουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ ι ςτθν βελτίωςθ των δεξιοτιτων-κλειδιά που είναι 

απαραίτθτεσ τόςο για τθν επαγγελματικι όςο και για τθν προςωπικι ςταδιοδρομία.  

Ο προβλθματιςμόσ και οι ςτόχοι που διατυπϊνονται ςτθ χϊρα μασ ςε ςχζςθ με τθν 

απαςχόλθςθ, τθν ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ αλλά, ασ μθν 

ξεχνάμε, και τθν προςωπικι καλλιζργεια,  ακολουκοφν τισ τάςεισ που επικρατοφν ςε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίεσ μεταφράηονται ςτθν ανάγκθ προϊκθςθσ πολιτικϊν οι οποίεσ, 

μεταξφ άλλων, αναπτφςςουν το ανκρϊπινο δυναμικό, βελτιϊνουν τθν απαςχολθςιμότθτα 

των ατόμων και καταπολεμοφν τον κοινωνικό αποκλειςμό. Ωσ εκ τοφτου, θ ανάπτυξθ 

ευκαιριϊν δια βίου μάκθςθσ κακίςταται κομβικό ςθμείο τόςο για τα άτομα όςο και για τθν 

κοινωνία. 

Θ δια βίου εκπαίδευςθ εμβαπτιςμζνθ εν τθ γενζςει τθσ ςτθ νζα μακθςιακι κουλτοφρα θ 

οποία δίνει ζμφαςθ ςτισ δεξιότθτεσ, ςτθν ενίςχυςθ των ικανοτιτων, ςτα μακθςιακά 

αποτελζςματα και ςτο φόρτο εργαςίασ δεν περιορίηεται μόνο εκεί, κακϊσ επιςθμαίνει, τθν 

αναγκαιότθτα ςε επίπεδο προγραμμάτων, τθσ υιοκζτθςθσ  τεχνικϊν διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ 

αλλά και αξιολόγθςθσ του αποτυπϊματόσ τουσ.  

Θ ςτροφι προσ νζεσ, ςφγχρονεσ και αποδοτικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ ςε εκπαιδευτικά 

προγράμματα εκπαίδευςθσ-επιμόρφωςθσ ενθλίκων επιβάλλει μία νζα κεϊρθςθ και 

προςζγγιςθ ςτα κζματα διδαςκαλίασ. Θ κεϊρθςθ αυτι απαιτεί εμπεριςτατωμζνθ και ςε 

βάκοσ ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν των ενθλίκων, κακοριςμό των προχποκζςεων 

αποτελεςματικισ μάκθςθσ, επιλογι ορκϊν εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν που κα ενιςχφςουν, κατά 
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κφριο λόγο, τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι, τον ορκολογικό ςχεδιαςμό των διδακτικϊν ενοτιτων 

και, τζλοσ, τθν επιλογι κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν μζςων. 

Σε ζνα περιβάλλον ςτο οποίο διαπιςτϊνεται διαρκισ μεταβολι του ρόλου και τθσ 

επιχειρθςιακισ κουλτοφρασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, 

απαιτείται επίμονθ και ςυςτθματικι προςπάκεια ςτθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ζτςι ϊςτε θ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ να αποτελζςει 

πραγματικότθτα ςτθν ζκταςθ και ςτο βάκοσ που απαιτείται προσ όφελοσ των πολιτϊν και των 

οικονομικϊν μονάδων τθσ χϊρασ. Αυτό άλλωςτε επιδιϊκει και το Κοινωνικό Ρολφκεντρο 

ςχεδιάηοντασ και υλοποιϊντασ επιμορφωτικζσ δράςεισ μζςα από κακαρά ανκρωποκεντρικζσ 

προςεγγίςεισ. 

Σκοπόσ του Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ: Σκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτϊν είναι θ 

εντρφφθςθ των μελϊν και των ςτελεχϊν του Συνδικαλιςτικοφ κινιματοσ ςε γνωςτικά 

αντικείμενα που κρίνονται απαραίτθτα για τθν αναβάκμιςθ τθσ ςυνδικαλιςτικισ παρζμβαςθσ 

ςτο δθμόςιο τομζα κακϊσ και θ βελτίωςθ των δεξιοτιτων και ικανοτιτων των 

ςυνδικαλιςτικϊν ςτελεχϊν ςτθν χϊρα μασ. Θ ςυγκεκριμζνθ επιμορφωτικι δράςθ φιλοδοξεί 

να αναβακμίςει τα προςόντα των εκπαιδευτϊν που κα εμπλακοφν ςτθν επιμορφωτικι 

διαδικαςία με ςτόχο τθν εκπαίδευςθ και τθν επιμόρφωςθ των ατόμων που εκπροςωποφν 

εργαηομζνουσ ςτο δθμόςιο τομζα.  

Εκπαιδευτικόσ Στόχοσ: Θ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι δράςθ ζχει ωσ ςτόχο τθν επαφι των 

εκπαιδευτϊν ενθλίκων με τα ςφγχρονα περιβάλλοντα μάκθςθσ και τισ νζεσ εκπαιδευτικζσ 

πρακτικζσ και προοπτικζσ τθσ διά βίου μάκθςθσ. Επίςθσ, επιδιϊκεται θ προϊκθςθ 

καινοτόμων μεκοδολογιϊν εκπαίδευςθσ ςτο πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και αλλαγισ 

των ςτερεότυπων αντιλιψεων για τθ χριςθ ςφγχρονων εκπαιδευτικϊν μεκόδων και 

μθχανιςμϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν παραδοςιακι εκπαιδευτικι μεκοδολογία. 

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό είναι διαμορφωμζνο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ 

εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Το περιεχόμενο του επιδιϊκει να βρίςκεται διαρκϊσ ςε μια δυναμικι 

ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ με τουσ εκπαιδευόμενουσ, να δθμιουργεί διαρκϊσ επιμορφωτικζσ 

τάςεισ, να τουσ παρζχει εναφςματα για ςκζψθ κακϊσ και δυνατότθτεσ για μάκθςθ μζςω 

πράξθσ και ανατροφοδότθςθ. Ειδικότερα, ςε κάκε κεφάλαιο αναφζρονται ο ςκοπόσ, τα 

προςδοκϊμενα αποτελζςματα, οι ζννοιεσ κλειδιά, τα ςυμπεράςματα. Ραράλλθλα κάκε 

κεφάλαιο εμπλουτίηεται με ςυμπλθρωματικζσ πθγζσ γνϊςεων όπωσ ςχεδιαγράμματα, 

οδθγοφσ μελζτθσ, βιβλιογραφικζσ παραπομπζσ, αςκιςεισ/δραςτθριότθτεσ, παραδείγματα, 

μελζτεσ περίπτωςθσ. Πλα αυτά ςυμβάλλουν ςτθν ενεργοποίθςθ των εκπαιδευομζνων, ςτθν 

εμβάκυνςθ του προβλθματιςμοφ τουσ, ςτον κριτικό ςτοχαςμό και ςτθν καλφτερθ εμπζδωςθ 

τθσ παρεχόμενθσ γνϊςθσ αλλά και ςτθν αυτοαξιολόγθςθ τθσ επιμορφωτικισ τουσ διαδρομισ.  
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Βαςικι προςδοκία είναι θ παροφςα ζκδοςθ να αποτελζςει αφορμι για ζναν εποικοδομθτικό 

διάλογο κακϊσ επιδιϊκει να ςυμβάλλει ςτθν ςυνεχι αναβάκμιςθ των γνϊςεων, των 

ικανοτιτων και των δεξιοτιτων των εκπαιδευτϊν, ςτθν ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν μεκόδων 

διδαςκαλίασ και μάκθςθσ αλλά και ςτθν δθμιουργία ενόσ δυναμικοφ περιβάλλοντοσ για 

ςυνεχι εκπαίδευςθ. Κεωροφμε επίςθσ, ότι κα ςυμβάλλει ςτθν ενεργθτικι και δθμιουργικι 

μάκθςθ των αναγκϊν τθσ Δια Βίου Εκπαίδευςθσ. Ρικανολογοφμε, ότι δεν κα το 

αντιμετωπίςετε πακθτικά ι με διάκεςθ να το απομνθμονεφςετε. Κα κζλαμε να εμπλακείτε ςε 

ζνα δθμιουργικό και παραγωγικό «διάλογο» με το υλικό, να το επεξεργαςτείτε κριτικά, να το 

αντιπαραβάλετε με τισ γνϊςεισ ςασ, να το ςυνδζςετε με τισ εμπειρίεσ ςασ και να το 

οικειοποιθκείτε με το δικό ςασ τρόπο. 

Συνοψίηοντασ κα λζγαμε ότι ςε μια εποχι που αναμφιςβιτθτα το κράτοσ πρόνοιασ ζχει 

ςυρρικνωκεί το αίτθμα για μια κοινωνία τθσ γνϊςθσ, που αποτελεί και το ςτοίχθμα του 21ου 

αιϊνα για τθν Ευρϊπθ και τθν ανκρωπότθτα, ςε καμιά περίπτωςθ δεν μπορεί και δεν πρζπει 

να αφορά λίγουσ αλλά αντίκετα κα πρζπει να ενταχκεί ςτο πλαίςιο ενόσ οράματοσ 

διεφρυνςθσ τθσ δθμοκρατίασ. Σε μια εποχι που θ παγκοςμιοποίθςθ μειϊνει τθ δυνατότθτα 

των κρατϊν να παρεμβαίνουν ςτθν οικονομία τθσ αγοράσ, και κατϋ επζκταςθ ςε κοινωνικά 

πεδία, υπάρχει μια πραγματικότθτα που δεν μπορεί να αγνοθκεί από τισ κυβερνιςεισ και 

αυτι είναι θ εφαρμογι κοινωνικϊν πολιτικϊν. Σϋ αυτό το ιδιαίτερα νευραλγικό και 

απαιτθτικό περιβάλλον ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ θ δια βίου μάκθςθ και κατϋ επζκταςθ θ 

εκπαίδευςθ ενθλίκων καλείται να ςυνεργιςει ςτθν άςκθςθ κοινωνικισ πολιτικισ. Και 

αναμφιςβιτθτα μπορεί να ςυμβάλλει …. 
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Κεφάλαιο 1 του Γιϊργου Ραναγιωτόπουλου 

Εκπαίδευςθ Ενθλίκων 
 
 
Σκοπόσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ  
 
Σκοπόσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ είναι να ειςαγάγει τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτο 
πεδίο τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, να περιγράψει ςυνοπτικά τισ ςχετικζσ 
Κεωρίεσ, τα χαρακτθριςτικά των ενιλικων εκπαιδευομζνων και το ρόλο των 
εκπαιδευτϊν Ενθλίκων.  
Για το ςκοπό αυτό θ διδακτικι ενότθτα χωρίηεται ςε τρία μζρθ. 

 Βαςικζσ ζννοιεσ του πεδίου τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Δίνεται 
ζμφαςθ ςε ζννοιεσ όπωσ χαρακτθριςτικά του ενιλικα 
εκπαιδευόμενου και εμπόδια που ςυναντάει αυτόσ ςτθ μάκθςθ. 

 Βαςικζσ Θεωρίεσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Το μζροσ αυτό κλείνει 
με μια κριτικι για τισ κζςεισ των Κεωριϊν εκπαίδευςθσ Ενθλίκων που 
αναπτφχκθκαν κατά καιροφσ. 

 Ο ρόλοσ του εκπαιδευτι Ενθλίκων, ρόλοσ που όπωσ κα δοφμε 
κεωρείται και είναι «διευκολυντικόσ» και «εμψυχωτικόσ» ςτθ 
διεργαςία τθσ μάκθςθσ του ενιλικα εκπαιδευομζνου.  

 
 
Ρροςδοκϊμενα αποτελζςματα 
Τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα από τθ ςυςτθματικι μελζτθ του κεφαλαίου 
αυτοφ είναι: 

 Να αναγνωρίηετε τισ βαςικζσ επιλογζσ τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ για 
τθ δια βίου μάκθςθ. 

 Να γνωρίηετε τισ βαςικζσ ζννοιεσ του πεδίου τθσ Εκπαίδευςθσ 
Ενθλίκων. 

 Να ςυνδζετε τθ δια βίου Εκπαίδευςθ Ενθλίκων με τον κόςμο τθσ 
εργαςίασ. 

 
Λζξεισ - Κλειδιά: 
 

 Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. 

 Δια βίου μάκθςθ. 

 Κατάρτιςθ - Εκπαίδευςθ. 

 Ενιλικεσ εκπαιδευόμενοι. 

 Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

 Μάκθςθ - Εμπόδια ςτθ μάκθςθ. 

 Ρροςανατολιςμόσ μάκθςθσ.  

 Κίνθτρα για μάκθςθ. 

 Ενςυναίςκθςθ. 

 Εμψφχωςθ. 

 Διευκόλυνςθ. 
 
 
 
 
 

Σκοπόσ 

 

Ζννοιεσ κλειδιά 

 

Ρροςδοκϊμενα 
αποτελζςματα 
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ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 1 
 

Ρριν προχωριςετε ςτθν μελζτθ του πρϊτου μζρουσ, προςπακιςτε να δϊςετε ςε 100 
περίπου λζξεισ τον οριςμό για κακεμία από τισ παρακάτω ζννοιεσ: 

 «Εκπαίδευςθ Ενθλίκων»,  

 «Κατάρτιςθ - εκπαίδευςθ»,  

 «Δια βίου Μάκθςθ».  

 «Συνδικαλιςτικι Εκπαίδευςθ». 
Πταν διαβάςετε το κείμενο του πρϊτου μζρουσ, επιςτρζψτε πάλι ςτουσ οριςμοφσ που 
γράψατε και εντοπίςτε τα κοινά ςθμεία και τισ διαφορζσ που υπάρχουν. 
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 Βαςικζσ ζννοιεσ του πεδίου τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων 
 
Επιχειροφμε να αποςαφθνίςουμε και να οριοκετιςουμε οριςμζνεσ βαςικζσ 
ζννοιεσ οι οποίεσ αποτελοφν λειτουργικά εργαλεία. Ωσ προσ τθν ορολογία κα 
μποροφςαμε να υποςτθρίξουμε ότι υπάρχει μια αςάφεια ωσ προσ τθ χριςθ 
και το περιεχόμενο των όρων «ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ» (continuing 
education), «δια βίου εκπαίδευςθ» (lifelong education), «εκπαίδευςθ 
Ενθλίκων» (adult education), «επαναλαμβανόμενθ εκπαίδευςθ» (recurrent 
education), όροι οι οποίοι ςυχνά αλλθλεπικαλφπτονται.  
 
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων: κεωρείται κάκε εκπαιδευτικι διεργαςία, περιεχομζνου, επιπζδου ι 
μεκόδου, είτε πρόκειται για τυπικι εκπαίδευςθ είτε για άτυπθ, είτε για διεργαςία που 
επεκτείνει χρονικά ι αντικακιςτά τθν αρχικι εκπαίδευςθ ςτα ςχολεία, κολζγια, πανεπιςτιμια, 
κακϊσ και για μακθτεία, μζςω των οποίων τα άτομα που κεωροφνται ενιλικα από τθν 
κοινωνία, ςτθν οποία ανικουν, αναπτφςςουν τισ ικανότθτζσ τουσ, εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ 
τουσ, βελτιϊνουν τα τεχνικά και επαγγελματικά τουσ προςόντα ι τα προςανατολίηουν προσ 
άλλθ κατεφκυνςθ και επιφζρουν αλλαγζσ ςτισ ςτάςεισ ι τθ ςυμπεριφορά τουσ με τθ διπλι 
προοπτικι τθσ πλιρουσ προςωπικισ ανάπτυξθσ και τθσ ςυμμετοχισ ςε μια εναρμονιςμζνθ και 
αυτοδφναμθ κοινωνικι, οικονομικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ» (UNESCO, 1976, ςτο 
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων). 
 
Επίςθσ, «Θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων αφορά τθ μακθςιακι δραςτθριότθτα ι και πρόγραμμα 
ςχεδιαςμζνο από εκπαιδευτικό φορζα για να ικανοποιιςει ανάγκεσ κατάρτιςθσ ι ενδιαφζρον 
μάκθςθσ που ενδζχεται να πραγματοποιθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ ηωισ ενόσ ενιλικου 
ζχει υπερβεί τθν θλικία τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ- και θ κφρια δραςτθριότθτά του δεν 
είναι πλζον θ εκπαίδευςθ. Θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, επομζνωσ, καλφπτει τισ μθ 
επαγγελματικζσ, τισ επαγγελματικζσ, τισ γενικζσ, τυπικζσ και μθ τυπικζσ ςπουδζσ, όπωσ 
επίςθσ, και τθν εκπαίδευςθ θ οποία ζχει ςυλλογικό κοινωνικό ςκοπό» (ΟΟΣΑ, 1977, ςτο 
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων). 
 
Γενικζσ Δεξιότθτεσ: Ρεριλαμβάνει, πζρα από τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ τθσ γραφισ, τθσ 
ανάγνωςθσ και τθσ αρικμθτικισ, και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ. Οι δεξιότθτεσ αυτζσ 
ςχετίηονται με τθν επίλυςθ προβλθμάτων, τθν ομαδικι εργαςία, τθ χριςθ υπολογιςτϊν αλλά 
και με τθ ςυνεχι μάκθςθ (Descy & Tessaring, 2002, ςτο Εκπαίδευςθ Ενθλίκων). 
 
Εκπαίδευςθ: Ρρόκειται για ζναν όρο που αποδίδει τθν οργανωμζνθ διαδικαςία μάκθςθσ ςε 
ςυγκεκριμζνο πλαίςιο (Griffiu, 2002, ςτο Εκπαίδευςθ Ενθλίκων). 
 
Βαςικζσ ικανότθτεσ: ορίηεται το ςφνολο των ικανοτιτων, οι οποίεσ ςυμπλθρϊνουν τισ βαςικζσ 
και γενικζσ δεξιότθτεσ και που επιτρζπουν ςτα άτομα να αποκτοφν ευκολότερα νζα 
προςόντα, να προςαρμόηονται ςε μεταβαλλόμενα τεχνολογικά περιβάλλοντα ι/και να ζχουν 
κινθτικότθτα ςτθν αγορά εργαςίασ (Descy & Tessaring, 2002, ςτο Εκπαίδευςθ Ενθλίκων). 
 
Επιμόρφωςθ: Θ ζννοια επιμόρφωςθ είναι ςφνκετθ από τα ςυνκετικά «επί = επιπλζον», και 
«μορφϊνω - μόρφωςθ = πνευματικι και θκικι καλλιζργεια» (Τεγόπουλοσ - Φυτράκθσ, 1993). 
Θ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ δείχνει ότι οι οριςμοί τθσ επιμόρφωςθσ περιςτρζφονται γφρω 
από το νοθματικό άξονα που προαναφζραμε με τθν παρατιρθςθ ότι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ 
επιλζγεται ο τονιςμόσ οριςμζνων χαρακτθριςτικϊν περιςςότερο από κάποια άλλα και το 
αντίκετο. Για παράδειγμα ςτο Ελλθνικό Λεξικό (Τεγόπουλοσ  Φυτράκθσ,1993) ορίηεται ωσ 
«απόκτθςθ ςυμπλθρωματικϊν ι ειδικϊν γνϊςεων, μετά τθ ςυμπλιρωςθ ενόσ κφκλου 
ςπουδϊν» αλλά και «πρόςκετθ εκπαίδευςθ ι παροχι εξειδικευμζνων γνϊςεων ςτο 

Βαςικζσ 
εννοιολογιςεισ 
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προςωπικό επιχειριςεωσ οργανιςμοφ για τισ νεότερεσ μεκόδουσ παραγωγισ, οργάνωςθσ, 
εργαςίασ κτλ».  
 
υνδικαλιςτικι Εκπαίδευςθ: ορίηεται ωσ μια εξειδικευμζνθ επιμορφωτικι διαδικαςία, θ 
οποία πολλζσ φορζσ επικαλφπτεται από οριςμζνουσ άλλουσ όρουσ τθσ Εκπαίδευςθσ 
Ενθλίκων. Ειδικότερα ωσ: «Συνδικαλιςτικι Εκπαίδευςθ και Επιμόρφωςθ, (ΣΕΕ) ορίηεται το 
ςφνολο των εκπαιδευτικϊν δυνάμεων που διακζτει και ξοδεφει το εργατικό κίνθμα, με 
ςτόχουσ: από τθ μια τθ διαμόρφωςθ αξιόμαχου, ικανοφ ςτελεχιακοφ δυναμικοφ - που 
ςθμαίνει ανάπτυξθ και αφξθςθ τθσ ατομικισ και ςυλλογικισ ικανότθτασ των ςυνδικαλιςτϊν, 
ζτςι που να δοκεί ςτθ ςυνδικαλιςτικι πρακτικι θ πλιρθσ αποτελεςματικότθτα και θ αλθκινι 
διάςταςι τθσ και από τθν άλλθ τθν αναπαραγωγι και ανάπτυξθ - ιδεολογικι και οργανωτικι - 
του ςυνδικάτου ςαν αντιπάλου κοινωνικοφ ςυνομιλθτι απζναντι ςτουσ εργαηόμενουσ και το 
κράτοσ», (Αποςτολίδθσ, 1981). 
 
Ωσ γενικόσ οριςμόσ και περιεχόμενο τθσ ΣΕΕ, ςφμφωνα με τον Spencer, (Κουτροφκθσ, 2007), 
μποροφν να κεωρθκοφν μακιματα: διάρκειασ τουλάχιςτον μιςισ θμζρασ, που μπορεί να 
διοργανϊνονται και τα Σαββατοκφριακα κακϊσ και θμερίδεσ ι εςπερίδεσ. Τα μακιματα αυτά 
μποροφν να ελζγχονται από εργατικά ςυνδικάτα και να απευκφνονται ςτα μζλθ τουσ, ι να 
ςχεδιάηονται για να ενιςχφςουν τθν αποτελεςματικότθτα των ςυνδικάτων και τθν ανάπτυξθ 
τθσ ςυνδικαλιςτικισ ςυνείδθςθσ και τθσ ομαδικότθτασ. Επίςθσ ΣΕΕ μποροφν να κεωρθκοφν 
και τα μακιματα κάκε τφπου για τα μζλθ των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων, εκτόσ από 
εκείνα που ςυνιςτοφν κακαρά επαγγελματικι εκπαίδευςθ και αφοροφν τθ ςυγκεκριμζνθ 
κζςθ εργαςίασ των εκπαιδευόμενων. Θ ςυνδικαλιςτικι εκπαίδευςθ, ςφμφωνα με τθ Γενικι 
Συνομοςπονδία Εργατϊν Ελλάδοσ (ΓΣΕΕ), (2006), ςτοχεφει ςτθν αναβάκμιςθ του επιπζδου 
των εργαηομζνων, των μελϊν και των ςτελεχϊν του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ τθσ χϊρασ 
μασ και αποτελεί ςυνεπϊσ, κεφαλαιϊδεσ ηιτθμα που απαςχολεί όλθ τθν ελλθνικι κοινωνία. 
 
υνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ: ςυμπεριλαμβάνει όλεσ τισ ευκαιρίεσ για μάκθςθ οι οποίεσ 
προςφζρονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. Αυτζσ μπορεί να 
καλφπτουν πλιρεσ ι μερικό ωράριο και μπορεί να ςυμπεριλαμβάνουν επαγγελματικι θ μθ 
επαγγελματικι εκπαίδευςθ (Open University, 1976). 
Ρροςφζρονται πολλοί τφποι μακθμάτων οι οποίοι μποροφν να παρζχουν: 

 Ενθμζρωςθ πάνω ςε κζματα ανάπτυξθσ ειδικϊν δεξιοτιτων ι εξειδικευμζνθσ 
κεωρθτικισ γνϊςθσ. 

 Εκτίμθςθ τθσ αξίασ τθσ νζασ τεχνολογίασ και των διαδικαςιϊν με τισ οποίεσ αυτι 
ςυνδζεται κακϊσ και τθν απαραίτθτθ γνϊςθ για τθν εφαρμογι τθσ. 

 Απόκτθςθ νζων δεξιοτιτων ι προςόντων ςχετικϊν με κάποιο ςυγκεκριμζνο 
επάγγελμα. 

 Ρροετοιμαςία για ανάλθψθ νζων ευκυνϊν είτε μζςα ςτο επάγγελμα είτε ςτθν 
κακθμερινι ηωι. 

 Δζςμεσ ειδικϊν δεξιοτιτων που κεωροφνται απαραίτθτεσ για ζνα καινοφργιο 
επαγγελματικό χϊρο κακϊσ και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν καλφτερθ αξιοποίθςι τουσ. 

 Λκανότθτα χριςθσ ξζνων γλωςςϊν με ςτόχο τθν καλφτερθ επικοινωνία για 
εμπορικοφσ, επαγγελματικοφσ ι προςωπικοφσ ςκοποφσ, ι ςε περιοχζσ όπωσ 
ςτατιςτικι για τθν υποςτιριξι τθσ παραγωγικότθτασ ςτθν εργαςία. 

 Είτε ωσ τμιμα είτε ωσ ςυμπλιρωμα των βαςικϊν μακθμάτων, παρζχουν 
προετοιμαςία για τθ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και 
τθσ αποδοτικότθτασ ςτο χϊρο εργαςίασ μζςω τθσ βελτίωςθσ των επικοινωνιακϊν 
δεξιοτιτων των εργαηομζνων (Department of Education and Science, 1980). 
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Συπικι - μθ τυπικι και άτυπθ εκπαίδευςθ:  

 Ωσ Τυπικι κεωρείται θ εκπαίδευςθ θ οποία είναι ςυςτθματοποιθμζνθ και θ οποία 
παρζχεται από το κράτοσ ςε όςουσ εκδθλϊνουν ενδιαφζρον. 

 Ωσ Μθ Τυπικι είναι θ εκπαίδευςθ, θ οποία περιλαμβάνει όλα εκείνα τα 
προγράμματα, τα οποία παρζχονται από οργανιςμοφσ, οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται 
εκτόσ του επίςθμου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ενόσ κράτουσ, π.χ από υπουργεία ι 
ςωματεία, επιμελθτιρια κλπ. ι από πρωτογενείσ φορείσ όπωσ τα ςυνδικάτα, θ 
εκκλθςία και άλλα τα οποία ζχουν εκπαιδευτικό χαρακτιρα. 

 Ωσ Άτυπθ είναι θ εκπαίδευςθ εκείνθ θ οποία δεν είναι οργανωμζνθ, ςυνικωσ 
ςυνδζεται με τθν τυχαία ι τθν ευκαιριακι μάκθςθ και με μία ευρεία περιοχι 
ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων κατά τισ οποίεσ ανταλλάςςονται πλθροφορίεσ εκοφςια 
ι τυχαία, εξαςκοφνται επιρροζσ, αποδίδονται ευκφνεσ, εμπλζκεται ζνα δίκτυο από μθ 
ςχεδιαςμζνθ ι ευκαιριακά οργανωμζνθ γνϊςθ θ οποία ςυνοδεφεται από ςυμβουλζσ, 
απόψεισ, ςτάςεισ και παροτρφνςεισ (Groombridge, 1983). 

 
Δια βίου μάκθςθ: ορίηεται ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: «μια προςζγγιςθ που εςτιάηει 
ςτισ ευκαιρίεσ και διαδικαςίεσ μάκθςθσ του ατόμου, αναγνωρίηοντασ ότι αυτζσ οι ευκαιρίεσ 
και διαδικαςίεσ τροφοδοτοφνται από πολλοφσ κοινωνικοφσ κεςμοφσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
όχι μόνο τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ και των ςυςτθμάτων κατάρτιςθσ, αλλά και τθσ οικογζνειασ, 
τθσ επιχείρθςθσ και των μζςων μαηικισ επικοινωνίασ» (Βεργίδθσ, Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, 
2005). 
 
Δια βίου εκπαίδευςθ: Θ πεποίκθςθ πωσ κάκε άνκρωποσ μπορεί να ολοκλθρϊςει με επιτυχία 
κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του όποιο ςτόχο και αν κζςει χάνεται με γριγορο ρυκμό. Υπό τθν 
πίεςθ εςωτερικϊν αναγκϊν και ωσ απάντθςθ ςε εξωγενείσ απαιτιςεισ, θ εκπαίδευςθ 
βρίςκεται ςτο ςτάδιο κατά το οποίο αποκαλφπτεται και θ πραγματικι τθσ αξία. Στο πλαίςιο 
αυτό οι υποχρεϊςεισ τθσ εκπαίδευςθσ ςιμερα κακορίηονται ωσ εξισ: 
1. Να δθμιουργιςει εκείνεσ τισ προχποκζςεισ ςτο κατάλλθλο περιβάλλον αλλά και τισ 

μεκόδουσ που κα βοθκιςουν το άτομο να διατθριςει τθ ςυνζχεια τθσ εκπαίδευςθσ και 
τθσ κατάρτιςισ του μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ του. 

2. Να εφοδιάςει, κατά το δυνατό, το άτομο να γίνει ςτο μεγαλφτερο βακμό το ίδιο το μζςο 
αλλά και το αντικείμενο ανάπτυξισ του μζςω τθσ αυτό-μόρφωςθσ (Lengrand, 1975). 

 
Κεωροφμενθ ωσ ο τρόποσ με τον οποίο διευκολφνεται θ δια-βίου μάκθςθ, θ δια-βίου 
εκπαίδευςθ μπορεί: 

 Να διαρκεί μια ηωι. 

 Να οδθγιςει ςτθν απόκτθςθ νζασ ι ςτθν ανανζωςθ, αναβάκμιςθ και ολοκλιρωςθ τθσ 
γνϊςθσ, των δεξιοτιτων μασ, ωσ απάντθςθ ςτθν μεταβαλλόμενθ ςφγχρονθ ηωι, με ςτόχο 
τθ κετικι ςυμβολι ςτθν αυτό-ολοκλιρωςθ. 

 Να είναι ανεξάρτθτθ για τον κακζνα μασ προκειμζνου να εξαςφαλίςει κίνθτρο για 
ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 Να αναγνωρίςει τθ ςυμβολι όλων των διατικζμενων εκπαιδευτικϊν επιδράςεων 
τυπικϊν, μθ τυπικϊν και άτυπων ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. 

 Να επικεντρϊνει το ενδιαφζρον τθσ τόςο ςτθ διάρκεια τθσ δια-βίου εκπαίδευςθσ όςο και 
ςτουσ παράγοντεσ που τθν κάνουν απαραίτθτθ (Cropley, 1980). 

 
 
 
Αφοφ μελετιςετε το υλικό του πρϊτου μζρουσ τθσ  διδακτικισ ενότθτασ είναι ςθμαντικό να 
ζχετε ιδθ κατανοιςει τισ βαςικζσ ζννοιεσ του πεδίου τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. 

 



 

 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΣΥΝΔΛΚΑΛΛΣΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων/Συνδικαλιςτικι Εκπαίδευςθ 

 15 

Κεφάλαιο 2 του Γιϊργου Ραναγιωτόπουλου 

Βαςικζσ Θεωρίεσ τθσ εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 

 
Σκοπόσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ  
 
Στθν ενότθτα αυτι κρίναμε ςκόπιμο για τθσ ανάγκεσ τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ να παρουςιαςκοφν ςυνοπτικά μερικζσ από τισ κεωρίεσ μάκθςθσ 
ςτο χϊρο τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Κα πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι εάν 
κζλετε να αποκτιςετε περιςςότερεσ γνϊςεισ για τισ κεωρίεσ τθσ Εκπαίδευςθσ 
Ενθλίκων, είναι απαραίτθτο να ανατρζξετε και ςε άλλεσ βιβλιογραφικζσ πθγζσ 
που προτείνονται. Οι ςθμαντικζσ από τισ κεωρίεσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 
υποςτθρίηουν ότι θ διεργαςία τθσ μάκθςθσ προωκείται μζςω τθσ 
αλλθλεπίδραςθσ που ςυντελείται ανάμεςα ςε εκπαιδευομζνουσ και 
εκπαιδευτζσ, αλλά και από τθν αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ των 
εκπαιδευομζνων. 
 
 Θ κεωρία τθσ «ανδραγωγικισ» 
 
Θ «ανδραγωγικι» είναι μια κεωρία για τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, που 
ςτθρίηεται ςε οριςμζνεσ παραδοχζσ ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά των 
Ενθλίκων εκπαιδευομζνων. Σφμφωνα με τθ κεωρία αυτι ο ενιλικοσ ζχει 
φυςικι τάςθ να είναι αυτοκατευκυνόμενοσ και αυτοδφναμοσ, να παίρνει 
αποφάςεισ μόνοσ του, κατά ςυνζπεια ζχει ανάγκθ να τον αντιμετωπίηουν και 
οι άλλοι ωσ τζτοιον, να του φζρονται με το ςεβαςμό που ταιριάηει ςε ζνα 
ξεχωριςτό ανκρϊπινο ον, να μθν τον κακοδθγοφν οφτε να τον χειραγωγοφν 
(Κόκκοσ, 1999α). 
 
Θ βαςικι αυτι παραδοχι τθσ «ανδραγωγικισ» οδθγεί ςε ςυγκεκριμζνεσ μεκόδουσ και 
πρακτικζσ ςτθν επιμόρφωςθ-εκπαίδευςθ των Ενθλίκων, οι οποίεσ περιλαμβάνουν: 

 Το μακθςιακό κλίμα ςε κάκε επιμορφωτικό πρόγραμμα κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από 
αλλθλοςεβαςμό, ειλικρίνεια, φιλικότθτα, ελευκερία ζκφραςθσ. 

 Αφοφ θ μάκθςθ είναι και αποτζλεςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ διδαςκόντων - διδαςκομζνων, 
οι αμφίδρομεσ ςχζςεισ διδάςκοντα - διδαςκομζνου, για να οδθγιςουν ςτθν κατάκτθςθ 
τθσ γνϊςθσ, κα πρζπει να εμπεριζχουν διάλογο, επεξεργαςία και εμπλουτιςμό απόψεων, 
διαμόρφωςθ ερωτιςεων και απαντιςεων, πρακτικζσ αςκιςεισ, ομαδικζσ εργαςίεσ, 
ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν. Επιπλζον, είναι χριςιμο να παρζχεται ποικιλία 
πθγϊν και εμπειριϊν ςτα εκπαιδευτικά υλικά και εναλλακτικζσ λφςεισ μάκθςθσ, οι οποίεσ 
να λαμβάνουν υπόψθ τθν διαφορετικότθτα των εκπαιδευτικϊν ι των εκπαιδευόμενων 
που κα αςχολθκοφν με αυτά. 

 Οι εκπαιδευόμενοι είναι το επίκεντρο τθσ επιμορφωτικισ διεργαςίασ. Το πρόγραμμα 
επομζνωσ οικοδομείται με βάςθ τισ ανάγκεσ, τα ενδιαφζροντα και τισ μακθςιακζσ 
δυνατότθτεσ των εκπαιδευομζνων, διότι ζνασ ενιλικοσ δεν μακαίνει παρά όςα χρειάηεται 
να μάκει ςτθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο ςτθν οποία βρίςκεται (Noye-Piveteau, 1999). 
Συνεπϊσ, για να ενδιαφερκεί ο επιμορφοφμενοσ για το αντικείμενο τθσ μάκθςθσ, για να 
προχωριςει ςτθ δράςθ και το ςτοχαςμό γφρω από αυτό, κα πρζπει να διακρίνει με 
ςαφινεια τθ χρθςιμότθτα που ζχει για εκείνον για τθν επαγγελματικι του κζςθ για τθν 
ιδιωτικι ςφαίρα τθσ ηωισ του. Θ επιμόρφωςθ είναι ςχεδόν ατυχισ, αν οι ςκοποί του 
διδακτικοφ προγράμματοσ δεν κεωροφνται ςθμαντικοί και δεν εκτιμϊνται από τουσ 
επιμορφοφμενουσ. 

Ειςαγωγικζσ  
Ραρατθριςεισ 

 

Ανδραγωγικι 
Θεωρία 
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 Οι εκπαιδευόμενοι κα πρζπει να ςυμμετζχουν ενεργά ςε όλεσ τισ φάςεισ και τισ πλευρζσ 
τθσ μακθςιακισ διεργαςίασ (ςχεδιαςμόσ, ςτοχοκεςία, αξιολόγθςθ του προγράμματοσ, 
αποφάςεισ για τθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ, ρυκμόσ τθσ μάκθςθσ, επιλογι των 
μεκόδων και τεχνικϊν διδαςκαλίασ). Στο μζτρο που θ επιμορφωτικι διεργαςία 
επιτυγχάνει αυτό το ςτόχο γίνεται αποτελεςματικότερθ. Οι επιμορφοφμενοι αποκτοφν 
τθν αναγκαία αίςκθςθ του προςωπικοφ επιτεφγματοσ, αναπτφςςεται θ κριτικι τουσ 
ςκζψθ. Οι νζεσ γνϊςεισ, ςτάςεισ και εμπειρίεσ τουσ ςυνδζονται οργανικά με τισ 
προχπάρχουςεσ, ενκαρρφνεται θ διάκεςι τουσ να μακαίνουν και μετά το τζλοσ του 
προγράμματοσ ενιςχφεται θ αυτοεκτίμθςι τουσ και θ ικανότθτά τουσ να παίξουν 
πλθρζςτερο ρόλο ςτθν κοινωνία που ανικουν. 

 Θ πακθτικι μετάδοςθ πλθροφοριϊν ςτθν οποία βαςίηονται πολλζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ 
κα πρζπει να ελαχιςτοποιθκεί υπζρ τθσ ενεργοφ εμπειρικισ προςζγγιςθσ τθσ μάκθςθσ. Θ 
μάκθςθ ςυντελείται αποτελεςματικά ςτο μζτρο που διαγράφεται πλιρωσ ο «κφκλοσ τθσ 
μάκθςθσ», που περιζχει τόςο ςυςτθματικι ςκζψθ και κεωρθτικι εμβάκυνςθ, όςο και 
δράςθ, που με τθ ςειρά τθσ οδθγεί ςε νζα επεξεργαςία και ανάλυςθ. Επακόλουκο είναι 
ότι, οι εκπαιδευτικζσ μζκοδοι που επιλζγονται είναι εκείνεσ, που προάγουν τθν 
αλλθλεπίδραςθ, τθν ανταλλαγι εμπειριϊν, τθν ευρετικι πορεία προσ τθ γνϊςθ, τθ 
ςυλλογικότθτα, τθ ςυμμετοχι. 

 Σχετικά με τθν ενεργό ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτισ επιμορφωτικζσ δράςεισ ζρευνα 
των Lawrence κ.α. (2002) του Τμιματοσ Εκπαίδευςθσ τθσ Φλϊριδασ τθσ Αμερικισ ζδωςε 
τα εξισ ενδιαφζροντα ςυμπεράςματα: 

- Ρρογράμματα επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν, που γίνονται ςε ςχολεία, όπου οι 
ςυμμετζχοντεσ επιμορφοφμενοι βοθκοφν ο ζνασ τον άλλον ςτον προγραμματιςμό 
των δραςτθριοτιτων, ζχουν μεγαλφτερθ πικανότθτα να εκπλθρωκεί ο 
αντικειμενικόσ τουσ ςκοπόσ, από προγράμματα, που γίνονται ςε ανϊτατα 
εκπαιδευτικά ιδρφματα ι αλλοφ, χωρίσ τθ ςυμμετοχι των μελϊν του 
προγράμματοσ ςτθν οργάνωςι τουσ. 

- Ρρογράμματα επιμόρφωςθσ προςωπικοφ, που γίνονται ςε ςχολεία και που 
δίνουν ζμφαςθ ςτθν εκπαίδευςθ, που το άτομο μπορεί να αποκτιςει μζςα από 
τθν πείρα και τθν προςωπικι του προςπάκεια, παρουςιάηουν μεγαλφτερθ 
αποτελεςματικότθτα. 

- Ρρογράμματα επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν, που προβλζπουν και τισ ατομικζσ 
ανάγκεσ των μελϊν που ςυμμετζχουν, ζχουν μεγαλφτερθ πικανότθτα να 
πραγματοποιιςουν τουσ ςκοποφσ τουσ από προγράμματα που ανταποκρίνονται 
αποκλειςτικά ςτισ ανάγκεσ του ςυνόλου. 

 
 Jack Mezirow: «Θ Mεταςχθματίηουςα Μάκθςθ» 
 
Μία από τισ πιο διαδεδομζνεσ κεωρίεσ μάκθςθσ και ευρζωσ αποδεκτι είναι θ 
Κεωρία τθσ μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ, θ οποία αναπτφχκθκε από τα τζλθ 
τθσ δεκαετίασ του 1970, με κεμελιωτι τον Jack Mezirow. Σφμφωνα με τον 
Mezirow, θ ςυλλογιςτικι τθσ κεωρίασ ξεκινά από το αξίωμα ότι ο τρόποσ με 
τον οποίο ερμθνεφουμε τθν πραγματικότθτα κακορίηεται από το ςφςτθμα 
αντιλιψεων που κακζνασ μασ διακζτει, αφοφ μασ ζχει επιβλθκεί από το 
πολιτιςμικό πλαίςιο, εςωτερικεφοντάσ το αςυνείδθτα μζςω τθσ διεργαςίασ 
τθσ κοινωνικοποίθςθσ.  
 
Το ςφςτθμα αντιλιψεων του κάκε ατόμου πολλζσ φορζσ περιζχει λανκαςμζνεσ και 
διαςτρεβλωμζνεσ αξίεσ, πεποικιςεισ, παραδοχζσ και υποκζςεισ, με αποτζλεςμα θ ζνταξι του 
ςτθν πραγματικότθτα να παρουςιάηει δυςλειτουργίεσ Επιπρόςκετα, το αντιλθπτικό ςφςτθμα 
είναι τόςο βακιά χαραγμζνο ςτθν προςωπικότθτα του κάκε ατόμου, ϊςτε εκδθλϊνει τθν τάςθ 

Μεταςχθματί
ηουςα 

μάκθςθ 
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να αποδζχεται αποκλειςτικά τισ εμπειρίεσ που προςαρμόηονται εφκολα ςε αυτό και να 
απορρίπτει εκείνεσ που αποκλίνουν (Mezirow, 2006). 
 
Ο Mezirow κεωρεί ότι για να μποροφν οι ενιλικοι να εναρμονίηουν τθ ηωι τουσ με τθν 
πραγματικότθτα, είναι απαραίτθτο να αναπτφξουν τθν ικανότθτα να επανεξετάηουν κριτικά 
τισ πεποικιςεισ που ζχουν διαμορφϊςει για τον εαυτό τουσ, τουσ ρόλουσ που ζχουν αναλάβει 
και τισ ςχζςεισ τουσ με τουσ άλλουσ. Ρροσ αυτό το ςκοπό μπορεί να βοθκιςει αποφαςιςτικά θ 
μακθςιακι διεργαςία. Ο Mezirow αναπτφςςει ςτο ςφνολο του ζργου του τθ «κεωρία τθσ 
μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ, που επιδιϊκει να εξθγιςει τον τρόπο με τον οποίο δομείται θ 
ενιλικθ μάκθςθ και να προςδιορίςει τισ διεργαςίεσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ μποροφν να 
μεταςχθματίηονται τα πλαίςια αναφοράσ με βάςθ τα οποία αντιλαμβανόμαςτε και 
ερμθνεφουμε τισ εμπειρίεσ μασ» (Mezirow, 2006). 
 
Κατά τθ διεργαςία τθσ ενιλικθσ μάκθςθσ, λοιπόν, είναι αναγκαίο οι εκπαιδευόμενοι να 
επανεξετάηουν το ςφςτθμα αντιλιψεων που ζχουν εςωτερικεφςει και να οδθγθκοφν ςτθν 
αμφιςβιτθςθ τθσ εγκυρότθτάσ του, προκειμζνου να αποκτιςουν μία πιο ξεκάκαρθ κεϊρθςθ 
τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ. Κα πρζπει να αναφερκεί ότι o Mezirow πιςτεφει ότι το μζςο 
για να επιτευχκοφν τα παραπάνω είναι ο ςτοχαςμόσ, τον οποίο ορίηει ωσ «διεργαςία 
επανεξζταςθσ των αντιλιψεων και αξιϊν με βάςθ τισ οποίεσ κατανοοφμε τθν πραγματικότθτα 
και δροφμε» (Mezirow, 2006). Ο ςτοχαςμόσ αποτελεί βαςικι ζννοια ςτθ κεωρία τθσ 
μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ και μάλιςτα διακρίνεται ςε δφο είδθ:  

 τον κριτικό ςτοχαςμό (critical thinking) και 

 τον κριτικό αναςτοχαςμό (critical self-thinking).  
 
Ο κριτικόσ ςτοχαςμόσ μπορεί να οδθγιςει ςε επανεκτίμθςθ των δυςλειτουργικϊν 
πεποικιςεων του ατόμου για τθν πραγματικότθτα, ενϊ ο κριτικόσ αναςτοχαςμόσ ςε κακολικι 
επανακεϊρθςθ του τρόπου με τον οποίο κάποιοσ αντιλαμβάνεται, πιςτεφει, αιςκάνεται και 
δρα. Οι εν λόγω διεργαςίεσ, ςφμφωνα με τα όςα o Mezirow υποςτθρίηει, είναι οι πιο 
ςθμαντικζσ εμπειρίεσ μάκθςθσ ςτθν ενιλικθ ηωι και θ ενίςχυςι τουσ κα πρζπει να αποτελεί 
πρωταρχικό ςτόχο τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. 
 
H ζρευνα που ζγινε από τον κεμελιωτι τθσ κεωρίασ αυτισ το 1978, ςχετικά με τισ γυναίκεσ 
που επιςτρζφουν για ςπουδζσ ςτα κοινοτικά κολζγια (ΘΡΑ) μετά από πολφχρονθ απουςία 
τουσ από τθν εκπαίδευςθ, κατζλθξε ςε πολλά και ςθμαντικά ευριματα. Οριςμζνα από τα 
ευριματα ζδειξαν τθν φπαρξθ ενόσ γενικοφ αναπτυξιακοφ μοντζλου, ςφμφωνα με το οποίο 
κατά τθν παιδικι θλικία θ ωρίμανςθ είναι κατανοθτι ωσ μία διαμορφωτικι διαδικαςία που 
περιλαμβάνει τθν αφομοίωςθ πεποικιςεων που αφοροφν τον εαυτό μασ και τον κόςμο, 
ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ κοινωνικοποίθςθσ και των μακθςιακϊν ρόλων των Ενθλίκων 
(Mezirow, 2006). 
 
Από τθν άλλθ, θ ενθλικιότθτα γινόταν αντιλθπτι ωσ μία μεταςχθματιςτικι διεργαςία «που 
περιελάμβανε τθν απομάκρυνςθ από αυτοφσ τουσ ρόλουσ, τθν επαναπλαιςίωςθ ςτθ βάςθ 
νζων παραδοχϊν και τον εκ νζου εναγκαλιςμό τθσ ηωισ με μεγαλφτερο όμωσ βακμό 
αυτοπροςδιοριςμοφ» (Mezirow, 2006). Θ διεργαςία χαρακτθριηόταν ωσ «μία πράξθ, μια 
διαλεκτικι ςτθν οποία θ κατανόθςθ και θ δράςθ αλλθλεπιδροφν για τθν παραγωγι μίασ 
εναλλακτικισ κατάςταςθσ του είναι» (Mezirow, 2006). Κατά τθν ζρευνα βρζκθκε ότι οι 
αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα αντιλιψεων ςυχνά ακολουκοφν ζνα μακθςιακό κφκλο, που ξεκινά από 
ζνα αποπροςανατολιςτικό δίλθμμα και καταλιγει ςτθν επανζνταξθ ςτθν κοινωνία ςτθ βάςθ 
ςυνκθκϊν που ορίηονται από τθ νζα προοπτικι. Τα ευριματα τθσ ζρευνασ του Mezirow 
ζδειξαν ότι το άτομο δεν επιςτρζφει ςε παλαιότερθ κζςθ μετά το μεταςχθματιςμό, αλλά 
αντίκετα, αν και όχι τόςο ςυχνά, υπάρχει μία ςτακερι κίνθςθ προσ τα εμπρόσ. 
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Για τον Mezirow (2006) θ μάκθςθ είναι «μία διεργαςία κατά τθν οποία αξιοποιοφμε 
προθγοφμενα ερμθνευτικά ςχιματα, για να δομιςουμε ζνα νζο ερμθνευτικό ςχιμα του 
νοιματοσ των εμπειριϊν ενόσ ατόμου, προκειμζνου να το χρθςιμοποιιςουμε ωσ οδθγό για 
μελλοντικι δράςθ». Ρροκειμζνου, όμωσ, να κατανοιςουμε πλιρωσ τθν διεργαςία τθσ 
μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ, κα πρζπει να λάβουμε υπόψθ το εκάςτοτε κοινωνικό και 
πολιτιςμικό πλαίςιο και πιο ςυγκεκριμζνα το ποιοσ παράγει τθ μάκθςθ και κάτω από ποιεσ 
ςυνκικεσ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι διαμορφϊνεται αποκλειςτικά και μόνο από τα 
κοινωνικοπολιτιςμικά δεδομζνα. 
 
Σθμαντικό ςτοιχείο ςτθ Κεωρία τθσ μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ είναι ο διάλογοσ. Σφμφωνα 
με τον Mezirow (2006) πρόκειται για μία ειδικι μορφι διαλόγου που επικεντρϊνεται ςτθν 
αναηιτθςθ τθσ κοινισ κατανόθςθσ και εκτίμθςθσ, τθσ αιτιολόγθςθσ μιασ ερμθνείασ ι μιασ 
πεποίκθςθσ. H διεργαςία αυτι εμπεριζχει τθν αξιολόγθςθ των αιτιϊν, θ οποία προκφπτει 
τόςο από τθν εξζταςθ τθσ βαρφτθτασ των υποςτθρικτικϊν αποδείξεων και ιςχυριςμϊν, όςο 
και από τθν εξζταςθ εναλλακτικϊν απόψεων. Ο ςτοχαςτικόσ διάλογοσ περιλαμβάνει και τθν 
κριτικι αξιολόγθςθ των παραδοχϊν.  
 
Γενικότερα ςτθ κεωρία τθσ μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ ο διάλογοσ κεωρείται ωσ μια ενεργι 
διεργαςία ςυηιτθςθσ με τουσ άλλουσ, με ςτόχο να κατανοιςουμε το νόθμα μιασ εμπειρίασ. 
Μζςω του διαλόγου επιδιϊκεται θ ςυμφωνία, θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, θ ζκφραςθ 
άλλων απόψεων ακόμα και θ αναηιτθςθ τθσ αλικειασ. Μπορεί, επίςθσ, να περιλαμβάνει 
αλλθλεπίδραςθ μζςα ςε μια ομάδα ι μεταξφ δφο ανκρϊπων. Ο προςδιοριςμόσ και θ πλιρθσ 
κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο οι άλλοι ερμθνεφουν τθν εμπειρία απαιτοφν διάλογο. 
Ρζρα, όμωσ, από τα παραπάνω, βαςικι προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικι ςυμμετοχι ςτο 
ςτοχαςτικό διάλογο, αλλά και τθ μεταςχθματίηουςα μάκθςθ αποτελεί θ ςυναιςκθματικι 
ωριμότθτα ενόσ ατόμου - ςυνειδθτοποίθςθ, ςυναιςκθματικι κατανόθςθ και αυτοζλεγχο - 
όςα ονομάηει o Goleman «ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ». Αυτό πρακτικά ςθμαίνει τθν 
ικανότθτα που ζχει κάποιοσ να μπορεί να διαχειρίηεται τα ςυναιςκιματά του, να δθμιουργεί 
κίνθτρα για τον ίδιο του τον εαυτό, να αντιλαμβάνεται τα ςυναιςκιματα των άλλων, να 
χειρίηεται ςχζςεισ, αλλά και να διακζτει διαυγι ςκζψθ. H φπαρξθ ι μθ ςυναιςκθματικισ 
νοθμοςφνθσ, λοιπόν, αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα ςτθ μεταςχθματίηουςα μάκθςθ (ςτο 
Mezirow, 2006). 
 
Ουςιαςτικά, θ μεταςχθματίηουςα μάκθςθ αναφζρεται ςε εκείνθ τθ διεργαςία κατά τθν οποία 
ζνα άτομο μεταςχθματίηει δεδομζνα πλαίςια αναφοράσ, προκειμζνου αυτά να αλλάξουν και 
να παραγάγουν πεποικιςεισ και απόψεισ που κα αποδειχκοφν περιςςότερο αλθκινζσ ι πιο 
ικανζσ να δικαιολογιςουν τθν παρακίνθςθ ςε δράςθ. H ζννοια «πλαίςιο αναφοράσ» 
χρθςιμοποιείται από τον Mezirow ωσ: «θ δομι παραδοχϊν και προςδοκιϊν διαμζςου των 
οποίων ερμθνεφουμε τισ εντυπϊςεισ που προκαλοφνται από τισ αιςκιςεισ. Ρεριλαμβάνει 
γνωςτικζσ λειτουργίεσ και ενζχει διαςτάςεισ που επιδροφν ςτθ κζλθςθ ενόσ ατόμου» (2006).  
 
Ριο ςυνοπτικά, μποροφμε να ποφμε ότι τα πλαίςια αναφοράσ είναι το αποτζλεςμα των 
τρόπων με τουσ οποίουσ ερμθνεφεται μία εμπειρία. Σφμφωνα με τον Mezirow, κάκε πλαίςιο 
αναφοράσ ζχει δφο διαςτάςεισ: τισ νοθτικζσ ςυνικειεσ και τισ απόψεισ. H νοθτικι ςυνικεια 
είναι ζνα ςφνολο από παραδοχζσ - ευρείεσ, γενικευμζνεσ και προςανατολιςτικζσ 
προδιακζςεισ που δρουν ωσ φίλτρα για τθν ερμθνεία του νοιματοσ μίασ εμπειρίασ. Για 
παράδειγμα, οι θκικζσ νόρμεσ αποτελοφν ζνα είδοσ νοθτικϊν ςυνθκειϊν. Κάκε ζνα από τα 
είδθ τθσ νοθτικισ ςυνικειασ ενδζχεται να περιλαμβάνει ςυντθρθτικοφσ ι προοδευτικοφσ 
προςανατολιςμοφσ, όπωσ λόγου χάρθ ο φόβοσ για οποιαδιποτε αλλαγι που μπορεί να 
ςυμβεί κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ ενόσ ατόμου. Οι νοθτικζσ ςυνικειεσ είναι πολφ δφςκολο να 
μεταςχθματιςκοφν, κακότι τισ περιςςότερεσ φορζσ περιλαμβάνουν παραδοχζσ που δεν ζχουν 
εξεταςτεί και αμφιςβθτθκεί για πολφ μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Μία νοθτικι ςυνικεια 
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εκφράηεται ωσ άποψθ. Ο Mezirow (2006) ςτο ζργο του αναφζρει ότι: «μία άποψθ 
αποτελείται από ςυςτάδεσ νοθματικϊν ςχθμάτων, ςφνολα από άμεςεσ και ςυγκεκριμζνεσ 
προςδοκίεσ, πεποικιςεισ, αιςκιματα, ςυμπεριφορζσ και χριςεισ, που ςιωπθρά κατευκφνουν 
και διαμορφϊνουν μια ςυγκεκριμζνθ ερμθνεία και κακορίηουν τον τρόπο με τον οποίο 
κατθγοριοποιοφμε τα αντικείμενα και ερμθνεφουμε τθν αιτιότθτα». Οι απόψεισ ενόσ ατόμου 
μποροφν να διαφοροποιθκοφν μόνο ςτθν περίπτωςθ που ενςτερνιςτεί τισ απόψεισ ενόσ 
άλλου ατόμου. 
 
Στο πεδίο τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων θ Κεωρία τθσ μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ είναι πολφ 
ςθμαντικι. Οι ενιλικεσ μζςα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία -και όχι μόνο- είναι ςε κζςθ να 
κατανοιςουν διάφορα ηθτιματα, να αμφιςβθτιςουν και να δράςουν ανάλογα, κάνοντασ 
ορκολογικζσ επιλογζσ. Υπάρχει, δθλαδι, θ προδιάκεςθ να γίνουν κριτικά ςτοχαςτικοί και να 
ςυμμετζχουν ςε γόνιμο διάλογο με ςκοπό τθν επαλικευςθ ι διάψευςθ των πεποικιςεων 
τουσ που κα τουσ οδθγιςει ςτθ δράςθ. Ζτςι, μζςω αυτοφ του μεταςχθματιςμοφ, 
απελευκερϊνουν τον εαυτό τουσ από μορφζσ ςκζψθσ που δεν είναι αξιόπιςτεσ. Ρρωταρχικό, 
όμωσ, ρόλο παίηουν και οι εκπαιδευτζσ Ενθλίκων, οι οποίοι κα πρζπει να βοθκοφν τουσ 
εκπαιδευόμενουσ να ςκζφτονται περιςςότερο κριτικά, να ςυμμετζχουν ςτο διάλογο και να 
γίνονται αποτελεςματικότεροι με το να δρουν με βάςθ τισ δικζσ τουσ κρίςεισ. Επιπρόςκετα, 
κα πρζπει προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ να διαμορφϊνουν μακθςιακά περιβάλλοντα μζςα ςτα 
οποία κα ενιςχφουν τισ ςυνκικεσ τθσ κοινωνικισ δθμοκρατίασ και κα εξαλείψουν τισ ςχζςεισ 
εξουςίασ μεταξφ εκπαιδευτι και εκπαιδευόμενου. 
 
Βζβαια, όλα τα παραπάνω είναι αυτονόθτο ότι μποροφν να ςυμβοφν υπό τθν προχπόκεςθ 
τθσ φπαρξθσ δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ, το οποίο επιτρζπει τον πλουραλιςμό, τθ 
διεκδίκθςθ δικαιωμάτων, τθν ενίςχυςθ τθσ αυτοδυναμίασ, το διάλογο, τθν αυτο-ανάπτυξθ και 
τθν ελευκερία του ατόμου. Ρζρα όμωσ από τα παραπάνω, μία από τισ βαςικζσ ςυνκικεσ για 
τθν ωρίμανςθ τθσ διεργαςίασ αυτισ αποτελεί και θ φπαρξθ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, 
ολοκλιρωςθσ και ιςότθτασ. 
 
 Peter Jarvis: «Θ ςυνκετικι προςζγγιςθ» 
 
Ο Peter Jarvis είναι από τουσ πιο ςθμαντικοφσ μελετθτζσ του επιςτθμονικοφ 
πεδίου τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Το ςυγγραφικό, αλλά και διδακτικό του 
ζργο είναι ευρζωσ γνωςτό ςτθν παγκόςμια ακαδθμαϊκι κοινότθτα. Το 
επίκεντρο του επιςτθμονικοφ του ζργου είναι θ εκτενισ μελζτθ και θ 
πολυδιάςτατθ ανάλυςθ του φαινομζνου τθσ ενιλικθσ μάκθςθσ μζςα ςτο 
κοινωνικό πλαίςιο. 
 
Ο Jarvis ξεκινά το ςυλλογιςμό του με τθν κζςθ ότι θ ανάγκθ για μάκθςθ αποτελεί ςυςτατικό 
ςτοιχείο τθσ ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ. Υποςτθρίηει ότι οι άνκρωποι δεν είναι απλοί δζκτεσ 
κοινωνικϊν αλλαγϊν, αλλά δρϊντα υποκείμενα, που βρίςκονται ςε ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ 
με το κοινωνικό τουσ περιβάλλον και ςυντελοφν ςτθ διαμόρφωςθ του κοινωνικοφ γίγνεςκαι. 
Κάτω από αυτι τθν οπτικι οι άνκρωποι είναι ςαφζσ ότι ζχουν τθν ανάγκθ να κατανοοφν τισ 
διεργαςίεσ που διαμορφϊνονται, ϊςτε να μποροφν να εξελίςςονται και να προςαρμόηονται 
δθμιουργικά ςτθ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθ πραγματικότθτα (ςτο Κόκκοσ, 2005). 
 
Κεντρικι ζννοια ςτθ κεωρία του Jarvis αποτελεί θ ζννοια τθσ εμπειρίασ, αφοφ υποςτθρίηει ότι 
θ μάκθςθ αποτελεί διεργαςία μεταςχθματιςμοφ τθσ εμπειρίασ ςε νζεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, 
ςτάςεισ. Αυτι θ διεργαςία του μεταςχθματιςμοφ επθρεάηεται ςε μεγάλο βακμό από το 
νόθμα που δίνουν οι άνκρωποι ςτισ τρζχουςεσ εμπειρίεσ τουσ. Το νόθμα αυτό κακορίηεται 
από όςα ζχουν μάκει ςτο παρελκόν, δθλαδι από τισ ερμθνείεσ που ζδωςαν ςε 
προγενζςτερεσ παρόμοιεσ εμπειρίεσ και οι οποίεσ ζχουν αποκθκευκεί ςτθ μνιμθ τουσ. Οι 
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ερμθνείεσ αυτζσ αποτελοφν ουςιαςτικά το ςφςτθμα αντιλιψεων του κάκε ατόμου. Στισ 
ενιλικεσ φάςεισ τθσ ηωισ υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανιςκεί δυςαρμονία ανάμεςα ςτισ 
παροφςεσ εμπειρίεσ και ςτθν ερμθνεία που είχε δοκεί παλιότερα ςε άλλεσ παρεμφερείσ και θ 
οποία κεωρείτο ωσ δεδομζνθ και αυταπόδεικτθ. Στισ περιπτϊςεισ που παρουςιάηεται αυτι θ 
αναντιςτοιχία θ ανάγκθ για μάκθςθ αναδφεται εντονότερα κακότι το ιδθ υπάρχον ςφςτθμα 
αντιλιψεων δεν επιτρζπει το χειριςμό των νζων εμπειριϊν (Κόκκοσ, 2004). 
 
Ο Jarvis ορίηει τθν εκπαίδευςθ ωσ «οποιαδιποτε ςχεδιαςμζνθ ςειρά περιςτατικϊν που ζχει 
ανκρωπιςτικι βάςθ και ςτοχεφει ςτθ μάκθςθ και τθν κατανόθςθ από τθν πλευρά αυτϊν που 
ςυμμετζχουν», ακολουκϊντασ μία ςειρά επιχειρθμάτων υποςτθρίηει ότι για τον οριςμό τθσ 
δια βίου εκπαίδευςθσ απαιτείται μόνο να προςτεκεί ςτο τζλοσ του παραπάνω οριςμοφ θ 
φράςθ «και μπορεί να ςυμβεί ςε οποιαδιποτε φάςθ τθσ ηωισ του ανκρϊπου» (2004). 
Μζςα από τθ μελζτθ του ζργου του Jarvis διατυπϊνονται προβλθματιςμοί για τον οριςμό του 
όρου «ενιλικοσ», μζςα από τουσ οποίουσ εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι θ «ενθλικιότθτα 
επιτυγχάνεται όταν τα άτομα αντιμετωπίηονται από τουσ άλλουσ ωσ κοινωνικά ϊριμα και 
όταν κεωροφν τα ίδια ότι ζχουν κατορκϊςει να φτάςουν ςτο επίπεδο αυτό» (2004). Ρζρα 
όμωσ από τον οριςμό τθσ ζννοιασ «ενιλικοσ», μεγάλθ ςθμαςία ζχει και θ αντίλθψθ του 
«εαυτοφ», θ οποία κατζχει κεντρικι κζςθ ςτθ μακθςιακι κεωρία. Ο Jarvis υποςτθρίηει ότι ο 
νουσ και ο εαυτόσ είναι επίκτθτα φαινόμενα, αφοφ ο εγκζφαλοσ αποκθκεφει ςυνεχϊσ μνιμεσ 
εμπειριϊν από τθ ςτιγμι τθσ γζννθςθσ και μετά. Για το λόγο αυτό ο εγκζφαλοσ λειτουργεί ωσ 
αποκικθ των αναμνιςεων από όπου αναδφονται ο νουσ και ο εαυτόσ. 
 
Ο Luckmann αναφζρει ότι κάκε νζα εμπειρία ερμθνεφεται από τον εαυτό και τθσ αποδίδεται 
μια ςθμαςία, θ οποία ςτθ ςυνζχεια ενςωματϊνεται ςτισ ερμθνείεσ των προθγοφμενων 
εμπειριϊν που ζχουν αποκθκευτεί ςτον εγκζφαλο. Αυτι θ διαδικαςία, υποςτθρίηει o 
Luckmann καταλιγει ςτο τζλοσ ςε ζνα ςφςτθμα εννοιϊν ι ςε ζνα ςϊμα γνϊςεων που 
βοθκάει το άτομο να ερμθνεφει τθν «πραγματικότθτα» (ςτο Jarvis, 2004). 
 
Κατά τον Jarvis, βαςικό ρόλο ςτθ διατφπωςθ μιασ κεωρίασ εκπαίδευςθσ Ενθλίκων παίηει το 
κοινωνικό και πολιτιςμικό περιβάλλον. Οι εκπαιδευόμενοι ενιλικεσ πρζπει να κεωροφνται 
άρρθκτα ςυνδεδεμζνοι με το κοινωνικό και πολιτιςμικό τουσ περιβάλλον, το οποίο μπορεί να 
διαιρεκεί ςε δφο διακριτά ςτοιχεία: τον αντικειμενικοποιθμζνο πολιτιςμό μιασ κοινωνίασ και 
τα μζςα με τα οποία αυτόσ μεταδίδεται ςτα άτομα που απαρτίηουν τθ ςυγκεκριμζνθ 
κοινωνία. Ανάμεςα ςτα άτομα και τον πολιτιςμό τουσ o Jarvis υποςτθρίηει ότι υπάρχει μια 
διαλεκτικι ςχζςθ (2004).  
 
Ο Jarvis κεωρεί τον πολιτιςμό ωσ ζνα φαινόμενο δυναμικό, που επθρεάηεται από τισ πιζςεισ 
τθσ μεταβαλλόμενθσ τεχνολογίασ, τισ δυνάμεισ τθσ οικονομίασ, τθν πολιτικι ιδεολογία κ.α. 
Ουςιαςτικά, πρόκειται για ζνα φαινόμενο το οποίο υπόκειται ςε επιρροζσ από πολυάρικμεσ 
πιζςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πίεςθσ που αςκοφν τα άτομα. H κατανόθςθ τθσ δυναμικισ 
φφςθσ του πολιτιςμοφ κεωρείται εξαιρετικά ςθμαντικι για τθν κατανόθςθ τθσ φφςθσ τθσ 
ανκρϊπινθσ μάκθςθσ. Από τθν άλλθ, ο πολιτιςμόσ ωσ φαινόμενο μεταδίδεται και είναι 
εςωτερικευμζνοσ ςτον ανκρϊπινο νου. Οι φορείσ του πολιτιςμοφ ποικίλουν και λειτουργοφν 
με διάφορουσ τρόπουσ, αφοφ κάποιοι από αυτοφσ ζχουν τεχνολογικι υφι, ενϊ άλλοι 
ςυντελοφνται μζςω τθσ προςωπικισ αλλθλεπίδραςθσ. Οι ενιλικεσ εκπαιδευόμενοι είναι 
αποδζκτεσ τθσ πολιτιςμικισ μετάδοςθσ και υπάρχουν περιπτϊςεισ που μποροφν να διαλζξουν 
οι ίδιοι τι μακαίνουν και με ποιον τρόπο. Κατά τον Jarvis, όταν ζνα άτομο αλλθλεπιδρά με ζνα 
άλλο, ςυνικωσ υπάρχει μια αμφίδρομθ διαδικαςία μετάδοςθσ και λιψθσ ατομικϊν 
ερμθνειϊν και αναλφςεων κάποιων πλευρϊν του πολιτιςμοφ. Στθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων ο 
εκπαιδευτισ και ο εκπαιδευόμενοσ φζρουν ςτθ μεταξφ τουσ αλλθλεπίδραςθ τθ δικι τουσ 
εμπειρία και ανάλυςθ του πολιτιςμοφ μζςα ςτον οποίο αλλθλεπιδροφν (Jarvis, 2004).  
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Ζνα από τα κεντρικά ςθμεία ςτθ κεωρία του Jarvis, το οποίο παίηει καταλυτικό ρόλο ςτθ 
μακθςιακι διεργαςία είναι θ ζννοια τθσ εμπειρίασ. «Θ μάκθςθ αρχίηει πάντα με τθν 
εμπειρία» υποςτθρίηει o Jarvis, ενϊ επιςθμαίνει ότι το «επίπεδο ςυνειδθτότθτασ του 
εκπαιδευόμενου παίηει ςθμαντικό ρόλο και ςτθν εμπειρία και ςτθ μάκθςθ» (2004). Τα άτομα, 
χωρίσ πάντα να το ςυνειδθτοποιοφν, φζρνουν ςε κάκε νζα κατάςταςθ που αντιμετωπίηουν το 
δικό τουσ παρελκόν, ζνα ευρφ φάςμα εμπειριϊν που ζχουν ςυςςωρεφςει και τισ οποίεσ ζχουν 
αποκθκεφςει ςτθ μνιμθ τουσ. H διεργαςία αυτι ςυντελείται και κατά τθ διαδικαςία τθσ 
μακθςιακισ κατάςταςθσ και τθν επθρεάηει, όπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια, ωσ προσ το 
αποτζλεςμά τθσ. 
 
Βάςει των παραπάνω οριςμϊν και κεμελιακϊν κζςεων, που δίνουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν 
κοινωνικι διάςταςθ του φαινομζνου τθσ μάκθςθσ, o Jarvis καταςκεφαςε το δικό του μοντζλο, 
τον κφκλο τθσ εκπαιδευτικισ διεργαςίασ. Είναι εμφανζσ ότι ο κφκλοσ μάκθςθσ 
αντιπροςωπεφει μία διεργαςία, θ οποία αποτελείται από δφο μείηονεσ πλευρζσ, τθ 
διαδικαςία τθσ μετάδοςθσ και τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Αρχικά, γίνεται επιλογι από το 
φορζα ι τον εκπαιδευτι του τμιματοσ του πολιτιςμοφ που μεταδίδεται ςτον εκπαιδευόμενο, 
θ οποία μπορεί να κεωρθκεί ωσ προςζγγιςθ ςτθ διδαςκαλία. Στθ ςυνζχεια, ο εκπαιδευόμενοσ 
εςωτερικεφει το τμιμα του πολιτιςμοφ που του μεταδίδεται ςφμφωνα με τθν ικανότθτά του 
και τισ προγενζςτερεσ εμπειρίεσ του. Ο εκπαιδευόμενοσ, δεν αφομοιϊνει αυτόματα όςα του 
μεταδίδονται, αλλά ουςιαςτικά επιλζγει τι κα απορρίψει και τι κα αποδεχκεί από τα όςα 
διδάχκθκε.  
 
Τζλοσ, ενςωματϊνει τα επιλεγζντα αποτελζςματα τθσ διεργαςίασ ςτισ δικζσ του γνϊςεισ, 
προβαίνει ςε τυχόν μεταβολζσ του εαυτοφ του και τα εξωτερικεφει ςτθν πράξθ. Κεντρικά 
ςθμεία ςτθ διεργαςία αποτελοφν από τθ μία το κοινωνικοπολιτιςμικό ςφςτθμα και από τθν 
άλλθ πλευρά οι προγενζςτερεσ εμπειρίεσ του ατόμου. Ο ςτοχαςμόσ των εκπαιδευομζνων 
επάνω ςτισ εμπειρίεσ τουσ εμπεριζχει τισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ επιρροζσ που ο εκπαιδευτισ 
επιλζγει να μεταδϊςει και τισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ επιρροζσ που οι ίδιοι εςωτερίκευςαν 
κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ μζςω τθσ κοινωνικοποίθςθσ. Στθ φάςθ αυτι του 
ςτοχαςμοφ πραγματοποιείται από τουσ ενιλικεσ εκπαιδευόμενουσ θ αποδοχι ι θ απόρριψθ 
των όςων τουσ παρουςιάςκθκαν. Ο Jarvis (2004), διατυπϊνει και τεκμθριϊνει τθν άποψθ ότι 
θ μακθςιακι διεργαςία είναι πολφπλοκθ και υποςτθρίηει ότι υπάρχουν εννζα είδθ 
αντιδράςεων ςε μία εμπειρία, τα οποία τα ταξινομεί ςε τρεισ κατθγορίεσ:  

 απουςία μάκθςθσ, 

 μάκθςθ χωρίσ αναςτοχαςμό και  

 μάκθςθ με αναςτοχαςμό. 
 
Στθν πρϊτθ κατθγορία ανικουν τα άτομα τα οποία δεν μακαίνουν πάντα από τισ εμπειρίεσ 
τουσ. Ζτςι θ πρϊτθ ομάδα αντιδράςεων περιλαμβάνει εκείνεσ από τισ οποίεσ απουςιάηει θ 
μάκθςθ: 

 
α) Ραραδοχι: μεγάλο μζροσ τθσ ηωισ βιϊνεται ςτθ βάςθ εμπειριϊν που οι άνκρωποι 
ζχουν αποκτιςει από το παρελκόν και θ παραδοχι αποτελεί κλαςικι αντίδραςθ ςε 
μία οικεία κατάςταςθ. 
β) Αγνόθςθ: τα άτομα δεν αντιδροφν ςε μία πικανι εμπειρία μάκθςθσ για πολλοφσ 
λόγουσ. 
γ) Απόρριψθ: κάποιοι άνκρωποι βιϊνουν τθν εμπειρία, τθ ςκζφτονται αλλά 
απορρίπτουν το ενδεχόμενο να μάκουν. 

 
Στθ δεφτερθ κατθγορία ανικουν οι μορφζσ μάκθςθσ που ςυχνά ορίηονται κοινωνικά ωσ 
μάκθςθ. Ο κφριοσ κοινόσ παρανομαςτισ που τισ τοποκετεί ςτθν κατθγορία αυτι, είναι ότι δεν 
περιλαμβάνουν αναςτοχαςμό και είναι οι ακόλουκεσ: 
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α) Ρροςυνειδθτι μάκθςθ: ςυμβαίνει ςε όλουσ ωσ αποτζλεςμα εμπειριϊν τθσ 
κακθμερινισ ηωισ, για τισ οποίεσ τα άτομα δεν ςκζφτονται πραγματικά ι δεν τισ 
ςυνειδθτοποιοφν ςε μεγάλο βακμό. 
β) Μάκθςθ δεξιοτιτων: περιορίηεται ςε μορφζσ μάκθςθσ όπωσ θ εξάςκθςθ για ζνα 
χειρωνακτικό επάγγελμα ι για τθν απόκτθςθ φυςικισ κατάςταςθσ υψθλοφ επιπζδου. 
Οι δεξιότθτεσ ςυχνά αποκτϊνται από τα άτομα μζςω τθσ μίμθςθσ και τθσ υιοκζτθςθσ 
μοντζλων. 
γ) Απομνθμόνευςθ: θ πιο γνωςτι μορφι μάκθςθσ, κυρίωσ ςτα παιδιά. Οι ενιλικοι, 
όταν επιςτρζφουν ςτθν εκπαίδευςθ, πιςτεφουν μερικζσ φορζσ ότι αυτι θ μορφι 
μάκθςθσ κυριαρχεί και προςδοκάται από αυτοφσ. Ζτςι προςπακοφν να 
απομνθμονεφςουν αυτά που διαβάηουν, προκειμζνου να τα αποτυπϊςουν ςε μία 
γραπτι ι προφορικι εξζταςθ. 

 
Στθν τρίτθ κατθγορία ανικει θ μάκθςθ με αναςτοχαςμό, όπου και διακρίνονται οι ακόλουκεσ 
μορφζσ: 

 
α) Διαλογιςμόσ: Ρρόκειται για τθ διεργαςία του να ςκζφτεται κανείσ μια εμπειρία και 
να βγάηει ζνα ςυμπζραςμα γι' αυτιν, χωρίσ αναφορά ςτθν ευρφτερθ κοινωνικι 
πραγματικότθτα. 
β) Μάκθςθ ικανοτιτων αναςτοχαςμοφ: Ρρόκειται για μία από τισ μορφζσ μάκθςθσ θ 
οποία δεν αφορά μόνο τθ μάκθςθ μιασ ικανότθτασ, αλλά και τθ μάκθςθ τθσ γνϊςθσ 
που περιβάλλει τθν πρακτικι και ςυνεπϊσ το γιατί θ ικανότθτα πρζπει να υλοποιείται 
με ζνα ςυγκεκριμζνο τρόπο. 
γ) Εμπειρικι μάκθςθ: πρόκειται για τθ μορφι μάκθςθσ όπου θ κεωρία δοκιμάηεται 
ςτθν πράξθ. Το τελικό προϊόν αυτοφ του πειραματιςμοφ είναι μία μορφι γνϊςθσ, θ 
οποία ςυνδζεται πλιρωσ με τθν κοινωνικι πραγματικότθτα (Jarvis, 2004). 

 
Μετά τθν παραπάνω κατθγοριοποίθςθ, κα πρζπει να αναφερκοφμε ςτο γεγονόσ ότι o Jarvis 
δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ μάκθςθ ωσ αποτζλεςμα μεταςχθματιςμοφ τθσ εμπειρίασ, ενϊ 
προχωρά ςτο διαχωριςμό τθσ εμπειρίασ ςε πρωτογενι και δευτερογενι. Στθν πρωτογενι 
εμπειρία τα άτομα μπαίνουν ςε μία κατάςταςθ και αφοφ τθ βιϊςουν μποροφν είτε να 
ενεργιςουν είτε να ςκεφτοφν ςε ςχζςθ με αυτι. Από τθν άλλθ πλευρά, θ δευτερογενισ 
εμπειρία ςυντελείται ςυνικωσ μζςω του γλωςςικοφ διαφλου, όπωσ για παράδειγμα θ 
ςυηιτθςθ ι θ διάλεξθ. Μζςα από το ζργο του Jarvis γίνεται εμφανζσ ότι και τα δφο 
προαναφερόμενα είδθ εμπειριϊν παίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθ βιωματικι μάκθςθ, τθν 
οποία και κεωρεί μία πολφπλοκθ διεργαςία, κακότι οι εκπαιδευόμενοι βιϊνουν τισ εμπειρίεσ 
τουσ μζςα ςε ζνα κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο, γεγονόσ που δεν μπορεί να μθ λθφκεί 
υπόψθ για τθ κεωρθτικι ανάλυςθ τθσ μάκθςθσ. 
 
Ο ρόλοσ του εκπαιδευτι Ενθλίκων ςτθ μακθςιακι διεργαςία είναι ζνα ακόμθ ςτοιχείο που 
αναλφεται εκτενϊσ ςτο ζργο του Jarvis. Ο εκπαιδευτισ είναι εκείνοσ που ουςιαςτικά 
δθμιουργεί το μακθςιακό περιβάλλον το οποίο επθρεάηει ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο οι 
εκπαιδευόμενοι βιϊνουν μια κατάςταςθ. Οι ενιλικοι ζχουν πολφ περιςςότερεσ πικανότθτεσ 
να μάκουν αποτελεςματικά, όταν βρίςκονται ςε ζνα μζροσ όπου αιςκάνονται ελεφκεροι να 
εκφραςτοφν, απαλλαγμζνοι από τισ πιζςεισ ι τα υπερβολικά ερεκίςματα που δζχονται. Κα 
πρζπει να αντιμετωπίηονται με μεγαλφτερθ φροντίδα και το πρϊτο μάκθμα απαιτεί 
προςεκτικι οργάνωςθ από τον εκπαιδευτι. Συνεπϊσ, οι εκπαιδευτζσ Ενθλίκων πρζπει να 
είναι ευαιςκθτοποιθμζνοι ωσ προσ τθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ των εκπαιδευόμενων, 
προςόν που μπορεί να κεωρθκεί ότι είναι πολφ πιο ςθμαντικό για τον εκπαιδευτι Ενθλίκων. 
Ζνα ακόμθ ςθμαντικό ςθμείο που επιβάλλεται να δϊςει μεγάλθ προςοχι ο εκπαιδευτισ 
Ενθλίκων είναι θ ςωματικι κατάςταςθ και υγεία των εκπαιδευομζνων θ οποία μπορεί να 
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επθρεάςει τθ μάκθςθ και τθ γνωςτικι λειτουργία με ποικίλουσ τρόπουσ. Είναι ευρζωσ γνωςτό 
ότι κακϊσ οι ανκρϊπινεσ αντιδράςεισ επιβραδφνονται με το πζραςμα των χρόνων, γίνεται πιο 
δφςκολο για τουσ ενιλικουσ να διατθριςουν ζνα υψθλό ρυκμό μάκθςθσ. Σε περίπτωςθ που 
απαιτθκεί από αυτοφσ να μάκουν με υπερβολικά γριγορθ ταχφτθτα, αιςκάνονται πίεςθ και 
άγχοσ, τα οποία οδθγοφν ςε δυςχερείσ καταςτάςεισ, όπου θ μάκθςθ είτε αναςτζλλεται είτε 
καταργείται (Jarvis, 2004).  
 
Ο εκπαιδευτισ Ενθλίκων πρζπει να ζχει επίγνωςθ των παραπάνω δυςκολιϊν και να προβαίνει 
κάκε φορά ςτθ διαςφάλιςθ ενόσ κατάλλθλου διδακτικοφ και μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ που 
να ελαχιςτοποιεί τυχόν αδυναμίεσ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ και επιπρόςκετα να επιτρζπει, 
μζςω των μεκόδων που χρθςιμοποιεί να μακαίνουν με τουσ δικοφσ τουσ ρυκμοφσ, 
ελζγχοντασ οι ίδιοι τθν ταχφτθτα μάκθςισ τουσ. Ζχουμε ιδθ αναφερκεί ςτο ρόλο του 
εκπαιδευτι ωσ φορζα ςτθ μετάδοςθ του πολιτιςμοφ μιασ κοινωνίασ ςτο πλαίςιο τθσ τυπικισ 
εκπαίδευςθσ, αλλά και τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων.  
 
Σφμφωνα με τον Jarvis οι εκπαιδευτζσ κα πρζπει να αποφαςίηουν το τι πρζπει να 
μεταδϊςουν, το οποίο κα πρζπει να κακορίηεται από τισ γνϊςεισ και τθν κατανόθςθ που 
δείχνουν οι εκπαιδευόμενοι κατά τθ διδακτικι και μακθςιακι κατάςταςθ. Ρρζπει, λοιπόν, ο 
εκπαιδευτισ να κάνει διάγνωςθ του επιπζδου γνϊςεων των εκπαιδευόμενων και των 
μακθςιακϊν αναγκϊν τουσ. Κατά ςυνζπεια, θ διάγνωςθ από τθν πλευρά του εκπαιδευτι 
αποτελεί εγγενζσ ςτοιχείο τθσ επιλογισ των γνϊςεων που πρόκειται να μεταδοκοφν και αυτό 
είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τουσ ενθλίκουσ, αφοφ φζρνουν ςτθ μακθςιακι κατάςταςθ ζνα 
ςθμαντικό όγκο προγενζςτερων γνϊςεων και δεξιοτιτων (2004). Αναφερόμενοσ ςτο ρόλο του 
εκπαιδευτι Ενθλίκων, o Jarvis κάνει λόγο για τθν εμψυχωτικι διάςταςθ τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ. Επικαλοφμενοσ τον Dewey, υποςτθρίηει ότι οι εκπαιδευτζσ Ενθλίκων πρζπει να 
ςυνειδθτοποιοφν τισ ικανότθτεσ, ανάγκεσ και προθγοφμενεσ εμπειρίεσ των εκπαιδευόμενων, 
προκειμζνου να τουσ βοθκοφν ςτθ δθμιουργία μιασ ςυμμετοχικισ εκπαιδευτικισ 
δραςτθριότθτασ και ουςιαςτικά να διευκολφνουν τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ (2004). 
 
O ρόλοσ του εκπαιδευτι Ενθλίκων μπορεί να είναι εκείνοσ του εμψυχωτι ι και οδθγοφ, αλλά 
όχι και του διαχειριςτι τθσ μακθςιακισ διεργαςίασ. O εμψυχωτισ είναι το πρόςωπο που 
βοθκάει τθ μάκθςθ του εκπαιδευόμενου, ακόμα και ςτο βακμό που προςφζρει ι δθμιουργεί 
το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο μπορεί να ςυμβεί θ μάκθςθ, αλλά ποτζ δεν πρζπει να 
προςπακεί να επιβάλλει τισ απόψεισ του. Ωσ εκ τοφτου, αντιλαμβανόμαςτε ότι για τον Jarvis o 
εκπαιδευτισ Ενθλίκων κα πρζπει να διακζτει, πζρα από γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, 
ανεπτυγμζνεσ κοινωνικζσ ικανότθτεσ, προκειμζνου να διευκολφνει τθ μακθςιακι διεργαςία 
αυξάνοντασ τθν αντενζργεια, αλλά και τθν αυτοεκτίμθςθ του ενιλικα εκπαιδευόμενου. 
 
 Θ κεωρία του D. Kolb 
 
Στθ κεωρθτικι του προςζγγιςθ ο Kolb εξετάηει το άτομο εντόσ του πλαιςίου, 
δθλαδι μζςα ςτθν περιρρζουςα ατμόςφαιρα που ηει και αναπτφςςεται, μζςα 
ςτο ιςτορικό γεγονόσ, το οποίο διαμορφϊνει το άτομο και διαμορφϊνεται 
από αυτό, μζςα ςτθν πραγματικότθτα, θ οποία διαρκϊσ δθμιουργείται από τισ 
εμπειρίεσ του ατόμου. Κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ ςτθν ατομικι επιλογι είναι θ 
λιψθ αποφάςεων.  
 
H Κεωρία τθσ εμπειρικισ μάκθςθσ του Kolb βαςίηεται ςτο κεμελιϊδεσ αξίωμα ότι «θ μάκθςθ 
είναι μία διαδικαςία κατά τθν οποία θ γνϊςθ δθμιουργείται μζςω του μεταςχθματιςμοφ τθσ 
εμπειρίασ» (Kolb, 1984). Ο Kolb (1991) υποςτθρίηει ότι οι δυτικζσ εκβιομθχανιςμζνεσ 
κοινωνίεσ δίνουν ζμφαςθ ςτθ κεωρθτικι γνϊςθ και υποτιμοφν τθ δυνατότθτα άντλθςθσ 
νοθμάτων από τθν εμπειρία. Χωρίσ τθν εναςχόλθςθ με τθν εμπειρία δεν υπάρχει 
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αποτελεςματικι μάκθςθ, γιατί οι εκπαιδευόμενοι βρίςκονται, ουςιαςτικά, αποκομμζνοι από 
τθν πραγματικότθτα και τα προβλιματα που προκφπτουν από τθν κακθμερινότθτα. Για τουσ 
λόγουσ αυτοφσ χρειάηεται οι εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ να ςτραφοφν προσ τθν εμπειρικι 
εκπαίδευςθ (ςτο Κόκκοσ, 2005). Μεγάλθ επιρροι ςτουσ ςυλλογιςμοφσ του Kolb, προκειμζνου 
να καταςκευάςει το δικό του μοντζλο εμπειρικισ μάκθςθσ, άςκθςαν οι απόψεισ των John 
Dewey, Kurt Lewin και Jean Piaget. 
 
Ο John Dewey κεωρεί ότι θ εκπαίδευςθ είναι ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ ανάπτυξθσ τον 
ανκρϊπου. H εκπαίδευςθ, ςφμφωνα με τισ απόψεισ του Dewey, δεν ςταματά ςτθν εφθβικι 
θλικία, αλλά παρουςιάηεται ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ ηωισ του ανκρϊπου. Στο ςυγγραφικό 
και επιςτθμονικό του ζργο βαςικό ρόλο ζχει θ ζννοια τθσ εμπειρίασ, κακϊσ κεωρεί ότι θ 
εκπαίδευςθ που βαςίηεται ςτθν αξιοποίθςθ των εμπειριϊν προκαλεί ςυνεχι μάκθςθ και 
προετοιμάηει τα άτομα για αναηιτθςθ και εν ςυνεχεία αξιοποίθςθ νζων εμπειριϊν με ςκοπό 
τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων και ικανοτιτων (Κόκκοσ, 2005). 
 
Ο Dewey αντιπαραβάλει τθν παραδοςιακι μορφι εκπαίδευςθσ με μία πιο ςφγχρονθ 
προςζγγιςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, ςτθν οποία εντάςςει ωσ κυρίαρχο ςτοιχείο τθν 
εμπειρία. H αντίκεςθ ανάμεςα ςτισ δφο μορφζσ εκπαίδευςθσ υπογραμμίηεται ζντονα από τον 
Dewey, o οποίοσ καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι υπάρχει μία ςτενι και απαραίτθτθ ςφνδεςθ 
τθσ εκπαίδευςθσ με τθν εμπειρία (ςτο Kolb, 1984). 0 Dewey προςδιορίηει τθ μάκθςθ ωσ τθ 
διεργαςία άντλθςθσ νοιματοσ από τθν εμπειρία και υποςτθρίηει ότι ο ςτοχαςμόσ πάνω ςτθν 
εμπειρία αποτελεί βαςικό ςτοιχείο τθσ μακθςιακισ διεργαςίασ (ςτο Κόκκοσ, 2005). Ρζρα 
όμωσ από τθν εκπαίδευςθ, o Dewey υποςτθρίηει ότι θ εμπειρία παίηει κεμελιακό ρόλο ςτθν 
εργαςία, αλλά και ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ του ατόμου (ςτο Kolb, 1984). 
 
Ο Lewin, γερμανόσ ψυχολόγοσ, είναι από τουσ πιο ςθμαντικοφσ εμπνευςτζσ ερευνϊν ςχετικά 
με το επιςτθμονικό πεδίο τθσ δυναμικισ τθσ ομάδασ. Σφμφωνα με τον Lewin, θ μάκθςθ 
διευκολφνεται ςε ζνα περιβάλλον όπου υπάρχει διαλεκτικι ζνταςθ και ςφγκρουςθ μεταξφ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ εμπειρίασ και τθσ αναλυτικισ προςζγγιςθσ (ςτο Kolb, 1984). Στισ απόψεισ του 
Lewin για τθ δυναμικι τθσ ομάδασ υπογραμμίηεται θ ςφγκρουςθ μεταξφ εμπειρικοφ και 
κεωρθτικοφ προςανατολιςμοφ. O Lewin υποςτθρίηει ότι θ ςφγκρουςθ αυτι επικρατεί και 
ςτθν εκπαιδευτικι διεργαςία των Ενθλίκων. Υποςτθρίηει, επίςθσ, ότι μζςα από τθν εμπειρία 
παράγονται παρατθριςεισ και ςτοχαςμοί που οδθγοφν ςτο ςχθματιςμό αφθρθμζνων ιδεϊν 
και γενικεφςεων, οι οποίεσ εφαρμόηονται ςε νζεσ καταςτάςεισ. 
 
Ο Piaget είναι ο κεμελιωτισ τθσ κεωρίασ τθσ νοθτικισ εξζλιξθσ. Ο Piaget υπζκεςε ότι θ 
νοθμοςφνθ απαρτίηεται από ςυγκεκριμζνα εγγενι ςχιματα τα οποία διαμορφϊνονται 
ανάλογα με τισ απαιτιςεισ των ερεκιςμάτων του περιβάλλοντοσ. Μία ακόμθ υπόκεςθ που 
ζκανε o Piaget είναι ότι θ ανάπτυξθ τθσ νόθςθσ ακολουκεί μία αμετάβλθτθ ςειρά ςταδίων. 
Μζςα από μία ςειρά ερευνϊν και μελετϊν, ςε παγκόςμιο επίπεδο, απεδείχκθ ότι θ ςειρά 
εξζλιξθσ των νοθτικϊν ςταδίων είναι πράγματι αμετάβλθτθ και ωσ εκ τοφτον τα γνωςτικά 
ςχιματα του ανκρϊπου είναι εγγενι. Ραρά το γεγονόσ ότι τα γνωςτικά ςχιματα είναι εγγενι, 
μία ςειρά πειραμάτων απζδειξε ότι δεν αναπτφςςονται χωρίσ τα ερεκίςματα που δζχονται 
από το περιβάλλον. Επιπρόςκετα, μία άλλθ ςειρά ερευνϊν θ οποία βαςίςκθκε πάνω ςτα 
ευριματα των προαναφερόμενων μελετϊν, κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι οι απαιτιςεισ που 
μία κοινωνία ζχει από τα μζλθ τθσ μποροφν να επθρεάςουν τισ νοθτικζσ τουσ εμπειρίεσ 
(Γιϊργασ, 1995). Ουςιαςτικά, o Piaget μζςω τθσ κεωρίασ του περιγράφει πϊσ θ νοθμοςφνθ 
ςχθματίηεται διαμζςου τθσ εμπειρίασ. H νοθμοςφνθ δεν αποτελεί απλά ζνα ζμφυτο 
εςωτερικό χαρακτθριςτικό του ατόμου, αλλά εμφανίηεται ωσ ζνα προϊόν αλλθλεπίδραςθσ 
ανάμεςα ςτο άτομο και ςτο περιβάλλον του. Για να ςυμβεί αυτό είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ 
τθσ δράςθσ (ςτο Κοlb, 1984). 
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Βαςιηόμενοσ ςτισ παραπάνω κεωρίεσ μάκθςθσ και ςτο κεμελιϊδεσ αξίωμα ότι θ μάκθςθ είναι 
μία διαδικαςία κατά τθν οποία θ γνϊςθ δθμιουργείται μζςω του μεταςχθματιςμοφ τθσ 
εμπειρίασ, ο Κοlb κακόριςε ζξι χαρακτθριςτικά τθσ εμπειρικισ μάκθςθσ, ωσ ακολοφκωσ: 
 

1. H μάκθςθ είναι καλφτερο να εκλαμβάνεται ωσ διεργαςία και όχι από τθν άποψθ του 
αποτελζςματοσ. Στθν εμπειρικι μάκθςθ οι ιδζεσ δεν είναι ςτακερά και αμετάβλθτα 
ςτοιχεία τθσ ςκζψθσ αλλά διαμορφϊνονται και αναδιαμορφϊνονται μζςω τθσ 
εμπειρίασ. 

2. H μάκθςθ είναι μία ςυνεχισ διεργαςία, θ οποία βαςίηεται ςτθν εμπειρία: θ διεργαςία 
τθσ ενςωμάτωςθσ νζων εμπειριϊν ςτο ςφςτθμα αντιλιψεων και γνϊςεων 
πραγματοποιείται κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ατόμου. H κάκε εμπειρία που 
ζχει προςλάβει το άτομο κατά το παρελκόν ενδζχεται να χρθςιμοποιθκεί ωσ 
«εργαλείο» για τθν κατανόθςθ καταςτάςεων που κα ακολουκιςουν. 

3. H διεργαςία τθσ μάκθςθσ απαιτεί το διαχωριςμό των ςυγκροφςεων ανάμεςα ςτουσ 
διαλεκτικά αντικρουόμενουσ τρόπουσ προςαρμογισ ςτον κόςμο. Θ φφςθ τθσ μάκθςθσ 
είναι τζτοια όπου εμπεριζχει διεργαςίεσ ςφγκρουςθσ. Ο εκπαιδευόμενοσ καλείται 
κάκε φορά να επιλζξει, ανάλογα με τθν κάκε μακθςιακι κατάςταςθ, ποιεσ από τισ 
ικανότθτεσ του κα εφαρμόςει. 

4. H μάκθςθ είναι μία ολιςτικι διεργαςία προςαρμογισ ςτον κόςμο, για να επιτευχκεί θ 
μάκθςθ κα πρζπει να βρίςκεται ςε λειτουργία ολόκλθροσ ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ: 
θ ςκζψθ, θ αίςκθςθ, θ αντίλθψθ και θ ςυμπεριφορά. Είναι μία άκρωσ αναλυτικι 
διεργαςία, θ οποία περιγράφει τθν προςαρμογι του ατόμου ςτο κοινωνικό και 
φυςικό περιβάλλον. 

5. Θ μάκθςθ περιλαμβάνει δράςεισ ανάμεςα ςτο άτομο και ςτο περιβάλλον: θ μάκθςθ 
δεν είναι μία εςωτερικι διεργαςία του ατόμου, θ οποία περιορίηεται ςτθν ανάγνωςθ 
ζντυπου υλικοφ ι ςτισ διαλζξεισ των διδαςκόντων. Το άτομο μακαίνει και από τα 
ερεκίςματα που δζχεται από το φυςικό ι/ και κοινωνικό του περιβάλλον. 

6. H μάκθςθ είναι μία διαδικαςία που οδθγεί ςτθ γνϊςθ. Θ γνϊςθ προκφπτει από τθν 
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ αντικειμενικϊν και υποκειμενικϊν εμπειριϊν, ςτο πλαίςιο τθσ 
διεργαςίασ που ονομάηουμε μάκθςθ.  

 
Ο τρόποσ με τον οποίο επεξεργάηεται κάποιοσ τισ πικανότθτεσ μιασ νζασ κατάςταςθσ, μιασ 
νζασ εμπειρίασ, κακορίηει το εφροσ των επιλογϊν και των αποφάςεων που βλζπει. Ακόμθ, οι 
επιλογζσ και οι αποφάςεισ που λαμβάνει, ςε κάποιο βακμό, κακορίηουν τισ καταςτάςεισ που 
βιϊνει και αυτζσ διαδοχικά επθρεάηουν τισ μελλοντικζσ επιλογζσ. Επομζνωσ, τα άτομα 
δθμιουργοφν τον εαυτό τουσ μζςω των επιλογϊν τουσ ςτισ περιςτάςεισ που βιϊνουν. Ακόμθ, 
επιλζγοντασ τισ εμπειρίεσ τουσ αυτοπρογραμματίηονται να προςλαμβάνουν τθν 
πραγματικότθτα με ποικίλουσ τρόπουσ, δίνοντασ ςε διαφορετικό βακμό ζμφαςθ ςτουσ 
τρόπουσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, δθλαδι, ςτθ ςυγκεκριμζνθ εμπειρία, τθ ςτοχαςτικι 
παρατιρθςθ, τθν αφθρθμζνθ εννοιολόγθςθ και τον ενεργθτικό πειραματιςμό. Ο Kolb 
διατυπϊνει τθν άποψθ ότι οι δυτικζσ εκβιομθχανιςμζνεσ κοινωνίεσ υπερτιμοφν τθν αξία τθσ 
κεωρθτικισ γνϊςθσ και δίνουν ζμφαςθ ςε αυτιν, υποτιμϊντασ τθ δυνατότθτα άντλθςθσ 
νοθμάτων από τθν εμπειρία. Ορίηει τθν εμπειρικι μάκθςθ ωσ διεργαςία, κατά τθν οποία θ 
γνϊςθ δθμιουργείται μζςω του ςτοχαςμοφ ςε εμπειρίεσ, με ςτόχο να προκφψουν ιδζεσ οι 
οποίεσ με τθ ςειρά τουσ κα οδθγιςουν ςε νζα δράςθ, θ οποία προςφζρει ςτο ενιλικο άτομο 
εναφςματα για κατανόθςθ, αλλά και του επιτρζπει να ςυμμετζχει ενεργθτικά ςτθ 
διαμόρφωςθ τθσ πραγματικότθτασ. Ζτςι, θ μάκθςθ γίνεται μζςο για αλλθλεπίδραςθ του 
ατόμου με το κοινωνικό περιβάλλον και τθ δθμιουργικι προςαρμογι ςτον κόςμο του.  
 
Εξετάηοντασ τθ μακθςιακι διεργαςία, μποροφμε να κατανοιςουμε καλφτερα πωσ οι 
άνκρωποι αντλοφν μζςα από τισ εμπειρίεσ απόψεισ, κανόνεσ και αρχζσ που κατευκφνουν τθ 
ςυμπεριφορά τουσ, αλλά και με ποιο τρόπο μεταςχθματίηουν τισ απόψεισ αυτζσ, για να 
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βελτιϊςουν τθν αποτελεςματικότθτά τουσ. Αυτι θ διεργαςία είναι ταυτόχρονα ενεργθτικι και 
πακθτικι, ςυγκεκριμζνθ και αφθρθμζνθ. Ο Kolb περιγράφει τθ διαδικαςία τθσ εμπειρικισ 
μάκθςθσ ωσ ζνα κφκλο τεςςάρων ςταδίων μζςω του οποίου μπορεί θ μάκθςθ να 
πραγματοποιείται αποτελεςματικά. Τα τζςςερα ςτάδια αντιςτοιχοφν ςε ιςάρικμουσ τρόπουσ 
μάκθςθσ και περιλαμβάνουν : 
 

1) τθ ςυγκεκριμζνθ εμπειρία (concrete experience) θ οποία αποκτάται από τθν 
ςτοχαςτικι παρατιρθςθ 
2) τθν ςτοχαςτικι παρατιρθςθ (reflective observation) θ οποία οδθγεί ςτθν αφθρθμζνθ 
εννοιολόγθςθ 
3) ςτθν αφθρθμζνθ εννοιολόγθςθ (abstract conceptualisation), δθλαδι, ςτθ 
διαμόρφωςθ αφθρθμζνων εννοιϊν και γενικεφςεων, οι οποίεσ οδθγοφν ςτον 
ενεργθτικό πειραματιςμό 
4) ςτον ενεργθτικό πειραματιςμό (active experimentation), δθλαδι, ςε υποκζςεισ που 
κα δοκιμαςτοφν ςε μελλοντικι δράςθ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ οδθγεί ςε νζεσ 
εμπειρίεσ. 

  
 Σςγκεκπιμένη Εμπειπία 

Αθηπημένη Εννοιολόγηζη 

Ενεπγηηικόρ Πειπαμαηιζμόρ Σηοσαζηική Παπαηήπηζη 

 
χιμα 1 

Η διαδικαςία τθσ εμπειρικισ μάκθςθσ 
  
Επίςθσ ςτο μοντζλο υπάρχουν δφο διακριτζσ διαςτάςεισ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν δφο 
διαλεκτικά αντίκετουσ προςανατολιςμοφσ προςαρμογισ:  

α) ο κάκετοσ άξονασ με τα δίπολα: ςυγκεκριμζνθ εμπειρία και αφθρθμζνθ 
εννοιολόγθςθ και, 
β) ο οριηόντιοσ άξονασ με τα δίπολα: ςτοχαςτικι παρατιρθςθ και ενεργθτικόσ 
πειραματιςμόσ.  

 
Οι βάςεισ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ βρίςκονται ςτισ ςυναλλαγζσ ανάμεςα ςτουσ τζςςερισ 
τρόπουσ μάκθςθσ και ςτο πϊσ επιλφονται οι αντικζςεισ αυτζσ.  
Σφμφωνα με το ςχιμα 2, ο κάκετοσ άξονασ αντιπροςωπεφει τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 
αφθρθμζνου και ςυγκεκριμζνου, θ οποία ονομάηεται αντίλθψθ (prehension) και 
περιλαμβάνει δφο διαφορετικζσ και αντιτικζμενεσ διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ τθσ εμπειρίασ:  

1. είτε μζςω τθσ εννοιολογικισ ερμθνείασ και τθσ ςυμβολικισ αναπαράςταςθσ, 
διαδικαςία τθν οποία ονομάηει νοθτι αντίλθψθ (comprehension),  

2. είτε μζςω των απτϊν, αντιλθπτϊν από τισ αιςκιςεισ άμεςων εμπειριϊν, διαδικαςία 
τθν οποία ονομάηει αιςκθτι αντίλθψθ (apprehension). 
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Επίςθσ, θ δυναμικι αλλθλεπίδραςθ μεταξφ του ενεργθτικοφ και του ςτοχαςτικοφ, ονομάηεται 
μεταςχθματιςμόσ (transformation) και επιτυγχάνεται μζςω του εςωτερικοφ ςτοχαςμοφ, τον 
οποίο ονομάηει εςωτερίκευςθ (intention), είτε μζςω του ενεργθτικοφ εξωτερικοφ χειριςμοφ 
του κόςμου, τον οποίο ονομάηει εξωτερίκευςθ (extension).  
 
Επομζνωσ, ςφμφωνα με τον ειςθγθτι, θ μάκθςθ είναι θ διαδικαςία με τθν οποία 
δθμιουργείται θ γνϊςθ μζςω του μεταςχθματιςμοφ τθσ εμπειρίασ. Ζτςι θ προςκτθκείςα 
γνϊςθ είναι το αποτζλεςμα του ςυνδυαςμοφ τθσ πρόςλθψθσ, τθσ εμπειρίασ και του 
μεταςχθματιςμοφ τθσ. Εφόςον, λοιπόν, υπάρχουν δφο διαλεκτικά αντίκετεσ μορφζσ 
αντίλθψθσ και αντίςτοιχα δυο τρόποι μεταςχθματιςμοφ τθσ αντίλθψθσ, το αποτζλεςμα είναι 
τζςςερισ πρωτογενείσ μορφζσ γνϊςθσ: 
 
1. Εμπειρία που προςλαμβάνεται μζςω τθσ αιςκθτισ αντίλθψθσ και μεταςχθματίηεται μζςω 

τθσ εςωτερίκευςθσ οδθγεί ςτθν αποκαλοφμενθ εξωςτρεφι γνϊςθ (divergent knowledge).  
2. Εμπειρία που προςλαμβάνεται μζςω τθσ νοθτισ αντίλθψθσ και μεταςχθματίηεται μζςω 

τθσ εςωτερίκευςθσ οδθγεί ςτθν αποκαλοφμενθ αφομοιωτικι γνϊςθ (assimilative 
knowledge).  

3. Εμπειρία που προςλαμβάνεται μζςω τθσ νοθτισ αντίλθψθσ και μεταςχθματίηεται μζςω 
τθσ εξωτερίκευςθσ οδθγεί ςτθν αποκαλοφμενθ ςυγκλίνουςα γνϊςθ (convergent 
knowledge) και,  

4. Εμπειρία που προςλαμβάνεται μζςω τθσ αιςκθτισ αντίλθψθσ και μεταςχθματίηεται μζςω 
τθσ εξωτερίκευςθσ οδθγεί ςτθν αποκαλοφμενθ προςαρμοςτικι γνϊςθ (accommodative 
knowledge).  

 
Σφμφωνα με τον Kolb, οι πρωταρχικζσ αυτζσ μορφζσ γνϊςθσ αποτελοφν τα δομικά κεμζλια 
για περαιτζρω υψθλότερα επίπεδα γνϊςθσ. 
 

 Σςγκεκπιμένη Εμπειπία 

Αθηπημένη Εννοιολόγηζη 

Ενεπγηηικόρ Πειπαμαηιζμόρ 
Σηοσαζηική Παπαηήπηζη 

Παπαηηπώ 

Εζυηεπίκεςζη 

Σκέθηομαι 

Νοηηή Ανηίλητη 

Σσεδιάζυ 

Εξυηεπίκεςζη 

Κάνυ 

Αιζθηηή Ανηίλητη 

Οπιζόνηιορ  Άξοναρ 
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χιμα 2 

Οι διακριτζσ διαςτάςεισ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν δφο διαλεκτικά αντίκετουσ 
προςανατολιςμοφσ προςαρμογισ 

 
Συνοψίηοντασ, υπογραμμίηεται ότι ο κφκλοσ τθσ εμπειρικισ μάκθςθσ του Kolb, αν και ζχει 
δεχκεί αρκετι κριτικι, παραμζνει ακόμθ ςθμείο αναφοράσ για μελζτθ, ιδιαίτερα ςτον τομζα 
τθσ επιχειρθςιακισ εκπαίδευςθσ.  
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Σα χαρακτθριςτικά των μακθςιακϊν τφπων ςφμφωνα με τθ κεωρία εμπειρικισ μάκθςθσ 
 
Σφμφωνα με τθ κεωρία τθσ εμπειρικισ μάκθςθσ που παρουςιάςαμε παραπάνω προκφπτουν 
τζςςερισ μακθςιακοί τφποι, οι οποίοι ςυνδζονται με τισ αντίςτοιχεσ τζςςερισ φάςεισ του 
κφκλου τθσ μάκθςθσ και κάκε ζνασ από αυτοφσ διακρίνεται από ςυγκεκριμζνα 
χαρακτθριςτικά γνωρίςματα, ωσ εξισ: 
 
Α. Ο αποκλίνων ι παρεμβατικόσ (the diverger) 
Ο μακθςιακόσ αυτόσ τφποσ προςλαμβάνει μία πλθροφορία μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
εμπειρίασ και τθ μεταςχθματίηει μζςω τθσ ανακλαςτικισ παρατιρθςθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι 
δίνει μεγάλθ ζμφαςθ ςτισ φανταςιακζσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ. Επιπρόςκετα, ζχει πλιρθ 
ςυνειδθτοποίθςθ των νοθμάτων και των αξιϊν. H βαςικότερθ δεξιότθτα του ςυγκεκριμζνου 
μακθςιακοφ τφπου είναι να βλζπει τισ καταςτάςεισ από διαφορετικζσ προοπτικζσ και να 
οργανϊνει τισ ςχζςεισ του ωσ ζνα ςθμαντικό ςφνολο. H ζμφαςθ που δίνει προσ αυτόν τον 
προςανατολιςμό οφείλεται ςτθν υιοκζτθςθ ςτάςεων μζςα από τθν παρατιρθςθ, παρά μζςα 
από τθ δράςθ. Ο αποκλίνων μακθςιακόσ τφποσ λειτουργεί καλφτερα ςτο πλαίςιο 
καταςτάςεων οι οποίεσ απαιτοφν παραγωγι εναλλακτικϊν ιδεϊν και ςυμπεραςμάτων 
(«brainstorming»). Επίςθσ, ο μακθςιακόσ αυτόσ τφποσ ενδιαφζρεται πολφ για τουσ 
ανκρϊπουσ, είναι ςυναιςκθματικόσ και ζχει ζντονθ φανταςία (Kolb, 1984). Σφμφωνα με τον 
Kolb, ςυνικωσ τα άτομα που ανικουν ςε αυτόν το μακθςιακό τφπο εξειδικεφονται ςτισ 
κοινωνικζσ και ανκρωπιςτικζσ ςπουδζσ.  
 
Τα επαγγζλματα που τουσ ταιριάηουν είναι ςχετικά με τθ φιλοςοφία, τθν ψυχολογία, τθν 
ανκρωπολογία, τισ πολιτικζσ επιςτιμεσ, τα οικονομικά και τθν κοινωνιολογία (Kolb, 1984). 
Επίςθσ, ζχει ευρφ φάςμα ενδιαφερόντων που αφοροφν ςτον πολιτιςμό και ςτθν κουλτοφρα 
και τείνει να εξειδικεφεται και ςτισ τζχνεσ (Kolb, 1981). Ο αποκλίνων μακθςιακόσ τφποσ 
προτιμά να εργάηεται ςε ομάδεσ, ζχει ανοικτό μυαλό και λαμβάνει προςωπικι 
ανατροφοδότθςθ. Ζχει τθν ικανότθτα να ακοφει τουσ άλλουσ, είναι επικοινωνιακόσ και 
οριςμζνεσ φορζσ εμπλζκεται προςωπικά ςτισ καταςτάςεισ (Kolb, 1984). H ερϊτθςθ που 
αντιπροςωπεφει τον αποκλίνοντα μακθςιακό τφπο ςφμφωνα με τθ κεωρία του Kolb είναι το 
«γιατί;» (ςτο Montgomery και  Groat, 1998). Οι μακθςιακζσ ςυνκικεσ που ο αποκλίνων 
μακθςιακόσ τφποσ προτιμά είναι κυρίωσ θ ομαδικι ςυηιτθςθ, το παίξιμο ρόλων, οι ομαδικζσ 
εργαςίεσ και τα υποκειμενικά τεςτ. Ο ρόλοσ που ο εκπαιδευτισ κα πρζπει να ζχει 
προκειμζνου να διευκολφνει τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ για τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία 
είναι αυτόσ του υποκινθτι (Kolb, 1984). 
 
B. Ο αφομοιωτικόσ (the assimilator) 
Ο μακθςιακόσ αυτόσ τφποσ προςλαμβάνει πλθροφορίεσ μζςω τθσ αφθρθμζνθσ νοθτικισ 
πρόςλθψθσ και τισ μεταςχθματίηει μζςω τθσ ανακλαςτικισ παρατιρθςθσ. Διακρίνεται από τθν 
ικανότθτά να κατανοεί και να δθμιουργεί κεωρίεσ. Ζχει τάςεισ προσ τθν επαγωγικι 
αιτιολόγθςθ. Επικεντρϊνεται λιγότερο ςτουσ ανκρϊπουσ και ενδιαφζρεται περιςςότερο για 
τισ αφθρθμζνεσ ζννοιεσ και ιδζεσ. Οι ιδζεσ, κατά τον μακθςιακό αυτό τφπο, κρίνονται 
ελάχιςτα από τθν πρακτικι τουσ αξία. Το ςθμαντικό, ςτθν περίπτωςθ αυτι, είναι ότι θ κεωρία 
κα πρζπει να είναι λογικά ορκι και ακριβισ (Kolb, 1984). Ωσ εκ τοφτου ο αφομοιωτικόσ 
μακθςιακόσ τφποσ ςυναντάται περιςςότερο ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ και ςτα μακθματικά, 
παρά ςτισ εφαρμοςμζνεσ επιςτιμεσ (Kolb, 1981). Τα επαγγζλματα που ταιριάηουν ςτον εν 
λόγω μακθςιακό τφπο είναι ςχετικά με τθ χθμεία, τα μακθματικά, τθ φυςικι, τθ γεωλογία, 
τθν αςτρονομία κ.α. (Kolb, 1984). Συνικωσ αςκοφν το επάγγελμα του ερευνθτι, αλλά ζχουν 
και πολλζσ ικανότθτεσ ςτο ςχεδιαςμό. Κατά τον Kolb (1984), ο αφομοιωτικόσ μακθςιακόσ 
τφποσ οργανϊνει τισ πλθροφορίεσ, δθμιουργεί κεωρθτικά μοντζλα, ελζγχει κεωρίεσ και ιδζεσ, 
ςχεδιάηει πειράματα και αναλφει ποςοτικά δεδομζνα.  
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H ερϊτθςθ που αντιπροςωπεφει τον ςυγκεκριμζνο μακθςιακό τφπο, ςφμφωνα με τθ κεωρία 
του Kolb, είναι το «τι;» (ςτο Montgomery και  Groat, 1998). Ο αφομοιωτικόσ μακθςιακόσ 
τφποσ προτιμά ωσ διδακτικι μζκοδο τθ διάλεξθ. Τον βοθκά πολφ ςτθ μακθςιακι διεργαςία θ 
ανάγνωςθ γραπτϊν κειμζνων, οι υποδείξεισ του διδάςκοντα και προτιμά να ελζγχει τισ 
γνϊςεισ που ζχει αποκτιςει μζςω αντικειμενικϊν τεςτ. Επίςθσ, ςτισ προτιμιςεισ του ανικει 
και θ ανεξάρτθτθ ερευνθτικι διαδικαςία. O αφομοιωτικόσ μακθςιακόσ τφποσ προτιμά το 
διδάςκοντα αυκεντία (Kolb, 1984). 
 
Γ. Ο ςυγκλίνων ι ςυγκεντρωτικόσ (the converger):  
O μακθςιακόσ αυτόσ τφποσ προςλαμβάνει πλθροφορίεσ μζςω τθσ αφθρθμζνθσ νοθτικισ 
πρόςλθψθσ και τισ μεταςχθματίηει μζςω του ενεργοφ πειραματιςμοφ. Τα άτομα που ανικουν 
ςτον μακθςιακό τφπο του ςυγκλίνοντα διακζτουν τεράςτια πλεονεκτιματα ςτθ λιψθ 
αποφάςεων, ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων και ςτθν πρακτικι εφαρμογι των ιδεϊν. 
Επιπρόςκετα, ςτθν κατθγορία αυτι ανικουν τα άτομα που τα καταφζρνουν καλφτερα ςτα 
τεςτ ευφυΐασ, όπου υπάρχει μία μόνο ςωςτι απάντθςθ ι λφςθ ςε μία ερϊτθςθ ι ζνα 
πρόβλθμα αντίςτοιχα. O εν λόγω μακθςιακόσ τφποσ οργανϊνει τθ γνϊςθ κατά ζνα υποκετικό 
- αφαιρετικό τρόπο αιτιολόγθςθσ, προκειμζνου να μπορεί να επικεντρωκεί ςε ςυγκεκριμζνα 
προβλιματα. Ρροτιμά να εμπλζκεται με τεχνικά ηθτιματα και προβλιματα παρά με 
κοινωνικά και διαπροςωπικά κζματα (Kolb, 1984). Ο Liam Hudson το 1966, ςτο πλαίςιο 
ζρευνάσ του ςχετικά με τον ςυγκλίνοντα μακθςιακό τφπο, κατζλθξε ςτο ότι τα άτομα αυτά 
ελζγχουν ςε μεγάλο βακμό τθν ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων τουσ (ςτο Kolb, 1984). Επίςθσ, 
ςτθν ίδια ζρευνα o Liam Hudson κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι οι ςυγκλίνοντεσ μακθςιακοί 
τφποι προτιμοφν να αςχολοφνται με τα αντικείμενα, παρά με τουσ ανκρϊπουσ (ςτο Kolb, 
1981). Ρολφ ςυχνά τα άτομα που ανικουν ςτθν ςυγκεκριμζνθ μακθςιακι κατθγορία ζχουν 
περιοριςμζνα ενδιαφζροντα και ειδικεφονται ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ. Μετά από ζρευνεσ που 
εκπονικθκαν για το ςυγκλίνοντα μακθςιακό τφπο από τον Kolb (1976), εξιχκθ και το 
ςυμπζραςμα ότι, κατά κφριο λόγο, τα άτομα που αςκοφν το επάγγελμα του μθχανικοφ ζχουν 
τα χαρακτθριςτικά αυτοφ του τφπου (Kolb, 1981). Ο ςυγκλίνων μακθςιακόσ τφποσ δθμιουργεί 
νζουσ τρόπουσ ςκζψθσ και δράςθσ, κζτει ςτόχουσ, προβαίνει ςτθ λιψθ αποφάςεων, 
πειραματίηεται με νζεσ ιδζεσ και επιλζγει τθν καλφτερθ λφςθ (Kolb, 1984). H ερϊτθςθ που 
αντιπροςωπεφει τον ςυγκεκριμζνο μακθςιακό τφπο, ςφμφωνα με τθ κεωρία του Kolb, είναι 
το «πϊσ;» (ςτο Montgomery S., Groat L., 1998). Ο ςυγκλίνων μακθςιακόσ τφποσ προτιμά να 
μελετά μόνοσ του και να εκπονεί εργαςίεσ χωρίσ τθ ςυμμετοχι άλλων ατόμων και με 
ςυγκεκριμζνα χρονικά περικϊρια. Τον βοθκά οριςμζνεσ φορζσ θ μελζτθ κεωριϊν, αλλά και το 
να ανακαλφπτει τθ γνϊςθ μζςα από τθ δικι του δράςθ και πρακτικι. Από το διδάςκοντα 
προτιμά τισ υποδείξεισ. Για το λόγο αυτό κα ικελε ο διδάςκοντασ να κατευκφνει και να 
υποβοθκά τθ μακθςιακι διεργαςία (teacher as a coach) (Kolb, 1984. Montgomery S., Groat L., 
1998). 
 
Δ. O διευκολφνων ι εξυπθρετικόσ (the accommodator) 
O εν λόγω μακθςιακόσ τφποσ προςλαμβάνει πλθροφορίεσ μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ εμπειρίασ 
και τισ μεταςχθματίηει μζςω του ενεργοφ πειραματιςμοφ. Σε αυτιν τθν κατθγορία ςυναντάμε 
άτομα με βαςικό χαρακτθριςτικό γνϊριςμα το να κάνουν πράγματα, να εφαρμόηουν ςχζδια 
και να εμπλζκονται ςε νζεσ εμπειρίεσ. Επιπρόςκετα, αναηθτοφν νζεσ ευκαιρίεσ, λαμβάνουν 
ρίςκα και δράςθ. Σφμφωνα με τον Kolb, για τον μακθςιακό αυτό τφπο χρθςιμοποιικθκε ο 
όροσ διευκολφνων, κακότι διακρίνεται ςε καταςτάςεισ όπου απαιτείται προςαρμογι, 
προκειμζνου να τροποποιιςει άμεςα τισ περιςτάςεισ. Σε καταςτάςεισ όπου θ κεωρία ι το 
ςχζδιο δεν ταιριάηει με τα γεγονότα, ο μακθςιακόσ αυτόσ τφποσ πικανόν να απορρίψει τθ 
κεωρία ι το ςχζδιο. Τα άτομα αυτισ τθσ μακθςιακισ κατθγορίασ τείνουν να επιλφουν τα 
προβλιματα με ζναν τρόπο «δοκιμισ και πλάνθσ», βαςιηόμενοι κυρίωσ ςτισ πλθροφορίεσ που 
αντλοφν από άλλα άτομα, παρά ςτθ δικι τουσ αναλυτικι ικανότθτα. Για το λόγο αυτό 
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χαρακτθρίηονται από τθν ικανότθτά τουσ να ςυνεργάηονται εφκολα με άλλα άτομα, αν και 
κάποιεσ φορζσ διακρίνονται από τθν ανυπομονθςία τουσ (Kolb,1984).  
 
Το εκπαιδευτικό τουσ υπόβακρο είναι τισ περιςςότερεσ φορζσ ςχετικό με τεχνικά ι πρακτικά 
γνωςτικά πεδία, όπωσ οι επιχειριςεισ. Τα άτομα αυτοφ του μακθςιακοφ τφπου ςυνικωσ 
διακρίνονται ςτο μάρκετινγκ ι ςτισ πωλιςεισ (Kolb, 1981). Ρζραν τοφτου, προςανατολίηονται 
και ςτα επαγγζλματα του εκπαιδευτικοφ, ι του οικονομικοφ ςυμβοφλου (Kolb, 1984). Οι 
εξυπθρετικοί μακθςιακοί τφποι, μποροφν εφκολα να επθρεάςουν και να κακοδθγιςουν άλλα 
άτομα, εμπλζκονται προςωπικά ςτισ καταςτάςεισ, εκμεταλλεφονται ευκαιρίεσ και 
προςανατολίηονται ςε ςτόχουσ (Kolb, 1984). Το πιο αντιπροςωπευτικό ερϊτθμα αυτοφ του 
μακθςιακοφ τφπου είναι το «τι Κα γινόταν εάν;» (ςτο Montgomery S., Groat L., 1998). Για τον 
διευκολφνοντα μακθςιακό τφπο, προτιμϊμενεσ μακθςιακζσ ςυνκικεσ αποτελοφν θ πρακτικι 
άςκθςθ, οι παρουςιάςεισ εργαςιϊν, οι ςυηθτιςεισ ςε μικρζσ ομάδεσ, οι εξατομικευμζνεσ 
μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ και θ ξεκάκαρθ παρουςίαςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου. Ο 
ιδανικόσ διδάςκοντασ για τον ςυγκεκριμζνο μακθςιακό τφπο κα πρζπει να ζχει το ρόλο του 
αξιολογθτι, αλλά και του υποςτθρικτι τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ (Montgomery S., Groat L., 
1998). 
 
Κριτικι τθσ κεωρίασ εμπειρικισ μάκθςθσ του Kolb 
 
H κεωρία τθσ εμπειρικισ μάκθςθσ ζχει μεγάλθ απιχθςθ ςτο πεδίο τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 
και θ αναφορά τθσ ςτα εγχειρίδια του γνωςτικοφ αυτοφ αντικειμζνου ςυναντάται όλο και πιο 
ςυχνά. H διερεφνθςθ και θ ςφνδεςθ των μακθςιακϊν τφπων με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 
ζχει αποςπάςει και κετικζσ, αλλά και αρνθτικζσ κριτικζσ. Οι αρνθτικζσ κριτικζσ βαςίηονται 
κυρίωσ ςτο αξίωμα τθσ ζλλειψθσ παιδαγωγικισ και εγκυρότθτασ, τόςο των εργαλείων, όςο και 
τθσ κεωρίασ ςφμφωνα με τθν οποία καταςκευάηονται. Ο Coffield (2004) υποςτθρίηει ότι με 
τθν εφαρμογι τθσ κεωρίασ των μακθςιακϊν τφπων υπάρχει ο κίνδυνοσ τθσ κατθγοριοποίθςθσ 
των φοιτθτϊν και θ δθμιουργία τθσ αντίλθψθσ των διδαςκόντων ότι οι μακθςιακοί τφποι δεν 
μποροφν να αλλάξουν και κα πρζπει να ςυνδεκοφν ςτενά και απόλυτα με τον τρόπο 
διδαςκαλίασ (ςτο Κυπριανίδου, Δθμθτριάδθσ, Ρομπόρτςθσ, Καρατάςιοσ, 2007). H κριτικι που 
ζχει αςκθκεί ςτο μοντζλο εμπειρικισ μάκθςθσ του Kolb αλλά και ςτο εργαλείο (Learning Style 
Inventory - LSI) που χρθςιμοποιείται για τθν διερεφνθςθ των μακθςιακϊν τφπων είναι 
ιδιαίτερα ζντονθ. Ο Jarvis κατά τα ζτθ 1985 και 1986, υλοποίθςε μία ζρευνα ςτο Θνωμζνο 
Βαςίλειο και ςτισ ΘΡΑ ςτθν οποία ςυμμετείχαν περίπου διακόςια (200) άτομα, κάποιοι από 
τουσ οποίουσ ιταν εκπαιδευτζσ Ενθλίκων και επιμορφοφμενοι ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. 
Μζςω τθσ ζρευνασ αυτισ εξιχκθ το ςυμπζραςμα ότι υπάρχουν εννζα είδθ αντιδράςεων ςε 
μία εμπειρία, τα οποία ταξινομοφνται ςε τρεισ εντελϊσ διαφορετικζσ κατθγορίεσ: 

 απουςία μάκθςθσ,  

 μάκθςθ χωρίσ αναςτοχαςμό και  

 μάκθςθ με αναςτοχαςμό (Jarvis , 2004). 
 
Συγκεκριμζνα, o Jarvis αναφζρεται ςτο γεγονόσ ότι θ προςζγγιςθ του Kolb προδιακζτει τουσ 
εκπαιδευόμενουσ προσ τισ τζςςερισ διαςτάςεισ τθσ μάκθςθσ (ςυγκεκριμζνθ εμπειρία, 
ανακλαςτικι παρατιρθςθ, αφθρθμζνθ νοθτικι πρόςλθψθ και ενεργόσ πειραματιςμόσ), 
αγνοϊντασ άλλα είδθ αντιδράςεων ςε μία εμπειρία που ενδεχομζνωσ να κεωροφνται 
ςθμαντικά γι' αυτοφσ (2006). Ωσ εκ τοφτου, διαπιςτϊνει ότι ο κφκλοσ μάκθςθσ του Kolb είναι 
«υπερβολικά απλόσ για να ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικότθτα τθσ πολφπλοκθσ κοινωνικισ 
διεργαςίασ τθσ ανκρϊπινθσ μάκθςθσ» (Jarvis, 2009). 
 
Ζνα δεφτερο ςθμαντικό ςθμείο πάνω ςτο οποίο o Jarvis εκφράηει τθ διαφωνία του ςε ςχζςθ 
με τον Kolb, ςχετίηεται με τθν ερμθνεία που δίνει ςτθν ζννοια τθσ εμπειρίασ. Αναφζρει 
χαρακτθριςτικά ότι θ εμπειρία δεν αποτελεί απλά και μόνο ζνα εξωτερικό ερζκιςμα, αλλά 
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ςυνδζεται άμεςα με «τθν ατομικι μάκθςθ του παρελκόντοσ» (2004). Επιπρόςκετα, o Jarvis 
κεωρεί, ςε αντίκεςθ με τον Kolb, ότι θ εμπειρία εμπεριζχει ςτοιχεία τα οποία δεν είναι ςε 
καμία περίπτωςθ ουδζτερα, αλλά προζρχονται από τουσ φορείσ κάκε κοινωνίασ και άρα είναι 
κοινωνικά κακοριςμζνα. 
 
Ο Alan Rogers, από τθν άλλθ πλευρά, ζχει διατυπϊςει και αυτόσ τθν ζνςταςι του για το 
κεωρθτικό μοντζλο εμπειρικισ μάκθςθσ του Kolb. Υποςτθρίηει ότι ο κριτικόσ ςτοχαςμόσ πάνω 
ςτθν εμπειρία, ναι μεν αποτελεί ςθμαντικό μζροσ τθσ μακθςιακισ διεργαςίασ, αλλά δεν είναι 
ο μοναδικόσ τρόποσ με τον οποίο μακαίνουν τα άτομα. Κεωρεί ότι κατά τθ διαδικαςία τθσ 
μάκθςθσ υπάρχουν και άλλα ςτοιχεία πζραν αυτοφ τθσ αναηιτθςθσ του νοιματοσ (1999). 
 
Ζνασ ακόμθ επικριτισ τθσ κεωρίασ του Kolb, o Mark Smith (2001) κεωρεί ότι το επιςτθμονικό 
πόριςμα για τθν φπαρξθ τεςςάρων διαφορετικϊν μακθςιακϊν τφπων είναι υπερβολικό. 
Υποςτθρίηει ότι οι τζςςερισ μακθςιακοί τφποι ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που ςυνδεκοφν με 
τισ τζςςερεισ φάςεισ του κφκλου μάκθςθσ, δεν αποκτοφν απαραίτθτα εγκυρότθτα. Ο Smith 
δίνει ζμφαςθ ςτθν τοποκζτθςθ ότι υπάρχουν καταςτάςεισ για τισ οποίεσ δεν μπορεί να 
εφαρμοςκεί το μοντζλο εμπειρικισ μάκθςθσ του Kolb. Επιπρόςκετα, υποςτθρίηει ότι o Kolb 
δεν λαμβάνει υπόψθ του τθ ςθμαςία που ζχουν ςτθν εμπειρικι μάκθςθ οι πολιτιςμικζσ 
εμπειρίεσ (Smith, 2001). 
 
Υπό το ίδιο πρίςμα, κινείται και θ άποψθ του Mark Tennant, o οποίοσ αναφερόμενοσ ςτθ 
κεωρία του Kolb, επιςθμαίνει το γεγονόσ ότι ναι μεν οι τζςςερισ μακθςιακοί τφποι ταιριάηουν 
εφςτοχα με τισ διαφορετικζσ διαςτάςεισ του εμπειρικοφ μοντζλου μάκθςθσ, αλλά αυτό δεν 
τουσ κακιςτά ζγκυρουσ. Το πρόβλθμα, κεωρεί ο Tennant είναι ότι το ςυγκεκριμζνο μοντζλο 
δεν αρμόηει ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, κακότι υπάρχουν και άλλοι εναλλακτικοί τφποι, όπωσ 
για παράδειγμα αυτόσ που βαςίηεται ςτθν αφομοίωςθ πλθροφοριϊν ι ςτθν αποςτικιςθ 
(1997). 
 
Στθ διεκνι βιβλιογραφία υπάρχουν και περιπτϊςεισ αμφιςβιτθςθσ των ςυμπεραςμάτων που 
εξάγονται από τθ χριςθ τον εργαλείου Learning Style Inventory (LSI) που καταςκευάςκθκε 
από τον Kolb και χρθςιμοποιείται για τθν διερεφνθςθ των μακθςιακϊν τφπων. Αξιοςθμείωτθ 
είναι και θ κριτικι που ζχει αςκθκεί από τουσ Freedman και Stumpf για τθ χριςθ τον εν λόγω 
εργαλείου. Οι Freedman και Stumpf ςε ζρευνα που εκπόνθςαν χορθγϊντασ το Learning Style 
Inventory (LSI) του Kolb ςε ζνα δείγμα αποτελοφμενο από 1692 φοιτθτζσ του Τμιματοσ 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων τον New York University, κατζλθξαν ςτθν αμφιςβιτθςθ των 
αποτελεςμάτων από το ςυγκεκριμζνο εργαλείο, αν και από τα πορίςματα υποςτθρίχκθκε ζνα 
μζροσ τθσ κεωρίασ τθσ εμπειρικισ μάκθςθσ. Επιπρόςκετα, κατζλθξαν ςτο ότι το μοντζλο του 
Kolb είναι χριςιμο ςτο πλαίςιο τθσ γνωςτικισ μακθςιακισ διεργαςίασ, προκειμζνου να 
εξθγιςει και να γίνει κατανοθτι θ μάκθςθ ςαν μια διαδικαςία. Υποςτιριξαν ακόμθ ότι θ αξία 
του εργαλείου δε ςυνάδει με τθν αξία του κεωρθτικοφ πλαιςίου τθσ εμπειρικισ μάκθςθσ. Στθ 
ςυνζχεια, ςτο άρκρο τουσ αναφζρουν ότι το εν λόγω εργαλείο χορθγικθκε πριν δοκιμαςκεί 
αρκετά και ωσ εκ τοφτου οδθγεί ςε αναξιόπιςτα και μθ ζγκυρα αποτελζςματα (Freedman και  
Stumpf, 1978). Επίςθσ, κα αναφερκοφμε ςτθν κριτικι που αςκικθκε από τον Angus Duff. Ο 
Duff, αναγνωρίηει ωσ ζνα βακμό τθ χρθςιμότθτα του Learning Style Inventory (LSI) του Kolb, 
αλλά διαπίςτωςε, ςτο πλαίςιο ζρευνάσ του ςε φοιτθτζσ ςτισ ΘΡΑ και ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, 
ότι τα αποτελζςματα που δίνει υπόκεινται ςε κάποιουσ ψυχομετρικοφσ περιοριςμοφσ. Μζςω 
των ευρθμάτων του διαπίςτωςε ότι προκφπτουν δφο νζεσ κατθγορίεσ μακθςιακϊν τφπων και 
προτείνει τθν περαιτζρω διερεφνθςθ αυτϊν των κατθγοριϊν και τθν ζνταξι τουσ ςτο 
εργαλείο μζτρθςθσ των μακθςιακϊν τφπων, με ςκοπό να δθμιουργθκεί ζνα αςφαλζςτερο και 
εγκυρότερο ψυχομετρικό εργαλείο μζτρθςθσ (Duff, 2004). 
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Τζλοσ, o Newstead ςε ζρευνα που διεξιγαγε χρθςιμοποιϊντασ το Learning Style Inventory 
(LSI) του Kolb, παρόλο που ιςχυρίςτθκε ότι θ αξιοπιςτία του εργαλείου είναι ςχετικά χαμθλι 
για τθ διάγνωςθ των μακθςιακϊν τφπων, εξιγαγε ςυμπεράςματα που ζδειξαν ςυςχζτιςθ 
μεταξφ των μακθςιακϊν προτιμιςεων και των ακαδθμαϊκϊν επιδόςεων των φοιτθτϊν (ςτο 
Liu, Ginther, 1999). 
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 
 

Συμμετζχετε ςτο πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ Συνδικαλιςτϊν Ενθλίκων. Ρροςπακιςτε να 
καταγράψετε ςε 200-250 λζξεισ:  
1. τα κίνθτρα που ςασ ϊκθςαν να ςυμμετάςχετε ςτο πρόγραμμα,  
2. τουσ ςτόχουσ που ζχετε κζςει παρακολουκϊντασ το πρόγραμμα, 
3. τισ δυςκολίεσ που ςυναντάτε από τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο πρόγραμμα,  
4. τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τα οποία κεωρείτε ότι ζχετε ωσ ενιλικοσ εκπαιδευόμενοσ 

και,  
5. τισ προςδοκίεσ ςασ από το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα. 

 
 
 
Αφοφ μελετιςετε το υλικό του δεφτερου μζρουσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ 
είναι ςθμαντικό να ζχετε ιδθ κατανοιςει: 

 Τισ βαςικζσ διαφορζσ μεταξφ των προτεινόμενων κεωριϊν και τθ ςχζςθ 
τουσ με τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. 

 Τθν ζννοια τθσ μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ. 

 Τθ διαφοροποίθςθ τθν οποία κάνει o Mezirow ανάμεςα ςτθ βιωματικι 
και ςτθ μεταςχθματίηουςα μάκθςθ. 

 Τισ βαςικζσ ζννοιεσ των κεωριϊν και τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ αυτζσ 
αναπτφχκθκαν. 

 Τθν κριτικι, θ οποία ζχει αςκθκεί ςε μερικζσ από τισ κεωρίεσ. 
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Κεφάλαιο 3 του Γιϊργου Ραναγιωτόπουλου 

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτι Ενθλίκων 

 
 Εμπόδια ςτθ μάκθςθ Ενθλίκων 
 
Συχνά κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία προκφπτουν εμπόδια ςτθ μάκθςθ τα 
οποία επιδροφν ςθμαντικά ςτθν απόκτθςθ των νζων γνϊςεων και δεξιοτιτων. 
Αυτό, ςφμφωνα με τον Rogers (1999), είναι φυςικό να ςυμβαίνει και 
οφείλεται ςτθ φφςθ του ανκρϊπου. Κάκε άνκρωποσ, για λόγουσ που 
ςχετίηονται κυρίωσ με τον τρόπο που αναπτφχκθκε, παρουςιάηει μια ςχετικι 
μακθςιακι ανικανότθτα, δθλαδι δεν μπορεί να μάκει οριςμζνα πράγματα, 
ζχει κάποιουσ φραγμοφσ, κάποια μακθςιακά εμπόδια. 
 
Τα εμπόδια ςτθ μάκθςθ Ενθλίκων κατατάςςονται από τον Rogers (1999) ςε τρεισ βαςικζσ 
κατθγορίεσ: 
1. Εμπόδια που προκφπτουν από τα εκπαιδευτικά προγράμματα όπωσ: κακι οργάνωςθ, 

μακθςιακά περιεχόμενα χαμθλισ μορφωτικισ αξίασ, αναποτελεςματικζσ εκπαιδευτικζσ 
τεχνικζσ κ.ά. 

2. Εμπόδια που προκφπτουν από παράγοντεσ όπωσ: υποχρεϊςεισ και δεςμεφςεισ, αντίξοοι 
φυςικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντεσ, ακατάλλθλο μακθςιακό κλίμα, κακζσ 
διαπροςωπικζσ ςχζςεισ κ.ά. 

3. Εςωτερικά εμπόδια, όπωσ εκείνα που προκφπτουν από προθγοφμενεσ γνϊςεισ, εμπειρίεσ, 
ςτάςεισ και αντιλιψεισ ςτισ οποίεσ προςκολλιοφνται οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι και 
εκείνα που προκφπτουν από ψυχολογικοφσ παράγοντεσ και από μόνιμα χαρακτθριςτικά 
τθσ προςωπικότθτασ, όπωσ είναι το χαμθλό επίπεδο αυτοεκτίμθςθσ και θ ζλλειψθ 
αυτοπεποίκθςθσ (Κόκκοσ, 1999α). Θ δράςθ αυτϊν των εμποδίων οδθγεί τουσ ενιλικουσ 
ςε άρνθςθ για μάκθςθ και προκειμζνου αυτοί να διατθριςουν αλϊβθτθ τθν αυτοεικόνα 
τουσ χρθςιμοποιοφν τουσ μθχανιςμοφσ παραίτθςθσ ι άμυνασ του εγϊ (Rogers, 1999). 

 
Εκτόσ από τα παραπάνω, οι επιμορφοφμενοι αποτελϊντασ διακριτι επαγγελματικι ομάδα, 
παρουςιάηουν ςθμαντικζσ ιδιαιτερότθτεσ. Θ γνϊςθ των ιδιαιτεροτιτων αυτϊν και θ 
κατάλλθλθ αξιοποίθςθ τουσ από τουσ ςχεδιαςτζσ των προγραμμάτων και τουσ επιμορφωτζσ 
κα ςυμβάλει κετικά ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ επιμόρφωςθσ. Μποροφμε να 
ςυνοψίςουμε τα ςθμαντικότερα από αυτά τα ςτοιχεία ωσ ακολοφκωσ (Μαυρογιϊργοσ, 1999): 

 Ζχουν ςυγκεκριμζνθ άποψθ και πολιτικι κζςθ για το κεςμό τθσ επιμόρφωςθσ. 

 Αιςκάνονται άβολα όταν βρίςκονται ςτθ κζςθ του επιμορφοφμενου.  

 Ταλανίηονται από προβλιματα άγχουσ, κόπωςθσ, ζλλειψθσ χρόνου, μειωμζνθσ 
αυτοεκτίμθςθσ  

 
 
 Αποτελεςματικά προγράμματα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 
 
Κεωρείται ότι τα προγράμματα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων χαρακτθρίηονται ωσ 
επιτυχθμζνα και αποτελεςματικά, όταν προωκείται θ ενεργθτικι ςυμμετοχι 
των εκπαιδευομζνων, αξιοποιοφνται οι προθγοφμενεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ 
τουσ και λαμβάνονται υπόψθ τόςο ο ιδιαίτεροσ τρόποσ με τον οποίο μακαίνει 
ο κακζνασ, όςο και τα εμπόδια μάκθςθσ που αναδφονται ςτθ διάρκεια τθσ 
εκπαίδευςθσ (Courau, 2000, Noye & Piveteau, 1999, Κόκκοσ, 1999β).  
 

Ειςαγωγικζσ 
παρατθριςεισ 

 

Αποτελεςματικά 
προγράμματα 
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Στα προγράμματα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων κεωροφνται πιο κατάλλθλεσ οι ςυμμετοχικζσ 
εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ, οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε ςυνδυαςμό με τθν 
ειςιγθςθ. Ωσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ που προωκοφν τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των 
εκπαιδευομζνων και διευρφνουν τθν εμπλοκι τουσ ςτα προγράμματα κεωροφνται 
(ενδεικτικά) οι ακόλουκεσ: μελζτθ περίπτωςθσ, παίξιμο ρόλων, ερωτιςεισ - απαντιςεισ, 
ςυηιτθςθ, καταιγιςμόσ ιδεϊν, ομάδεσ εργαςίασ (ο.π.). 
 
Πςον αφορά ςτθ δόμθςθ και το ςχεδιαςμό των προγραμμάτων που απευκφνονται ςε 
ενθλίκουσ, ο Βεργίδθσ (1999) και ο Χαςάπθσ (2000) αναφζρουν πωσ πρζπει να ακολουκοφνται 
τα παρακάτω βιματα: 

 Μελζτθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ, ανάλυςθ ςθμαντικϊν δεδομζνων και των 
προβλθμάτων που διαπιςτϊνονται, ανίχνευςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν του 
πλθκυςμοφ - ςτόχου. 

 Κακοριςμόσ του ςκοποφ και των επιμζρουσ ςτόχων. Ο ςκοπόσ προςδιορίηει τθ 
ςθμαςία και τθν εμβζλεια του προγράμματοσ, ενϊ οι επιμζρουσ ςτόχοι κα πρζπει να 
είναι ςυγκεκριμζνοι και λειτουργικοί. 

 Επιλογι του περιεχομζνου και δόμθςθ του προγράμματοσ ςε επίπεδο γνϊςεων, 
δεξιοτιτων και ςτάςεων. 

 Επιλογι εκπαιδευτικϊν και διδακτικϊν μεκόδων και μζςων. 

 Ρροςδιοριςμόσ προχποκζςεων για τθν υλοποίθςθ. 

 Ρρόβλεψθ για τθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ. 

 Τζλοσ, ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν αποτελεςματικότθτα ενόσ προγράμματοσ 
Ενθλίκων, είναι θ οργάνωςθ του προγράμματοσ κατά τθν οποία είναι απαραίτθτο να 
λθφκοφν υπόψθ παράμετροι όπωσ ο χϊροσ που κα υλοποιθκεί, ο χρόνοσ, τα 
εποπτικά μζςα και ο εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ, ο επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ, ο 
ςυντονιςτισ, το προςωπικό του φορζα κακϊσ και οι εκπαιδευτζσ (Καραλισ, 1999, 
Χαςάπθσ, 2000). 

 
 Ο ρόλοσ του επιμορφωτι 
 
Ο ρόλοσ του επιμορφωτι είναι καταλυτικόσ ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα 
των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων. Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, ο 
επιμορφωτισ παφει να ζχει τον παραδοςιακό ρόλο του κακοδθγθτι και 
μεταφορζα τθσ αυκεντικισ γνϊςθσ, αντίκετα υιοκετεί ζνα νζο πολλαπλό 
ρόλο, είναι ταυτόχρονα κακοδθγθτισ, εμψυχωτισ, διαμεςολαβθτισ, φίλοσ και 
ςυνεργάτθσ. 
 
Ο επιμορφωτισ είναι αυτόσ που: 

 Κα ςυλλάβει τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ και το «κλίμα» τθσ τάξθσ και κα το μεταςχθματίςει 
ςε ευκαιρίεσ μάκθςθσ. Θ μάκθςθ, κατά τθ διάρκεια τθσ επιμόρφωςθσ, εξαρτάται ςε 
μεγάλο βακμό από τθ δθμιουργία ευνοϊκοφ κλίματοσ, όπου όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα 
αιςκάνονται ιςότιμοι, ευπρόςδεκτοι και κα εκφράηονται ελεφκερα. 

 Κα βρίςκεται ςε ςυνεχι εποικοδομθτικι αλλθλεπίδραςθ με τουσ εκπαιδευόμενουσ, 
βοθκϊντασ τουσ να προςεγγίςουν ςταδιακά τθ γνϊςθ, δίνοντάσ τουσ αρκετι ελευκερία, 
ϊςτε να μποροφν να παίρνουν αποφάςεισ μόνοι τουσ, αλλά και κακοδθγϊντασ τουσ 
διακριτικά, ϊςτε να αποφεφγονται λάκθ, που κα μποροφςαν να κζςουν ςε κίνδυνο τθ 
ςυνζχιςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. 

 Κα αποςαφθνίςει τουσ άμεςουσ επιμορφοφμενουσ ςτόχουσ και κα ενκαρρφνει τουσ 
εκπαιδευόμενουσ να τουσ κατακτιςουν μζςα από τον προςωπικό τουσ τρόπο μάκθςθσ. 

 Κα προτρζπει ϊςτε θ διεργαςία τθσ μάκθςθσ να μθ ςταματάει μόλισ ολοκλθρωκεί θ 
ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, αλλά να οδθγεί ςε περαιτζρω ςκόπιμθ μάκθςθ. 

όλοσ 
επιμορφωτι 
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 Κα ενκαρρφνει τουσ ςυμμετζχοντεσ να ςυνδζουν το νζο υλικό με τθ δικι τουσ εμπειρία, 
κα τουσ βοθκιςει να φζρουν αυτι τθν εμπειρία ςτο «προςκινιο», κατά τθ μακθςιακι 
διεργαςία, και να τθ κζςουν ςτθ διάκεςθ όλθσ τθσ ομάδασ. 

 Κα επιδιϊξει, τζλοσ, να ενκαρρφνει τουσ εκπαιδευόμενουσ να μακαίνουν χωρίσ τθ 
βοικειά του, ϊςτε να γίνουν αποτελεςματικοί και ανεξάρτθτοι επιμορφοφμενοι (Rogers, 
1999, Κόκκοσ, 1999β, Noye-Piveteau, 1999). 

 
 Μορφζσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ 
 
Για να πετφχει όλα τα παραπάνω ο επιμορφωτισ είναι ςκόπιμο να χρθςιμοποιεί, μεγάλο 
φάςμα μεκόδων και τεχνικϊν, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ και τισ απαιτιςεισ κάκε μακθςιακισ 
ομάδασ, ϊςτε να επιτυγχάνονται τα βζλτιςτα εκπαιδευτικά αποτελζςματα και να μθ χάνουν 
οι ςυμμετζχοντεσ το ενδιαφζρον τουσ. Οι εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ, που επιλζγει, καλό είναι να 
εναλλάςςονται με το τελικό ηθτοφμενο, μζςα από ζνα φάςμα διαφορετικϊν τεχνικϊν, που κα 
επιτρζπει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να ςκεφκοφν, να γράψουν, να ςυνδιαλαγοφν, να ακοφςουν, 
να ςχολιάςουν και να αςκθκοφν ατομικά και ομαδικά. 
 
Με βάςθ όςα ζχουν ιδθ αναφερκεί, είναι ςκόπιμο να δίνεται ζμφαςθ ςτισ τεχνικζσ εκείνεσ, 
που ευνοοφν τθν ενεργοποίθςθ των διδαςκόντων και τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία με τρόπο 
ϊςτε ο ζνασ να χρθςιμοποιεί τον άλλον ωσ πθγι μάκθςθσ. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό οι 
εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ να ςυνδζουν τθ ςκζψθ με τθ δράςθ ϊςτε να διανφεται ολόκλθροσ ο 
«κφκλοσ τθσ μάκθςθσ».  
 
Τζτοιεσ τεχνικζσ είναι: 

 Οι εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ ανακάλυψθσ: Άςκθςθ αναπαράςταςθσ, επανεργοποίθςθ τθσ 
μνιμθσ, καταιγιςμόσ ιδεϊν, χιονοςτιβάδα. 

 Οι μεικτζσ τεχνικζσ ανακάλυψθσ και εφαρμογισ: Ομάδεσ εργαςίασ, ομαδικι ςυηιτθςθ, 
μελζτθ περίπτωςθσ, ερωτιςεισ -απαντιςεισ, προετοιμαςία παρουςίαςθσ  

 Οι τεχνικζσ εφαρμογισ: Ραιχνίδι ρόλων, προςομοίωςθ, πρακτικι άςκθςθ. 
 
 
 Ο αποτελεςματικόσ εκπαιδευτισ Ενθλίκων 
 
Είναι φανερό ότι για να χειριςτεί με επιτυχία ζνασ εκπαιδευτισ τθ διεργαςία τθσ Εκπαίδευςθσ 
Ενθλίκων, χρειάηεται να διακζτει ιδιαίτερεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και ςτάςεισ, οι οποίεσ 
αναφζρονται ακολοφκωσ (Κόκκοσ, 2005, Κόκκοσ, 1999α, Κόκκοσ & Λιοναράκθσ, 1998). 

 Ο εκπαιδευτισ Ενθλίκων νοιάηεται και αποδζχεται τουσ εκπαιδευόμενουσ, 
αντιλαμβάνεται τισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ τουσ, ςεβόμενοσ τθν προςωπικότθτά 
τουσ. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προκαλζςει το ενδιαφζρον των εκπαιδευομζνων. 
Πταν ο εκπαιδευόμενοσ εντοπίςει ςυςχζτιςθ των ενδιαφερόντων του με το 
αντικείμενο τθσ μάκθςθσ, τότε κα επιτευχκεί θ αποτελεςματικι υποκίνθςι του. 

 Επίςθσ, ο εκπαιδευτισ λαμβάνει υπόψθ του τισ μακθςιακζσ δυνατότθτεσ των 
Ενθλίκων, αλλά και το ρυκμό με τον οποίο κζλουν και μποροφν να μακαίνουν, ϊςτε 
να μθν υπάρξει αποκάρρυνςθ και πικανόν πρόωρθ εγκατάλειψθ των ςπουδϊν. 

 Ο εκπαιδευτισ Ενθλίκων είναι απαραίτθτο να διακζτει ικανότθτεσ ςυντονιςτι, να 
οργανϊνει τθν εκτζλεςθ των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων και να υποκινεί τθν ενεργό 
ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων, χωρίσ να δίνει ζτοιμεσ λφςεισ. 

 Επίςθσ, χρειάηεται να διακζτει ευελιξία ςε ότι αφορά τθ χριςθ εκπαιδευτικϊν 
τεχνικϊν, ϊςτε ανάλογα με τισ ςυνκικεσ να εφαρμόηει τθν καταλλθλότερθ. Οι 
τεχνικζσ αυτζσ αποςκοποφν ςτθν αξιοποίθςθ των εμπειριϊν, ςτθν ενεργθτικι 
ςυμμετοχι, ςτθν αλλθλεπίδραςθ και ςτθ μάκθςθ μζςω τθσ πράξθσ. Ζνα ακόμα 
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ςθμαντικό χαρακτθριςτικό του εκπαιδευτι Ενθλίκων είναι το να είναι ανοικτόσ και να 
διακζτει επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ. Ζτςι, κα μπορεί να πλθςιάςει τουσ 
εκπαιδευόμενουσ για να αντιμετωπίςουν από κοινοφ τα προβλιματα που κα 
προκφψουν, να ανταλλάξει εμπειρίεσ μαηί τουσ, να δείξει ενδιαφζρον για τισ 
προτάςεισ και τα ενδιαφζροντά τουσ και γιατί όχι να μάκει από αυτοφσ. Ακόμθ, 
απαραίτθτθ για τον εκπαιδευτι Ενθλίκων είναι θ αυτογνωςία, ϊςτε να γνωρίηει ποιεσ 
είναι οι δυνατότθτζσ του, τα αδφνατα ςθμεία του αλλά και μζχρι ποιο ςθμείο μπορεί 
να παρεμβαίνει ςτθν εκπαιδευτικι ομάδα. Τζλοσ, είναι ςθμαντικό να 
αυτοαξιολογείται, να ελζγχει δθλαδι τθν ποιότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα του 
εκπαιδευτικοφ ζργου που προςφζρει και ςε ςυνδυαςμό με τθν κριτικι που κα του 
αςκείται (ςτθν οποία πρζπει να είναι ανοικτόσ) να είναι ςε κζςθ να βελτιϊςει τισ 
αδυναμίεσ του, τισ ελλείψεισ του και γενικά να βρίςκεται ςε μία πορεία ςυνεχοφσ 
εξζλιξθσ. 

  
 Τα κίνθτρα για μάκθςθ και ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικά προγράμματα 
 
Οι όροι κίνθτρο (motive) και παρακίνθςθ (motivation) χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςε μια 
πλθκϊρα πλαιςίων και καταςτάςεων και οι περιςςότεροι ςυμφωνοφν ότι υποδθλϊνουν κάτι 
με μεγάλθ ςθμαςία. Ραρ' όλα αυτά, παρατθροφνται μεγάλεσ αποκλίςεισ μεταξφ των 
απόψεων των επιςτθμόνων (Dörnyei, 2001). Ο βαςικόσ λόγοσ φπαρξθσ του φαινομζνου αυτοφ 
είναι ότι δεν μποροφμε να δοφμε τθν παρακίνθςθ ι να τθν ψθλαφίςουμε (Wlodkowski, 1999).  
 
Συνεπϊσ, αναηθτοφμε ενδείξεισ - προςπάκεια που καταβάλλεται εκ μζρουσ του ατόμου, 
επιμονι ςτθν επίτευξθ ενόσ ςτόχου κ.τ.λ. - και δίνουμε προςοχι ςε φράςεισ όπωσ «κζλω να 
κάνω ...», «κα κάνω ...» ϊςτε να μπορζςουμε να ςυναγάγουμε από αυτζσ τα κίνθτρα και τθν 
παρακίνθςθ (Wlodkowski, 1999 και Schlesinger, 2005). Αυτι θ προςπάκεια είναι πολφ 
απαιτθτικι και για ζναν ακόμα λόγο διότι το κάκε άτομο ζχει ζνα προςωπικό ςφςτθμα 
κινιτρων και παρακίνθςθσ το οποίο μεταςχθματίηεται ςυνεχϊσ και είναι μοναδικό για το 
άτομο αυτό ςε κάκε δεδομζνθ χωρικι και χρονικι ςτιγμι (Smith και Spurling, 2001), δθλαδι, 
είναι κάτι δυναμικό και όχι ςτατικό. 
 
Κα μποροφςαμε να κεωριςουμε ωσ κίνθτρο τθν εςωτερικι ςυναιςκθματικι παρόρμθςθ που 
παρακινεί ζνα άτομο να ςυμπεριφερκεί και να δράςει με ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο 
προκειμζνου να επιτφχει κάποιον ςκοπό (Bovee & Thill, 1992, Wang & Wang, 2004). 
Ακολοφκωσ, ωσ παρακίνθςθ κα μποροφςαμε να κεωριςουμε τθ δφναμθ ι τθν ενζργεια που 
ςυνδζεται με κάποια εςωτερικι κατάςταςθ, θ οποία ωκεί ζνα άτομο να εμπλακεί ςε μια 
ςυμπεριφορά για να ικανοποιιςει μια ανάγκθ ι επικυμία του (Μάνοσ, 1992).  
 
Θ παρακίνθςθ για να υφίςταται κα πρζπει να ζχει, τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 εςωτερικι κατάςταςθ θ οποία ενεργοποιεί και κατευκφνει τθ ςυμπεριφορά 

 επικυμία θ οποία ενεργοποιεί προσ μια ςυγκεκριμζνθ, κατευκυνόμενθ για τθν επίτευξθ 
ενόσ ςτόχου, ςυμπεριφορά, 

 επίδραςθ των αναγκϊν ςτθν ζνταςθ και ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ςυμπεριφοράσ και 

 διζγερςθ, κατεφκυνςθ και ςυνζχιςθ τθσ ςυμπεριφοράσ (Kleinginna & Kleinginna, 1981 και 
Franken, 1994 ςτο: Huitt, 2001). 

 
Ωσ αποτζλεςμα θ ζννοια «παρακίνθςθ» απαντά ςτα εξισ ερωτιματα: 

 Γιατί τα άτομα αποφαςίηουν να κάνουν κάτι, 

 Για πόςο χρονικό διάςτθμα είναι διατεκειμζνα να διατθριςουν αυτι τουσ τθ 
δραςτθριότθτα και 

 Ρόςο ζντονα επιδιϊκουν αυτι τουσ τθ δραςτθριότθτα (Dörnyei, 2001). 
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Ππωσ αναφζρεται από τουσ Smith & Spurling (2001) 

 Κάποια άτομα ζχουν ιςχυρότερθ παρακίνθςθ από άλλα διότι είναι περιςςότερο 
ςυναιςκθματικά από τα δεφτερα - αυτό δεν ιςχφει διότι θ παρακίνθςθ δεν είναι 
ςυναίςκθμα.  

 Είναι, περιςςότερο, μια διαδικαςία που εμπλζκει λογικά και ςυναιςκθματικά 
ςτοιχεία. 

 Κάποια άτομα ζχουν μεγαλφτερθ παρακίνθςθ από άλλα διότι ζχουν μεγαλφτερθ 
διάκεςθ (να μάκουν, να κάνουν κ.τ.λ.) από άλλα - δεν ιςχφει διότι θ παρακίνθςθ, από 
μόνθ τθσ, δεν είναι ζνςτικτο είναι μια γνωςτικι (cognitive) διαδικαςία ςτθν οποία 
επιδροφν από κοινοφ πολλοί άλλοι παράγοντεσ. 

 Κάποια άτομα, από τθ φφςθ τουσ, ζχουν ιςχυρότερθ παρακίνθςθ από άλλα, όπωσ, 
π.χ., κάποιοι μποροφν να τρζχουν γρθγορότερα από άλλουσ - δεν ζχει ζρειςμα ςτθν 
πραγματικότθτα διότι θ παρακίνθςθ δεν είναι κάτι γενετικά προκακοριςμζνο. 
Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ παρακίνθςθ μπορεί να περιοριςτεί ι να υπονομευτεί ι, 
αντικζτωσ, να ενιςχυκεί και να υποςτθριχκεί. 

 Κάποια άτομα ζχουν ικανοφσ λόγουσ για να επιδιϊξουν κάποια μάκθςθ και, ςυνεπϊσ, 
πρζπει να ζχουν κίνθτρο γι' αυτό - αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό διότι το να ζχει, ζνα 
άτομο, κίνθτρο να κάνει κάτι δε ςθμαίνει, αναγκαςτικά, ότι κα ζχει και τθν 
παρακίνθςθ για να εκδθλϊςει τθν αντίςτοιχθ ςυμπεριφορά. 

 Θ παρακίνθςθ είναι θ διαδικαςία εφαρμογισ τθσ αρχισ του «μαςτιγίου και του 
καρότου» ςε άλλουσ προκειμζνου αυτοί να δράςουν όπωσ κζλουμε εμείσ - αποτελεί 
μια πολφ ςτενι ερμθνεία του όρου παρά το ότι χρθςιμοποιείται κατά κόρον, τόςο για 
επιμορφοφμενουσ όςο και για ςχετιηόμενουσ με τθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα 
ςκοποφσ. 

 
Ωσ μάκθςθ νοείται οποιαδιποτε, περιςςότερο ι λιγότερο, μόνιμθ/ςτακερι αλλαγι ςτθ 
ςυμπεριφορά θ οποία είναι αποτζλεςμα τθσ εμπειρίασ (Bigge, 1999, Hilgard & Atkinson, 1967 
ςτο Jarvis, 2004).  
 
Σφμφωνα δε με τον Rogers (1999): 

 «θ μάκθςθ είναι θ δυναμικι και όχι θ πακθτικι απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων, 

 θ μάκθςθ είναι προςωπικι, ατομικι, μποροφμε να μάκουμε από και ςε ςχζςθ με 
άλλουσ, αλλά, τελικά, όλεσ οι μακθςιακζσ αλλαγζσ ςυντελοφνται ατομικά, 

 θ μάκθςθ είναι εκοφςια, προβαίνουμε ς' αυτιν μόνοι μασ, τθν επιδιϊκουμε εμείσ οι 
ίδιοι, δεν είναι υποχρεωτικι». 

 
Στον οριςμό του Rogers κυριαρχοφν τα χαρακτθριςτικά 

α) τθσ αυτενζργειασ του ατόμου και  
β) τθσ αλλαγισ του ατόμου μζςω τθσ μάκθςθσ  

 
Ο ίδιοσ και οι Merriam & Caffarella (1999) προςκζτουν ότι θ μάκθςθ προζρχεται από τθν 
εμπειρία. Συνεπϊσ, θ μάκθςθ αποτελεί ουςιαςτικό ςτοιχείο τθσ ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ διότι, 
μζςω αυτισ, θ εμπειρία μεταςχθματίηεται ςε γνϊςεισ, ικανότθτεσ, ςτάςεισ, αξίεσ και 
ςυναιςκιματα (Jarvis, 2004). Είναι άρρθκτα ςυνδεμζνθ με τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα 
ερμθνεφουν το κοινωνικό και φυςικό τουσ περιβάλλον και αναπτφςςονται μζςα ςε αυτό. 
Δεδομζνου δε ότι αυτι θ εμπειρία είναι ςυνεχισ, ςυνεχισ είναι και θ μάκθςθ (Rogers, 1999). 
 
Θ μάκθςθ άλλοτε είναι περιςταςιακι (μζςα από τθν κακθμερινι ηωι και εμπειρία, τθν 
παρατιρθςθ, τθν εκτζλεςθ ενόσ ζργου κ.τ.λ.) και άλλοτε ςυνειδθτι και με ςυγκεκριμζνουσ 
ςτόχουσ (Rogers, 1999). Οι ςχεδιαςμζνεσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που προςφζρονται από 
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φορείσ παροχισ μάκθςθσ και ςτισ οποίεσ τα άτομα ςυμμετζχουν ςυνειδθτά ζχοντασ 
ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ ορίηονται ωσ εκπαίδευςθ (Jarvis, 2004). Θ παροχι εκπαίδευςθσ 
μπορεί να είναι αντικείμενο δραςτθριοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν φορζων ι φορζων των οποίων 
θ βαςικι δραςτθριότθτα δεν είναι εκπαιδευτικι (π.χ. επιχειριςεισ του εμπορίου και τθσ 
βιομθχανίασ) (Tight, 2002). Μπορεί να παρζχεται πρόςωπο  με  πρόςωπο ι από απόςταςθ με 
μια πλθκϊρα μζςων (ζντυπο υλικό, διαδίκτυο, πολυμζςα κλπ.) ενϊ μποροφμε να 
κεωριςουμε ωσ εκπαίδευςθ και τθν αυτομόρφωςθ (αν υπάρχει ςχεδιαςμζνθ πορεία 
μάκθςθσ από τον εκπαιδευόμενο μζςω ενόσ ατομικοφ «προγράμματοσ ςπουδϊν» και από 
τουσ δθμιουργοφσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που αυτόσ χρθςιμοποιεί (Rogers, 1999,). 
 
 Θ ςχζςθ μεταξφ τθσ παρακίνθςθσ και μάκθςθσ 
 
Σφμφωνα με τθν άποψθ των Walberg & Uguroglou (ςτο Wlodkowski, 1999) όταν δεν υπάρχει 
παρακίνθςθ για μάκθςθ, τότε δεν υπάρχει μάκθςθ. Τθ χαρακτθρίςαμε πολφ απλουςτευμζνθ 
διότι, όπωσ αναφζρει ο Rogers (1999), μζςα ςε κάκε άτομο υπάρχει πλικοσ μακθςιακϊν 
επικυμιϊν που πθγάηουν από διάφορεσ αιτίεσ (ατομικά ενδιαφζροντα και εμπειρίεσ, 
μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ του παρελκόντοσ, διάφορα ερεκίςματα κ.ο.κ.). Αυτζσ τισ 
μακθςιακζσ επικυμίεσ παραμζνουν ςε λανκάνουςα κατάςταςθ αφοφ το άτομο αςχολείται και 
με μια πλθκϊρα άλλων πραγμάτων που απαιτοφν τθν προςοχι και τθν προςπάκειά του. 
Ραράλλθλα, όμωσ, οι αλλαγζσ ςτο φυςικό και κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου μπορεί να 
ενιςχφςουν ι και να πιζςουν για τθν ικανοποίθςθ μιασ μακθςιακισ επικυμίασ. Εάν, μάλιςτα, 
είτε παραςχεκεί θ κατάλλθλθ μακθςιακι ευκαιρία είτε «επζλκει το πλιρωμα του χρόνου» για 
να ζλκει αυτι θ επικυμία ςτο προςκινιο, δθμιουργείται θ παρακίνθςθ για μάκθςθ.  
 
Ζτςι, μποροφμε να ορίςουμε τθν παρακίνθςθ για μάκθςθ (motivation to learn / motivation for 
learning) ωσ τθν τάςθ του ατόμου να επιδιϊκει μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που είναι 
ςθμαντικζσ (γι' αυτό) και που αντλεί κάποιο όφελοσ από αυτζσ (Brophy, 1988 ςτο 
Wlodkowski, 1999, Knowles, Holton & Swanson, 1998 Rogers, 2002, De Winter, 2005). Από τθν 
άλλθ, παρατθροφμε ςτθ διεκνι βιβλιογραφία τθν τάςθ να ςυγχζεται θ ζννοια τθσ 
παρακίνθςθσ για μάκθςθ με τθν ζννοια τθσ ςυμμετοχισ ςε οργανωμζνεσ μακθςιακζσ 
δραςτθριότθτεσ, δθλαδι, ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. Θ ζννοια τθσ ςυμμετοχισ 
(participation) αναφζρεται ςτθν απόφαςθ που λαμβάνεται από ζνα άτομο για τθν 
παρακολοφκθςθ μιασ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ και ςτθ ςυμπεριφορά που «υλοποιεί» 
τθν απόφαςθ αυτι (π.χ. εγγραφι ςε πρόγραμμα ςπουδϊν, καταβολι διδάκτρων, παρουςία 
του ςε προκακοριςμζνο τόπο και χρόνο κ.ο.κ.).  
 
Συνεπϊσ, θ ςυμμετοχι ζπεται τθσ παρακίνθςθσ για μάκθςθ, είναι αποτζλεςμα αυτισ.  
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ  
 

Αφοφ μελετιςετε τα παραπάνω, ποια είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ τα χαρακτθριςτικά των 
ενιλικων εκπαιδευομζνων; 
Με βάςθ τισ κεωρίεσ, υποςτθρίηεται ότι ςτα χαρακτθριςτικά των ενιλικων 
εκπαιδευομζνων μποροφν να προςτεκοφν τα παρακάτω: 

 Διακόπτεται θ εκπαίδευςθ, όταν οι εκπαιδευόμενοι πιςτζψουν ότι είναι χάςιμο 
χρόνου. 

 Κάποια ανάγκθ ι κίνθτρο τουσ ζφερε ςτθν εκπαίδευςθ. 

 Δεν αποκαλφπτουν πάντα τουσ πραγματικοφσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ζχουν ζρκει 
ςτθν εκπαίδευςθ.  

 Θζλουν να κάνουν κοινωνικζσ ςχζςεισ. 

 Εκτιμοφν το φιλικό ενδιαφζρον του εκπαιδευτι. 
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 Χρειάηονται επιβράβευςθ και ενκάρρυνςθ. 

 Χρειάηονται τθν ικανοποίθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων. 

 Ζχουν πλοφςια εμπειρία να μοιραςτοφν με τθν ομάδα. 

 Εκτιμοφν μία ςαφι, καλά ςχεδιαςμζνθ μακθςιακι εμπειρία. 

 Είναι γριγοροι ςτθν αξιολόγθςθ και εκτίμθςθ τθσ καλισ διδαςκαλίασ. 
 
Ροια είναι θ δικι ςασ άποψθ ςτθ γνϊμθ αυτι; 

 
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ  
 

Μετά από τθ μελζτθ των παραπάνω, πϊσ αντιλαμβάνεςτε τον εκπαιδευτι Ενθλίκων; 
Γράψτε τθν απάντθςι ςασ ςε 100 - 150 λζξεισ. 
 
«O Rogers (2002) υποςτθρίηει ότι, για να λειτουργιςει ζνασ εκπαιδευτισ Ενθλίκων ωσ μζλοσ 
τθσ ομάδασ, χρειάηεται: 

 να λειτουργεί ωσ πρότυπο για τουσ εκπαιδευομζνουσ, 

 να ανανεϊνει τισ γνϊςεισ του ςε όλθ τθ διάρκεια ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, 

 να τουσ ενιςχφει για ςυνεχι μάκθςθ εκτόσ των ωρϊν των ςυναντιςεων και για 
αξιολόγθςθ των όςων ζμακαν και, 

 να αφιερϊνει χρόνο ςτισ εκπαιδευτικζσ ςυναντιςεισ με τουσ ενιλικουσ 
εκπαιδευομζνουσ για αναςκόπθςθ τθσ φλθσ.  

 
Ροια είναι θ δικι ςασ γνϊμθ ςτα όςα υποςτθρίηει ο Rogers ςε ςχζςθ με τον εκπαιδευτι 
Ενθλίκων; 
Γράψτε τθν απάντθςι ςασ ςε 100 - 150 λζξεισ. 

 
Συηιτθςθ 
 
Στο πρϊτο μζροσ αςχολθκικαμε με τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Εκπαίδευςθσ 
Ενθλίκων, τα χαρακτθριςτικά των ενιλικων εκπαιδευομζνων και τον τρόπο 
διάγνωςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν. Είναι αποδεκτό ότι ο οριςμόσ τθσ 
Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων είναι εξαιρετικά πολφπλοκοσ. 
 
Μζχρι ςιμερα δεν ζχουν πραγματοποιθκεί αρκετζσ μελζτεσ οι οποίεσ να 
βοθκοφν ςτθ ςυγκρότθςθ ενόσ προφίλ για τουσ ενιλικουσ εκπαιδευομζνουσ 
και να αναδεικνφουν τισ εκπαιδευτικζσ τουσ ανάγκεσ αλλά και τα εμπόδια που 
ςυναντοφν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. 
 
Τα μζχρι τϊρα ερευνθτικά δεδομζνα, υποδεικνφουν ότι ςτα προγράμματα 
Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων χρειάηεται να λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ θ 
προςωπικι εμπειρία των ενιλικων εκπαιδευομζνων είτε αυτι αφορά τθν 
επαγγελματικι τουσ πορεία, είτε τθν προθγοφμενθ εκπαίδευςι τουσ, κακϊσ 
και το υπό μελζτθ γνωςτικό αντικείμενο. Με τον τρόπο αυτό προωκείται θ 
ενεργι εμπλοκι των ενιλικων εκπαιδευομζνων ςτθ διεργαςία τθσ μάκθςθσ 
και εξαςφαλίηεται θ καλφτερθ επιτυχία ςτο μακθςιακό αποτζλεςμα. 
 
 
 
Στο τζλοσ αυτοφ του πρϊτου μζρουσ -διδακτικισ ενότθτασ- είναι ςθμαντικό 
ωσ εκπαιδευόμενοι να ζχετε κατανοιςει: 

Συηιτθςθ 
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 Τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ δια βίου μάκθςθσ, τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. 

 Τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των ενιλικων εκπαιδευομζνων. 

 Τα εμπόδια που υπάρχουν ςτθν εμπλοκι των ενιλικων εκπαιδευομζνων 
κατά τθ μακθςιακι διεργαςία. 
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Κεφάλαιο 4 του Γιϊργου Ραναγιωτόπουλου 

Εκπαίδευςθ Ενθλίκων και Εργαςιακό Ρεριβάλλον  

 
Σκοπόσ:  
 
Σκοπόσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ είναι να ειςαγάγει τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτο 
πεδίο τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ςε ςχζςθ με το εργαςιακό περιβάλλον και τθ 
ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ, να περιγράψει ςυνοπτικά τισ ςχετικζσ ενότθτεσ 
όπωσ θ εκπαίδευςθ του εργατικοφ δυναμικοφ, οι ςυλλογικζσ 
διαπραγματεφςεισ, τα ανκρϊπινα και ςυνδικαλιςτικά δικαιϊματα, θ 
οικονομικι και εργατικι πολιτικι και θ νζα τεχνολογία. 
 
Για το ςκοπό αυτό θ διδακτικι ενότθτα χωρίηεται ςε δφο μζρθ. Στο πρϊτο μζροσ 
παρουςιάηονται βαςικζσ ζννοιεσ του πεδίου του ςυνδικαλιςμοφ. Δίνεται ζμφαςθ ςε ζννοιεσ 
όπωσ ζννοια και νομικι μορφι ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ, ςκοποί ςυνδικαλιςτικϊν 
οργανϊςεων, δικαιϊματα των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων και ιςτορικι ανάδρομθ τθσ 
Γ.Σ.Ε.Ε. Στο δεφτερο μζροσ παρουςιάηονται τα χαρακτθριςτικά των ενιλικων εκπαιδευόμενων 
ςε ςυνάρτθςθ με τθ Διδακτικι τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. 
 
Ρροςδοκϊμενα αποτελζςματα 
Τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα από τθ ςυςτθματικι μελζτθ του πρϊτου 
μζρουσ είναι: 

 Να αναγνωρίηετε τισ βαςικζσ ζννοιεσ ςε ςχζςθ με: 
 Τθ νομικι μορφι του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ. 
 Τουσ ςκοποφσ των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων.  
 Τα δικαιϊματα των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων. 
 Τθν αναδρομι τθσ Γ.Σ.Ε.Ε από τθν ίδρυςι τθσ.  
 Τα είδθ των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων. 

 
Λζξεισ - Κλειδιά: 

 Συνδικαλιςτικό κίνθμα 

 Συνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ 

 Συνδικαλιςτικό δικαίωμα 

 Δικαιϊματα 

 Γ.Σ.Ε.Ε. 

 Σ.Ε.Ε. 

 Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ  
 

Ρριν προχωριςετε ςτθν μελζτθ του πρϊτου μζρουσ, προςπακιςτε να δϊςετε ςε 150 περίπου 
λζξεισ τον οριςμό για κακεμία από τισ παρακάτω ζννοιεσ: 

 «ςυνδικαλιςτικό κίνθμα»,  

 «Γ.Σ.Ε.Ε.»,  

 «πρωτοβάκμιεσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ».  

 «δικαιϊματα των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων» 
Πταν διαβάςετε το κείμενο του πρϊτου μζρουσ, επιςτρζψτε πάλι ςτουσ οριςμοφσ που 
γράψατε και εντοπίςτε τα κοινά ςθμεία και τισ διαφορζσ που υπάρχουν. 

 

Σκοπόσ 

 

Ρροςδοκϊμενα 
αποτελζςματα 

 

Ζννοιεσ κλειδιά 
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 Ζννοια και νομικι μορφι ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ 
 
Ο ςυνδικαλιςμόσ με λίγα λόγια είναι εκείνθ θ οργάνωςθ εργατϊν ςε 
ςυνδικάτα τα οποία επιδιϊκουν οικονομικζσ και πολιτικζσ διεκδικιςεισ και 
ςυμφζροντα. Οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ αποκτοφν δράςθ μζςω των 
ςυλλογικϊν ςυμβάςεων επθρεάηοντασ τόςο τισ πολιτικζσ παρατάξεισ όςο και 
τισ ςχζςεισ μεταξφ εργαηομζνων και εργοδοτϊν. Ραρότι ο ν.1264/1982 δεν 
δίνει με ςαφινεια τθν ακριβι ζννοια τθσ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ, 
κατοχυρϊνει το ςυνδικαλιςτικό δικαίωμα ευνοϊντασ τον επιχειρθςιακό 
ζναντι του κλαδικοφ ςυνδικαλιςμοφ. Κακιερϊνει επίςθσ ωσ νόμιμο μζςο τθν 
‘απεργία’ και τθν εκδιλωςθ αλλθλεγγφθσ των εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ οι 
οποίεσ ανικουν ςε πολυεκνικζσ επιχειριςεισ ειδικότερα. Επίςθσ, ευρζωσ 
χρθςιμοποιείται ο διεκνισ όροσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ ζναντι του όρου 
επαγγελματικά ςωματεία.  
 
Θ φφςθ τθσ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ από νομικι άποψθ προςδιορίηεται από τον ίδιο νόμο 
1264/1982 όπου ςτο άρκρο 1 παρ.3 θ ςφςταςθ και λειτουργία τθσ είναι νόμιμθ ςτθ 
πρωτοβάκμια μορφι των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων, είτε με τθ μορφι ζνωςθσ προςϊπων 
χωρίσ όμωσ νομικι προςωπικότθτα είτε ωσ παράρτθμα ςωματείου. Θ ςυνδικαλιςτικι 
οργάνωςθ κεωρεί ωσ εργαηόμενουσ εκείνα τα άτομα που ζχουν ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ 
ιδιωτικοφ δικαίου. Οι εργοδότεσ αποκλείονται ρθτά και κατθγορθματικά  από το εςωτερικό 
τθσ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ. 
 
Τα κριτιρια τϊρα με τα οποία οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ χωρίηονται ςε κατθγορίεσ είναι 
τα κάτωκι: 

1. Θ επιχείρθςθ ι ο κλάδοσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ και, 
2.Το επάγγελμα των εργαηόμενων μελϊν τουσ. 

 
Με βάςθ τα κριτιρια αυτά απορρζει και θ αρχι τθσ πολλαπλότθτασ με τθν οποία οι 
ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ ζχουν τθ δυνατότθτα να ιδρφουν και να λειτουργοφν πάνω από 
μια ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ μζςα ςτθν ίδια επιχείρθςθ ι κλάδο. Θ νομοκετικι 
απαγόρευςθ ςτο άρκρο 7 του ίδιου νόμου 1264/1982 απαγορεφει τθν πολλαπλι ςυμμετοχι 
των εργατϊν ςε ομοειδείσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ θ οποία δεν πρζπει να ταυτίηεται με 
τθν απαγόρευςθ τθσ αρχισ τθσ πολλαπλότθτασ. Ο νόμοσ 1264/1982 δεν εφαρμόηεται ςε 
επαγγελματικζσ οργανϊςεισ που ςυνιςτϊνται ωσ Ν.Ρ.Δ.Δ. όπωσ οι ιατρικζσ, φαρμακευτικζσ, 
δικθγορικζσ ςτισ οποίεσ θ ςυμμετοχι των επαγγελματιϊν είναι υποχρεωτικι. Στον ίδιο νόμο θ 
νομικι προςωπικότθτα τθσ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ με όλεσ τισ ςυνζπειεσ που απορρζουν 
απ’ αυτιν, ιςχφει αφότου αυτι γραφτεί ςτο ειδικό βιβλίο των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων 
που τθρείται ςτθν γραμματεία τθσ ζδρασ τθσ. 
 
Σ’ αυτό υπάρχουν όλεσ οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ με όλεσ τισ κατθγορίεσ τουσ. Πταν θ 
ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ καταχωρθκεί ςτο βιβλίο, ανοίγεται ζνασ φάκελοσ όπου 
αναφζρονται λεπτομερζςτατα θ ιδρυτικι πράξθ, το καταςτατικό με τισ τροποποιιςεισ του 
κακϊσ επίςθσ και τα πρακτικά, το πρωτόκολλο για τισ ψθφοφορίεσ και άλλα. Πταν 
ολοκλθρωκεί θ ςφςταςθ τθσ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ και προκειμζνου να λειτουργιςει 
αυτι είναι απαραίτθτο να ιδρυκοφν τα εξισ ςυλλογικά μζλθ τθσ, δθλαδι, θ γενικι 
ςυνζλευςθ, το διοικθτικό ςυμβοφλιο και θ ελεγκτικι επιτροπι. 
 
Ζτςι για να γίνει κατανοθτι θ ζννοια τθσ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ κα πρζπει να τθροφνται 
τα εξισ ωσ βαςικζσ προχποκζςεισ. 

Ειςαγωγικζσ 
παρατθριςεισ 
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Α. Να ζχει ωσ ςκοπό τθν κατοχφρωςθ, τθν προαγωγι και διαφφλαξθ των 
ςυνδικαλιςτικϊν δικαιωμάτων και ςυμφερόντων των εργαηομζνων χωρίσ όμωσ να είναι 
κερδοςκοπικι. 
Β. Θ ςφςταςθ και θ ίδρυςθ τθσ κα πρζπει να είναι απόρροια τθσ ελεφκερθσ 
δικαιοπρακτικισ βοφλθςθσ των ιδρυτικϊν μελϊν τθσ και 
Γ. Να ζχει διάρκεια και εςωτερικι οργάνωςθ.  

 
 Σκοποί ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων  
 
Οι ςκοποί των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων αναφζρονται ςτθ διαφφλαξθ 5 
(πζντε) ξεχωριςτϊν κατθγοριϊν ςυμφερόντων των εργαηομζνων των: 

 εργαςιακϊν, 

 αςφαλιςτικϊν, 

 οικονομικϊν, 

 κοινωνικϊν και,  

 ςυνδικαλιςτικϊν. 
 
Οι ςκοποί αυτοί κακορίηονται από το άρκρο 4 του νόμου 1264/1982 ςε αρμονία με τισ 
ςυνταγματικζσ διατάξεισ του άρκρου 23 παρ.1. Θ αρίκμθςθ των παραπάνω ςκοπϊν των 
Συνδικαλιςτικϊν Οργανϊςεων ςτο προκείμενο άρκρο είναι περιοριςτικι με τθν ζννοια ότι ο 
νόμοσ δεν επιτρζπει ςε Συνδικαλιςτικι Οργάνωςθ (Σ.Ο.) να επιδιϊκει άλλο ςκοπό εκτόσ από 
εκείνον που αναγράφονται ς’ αυτόν και αποβλζπουν ςτθν ικανοποίθςθ τθσ αποςτολισ τουσ. 
Ο κακοριςμόσ όμωσ των ςυμφερόντων των εργαηομζνων, όπου τθ διαφφλαξθ και προαγωγι 
αυτϊν αποβλζπει θ Σ.Ο. γίνεται από το νόμο με τρόπο γενικό και απομζνει ςε κάκε μια 
οργάνωςθ να εξειδικεφςει ςτο καταςτατικό τθσ τα ειδικότερα ςυμφζροντα των εργαηομζνων 
αρκεί αυτά να εντάςςονται ςτο γενικότερο πλαίςιο τθσ κάκε μιασ από τισ πιο πάνω 5 (πζντε) 
κατθγορίεσ γενικϊν ςυμφερόντων. Από τουσ ςκοποφσ τθσ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ 
αποκλείεται ρθτά και κατθγορθματικά θ κερδοςκοπικι δραςτθριότθτα. Είναι γεγονόσ ότι ςτισ 
Σ.Ο όπωσ και ςτα ςωματεία απαγορεφεται από το νόμο θ οποιαδιποτε οικονομικι 
ςυναλλαγι που γίνεται με ςκοπό τθν επίτευξθ του κζρδουσ. 
 
Οι ςκοποί δεν είναι ςε ςυνάρτθςθ αποκλειςτικά και μόνο με τθ διαφφλαξθ και προαγωγι των 
εργαςιακϊν και λοιπϊν ςυμφερόντων των μελϊν των Σ.Ο αλλά τείνουν και ςτθ διαφφλαξθ και 
προαγωγι όλθσ τθσ εργατικισ τάξθσ. Γι αυτό και ο νόμοσ 1264/1982 ςτο άρκρο 4 παρ.1 
αναφζρεται ςτα εργαςιακά και λοιπά ςυμφζροντα των εργαηομζνων γενικά και όχι των μελϊν 
και μόνο τθσ κάκε ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ. Ο ςκοπόσ αυτόσ πρζπει να είναι ςε άμεςθ 
ςχζςθ και με το αντικείμενο τθσ απεργίασ όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 19 του νόμου 
1264/1982. Ζτςι οι Σ.Ο για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τουσ, και ςτο πλαίςιο τθσ διαφφλαξθσ 
και προάςπιςθσ των εργαςιακϊν και άλλων ςυμφερόντων όλων των εργαηομζνων μποροφν 
να κθρφςςουν απεργία. Επίςθσ, μποροφν να κθρφςςουν απεργία ωσ εκδιλωςθ αλλθλεγγφθσ 
για εργαηομζνουσ επιχειριςεων που εξαρτϊνται από πολυεκνικζσ εταιρίεσ ι για 
ςυμπαράςταςθ ςε εργαηομζνουσ χωρϊν όπου πλιττονται τα ςυνδικαλιςτικά δικαιϊματα και 
οι δθμοκρατικζσ ελευκερίεσ (άρκρο 19 παρ.1 ν.1264/19821). 
 
Τα αςφαλιςτικά ςυμφζροντα ωσ αντικείμενο των ςκοπϊν τθσ Σ.Ο αναφζρονται ςτθ βελτίωςθ 
τθσ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ και τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ των εργαηομζνων. Τα 
εργαςιακά ςυμφζροντα αναφζρονται ςτθ βελτίωςθ των όρων και των ςυνκθκϊν εργαςίασ. 
Από άλλθ ςκοπιά τα οικονομικά ςυμφζροντα όπωσ είναι φυςικό, αναφζρονται ςτθ βελτίωςθ 
τθσ οικονομικισ κζςθσ των εργαηομζνων. Ωσ κοινωνικά ςυμφζροντα νοοφνται εκείνα που 
αφοροφν τθ βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ κζςθσ των εργαηομζνων. Τθν ικανοποίθςθ αυτϊν των 

Κατθγορίεσ 
ςυμφερόντων 
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ςυμφερόντων μποροφν να διεκδικιςουν οι Σ.Ο τόςο από τον εργοδότθ λόγου χάρθ ίδρυςθ 
παιδικϊν ςτακμϊν, όςο και από το κράτοσ. 
 
Τζλοσ τα ςυνδικαλιςτικά ςυμφζροντα αναφζρονται ςτθ διαφφλαξθ και προαγωγι των 
ςυνδικαλιςτικϊν δικαιωμάτων των εργαηομζνων. Στο πλαίςιο τθσ προάςπιςθσ αυτϊν των 
ςυμφερόντων θ οργάνωςθ ζχει το δικαίωμα να εναντιωκεί με τα νόμιμα μζςα ςτθν 
οποιαδιποτε εργοδοτικι ι κρατικι παρζμβαςθ θ οποία παρεμποδίηει τθν νόμιμθ 
ςυνδικαλιςτικι δράςθ των  μελϊν τθσ ι τείνει ςτον εκφοβιςμό των λοιπϊν εργαηομζνων 
διαμζςου απόλυςθσ ι μετάκεςθσ ςυνδικαλιςτικοφ ςτελζχουσ ι και απλοφ μζλουσ τθσ για τθν 
νόμιμθ ςυνδικαλιςτικι του δράςθ. Ενδεικτικά μζςα που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν οι Σ.Ο 
για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τουσ, αναφζρονται ςτο άρκρο 4 παρ.3 του ν.1264/1982. Ζτςι 
τα καταςτατικά τουσ είναι εκείνα που προςδιορίηουν τα μζςα αυτά. Ωσ μζςα προαγωγισ 
μποροφν να αναφερκοφν: θ ςφναψθ ςυνδικαλιςτικισ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ και θ ςυλλογικι 
διαπραγμάτευςθ που προθγείται αυτισ κακϊσ επίςθσ και θ διεξαγωγι ςυλλογικϊν αγϊνων. 
 
Οι Σ.Ο δεν μποροφν να επιδιϊκουν τθν κατάλθψθ τθσ πολιτικισ εξουςίασ και να αςκοφν 
κομματικζσ δραςτθριότθτεσ. Σιμερα όμωσ τα πολιτικά κόμματα μπορεί να ςυμβαίνει να 
επθρεάηονται από Σ.Ο. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι οι Σ.Ο δεν μποροφν να εναντιϊνονται ςτισ 
κρατικζσ αρχζσ ι να αναμειγνφονται ςτθν άςκθςθ τθσ κρατικισ εξουςίασ. Ζχουν επίςθσ το 
δικαίωμα οι Σ.Ο τθσ διατφπωςθσ των τυχόν παραβάςεων τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ 
νομοκεςίασ κακϊσ και τον κανονιςμό που αναφζρονται ςτισ διοικθτικζσ και δικαςτικζσ αρχζσ. 
Ανάλογθ ρφκμιςθ για τουσ ςκοποφσ των αγροτικϊν Σ.Ο περιζχει ο νόμοσ 1361/1983 ςτα 
άρκρα 2 και 3.9. 
 
 Τα δικαιϊματα των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων 
 
Ο όροσ ςυνδικαλιςτικό δικαίωμα ζχει ζνα γενικό και ευρφ περιεχόμενο. 
Σφμφωνα με τον νόμο 1264/1982 οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ 
κατοχυρϊνουν τα ςυνδικαλιςτικά δικαιϊματα των εργαηομζνων. Θ 
οριοκζτθςι του προςδιορίηεται από τον ςκοπό και το αντικείμενό του. Ζτςι 
ςυνδικαλιςτικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα ςφςταςθσ ςυνδικαλιςτικισ 
οργάνωςθσ, κακοριςμοφ του περιεχομζνου του καταςτατικοφ τθσ, 
ςυμμετοχισ ςε τζτοια οργάνωςθ, αποκλειςμοφ επεμβάςεων τρίτων που 
κίγουν τθ ςωματειακι αυτονομία και ανάπτυξθ τθσ αγωνιςτικισ 
δραςτθριότθτασ για τθ διαφφλαξθ και προαγωγι των ςυλλογικϊν 
ςυνδικαλιςτικϊν και εργαςιακϊν ςυμφερόντων, ςφμφωνα με το άρκρο 1 
παρ.1 του παραπάνω νόμου.  
 
Στο ίδιο άρκρο όπωσ ορίηει ο νόμοσ, προςτατεφεται όχι μόνο θ ίδρυςθ αλλά και θ λειτουργία, 
οι ςκοποί, θ οργάνωςθ και θ δράςθ γενικά των Σ.Ο οποιαςδιποτε μορφισ με ι χωρίσ νομικι 
προςωπικότθτα. Οι κυριότερεσ εκδθλϊςεισ του ςυνδικαλιςτικοφ δικαιϊματοσ που 
κατοχυρϊνει ο νόμοσ 1264/1982 είναι οι εξισ: 
1. Άρκρο 7 παρ.1: Το δικαίωμα του κάκε εργαηομζνου να γίνει μζλοσ μιασ οργάνωςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ και μιασ του επαγγζλματοσ του κλάδου απαςχόλθςισ του.  
2. Άρκρο 4 παρ.3: Το δικαίωμα των Σ.Ο να καταγγείλουν και να εγκαλοφν ςτισ διοικθτικζσ 

και δικαςτικζσ αρχζσ τισ παραβάςεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ. 
3. Άρκρο 6: Το δικαίωμα των Σ.Ο να ειςπράττουν ειςφορζσ και ςυνδρομζσ των μελϊν τουσ 

ςτο χϊρο δουλειάσ, αλλά εκτόσ χρόνου απαςχόλθςθσ. 
4. Άρκρο 14 παρ.4: Το δικαίωμα προςταςίασ των ςυνδικαλιςτικϊν ςτελεχϊν απζναντι ςτον 

εργοδότθ.  

Ρερί 
δικαιωμάτων 
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5. Άρκρο 19: Το δικαίωμα των Σ.Ο να κθρφςςουν απεργία για τθν προαγωγι και διαφφλαξθ 
των ςυμφερόντων των εργαηομζνων και για τθν αλλθλεγγφθ προσ τθν επίτευξθ των ίδιων 
με πιο πάνω ςκοπϊν. 

 
Τα παραπάνω είναι ςφμφωνα με τα άρκρα 22 και 23 του Συντάγματοσ τθσ χϊρασ μασ που 
αναφζρουν τα εξισ: 
 
ΑΡΘΡΟ 22  

1. Θ εργαςία αποτελεί δικαίωμα και τελεί υπό τθν προςταςία του κράτουσ 
μεριμνϊντασ δια τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν απαςχολιςεωσ πάντων των πολιτϊν και 
δια τθν θκικιν και υλικιν εξφψωςιν του εργαηομζνου αγροτικοφ και αςτικοφ 
πλθκυςμοφ. Ράντεσ οι εργαηόμενοι ανεξαρτιτου φφλου ι άλλθσ διακρίςεωσ 
δικαιοφνται ίςθσ αμοιβισ δια ίςθσ αξίασ παρεχόμενθν εργαςία. 
2. Δια νόμου κακορίηονται οι όροι εργαςίασ ςυμπλθρωμζνοι υπό των δι’ ελευκζρων 
διαπραγματεφςεων ςυναπτόμενων ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ, και εν 
αποτυχία τοφτων, υπό των διαιτθςίασ τικζμενων κανόνων. 
3. Οποιαδιποτε μορφι αναγκαςτικισ εργαςίασ απαγορεφεται. Ειδικοί νόμοι 
ρυκμίηουν τα τθσ επιτάξεωσ προςωπικϊν υπθρεςιϊν εισ περίπτωςιν πολζμου ι 
επιςτρατεφςεωσ ι αντιμετϊπιςιν αναγκϊν τθσ αμφνθσ τθσ χϊρασ ι επιγοφςθσ 
κοινωνικισ ανάγκθσ εκ κεομθνίασ ι δυνάμενθσ να κζςθ εισ κίνδυνον τθν δθμόςια 
υγειά, ωσ και τα τθσ προςφοράσ προςωπικισ  εργαςίασ εισ τουσ οργανιςμοφσ τοπικισ 
αυτοδιοικιςεωσ προσ ικανοποίθςιν τοπικϊν αναγκϊν. 
4.Το κράτοσ μεριμνά δια τθν κοινωνικι αςφάλιςιν των εργαηομζνων ωσ ο νόμοσ 
ορίηει. 

 
Ερμθνευτικι Διλωςθ: Εισ τουσ γενικοφσ όρουσ εργαςίασ περιλαμβάνεται και ο προςδιοριςμόσ 
του τρόπου και υπόχρεου ειςπράξεωσ και αποδόςεωσ προσ τασ ςυνδικαλιςτικάσ οργανϊςεισ 
τισ υπό των οικείων καταςτατικϊν προβλεπόμενθσ ςυνδρομισ των μελϊν αυτϊν. 
 
ΑΡΘΡΟ 23  

1. Το κράτοσ λαμβάνει τα προςικοντα μζτρα προσ διαςφάλιςιν τθσ ςυνδικαλιςτικισ 
ελευκερίασ και τθν ακϊλυτον άςκθςιν των ςυναφϊν προσ ταφτθν δικαιωμάτων κατά 
πάςθσ προςβολισ τοφτων εντόσ των ορίων του νόμου. 
2. Θ απεργία αποτελεί δικαίωμα, αςκείται δε, υπό των νομίμωσ ςυνεςτθμζνων 
ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων προσ διαφφλαξιν και προαγωγιν των οικονομικϊν και 
εργαςιακϊν εν γζνει ςυμφερόντων των εργαηομζνων. Απαγορεφεται θ εφ’ 
οιανδιποτε μορφι απεργία εισ τουσ δικαςτικοφσ λειτουργοφσ και τουσ υπθρετοφντασ 
εισ τα ςϊματα αςφαλείασ. Το δικαίωμα προςφυγισ εισ απεργία τελεί υπό τουσ 
ςυγκεκριμζνουσ περιοριςμοφσ τουσ ρυκμίηοντοσ τοφτον νόμου προκειμζνου περί των 
δθμοςίων υπαλλιλων και των υπαλλιλων τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και των νομικϊν 
προςϊπων δθμόςιου δικαίου ωσ και του προςωπικοφ των πάςθσ μορφισ 
επιχειριςεων δθμόςιου χαρακτιροσ ι κοινισ ωφζλειασ, θ λειτουργία των οποίων ζχει 
ηωτικι ςθμαςία δια τθν εξυπερζτθςιν βαςικϊν αναγκϊν του κοινωνικοφ ςυνόλου. 

 
Αυτά τα δυο άρκρα είναι πάρα πολφ ςθμαντικά για τουσ εργαηομζνουσ γιατί μιλοφν ξεκάκαρα 
για τθν προςταςία του δικαιϊματοσ τθσ εργαςίασ. Θ εργαςία κακιερϊνεται ωσ άρρθκτο 
δικαίωμα που προςτατεφεται από τον νόμο και το κράτοσ γενικότερα. Τα άτομα εργάηονται 
με ίδια κριτιρια και με τουσ κανόνεσ που διζπουν τισ ςυμβάςεισ εργαςίασ που ςυνάπτουν με 
τον εκάςτοτε εργοδότθ τουσ. 
Πταν θ άςκθςθ τθσ εργαςίασ είναι καταναγκαςτικι τότε είναι και παράνομθ και 
ακολουκοφνται με βάςθ τισ διατάξεισ του νόμου οι διαδικαςίεσ απαγόρευςθσ τθσ. Εκτόσ από 
το δικαίωμα ςτθν εργαςία το οποίο αναγνωρίηεται πλζον νόμιμα με το άρκρο 22 ερχόμαςτε 
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και ςτο άρκρο 23 όπου διαςφαλίηεται θ ςυνδικαλιςτικι ελευκερία των εργαηομζνων και το 
δικαίωμα τουσ να ςυμμετζχουν ςε απεργία. Αυτό είναι ζνα πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο που 
ζπρεπε να νομιμοποιθκεί από μζρουσ του κράτουσ και του νόμου γιατί ζτςι ο εργαηόμενοσ 
πλζον μπορεί να προςτατεφςει τα ςυμφζροντα του ςε περίπτωςθ που κίγονται, να 
διαφυλάξει τθν προςωπικότθτά του και να εξαςφαλίςει κανόνεσ που κα τον διευκολφνουν 
ςτθν εργαςία του και που δεν κα κίγουν τθν υπόλθψθ του. Ρολφ ςθμαντικό επίςθσ είναι να 
αναφζρουμε πωσ ςφμφωνα με το Σφνταγμα τθσ 1θσ Λανουαρίου του 1952 ςτο άρκρο 11 
αποφαςίςτθκε ότι οι Ζλλθνεσ ζχουν το δικαίωμα του ςυνεταιρίηεςκαι τθροφντεσ όμωσ τουσ 
νόμουσ του κράτουσ. Επίςθσ ποτζ δεν πρζπει να εφαρμόηουν το δικαίωμα αυτό χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ άδεια τθσ κυβζρνθςθσ. Αν υπάρξει παράβαςθ του νόμου ι ζχει επιβλθκεί 
δικαςτικι απόφαςθ τότε επζρχεται θ διάλυςθ του ςωματείου. 
 
Το δικαίωμα του ςυνεταιρίηεςκαι, ςφμφωνα με τον παραπάνω νόμο (ν. 1987) ιςχφει για τουσ 
δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, τουσ υπαλλιλουσ νομικϊν προςϊπων και οργανιςμϊν δθμοςίου με 
οριςμζνουσ περιοριςμοφσ. Απαγορεφεται θ απεργία για τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, για 
τουσ υπαλλιλουσ νομικϊν προςϊπων και οργανιςμϊν δθμοςίου δικαίου. Εδϊ φαίνεται 
κακαρά ςε αντίκεςθ με τα άρκρα 22 και 23 του Συντάγματοσ θ ρφκμιςθ του Συντάγματοσ του 
1952 για τισ ςυνδικαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ των εργαηομζνων ςε ςχζςθ με τισ διατάξεισ του 
ςθμερινοφ Συντάγματοσ. Με τον τρόπο αυτόν ο εργαηόμενοσ δεν ζχει το δικαίωμα να 
εκφράςει τθ δυςαρζςκειά του για τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτον χϊρο εργαςίασ του και 
δεν μπορεί να ςυμμετάςχει ςε μια κινθτοποίθςθ του κλάδου του για τθν εξαςφάλιςθ των 
ικανοποιθτικϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ. 
 
 Ιςτορικι αναδρομι τθσ Γ.Σ.Ε.Ε.  
 
Το ζτοσ 1918 είναι και το εναρκτιριο ζτοσ για τθν λειτουργία και δράςθ τθσ 
Γ.Σ.Ε.Ε. Ρριν από αυτό είναι πολφ χριςιμο να αναφερκοφμε και ςτο ρόλο τθσ 
Φεντεραςιόν δθλαδι τθσ Σοςιαλιςτικισ Εργατικισ Ομοςπονδίασ 
Κεςςαλονίκθσ. Τα ςθμαντικότατα γεγονότα που διαδραματίςτθκαν και τθν 
περίοδο του 1913 μαρτυροφν τθν ςπουδαιότθτα αυτοφ του κινιματοσ. 
 
Θ περίφθμθ επιςτολι του Χαίαμανσ προσ Χαηάν (Διεκνισ 1- 10-1913) ςε ελλθνικι επικράτεια 
και οι επαφζσ τθσ με Γιάννο και Σιδζρθ, δθλαδι με επιςτρατευμζνουσ Ζλλθνεσ, δθμιουργεί τισ 
προχποκζςεισ για τθν ενοποίθςθ του εργατικοφ κινιματοσ. Πςον αφορά το καταςτατικό τθσ 
Φεντερανςιόν φανερϊνει και τον τρόπο οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ οργάνωςθσ. 
Σφμφωνα με τισ πθγζσ που υπάρχουν το καταςτατικό κατατζκθκε τον Λανουάριο του 1915. 
Πμωσ όπωσ είναι γνωςτό τθν περίοδο 1913-1914 θ Φεντερανςιόν είχε υποςτεί πολλζσ 
διϊξεισ. Ραρόλα αυτά θ Φεντερανςιόν ςαν οργάνωςθ δεν παφει να είναι θ ςπουδαιότερθ και 
μαηικότερθ οργάνωςθ θ οποία άλλαξε το ιδεολογικό, πολιτικό ςκθνικό που επικρατοφςε ςτθ 
Κεςςαλονίκθ και θ οποία ςυνζλαβε καίρια ςτθν αναδθμιουργία του εργατικοφ κινιματοσ και 
τθσ εργατικισ τάξθσ. Ζτςι λοιπόν το Ά Ρανελλαδικό Εργατικό Συνζδριο τθσ Γ.Σ.Ε.Ε. ζλαβε χϊρα 
μεταξφ 21-28 Οκτωβρίου του 1918. Άρχιςε ςτθν Ακινα ςτθν αίκουςα του Βαςιλικοφ Κεάτρου 
για πζντε θμζρεσ και κατόπιν μεταφζρκθκε ςτον Ρειραιά όπου αντιπροςωπεφονταν περίπου 
εξιντα χιλιάδεσ εργαηόμενοι. 
 
Θ πρϊτθ διοίκθςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Ε. ιταν ενδεκαμελισ και ωσ Γενικόσ Γραμματζασ ορίςτθκε ο 
Μαχαίρασ (πρόεδροσ του Εργατικοφ Κζντρου Ρειραιά) και γραμματείσ εξελζγθςαν οι Θλ. 
Δελαηάνοσ και Αχ. Χατηθμιχάλθσ. Το Σεπτζμβριο του 1920 ςυνζρχεται το δεφτερο ςυνζδριο 
τθσ Γ.Σ.Ε.Ε. όπου διαγράφεται θ διοίκθςθ Μαχαίρα. Σε αυτό ζλαβαν μζροσ 137 ςωματεία με 
32.000 μζλθ. Το τρίτο Ρανελλαδικό Συνζδριο ζγινε το Μάρτθ του 1926 όπου οι κυβερνθτικζσ 
παρεμβάςεισ τθσ Δικτατορίασ Ράγκαλου, τθσ Αςφάλειασ και του Στρατοφ ιταν μεγάλεσ. Με 
μικρι μειοψθφία τα ςυντθρθτικά ςτελζχθ ελζγχουν τθ διοίκθςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Ε. 

Ιςτορία τθσ 
Γ.Σ.Ε.Ε. 
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Το 1934 πραγματοποιείται το ζβδομο κατά ςειρά ςυνζδριο τθσ Γ.Σ.Ε.Ε. όπου διαφαίνονται οι 
τάςεισ για ενοποίθςθ του πολυδιαςπαςμζνου ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ παρά τισ 
κυβερνθτικζσ αντιδράςεισ. Θ ενοποίθςθ αυτι όμωσ δεν είναι εφικτι γιατί μεςολαβεί θ 
δικτατορία Μεταξά ςτισ 4 Αυγοφςτου του 1936. Με το ζνατο ςυνζδριο το 1948 ζχουμε τθ 
ςυμμετοχι 63 εργατικϊν κζντρων, 11 ομοςπονδιϊν. Το δζκατο όγδοο ςυνζδριο ςυνιλκε το 
1976 αμζςωσ μετά τθν δικτατορία των ςυνταγματαρχϊν το 1967 αφοφ τα δφο προθγοφμενα 
ςυνζδρια δεν ευδοκίμθςαν. Στθν μεταπολιτευτικι περίοδο ζχουμε τον ν.330/76 όπου 
καταλιγει να χαρακτθριςτεί ωσ αντεργατικόσ. Στθν ςυνζχεια ο ν.1264/82 οδθγεί ςε μια νζα 
εποχι ςτον εκδθμοκρατιςμό του εργατοχπαλλθλικοφ ςυνδικαλιςμοφ και τθν κατοχφρωςθ των 
ελευκεριϊν του. Το γεγονόσ αυτό επιβεβαιϊνεται με το εικοςτό δεφτερο ςυνζδριο τθσ Γ.Σ.Ε.Ε. 
το Δεκζμβριο του 1983. Εκεί αποφαςίηεται ο ςχθματιςμόσ ενωτικοφ Ρροεδρείου τθσ Γ.Σ.Ε.Ε. 
αντιπροςωπευτικοφ όλων των τάςεων του ςυνεδρίου. Το εικοςτό ζνατο ςυνζδριο το Μάρτιο 
του 1998 ςθματοδοτεί τθν ογδοντάχρονθ πορεία τθσ Γ.Σ.Ε.Ε. και αφετθρία νζων αγϊνων και 
διεκδικιςεων τθσ εργατικισ τάξθσ ςτα νζα δεδομζνα του εικοςτοφ πρϊτου αιϊνα. Τζλοσ το 
τριακοςτό ςυνζδριο τθσ Γ.Σ.Ε.Ε. ζλαβε χϊρα το Μάρτιο του 2001 όπου τα οικονομικϊσ 
τακτοποιθμζνα μζλθ ανζρχονται ςτα 529.331 μζλθ. 
 
 Σφγχρονθ Γ.Σ.Ε.Ε. 
 
Τα τελευταία χρόνια, οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ τθσ χϊρασ μασ ζχουν, 
ξεκάκαρα πλζον, εκδθλϊςει το ενδιαφζρον εμπλοκισ τουσ ςτθν 
επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και τθ ςφνδεςθ τθσ ΓΣΕΕ με τθν 
ακαδθμαϊκι ζρευνα και εκπαίδευςθ, διαμζςου προγραμματικϊν ςυμφωνιϊν 
(Μουηζλθσ, 2005). 
 
Θ Ελλθνικι Ακαδθμία Εργαςίασ, δθμιοφργθμα τθσ ΓΣΕΕ, ζκεςε ωσ γενικό ςτόχο, όπωσ 
αναφζρει ο Μουηζλθσ (2005), τθν εκπαίδευςθ κάκε χρόνο ενόσ ςθμαντικοφ αρικμοφ 
ςτελεχϊν του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ, ϊςτε αυτοί να αποκτιςουν όχι μόνο τεχνικζσ / 
πρακτικζσ δεξιότθτεσ ςτο χϊρο των εργαςιακϊν ςχζςεων, αλλά και πιο γενικζσ γνϊςεισ - 
γνϊςεισ που κα τουσ δίνουν τθ δυνατότθτα να ζχουν μια ςφαιρικι εικόνα του εργατικοφ 
κινιματοσ και τθσ ςφνδεςισ του με τθν οικονομία, τθν πολιτεία και τθν κουλτοφρα τθσ χϊρασ. 
Λαμβάνοντασ και μεταςχθματίηοντασ τα μθνφματα και τισ προκλιςεισ των καιρϊν, θ Διοίκθςθ 
τθσ ΑΔΕΔΥ πιρε τθν πρωτοβουλία, για τθν ενίςχυςθ τθσ πολυςχιδοφσ δράςθσ τθσ και τθσ 
ιδιαίτερθσ επιςτθμονικισ τθσ ςτιριξθσ, να προχωριςει ςτθν ίδρυςθ του Κοινωνικοφ 
Ρολφκεντρου που λειτουργεί ςυμπλθρωματικά και ςυνεργατικά με το ΛΝΕ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ και 
που ζχει καταςτατικοφσ ςκοποφσ: τθν πρωτογενι ζρευνα, τθ μελζτθ και τθν τεκμθρίωςθ 
κεμάτων που άπτονται τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και των κοινωνικϊν λειτουργιϊν του κράτουσ, 
τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθ ςυνδικαλιςτικι εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ 
των ςτελεχϊν του δθμοςιοχπαλλθλικοφ κινιματοσ, τθ διαρκι αναηιτθςθ και ανταλλαγι 
προβλθματιςμϊν με επιδίωξθ τθ ςυλλογικι κοινωνικι προαγωγι, τθν ανάπτυξθ και ςτιριξθ 
των δραςτθριοτιτων των εργαηόμενων ςτο Δθμόςιο, αλλά και ςτο ανκρωπιςτικό, πολιτιςτικό, 
ακλθτικό, πεδίο ενδιαφζροντόσ τουσ. 
 
 Ρρωτοβάκμιεσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ 
 
Υπάρχουν τα ςωματεία, οι ενϊςεισ προςϊπων, τα τοπικά παραρτιματα και οι αγροτικοί 
ςφλλογοι. 
 
Ι. ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
Σωματείο, ςφμφωνα με το άρκρο 78 του Α.Κ κεωρείται θ εκοφςια και με 
διαρκι κατά βάςθ χαρακτιρα ζνωςθ 20 (είκοςι) τουλάχιςτον προςϊπων, που 

Θ Γ.Σ.Ε.Ε. 
ςιμερα 

 

Σωματεία 
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οργανϊνεται και λειτουργεί με καταςτατικό, επιδιϊκει ςκοπό μθ 
κερδοςκοπικό και αποκτά νομικι προςωπικότθτα με τθν τιρθςθ των νόμιμων 
διατυπϊςεων. 
 
Θ νομικι αναγνϊριςθ των ςωματείων ζγινε για πρϊτθ φορά με τον ν.281/14. Ειδικι ρφκμιςθ 
των επαγγελματικϊν ςωματείων ζγινε με τον ν.2151/20 αλλά οι γενικζσ διατάξεισ του 
ν.281/14 δεν κίχκθκαν. Το ςωματείο διακρίνεται από τθν απλι ζνωςθ προςϊπων, διότι για τθ 
ςφςταςθ τθσ τελευταίασ δεν απαιτείται ο ελάχιςτοσ αρικμόσ των 20 (είκοςι) προςϊπων. Θ 
ελευκερία ςφςταςθσ και ςυμμετοχισ ςτο ςωματείο κακϊσ και θ διάλυςι του (θ οποία μπορεί 
να γίνει με δικαςτικι απόφαςθ) λόγω παράβαςθσ του νόμου ι ουςιϊδουσ διάταξθσ του 
καταςτατικοφ, κατοχυρϊνεται από το Σφνταγμα με το άρκρο 12. Θ τυπικι διαδικαςία για τθ 
ςφςταςθ του ςωματείου, ξεκινά από τθ ςφνταξθ τθσ ιδρυτικισ πράξθσ αυτοφ θ οποία 
καταρτίηεται από τα ιδρυτικά μζλθ. Μετά από ςχετικι αίτθςθ των ιδρυτικϊν μελϊν 
ςυνίςταται από το δικαςτιριο, αφοφ προθγουμζνωσ διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ των 
προχποκζςεων του νόμου. Τζτοιεσ προχποκζςεισ είναι κυρίωσ ο ζλεγχοσ τθσ φπαρξθσ του 
ελαχίςτου αρικμοφ μελϊν και τθσ ςυμφωνίασ του καταςτατικοφ προσ τον νόμο και τθ 
δθμόςια τάξθ. 
 
Αμζςωσ μόλισ ολοκλθρωκεί θ ςφςταςι του και θ καταχϊρθςι του ςτα απαιτοφμενα βιβλία, θ 
προςωρινι διοίκθςθ μεριμνά για τισ πρϊτεσ αναγκαίεσ πράξεισ λειτουργίασ του. Με αυτόν 
τον τρόπο ζχουμε τθν πρϊτθ Γ.Σ για τθν επιλογι τθσ τακτικισ διοίκθςθσ του. Από τθν ςτιγμι 
που υπογράφεται θ ιδρυτικι πράξθ του υπό ςφςταςθ ςωματείου μζχρι και το χρονικό εκείνο 
ςθμείο που ολοκλθρϊνεται και θ τυπικι διαδικαςία τθσ δικαςτικισ αναγνϊριςισ του, 
μεςολαβεί το προϊδρυτικό ςτάδιο το οποίο είναι ζνα διάςτθμα 2 (δφο) ζωσ 3 (τριϊν) μθνϊν. 
Καταρχιν το καταςτατικό εκφράηει τθ ςφμφωνθ βοφλθςθ των ιδρυτικϊν μελϊν. Πμωσ μετά 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφςταςθσ του ςωματείου και τθν ζνταξθ τθσ λειτουργίασ του, ςυνδζεται 
πλζον με το ςωματείο αποβλζποντασ ζτςι και τθν ολοκλιρωςθ του ςκοποφ του και τθν 
εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων των μελϊν του. 
 
Τα χαρακτθριςτικά που υπόκεινται ςτο καταςτατικό του ςωματείου είναι τα εξισ: 

1. Ο ςκοπόσ του ςωματείου: ο οποίοσ δεν πρζπει να είναι κερδοςκοπικόσ, πρζπει να 
ζγκειται ςτο νόμο και ςτθ δθμόςια τάξθ. 

2. Θ επωνυμία του ςωματείου: θ οποία και προςδιορίηει τθν ταυτότθτα του. 
3. Θ ζδρα του ςωματείου: θ οποία πρζπει να ορίηεται, μια περιοχι δθλαδι μια πόλθ, 

ζνα χωριό και όχι μια ςυγκεκριμζνθ διεφκυνςθ. Αυτό που απαγορεφεται ρθτά είναι θ 
διπλι ζδρα εκτόσ αν μεταβλθκεί μζςω τροποποίθςθσ απ’ το καταςτατικό του. 

4. Οι όροι ειςόδου νζων μελϊν, θ αποχϊρθςι ι θ αποβολι των παλαιότερων μελϊν. 
5. Οι πόροι του ςωματείου οι οποίοι είναι αναγκαίοι, διότι ζτςι το ςωματείο κα 

μπορζςει να αντεπεξζλκει ςτισ υποχρεϊςεισ του ϊςτε να μπορζςει να επιβιϊςει.  
6. Θ τροποποίθςθ του καταςτατικοφ που προκφπτει από τυχόν παραλείψεισ ι κενά ι τθν 

καταχϊρθςθ νζων όρων μζςα ςτο καταςτατικό. 
 
Πςον αφορά τα άτομα - μζλθ που απαρτίηουν το ςωματείο, πρζπει να είναι φυςικά πρόςωπα 
τα οποία αςκοφν τθν ίδια ι παρόμοια εργαςία ι που εργάηονται ςτθν ίδια επιχείρθςθ. Το 
φφλο, θ εκνικότθτα, θ ικαγζνεια δεν ζχουν ςθμαςία. Αν το ςωματείο είναι γενικό ι 
διεπαγγελματικό δθλαδι πανεργατικό οριςμζνθσ περιφζρειασ τότε ο κάκε εργαηόμενοσ 
μπορεί να ςυμμετζχει. Αν το ςωματείο είναι κλαδικό ι ομοιοεπαγγελματικό τότε οι 
εργαηόμενοι που μποροφν να ςυμμετάςχουν είναι αυτοί που ανικουν ςτον ίδιο κλάδο. Κάκε 
εργαηόμενοσ για να κεωρθκεί ενεργό μζλοσ ενόσ ςωματείου κα πρζπει να υποβλθκεί από 
μζρουσ του γραπτι αίτθςθ προσ το αρμόδιο όργανο του ςωματείου. Αυτό κα κρίνει αν το 
άτομο είναι κατάλλθλο για τθν απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ. 
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Πταν κάποιοσ γίνει μζλοσ του ςωματείου ταυτόχρονα αποκτά άρρθκτα δικαιϊματα που όμωσ 
ςυνεπάγονται και οριςμζνεσ υποχρεϊςεισ. Ο εργαηόμενοσ παφει να είναι μζλοσ ενόσ 
ςωματείου όταν ςυντρζχουν οι εξισ λόγοι: 

 Λόγω διάλυςθσ του ςωματείου. 

 Λόγω κανάτου ενόσ μζλουσ. 

 Αν το άτομο πάψει να διακατζχεται από τισ προχποκζςεισ που πρζπει να ςυγκλίνουν 
για να γίνει αυτό μζλοσ και 

 Λόγω αποβολισ ι διαγραφισ του. 
 
Το ςωματείο λοιπόν ιδρφεται με ζνδικα μζςα και αναγνωρίηεται από πολυμελζσ πρωτοδικείο 
με βάςθ τισ ςχετικζσ διατάξεισ των άρκρων 761 και 787 παρ.2 ΡΟΛ.Δ. Θ οργάνωςθ του 
ςωματείου είναι πολφ ςθμαντικι. Τα εκτελεςτικά όργανα του ςωματείου υλοποιοφν τισ 
αποφάςεισ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ με βάςθ πάντα το νόμο και το καταςτατικό. Πςοσ είναι ο 
χρόνοσ ηωισ του ςωματείου τόςθ δφναται να είναι και θ χρονικι διάρκεια ηωισ τθσ γενικισ 
ςυνζλευςθσ. 
 
Άλλο ζνα όργανο ςθμαντικό για το ςωματείο είναι και το διοικθτικό ςυμβοφλιο το οποίο 
εκλζγεται από τθ Γ.Σ.. Ο πρόεδροσ του Δ.Σ. είναι αυτόσ που αναλαμβάνει και τθν 
εκπροςϊπθςθ του ςωματείου. Το Δ.Σ. ςυνεδριάηει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και ωσ κφρια 
αρμοδιότθτά του είναι θ εκπροςϊπθςθ του ςωματείου ςε κάκε πράξθ ϊςτε να εκπλθρωκεί ο 
ςκοπόσ του. Αυτό ορίηεται από το Α.Κ 68 παρ.1 και προςδιορίηεται από τθν ίδια ιδρυτικι 
πράξθ ι το καταςτατικό του ςωματείου. Ωσ άλλο εκτελεςτικό όργανο ορίηεται και θ ελεγκτικι 
επιτροπι θ οποία ζχει ωσ κφρια δραςτθριότθτα τον ζλεγχο των οικονομικϊν τθσ γενικισ 
ςυνζλευςθσ. 
 
ii. ΕΝΩΣΕΙΣ ΡΟΣΩΡΩΝ  
Στισ πρωτοβάκμιεσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ και ςφμφωνα με τον 
ν.1264/82 υπόκεινται και οι ενϊςεισ προςϊπων. Αυτζσ μπορεί ι όχι να ζχουν 
νομικι προςωπικότθτα. 
 
Οι προχποκζςεισ για τθν ιςχφ των ενϊςεων προςϊπων είναι: 

 Θ χρονικι διάρκειά τουσ ωσ ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ δεν υπερβαίνει τουσ 6 (ζξι) 
μινεσ. 

 Τα άτομα - μζλθ τθσ διοίκθςθσ τουσ δεν καλφπτονται από τθν ειδικι προςταςία του 
νόμου 14 παρ.5 παρά μόνο αν γίνει καταγγελία τθσ εργαςιακισ τουσ ςφμβαςθσ για 
νομικι ςυνδικαλιςτικι δράςθ. 

 Δεν ζχουν το δικαίωμα να ζχουν ςυνδικαλιςτικι άδεια, οφτε να αναφζρονται ωσ μζλθ 
ομοςπονδιϊν ι εργατικϊν κζντρων (απόρροια του ν.1264/82 άρκρο 1 παρ.3 εδ.β). 
Και αυτό διότι θ ομοςπονδία ορίηεται ωσ θ ζνωςθ δφο ι περιςςοτζρων ςωματείων 
και εργατικά κζντρα ωσ θ ζνωςθ δφο ι περιςςοτζρων ςωματείων ι τοπικϊν 
παραρτθμάτων και όχι ενϊςεισ προςϊπων. 

 Μποροφν να διακθρφττουν απεργία μετά μόνο από ομόφωνθ απόφαςθ τθσ 
πλειοψθφίασ του ςυνόλου των εργαηομζνων. 

 Κα πρζπει ςτθν ιδρυτικι πράξθ τθσ ζνωςθσ προςϊπων να υπάρχει θ υπογραφι 
τουλάχιςτον 10 (δζκα) εργαηομζνων. Επίςθσ, το ςφνολο των εργαηομζνων ςτθν 
επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικουν να μθν ξεπερνά τα 40 (ςαράντα) άτομα. 

 Δεν πρζπει να ςυςτακεί άλλο ςωματείο ςτθν επιχείρθςθ και να ζχει ωσ μζλθ του τουσ 
ίδιουσ εργαηομζνουσ που ιδθ είναι μζλθ κάποιου άλλου ςωματείου. 

 Οι ενϊςεισ προςϊπων δεν ζχουν το δικαίωμα τθσ ςφναψθσ ςυλλογικϊν ςυμβάςεων 
εργαςίασ. 

 

Ενϊςεισ 
προςϊπων 
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Πλεσ αυτζσ οι προχποκζςεισ ζχουν ωσ αποτζλεςμα να μειωκεί ςε ςθμαντικό βακμό το 
ςυνδικαλιςτικό δικαίωμα τθσ ζνωςθσ προςϊπων αφαιρϊντασ ταυτόχρονα άρρθκτα 
δικαιϊματα του άρκρου 107 Α.Κ. 
 
Θ μείωςθ του ςυνδικαλιςτικοφ δικαιϊματοσ οφείλεται ςε οριςμζνουσ όρουσ: 

1. Οι εργαηόμενοι που επικυμοφν να ςυςτιςουν μια διαρκι ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ 
ςε μια επιχείρθςθ είναι υποχρεωμζνοι να ςυςτιςουν ςωματείο και αυτό γιατί αν 
ςυςτιςουν ζνωςθ προςϊπων είναι υποχρεωμζνοι κάκε 6 (ζξι) μινεσ να 
αναςυςτιςουν αυτιν λόγω τθσ μικρισ βιωςιμότθτάσ τθσ. 

2. Τα άτομα που απαρτίηουν τθ διοίκθςθ τθσ ζνωςθσ προςϊπων βρίςκονται ςε 
μειονεκτικι κζςθ ζναντι των ατόμων που αντιπροςωπεφουν το ςωματείο από τθν 
άποψθ τθσ ειδικισ προςταςίασ. 

3. Θ ζνωςθ προςϊπων ζχει μειωμζνεσ νομικζσ αρμοδιότθτεσ ζναντι των ςωματείων. 
Πταν εκλζγονται τα μζλθ τθσ διοίκθςθσ τθσ ζνωςθσ προςϊπων δε ςυμμετζχει 
δικαςτικόσ αντιπρόςωποσ και άρα δεν μποροφν να διεξαχκοφν με αντικειμενικότθτα 
οι εκλογζσ. 

4. Το δικαίωμα τθσ απεργίασ αςκείται μετά από τθν ομόφωνθ πλειοψθφία του ςυνόλου 
των εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ και όχι από τθν πλειοψθφία τθσ Γ.Σ. 

5. Σε επιχειριςεισ που ο αρικμόσ των εργαηομζνων μελϊν είναι μικρότεροσ των 10 
ατόμων θ ςφςταςθ ζνωςθσ προςϊπων είναι αδφνατθ. Απόρροια αυτοφ ςφμφωνα με 
το άρκρο 107 Α.Κ είναι θ ζλλειψθ του δικαιϊματοσ ςφναψθσ ςυλλογικϊν ςυμβάςεων, 
κιρυξθσ απεργίασ και τα λοιπά. 

 
Για να είναι νόμιμθ θ λειτουργία και θ ςφςταςθ μιασ ζνωςθσ προςϊπων ωσ ςυνδικαλιςτικισ 
οργάνωςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ.3γγ του ν.1264/82 και όχι ωσ απλι 
ζνωςθ προςϊπων ςφμφωνα με το άρκρο 107 Α.Κ πρζπει να κατατεκεί ςτον γραμματζα του 
αρμόδιου ειρθνοδικείου τθσ περιφζρειασ ςτθν οποία ανικει θ επιχείρθςθ, με ταυτόχρονθ 
κοινοποίθςθ ςτον εργοδότθ, γραπτι ιδρυτικι πράξθ. Αρμόδια όργανα τθσ ζνωςθσ προςϊπων 
είναι θ Γ.Σ, οι εκπρόςωποι που ςυγκροτοφν τθ διοίκθςι τθσ και θ εφορευτικι και ελεγκτικι 
επιτροπι. Υπάρχουν όμωσ κάποιοι περιοριςμοί από τον ν.1264/82 για τισ ενϊςεισ προςϊπων.  
 
Αναφορικά: 

 Οι διατάξεισ του άρκρου 3 παρ.1 προβλζπει τθν τιρθςθ μθτρϊου μελϊν. 

 Το άρκρο 7 παρ.1 αναφζρει όλεσ εκείνεσ τισ προχποκζςεισ ϊςτε ζνασ εργαηόμενοσ να 
χριςτεί μζλοσ τθσ ζνωςθσ προςϊπων. 

 Στο άρκρο 7 παρ.5-7 αναφζρεται θ δυνατότθτα τθσ κατοχισ τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ 
μζςω τθσ δικαςτικισ οδοφ. 

 Το άρκρο 8 αφορά ςτθ ςυνζλευςθ των μελϊν και ςτθ λιψθ των αποφάςεων αυτϊν. 

 Το άρκρο 20 παρ.1γ αφορά ςτθν κιρυξθ τθσ απεργίασ. Ρολφ ςθμαντικό ςε αυτό το 
ςθμείο είναι να αναφζρουμε, πωσ τα μζλθ τθσ ζνωςθσ προςϊπων καλφπτονται από 
τθ γενικι προςταςία του 14 παρ.1 όπωσ ιςχφει και ςτα ςωματεία. 

 
Τζλοσ θ λφςθ τθσ ζνωςθσ προςϊπων τθσ πρωτοβάκμιασ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ γίνεται 
με βάςθ τουσ λόγουσ που ιςχφουν και για τθν λφςθ τθσ απλισ ζνωςθσ προςϊπων του άρκρου 
107 Α.Κ. Θ διάλυςθ αυτι γίνεται αυτοδικαίωσ από τα μζλθ τθσ. 
Σθμαντικό επίςθσ είναι ότι το ςωματείο όταν βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ ίδρυςισ του ανάμεςα 
δθλαδι ςτο χρονικό διάςτθμα που δθμιουργείται από τθν υπογραφι τθσ ιδρυτικισ πράξθσ 
ζωσ και τθν απόκτθςθ τθσ νομικισ προςωπικότθτασ, λειτουργεί ωσ ζνωςθ προςϊπων 
ςφμφωνα με το άρκρο 107 Α.Κ. 
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iii. ΤΟΡΙΚΑ ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 
Τα τοπικά παραρτιματα οργανϊςεων ευρφτερθσ πανελλινιασ εμβζλειασ 
αποτελοφν αυτοτελείσ πρωτοβάκμιεσ οργανϊςεισ που αν και δεν ζχουν 
νομικι προςωπικότθτα, ζχουν το αποκλειςτικό δικαίωμα τθσ ςυμμετοχισ τουσ 
ςτα κατά τόπουσ εργατικά κζντρα. 
 
Θ ςφςταςι τουσ ωσ πρωτοβάκμια ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ προχποκζτει και τθν φπαρξθ 
τουσ ςτα καταςτατικά τθσ κφριασ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ θ οποία ζχει ςωματειακι 
μορφι (είτε από τθν Γ.Σ είτε από το Δ.Σ τθσ οικείασ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ). Θ λειτουργία 
των τοπικϊν παραρτθμάτων απορρζει από τισ αποφάςεισ τθσ Γ.Σ και του Δ.Σ τθσ κφριασ 
ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ και των πλαιςίων ςτα οποία αυτι λειτουργεί. Πμωσ μπορεί να 
υπάρξει ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μια υποτυπϊδθσ οργανωτικι αυτοτζλεια με τθ μορφι τθσ 
τοπικισ διοικθτικισ επιτροπισ του οικείου τοπικοφ παραρτιματοσ το οποίο ζχει 
περιοριςμζνεσ αρμοδιότθτεσ. Δεν μποροφν τα τοπικά παραρτιματα να αναπτφςςουν 
ςυνδικαλιςτικι δράςθ ανεξάρτθτα από το ςωματείο ςτο οποίο ανικουν. Το μόνο δικαίωμα 
που αναγνωρίηεται ςτα τοπικά παραρτιματα είναι ότι μποροφν να καταχωροφνται ωσ μζλθ 
του τοπικοφ εργατικοφ κζντρου. Αυτό όμωσ γίνεται μετά από απόφαςθ τθσ κεντρικισ 
διοίκθςθσ τθσ οικείασ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ και τθ ςυγκατάκεςθ τθσ Γ.Σ. 
 
Το πρόβλθμα όμωσ που γεννάται είναι θ διάκριςθ των τοπικϊν παραρτθμάτων. Αν αυτά 
κατθγοριοποιοφνται ωσ τοπικά παραρτιματα ςωματείων ι ωσ τοπικά παραρτιματα ενϊςεων 
προςϊπων.  
Και αυτό διότι: 

1. Οι ενϊςεισ προςϊπων ευρφτερθσ περιφερειακισ εμβζλειασ είναι δφςκολο να 
υπάρξουν λόγω των προαναφερόμενων περιοριςμϊν περί ενϊςεων προςϊπων. 

2. Ο νομοκζτθσ μνθμονεφει τα τοπικά παραρτιματα αμζςωσ μετά τθν κφρια μορφι 
ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ, τα ςωματεία, και όχι μετά από τισ ενϊςεισ προςϊπων. 

 
 Δευτεροβάκμιεσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ 
 
Στισ δευτεροβάκμιεσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ ανικουν οι ομοςπονδίεσ που προζρχονται 
από τθν οριηόντια διάρκρωςι τουσ και τα εργατικά κζντρα που προζρχονται από τθν κάκετθ 
διάρκρωςι τουσ. Αναλυτικότερα: 
 
i. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΕΣ 
Οι ομοςπονδίεσ ςυγκροτοφνται από δφο ι περιςςότερα ςωματεία του ίδιου ι 
του ςυναφοφσ κλάδου οικονομικισ δραςτθριότθτασ ι του ίδιου ι ςυναφϊν 
επαγγελμάτων (άρκρο 1 παρ.3β). 
 
Οι ομοςπονδίεσ που υποχρεωτικά ζχουν ςωματειακι μορφι, ςυντίκενται μόνο από ςωματεία 
και όχι από άλλου είδουσ πρωτοβάκμιεσ οργανϊςεισ. Θ ςπουδαιότθτα των ομοςπονδιϊν 
είναι τόςο μεγάλθ ϊςτε ςιμερα να απαρικμοφμε 68 ομοςπονδίεσ οι οποίεσ υπόκεινται ςτθ 
δφναμθ τθσ Γ.Σ.Ε.Ε (Αναλυτικι κατάςταςθ ομοςπονδιϊν, ςτο παράρτθμα). Συνεπϊσ τα μζλθ 
τουσ είναι μόνο νομικά πρόςωπα. Ο νόμοσ απαιτεί τον ελάχιςτο δυνατό αρικμό για 
οποιαδιποτε ζνωςθ προςϊπων και μ’ αυτόν διαςφαλίηεται και θ ελευκερία ςτθν ίδρυςθ 
ομοςπονδιϊν και θ πολλαπλότθτα ςτθν ίδρυςθ για τον ίδιο επαγγελματικό χϊρο. Ωςτόςο 
όμωσ, ο νόμοσ κζτει ζμμεςα περιοριςμοφσ για τθν ίδρυςι τουσ. Από τον οριςμό που δίνεται 
από το νόμο, προκφπτει ότι οι ομοςπονδίεσ μπορεί να είναι μόνο κλαδικζσ ι 
ομοιοεπαγγελματικζσ. Ο νομοκετικόσ αυτόσ περιοριςμόσ όμωσ δθμιουργεί και προβλιματα 
τα οποία οφείλονται ςτθν εμφάνιςθ των ομίλων επιχειριςεων, που μποροφν να ςυντίκενται 
από ετερόκλθτεσ επιχειριςεισ και τθν απλι ανάγκθ ςυςπείρωςθσ ςε επίπεδο ομίλου, με 
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αποτζλεςμα τθν αμφιςβιτθςθ για τθ ςυνταγματικότθτα του νόμου. Ο ίδιοσ όμωσ επιτρζπει 
τθν ομοςπονδιοποίθςθ των ςυναφϊν ςωματείων βάςθ τόςο των κλαδικϊν όςο και των 
ομοιοεπαγγελματικϊν γεγονόσ που δθμιουργεί αρκετι ελαςτικότθτα ςτθν ίδρυςθ 
ομοςπονδιϊν. Επίςθσ, ωσ προσ τθ γεωγραφικι εμβζλεια δεν τίκεται κανζνασ περιοριςμόσ από 
τον νόμο. Ζτςι οι ομοςπονδίεσ μποροφν να ζχουν όχι μόνο εκνικό αλλά και τοπικό και 
επιχειρθςιακό χαρακτιρα (ΔΕΘ). 
 
Θ ςφνταξθ και θ αναγνϊριςθ των ομοςπονδιϊν ωσ δευτεροβάκμιεσ ςυνδικαλιςτικζσ 
οργανϊςεισ απαιτεί: 

1. Τθ ςφνταξθ ιδρυτικισ πράξθσ. 
2. Τθν υποβολι τθσ ανωτζρω πράξθσ από τθν προςωρινι διοικοφςα αρχι τθσ 
ομοςπονδίασ ςτο αρμόδιο δικαςτιριο. Επίςθσ ςτο δικαςτιριο ςυνυποβάλλονται: 

α. Το καταςτατικό τθσ ομοςπονδίασ (ωσ ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ). 
β. Το επίςθμο αντίγραφο του καταςτατικοφ με τισ τυχόν τροποποιιςεισ του κάκε 
ςωματείου-ιδρυτικοφ μζλουσ. 
γ. Ζνα αντίγραφο του πρακτικοφ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του κάκε ςωματείου-
ιδρυτικοφ μζλουσ το οποίο και αποφαςίηει αν κα ςυμμετάςχει ςτθν υπερκείμενθ 
οργάνωςθ και, 
δ. Ζνα αντίγραφο τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ, θ οποία και αναγνωρίηει το κάκε 
ςωματείο - ιδρυτικό μζλοσ ωσ ομοςπονδία. 

 
ii. ΕΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΑ  
Τα εργατικά κζντρα ωσ κάκετθ διάρκρωςθ των δευτεροβάκμιων 
ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων αποτελοφν από το νόμο ενϊςεισ ςωματειακισ 
μορφισ από τουλάχιςτον δφο ςωματείων εργαηομζνων, που ζχουν τθν ζδρα 
τουσ μζςα ςτθν περιφζρεια του αντίςτοιχου εργατικοφ κζντρου (άρκρο 1 ,3β). 
Κατ’ εξαίρεςθ είναι δυνατόν να ςυμμετζχουν και τοπικά παραρτιματα που 
δεν είναι ςωματεία.  
 
Κρίςιμο ςθμείο είναι ο τόποσ που ζχει τθν ζδρα του το ςωματείο. Τα εργατικά κζντρα είναι 
τοπικισ ςθμαςίασ ςε αντίκεςθ με όλεσ τισ άλλεσ βακμίδεσ ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων που 
ζχουν τθν ευχζρεια να είναι τοπικισ ι εκνικισ εμβζλειασ. Θ ζκταςθ τθσ γεωγραφικισ 
εμβζλειασ που καλφπτουν δεν προςδιορίηεται από τον νόμο αλλά επαφίεται ςτθν 
καταςτατικι ελευκερία. Αυτό ςθμαίνει ότι άλλοτε μπορεί να είναι πόλθ άλλοτε περιφερειακι 
ενότθτα που είναι και το ςυνθκζςτερο. 
 
Τα εργατικά κζντρα ζχουν υποχρεωτικά ςωματειακι μορφι. Επίςθσ διαςφαλίηεται θ 
πολλαπλότθτα αυτϊν ςτον ίδιο τόπο. Αυτά είναι οργανϊςεισ διεπαγγελματικϊν 
ςυμφερόντων αφοφ κριτιριο ςυςπείρωςθσ είναι ο κοινόσ τόποσ ζδρασ των ςωματείων. Αυτό 
ςθμαίνει ότι ο ρόλοσ τουσ είναι θ εκπροςϊπθςθ των γενικότερων ςυμφερόντων των 
εργαηομζνων ςε μια ςυγκεκριμζνθ περιφζρεια. Ο ρόλοσ αυτόσ υλοποιείται μζςω αγωνιςτικϊν 
πρωτοβουλιϊν. Θ μεταγενζςτερθ εξζλιξθ των ομοςπονδιϊν ςε ςυνομοςπονδίεσ 
αποδυνάμωςε ςε μεγάλο βακμό τθν αγωνιςτικι δραςτθριότθτα και τα περιόριςε ςε 
ςυντονιςτικό όργανο. Από τθν άλλθ μεριά τα εργατικά κζντρα είναι τα μόνα ςωματεία από τα 
ςωματεία των εργαηομζνων που ςτεροφνται από τον νόμο τθ δυνατότθτα να ςυνάπτουν 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ (ν.1876/1990). 
 
Ζτςι ςιμερα ωσ κφρια αποςτολι τουσ τα εργατικά κζντρα ζχουν τθν εκπροςϊπθςθ ςε τοπικό 
επίπεδο ςτα διάφορα όργανα ςυμμετοχισ των εργαηομζνων όπωσ τοπικά ςυμβοφλια - 
επιτροπζσ, τθν εκπροςϊπθςθ των εργαηομζνων ςτισ τοπικζσ αρχζσ, τθ διευκόλυνςθ τθσ 
επικοινωνίασ και το ςυντονιςμό τθσ δράςθσ των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων κακϊσ και τθν 
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προαγωγι κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων με αποδζκτεσ τουσ εργαηομζνουσ (όπωσ εκπαιδευτικά 
ςεμινάρια).  
 
Τα μζλθ τϊρα με τα οποία λειτουργοφν τα εργατικά κζντρα είναι τουλάχιςτον δυο ςωματεία ι 
τοπικά παραρτιματα ωσ νομικά πρόςωπα. Από μόνα τουσ δφο τοπικά παραρτιματα δεν 
μποροφν να ςυςτιςουν απλά ζνα εργατικό κζντρο αλλά απαιτείται και θ ςφμπραξθ δφο 
τουλάχιςτον ςωματείων. Ππωσ και ςτισ ομοςπονδίεσ ζτςι και ςτα εργατικά κζντρα θ ςφςταςθ 
και θ αναγνϊριςι τουσ γίνεται με τθ ςφμπραξθ τθσ ιδρυτικισ πράξθσ και τθν υποβολι αυτισ 
ςτο αρμόδιο δικαςτιριο. 
 
 Τριτοβάκμιεσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ 
 
i. ΣΥΝΟΜΟΣΡΟΝΔΙΕΣ 
Τριτοβάκμιεσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ είναι οι ςυνομοςπονδίεσ οι οποίεσ 
ςυγκροτοφνται από ομοςπονδίεσ και εργατικά κζντρα. 
 
Συνομοςπονδίεσ είναι οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ που αποτελοφνται από δφο 
τουλάχιςτον δευτεροβάκμιεσ οργανϊςεισ. Συνιςτοφν τον τελευταίο βακμό οργάνωςθσ αλλά 
και κοινό βακμό οργάνωςθσ ομοςπονδιϊν και εργατικϊν κζντρων με απαγόρευςθ τθσ 
πολλαπλισ ςυμμετοχισ αφοφ κάκε ομοςπονδία και κάκε εργατικό κζντρο ζχει το δικαίωμα να 
γίνει μζλοσ μόνο μιασ ςυνομοςπονδίασ (άρκρο 7 παρ.3). Θ ςυνφπαρξι τουσ ςτθν ίδια 
ςυνομοςπονδία οδθγεί ςτθ διπλι εκπροςϊπθςθ των εργαηομζνων, μια μζςω των 
ομοςπονδιϊν και μια μζςω των εργατικϊν κζντρων που οδθγεί ςτθ πλαςματικι αφξθςθ τθσ 
αρικμθτικισ τουσ δφναμθσ. Γι’ αυτό και ο νόμοσ απαγορεφει τθ διπλι εκπροςϊπθςθ. Επίςθσ, 
υπάρχει και ο περιοριςμόσ τθσ πολλαπλισ ςυμμετοχισ των εργαηομζνων ςε περιςςότερεσ 
από δφο οργανϊςεισ (άρκρο 7 παρ.1). 
 
Θ ςυνζνωςθ οργανϊςεων από τθν οριηόντια ςτθ κάκετθ διάρκρωςθ κακιςτά τισ 
ςυνομοςπονδίεσ τθν αντιπροςωπευτικότερθ ζκφραςθ των γενικότερων ςυμφερόντων των 
εργαηομζνων όχι μόνο ςτο εςωτερικό αλλά και ςτο εξωτερικό ζχοντασ ζτςι και τθ διεκνι 
εκπροςϊπθςθ αυτϊν των ςυμφερόντων. Και οι ςυνομοςπονδίεσ ζχουν ςωματειακι 
οργάνωςθ και τα μζλθ τουσ είναι μόνο νομικά πρόςωπα. Ζτςι ιςχφει θ γενικι ςωματειακι 
νομοκεςία. Είναι από τθ φφςθ τουσ διεπαγγελματικζσ οργανϊςεισ όπωσ και τα εργατικά 
κζντρα αλλά ςε πανελλινια ζκταςθ και με ρόλο κορυφαίασ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ. 
Ραρότι νομικά ιςχφει θ αρχι τθσ πολλαπλότθτασ και ζχουν ιδρυκεί ςτθν χϊρα μασ 
περιςςότερεσ από μια ομοςπονδίεσ ζχει κυριαρχιςει μια μόνο θ ΓΕΝΛΚΘ ΣΥΝΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ 
ΕΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ που είναι και θ αρχαιότερθ. 
 
Θ πανελλινια εμβζλεια και θ αναγνϊριςθ του ρόλου τθσ τθν κατζςτθςε τον αποκλειςτικό 
εκπρόςωπο των εργαηομζνων απζναντι ςτθν κρατικι εξουςία. Στισ ςυνομοςπονδίεσ 
απεικονίηεται ο αναμφίβολοσ πολιτικόσ ρόλοσ των ςυνδικάτων αφοφ και αυτι θ κρατικι 
εξουςία επιηθτεί τθν εμπλοκι τθσ με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο ςτθ διαμόρφωςθ αποφάςεων 
γενικότερων ςυμφερόντων. Επίςθσ, είναι οι μόνεσ που ζχουν τθν ικανότθτα για ςφναψθ 
ςυλλογικϊν ςυμβάςεων που είναι οι εκνικζσ γενικζσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ (άρκρο 3 παρ.3 
του ν.1 876/1990). Τα μζλθ των ςυνομοςπονδιϊν αποτελοφνται όπωσ αναφζραμε από 2 (δφο) 
τουλάχιςτον ομοςπονδίεσ και εργατικά κζντρα. Θ ςφςταςθ και θ λειτουργία του εργατικοφ 
κζντρου απαιτεί ιδρυτικι πράξθ και καταςτατικό. 
 
Θ νομικι προςωπικότθτα αποκτείται ζπειτα από δικαςτικι απόφαςθ θ οποία εγκρίνει το 
καταςτατικό τθσ και τθν εγγραφι του καταςτατικοφ ςτα οικεία βιβλία του αρμόδιου 
πρωτοδικείου ςφμφωνα με τον Α.Κ 83. Θ απόφαςθ αυτι παίρνεται από τα αρμόδια όργανα 
τθσ δευτεροβάκμιασ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ ζναντι τθσ πρωτοβάκμιασ ςυνδικαλιςτικισ 
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οργάνωςθσ ςτθν οποία και ανικει ωσ μζλοσ θ ςυνομοςπονδία. Θ κάκε μια οργάνωςθ που 
αποτελεί τθν ςυνομοςπονδία διατθρεί τθν αυτοτζλειά τθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι τα άτομα-μζλθ 
τθσ ςυνομοςπονδίασ δεν αποτελοφν αναγκαςτικά μζλθ τθσ υπερκείμενθσ οργάνωςθσ. 
 
 
 
 
 
Αφοφ μελετιςετε το υλικό του πρϊτου μζρουσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ είναι ςθμαντικό να 
ζχετε ιδθ κατανοιςει μερικζσ από βαςικζσ ζννοιεσ του πεδίου του ςυνδικαλιςτικοφ 
κινιματοσ ςτθν Ελλάδα. 
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Κεφάλαιο 5 του Γιϊργου Ραναγιωτόπουλου 

Χαρακτθριςτικά των Ενιλικων Εκπαιδευόμενων - Διδακτικι τθσ 

Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 

 
 Γενικά χαρακτθριςτικά των ενιλικων εκπαιδευόμενων 
 
Θ ποικιλία είναι το κφριο χαρακτθριςτικό των ενιλικων εκπαιδευόμενων. 
Κάκε πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων απευκφνεται ςε άτομα με 
ςθμαντικζσ πολιτιςμικζσ και ιδεολογικζσ διαφορζσ, κακϊσ και διαφορετικά 
βιϊματα. Ο κακζνασ ζχει τθ δικι του ζννοια ταυτότθτασ, δθλαδι ποιοσ είναι 
και ποια θ κζςθ του μζςα ςτθν κοινωνία, μερικοί επιδιϊκουν τθν 
αυτοδυναμία και τθν υπευκυνότθτα και μερικοί όχι. Και αυτι θ προςωπικι 
ταυτότθτα επθρεάηει τον τρόπο με τον οποίο ο κακζνασ κα προςαρμοςτεί ςτο 
πρόγραμμα, κα ςυνδεκεί με τον εκπαιδευτι Ενθλίκων. 
Ωςτόςο, κα μποροφςαμε να προςδιορίςουμε κάποια κοινά χαρακτθριςτικά μεταξφ των 
Ενθλίκων εκπαιδευόμενων. 

 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα είναι εξ οριςμοφ ενιλικεσ. Και αυτό καταδεικνφεται 
από τθν εκοφςια επιλογι τουσ να ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα. 

 Βρίςκονται ςε εξελιςςόμενθ διεργαςία ανάπτυξθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ δεν είναι 
πακθτικά άτομα, αλλά ςυμμετζχουν ενεργά ςε δυναμικι διεργαςία. 

 Μπορεί ο εκπαιδευόμενοσ να βρίςκεται ςτθν αρχι ενόσ νζου ςταδίου, αλλά αυτό το 
ςτάδιο κα βαςιςτεί ςε παλαιότερεσ αλλαγζσ και με τθ ςειρά του κα ςυμβάλει ςτο 
ςφνολο τθσ πορείασ εξζλιξθσ και ανάπτυξθσ. 

 Φζρνουν μαηί τουσ ζνα ςφνολο εμπειριϊν και αξιϊν. Ο κάκε ενιλικασ ζχει τισ δικζσ 
του διαμορφωμζνεσ αντιλιψεισ και ςτάςεισ, οι οποίεσ βαςίηονται ςε προθγοφμενεσ 
καταςτάςεισ που ζχουν βιϊςει, δθλαδι ςτισ δικζσ τουσ ξεχωριςτζσ εμπειρίεσ. Το 
γεγονόσ αυτό δεν πρζπει να υποτιμάται ι να αγνοείται από τον εκπαιδευτι Ενθλίκων, 
κακϊσ το ςφνολο των υπαρχουςϊν εμπειριϊν, γνϊςεων και αξιϊν κακορίηει ςε 
μεγάλο βακμό τθν πορεία τθσ νζασ μάκθςθσ. 

 Ζρχονται ςτθν εκπαίδευςθ με δεδομζνεσ προκζςεισ. Αναφζρκθκε πρωτφτερα ότι θ 
ςυμμετοχι των ενιλικων εκπαιδευόμενων ςτα προγράμματα αποτελεί εκοφςια 
επιλογι. Αναφορικά λοιπόν με αυτι τουσ τθν επιλογι υποςτθρίηεται ότι αυτοί 
ςυμμετζχουν ςε εκπαιδευτικά προγράμματα επικυμϊντασ να ικανοποιιςουν κάποια 
αίςκθςθ ανάγκθσ. Συγκεκριμζνα, αναφζρονται τρεισ κατθγορίεσ ςυμμετεχόντων 
ςχετικά με τισ προκζςεισ παρακολοφκθςθσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. Στθν 
πρϊτθ κατθγορία εντάςςονται εκείνοι που ςυμμετζχουν προκειμζνου να 
«απαντιςουν» ςε κάποια αόριςτθ αίςκθςθ ανάγκθσ ι ακόμθ και για κοινωνικοφσ ι 
προςωπικοφσ λόγουσ. Στθ δεφτερθ ανικουν εκείνοι οι οποίοι επικυμοφν να 
αποκτιςουν ςυγκεκριμζνθ μάκθςθ για να αντιμετωπίςουν κάποιο ςαφϊσ 
διατυπωμζνο πρόβλθμα ι να μάκουν κάτι ςυγκεκριμζνο που πιςτεφουν ότι 
χρειάηονται για να αντεπεξζλκουν ςτουσ κοινωνικοφσ ι επαγγελματικοφσ τουσ 
ρόλουσ. Και υφίςταται και μία τρίτθ κατθγορία, ςτθν οποία περιλαμβάνονται οι 
ενιλικεσ, οι οποίοι ςυμμετζχουν για να μάκουν κάποιο «κζμα» το οποίο είναι 
ςυγκεκριμζνο, αλλά δε ςυνδζεται άμεςα με τθ διευκζτθςθ κάποιου επείγοντοσ 
προβλιματοσ. Είναι απλά ηιτθμα ενδιαφζροντοσ, κζμα εμπλουτιςμοφ του τρόπου 
ηωισ τουσ. 

 Ζρχονται με προςδοκίεσ όςον αφορά τθ μακθςιακι διεργαςία. Οι ενιλικεσ 
εκπαιδευόμενοι ςυμμετζχουν ςτα μακθςιακά προγράμματα με διάφορεσ «ελπίδεσ» 
αναφορικά με τθ μακθςιακι διεργαςία, με διάφορεσ ςτάςεισ απζναντι γενικά ςτθν 
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εκπαίδευςθ. Αυτζσ βαςίηονται κυρίωσ ςτθν εμπειρία τουσ από τα ςχολικά χρόνια και 
ςτθν εκπαίδευςθ που τυχόν ζχουν λάβει αφ’ ότου ζφυγαν από το ςχολείο. Μερικοί 
από αυτοφσ κεωροφν ότι κα «επιςτρζψουν» ξανά ςτθ ςχολικι τάξθ και ότι κα 
βιϊςουν κάτι ανάλογο. Άλλοι πάλι, όντασ περιςςότερο ανεξάρτθτοι και αυτόνομοι, 
και ζχοντασ το «προςόν» τθσ ενδεχόμενθσ πρότερθσ επαφισ με τθν εκπαίδευςθ 
γενικότερα, επιδιϊκουν να χειριςτοφν μόνοι τουσ τθ γνϊςθ που τουσ παρζχεται κάκε 
φορά. 

 Ζχουν ανταγωνιςτικά ενδιαφζροντα. Οι ενιλικεσ που ςυμμετζχουν ςτα εκπαιδευτικά 
προγράμματα προζρχονται από ζνα ςφνκετο κοινωνικό περιβάλλον. Ρρόκειται για 
ανκρϊπουσ που βρίςκονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο θλικιακό ςτάδιο, το οποίο 
περιλαμβάνει ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ, που επιςκιάηουν ςε μεγάλο βακμό τθν 
εκπαιδευτικι τουσ προςπάκεια. Οι «πραγματικότθτεσ» τθσ ηωισ τουσ είναι τόςεσ 
πολλζσ και διαφορετικζσ (θ εργαςία τουσ ι θ ζλλειψθ αυτισ, θ οικογενειακι τουσ 
κατάςταςθ, θ κοινωνικι τουσ ηωι), ϊςτε θ όλθ τουσ εκπαιδευτικι απόπειρα, ωσ 
φυςικό επακόλουκο, να ζρχεται ςε δεφτερθ μοίρα. 

 Ζχουν διαμορφϊςει ιδθ τα δικά τουσ μοντζλα μάκθςθσ. Ο κάκε ενιλικασ ζχει 
αποκτιςει το δικό του τρόπο μάκθςθσ, βάςει των ιδιαίτερων ικανοτιτων και 
εμπειριϊν του, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να μακαίνει ευκολότερα, ταχφτερα και 
αποτελεςματικότερα (Rogers, 1998). 

 
 Τρόποι μάκθςθσ Ενθλίκων 
 
Είναι γνωςτό ότι για τα ςχολεία τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ υπάρχουν διδακτικά 
μοντζλα και γενικζσ και ειδικζσ διδακτικζσ, οι οποίεσ καλφπτουν τθν ανάγκθ 
διδακτικισ ςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν. Για τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων δεν 
υπάρχει κάτι αντίςτοιχο, ωσ οριοκετθμζνοσ επιςτθμονικόσ κλάδοσ. Απλϊσ για 
μερικά αντικείμενα και μακιματα, που διδάςκονται και ςτο ςχολείο, υπάρχει 
μια διδακτικι επεξεργαςία και μία ςχετικι ςυηιτθςθ από τθν οποία, 
επωφελείται και θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων (μακθματικά, ξζνεσ γλϊςςεσ, κλπ.). 
 
Ρροφανϊσ λοιπόν δεν υπάρχει μία Διδακτικι τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Υπάρχουν ωςτόςο 
ιδιαιτερότθτεσ τθσ Διδακτικισ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, οπότε ςε μια τζτοια περίπτωςθ, 
όταν αναφερόμαςτε ςτθ Διδακτικι τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, εννοοφμε απλϊσ τθν ζμφαςθ 
που δίνουμε και όχι τθ διαφοροποίθςθ από μία Γενικι Διδακτικι, θ οποία ιςχφει για κάκε 
αντικείμενο και για κάκε θλικία μακθτϊν. Ωςτόςο, τίκεται ζνα βαςικό ερϊτθμα: αν οι 
ενιλικεσ μακαίνουν διαφορετικά από τα παιδιά. Το ερϊτθμα αυτό δεν ζχει ακόμθ απαντθκεί 
πλιρωσ. Αρκετοί μελετθτζσ διατείνονται ότι υπάρχουν ειδοποιοί διαφορζσ. Για παράδειγμα, θ 
μάκθςθ Ενθλίκων αποτελείται περιςςότερο από τροποποίθςθ, μεταβίβαςθ και επανζνταξθ 
νοθμάτων, παρά από μορφοποίθςθ και ςυςςϊρευςθ όπωσ γίνεται ςτθν παιδικι θλικία 
(Κόκκοσ, 2001). Υπάρχουν άλλοι που υποςτθρίηουν ότι υπάρχει μόνο μία δραςτθριότθτα, θ 
"εκπαίδευςθ" και ότι θ εκπαίδευςθ και μάκθςθ των Ενθλίκων είναι βαςικά θ ίδια με τθν 
εκπαίδευςθ και μάκθςθ των παιδιϊν. 
 
Με τον ζνα ι με τον άλλον τρόπο, αυτό που κα πρζπει να κρατιςουμε είναι ότι ανεξαρτιτωσ 
τθσ χριςεωσ - ςε πολλζσ περιπτϊςεισ - παρόμοιων μεκόδων και για τισ δφο μακθςιακζσ 
ομάδεσ (παιδιά - ενιλικεσ), κεωρείται απαραίτθτθ θ προςαρμογι των μεκόδων εκπαίδευςθσ 
ςτισ δεξιότθτεσ τθσ μακθςιακισ ομάδασ, που κάκε φορά εκπαιδεφεται. Διαπιςτϊνουμε 
λοιπόν, ότι δεν μποροφμε να μιλάμε για μάκθςθ Ενθλίκων ςαν να πρόκειται για κάτι το οποίο 
διαφζρει ριηικά από τθ μάκθςθ των παιδιϊν. Δεν υπάρχει μία διαδικαςία μάκθςθσ ειδικι για 
ενιλικουσ και επομζνωσ δεν μποροφμε να διατυπϊςουμε μια κεωρία μάκθςθσ Ενθλίκων. Ο 
άνκρωποσ μακαίνει με ζναν ιδιάηοντα τρόπο, που είναι ςε γενικι κεϊρθςθ ίδιοσ τόςο για 
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μικροφσ όςο και για μεγάλουσ, ο κακζνασ ωςτόςο μακαίνει με τον ατομικό του ρυκμό και με 
μια εντελϊσ ατομικι προςζγγιςθ. 
 
Μολονότι όμωσ θ διαδικαςία μάκθςθσ δε διαφζρει ςτον ενιλικα και ςτο παιδί, θ διδαςκαλία 
Ενθλίκων είναι καλό να διαφοροποιείται ωσ προσ οριςμζνεσ πλευρζσ από τθ διδαςκαλία των 
παιδιϊν. Θ ωριμότθτα, θ προαιρετικότθτα και θ αυτοκατεφκυνςθ είναι μερικά από τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά τα οποία διαμορφϊνουν το περιβάλλον μάκθςθσ των Ενθλίκων. Ρρζπει 
επίςθσ να λάβουμε υπόψθ μασ το γεγονόσ ότι ζνα μεγάλο μζροσ τθσ μάκθςθσ των Ενθλίκων 
ολοκλθρϊνεται όχι ςτα πλαίςια ιδρυμάτων, αλλά είναι αυτοκατευκυνόμενθ και γίνεται ςτο 
ςπίτι, ςε πολιτιςτικά ιδρφματα ι ςτον χϊρο εργαςίασ. Είναι προφανζσ ότι αυτό επθρεάηει τθν 
επιλογι των μεκόδων και των μζςων διδαςκαλίασ. 
 
Ζνα από τα νεότερα μοντζλα διδαςκαλίασ, τα οποία εξθγοφν κατά τρόπο πειςτικό τθ 
διδαςκαλία και τθ μάκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, είναι το μοντζλο του K. Doring, το 
οποίο ςτθρίηεται ςε πζντε βαςικζσ αρχζσ: 

 Μάκθςθ είναι μια γενικι διαδικαςία αλλαγισ. Επειδι οι ενιλικεσ ζχουν διαμορφϊςει 
ιδθ ζνα κοςμοείδωλο ςτακερό, δυςκολεφονται ςε αλλαγζσ. Στθ μάκθςθ ςυμμετζχουν 
το κεφάλι, θ καρδιά και το χζρι, ςυμμετζχει δθλαδι ολόκλθροσ ο άνκρωποσ με όλθ 
τθν προςωπικότθτά του. 

 Κατά τθ μάκθςθ, ο άνκρωποσ είναι ενεργόσ κατά διάφορουσ τρόπουσ.  

 Αφοφ θ μάκθςθ είναι μια διαδικαςία διαρκοφσ μεταβολισ και διεφρυνςθσ που αφορά 
τθ ςκζψθ, το ςυναίςκθμα και τθ δράςθ, το υποκείμενο το οποίο μακαίνει ςυμμετζχει 
ενεργϊσ ςε αυτι τθ διαδικαςία. 

 Θ μάκθςθ χρειάηεται πολλζσ προςπάκειεσ και επαναλιψεισ. Πςο δφςκολα και 
πολφπλοκα πράγματα μάλιςτα καλοφμαςτε να μάκουμε, άλλο τόςο χρειάηεται 
προςπάκεια και επανάλθψθ. 

 Θ μάκθςθ χρειάηεται πολλά μζςα για να επιτευχκεί. Για τισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ 
και προςπάκειεσ μάκθςθσ χρειάηονται και διάφορα μζςα. Τα μζςα αυτά 
εξαςφαλίηουν από τθ μία πλευρά μεγαλφτερθ εποπτικότθτα και από τθν άλλθ 
βοθκοφν ςτθ διάρκρωςθ και τθν ζμμεςθ κακοδιγθςθ τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ 
(Καψάλθσ, Ραπαςταμάτθσ, 2000). 

 
 Μορφζσ μάκθςθσ Ενθλίκων 
 
Μολονότι θ διαδικαςία μάκθςθσ δε διαφζρει, θ μείξθ των διαδικαςιϊν διαφοροποιείται 
ςτουσ ενιλικουσ ςε ςχζςθ με τα παιδιά. Εξάλλου και οι ομάδεσ αποδεκτϊν τθσ Εκπαίδευςθσ 
Ενθλίκων ποικίλλουν από μετανάςτεσ, από ανκρϊπουσ που για κάποιουσ λόγουσ ζχουν 
διακόψει το ςχολείο, από ανζργουσ, από άτομα που ανικουν ςε περικωριακζσ ομάδεσ και 
προςπακοφν να επανενταχκοφν κλπ.. Ανάλογα λοιπόν πρζπει να διαμορφϊνεται και θ 
διδαςκαλία για κακεμιά από τισ ομάδεσ αυτζσ και για κάκε άτομο ξεχωριςτά. Για το λόγο 
αυτό χρθςιμοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων μία μεγάλθ ποικιλία μορφϊν 
διδαςκαλίασ και μάκθςθσ με κυριότερεσ αυτζσ που κα αναφερκοφν ςτθ ςυνζχεια. 
 
Αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ 
 
Είναι ευρζωσ αποδεκτό ότι θ μάκθςθ δε ςταματά με τθν αποφοίτθςθ από το 
ςχολείο. Πλοι οι ενιλικοι περνοφν ζνα μεγάλο μζροσ του χρόνου τουσ 
αποκτϊντασ πλθροφορίεσ, γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ. Θ ταχφτθτα 
των αλλαγϊν κακιςτά τθ διαρκι μάκθςθ απαραίτθτο κακικον του κάκε 
ανκρϊπου, διότι διαφορετικά διατρζχει τον κίνδυνο τθσ αποκοπισ και 
απομάκρυνςθσ από τισ εξελίξεισ. Για το λόγο αυτό μεγάλο μζροσ τθσ μάκθςθσ 
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των Ενθλίκων γίνεται με δικι τουσ πρωτοβουλία. Κατ' αυτόν τον τρόπο ζχουμε 
τθν αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ, δθλαδι τθ μάκθςθ κατά τθν οποία το 
υποκείμενο διατθρεί τον ζλεγχο τθσ μάκθςθσ και κακορίηει τουσ ςκοποφσ και 
τουσ ςτόχουσ τθσ, εντοπίηει τισ κατάλλθλεσ πθγζσ, αποφαςίηει για τθν επιλογι 
των μεκόδων μάκθςθσ και αξιολογεί τθν πρόοδό τουσ. 
 
Σφμφωνα με τουσ ειδικοφσ τα χαρακτθριςτικά τθσ αυτοκατευκυνόμενθσ μάκθςθσ είναι τα 
εξισ: 

 Το άτομο ζχει αυξθμζνθ ευκφνθ για διάφορεσ αποφάςεισ οι οποίεσ ςχετίηονται με τθ 
μάκθςθ. 

 Θ αυτοκατεφκυνςθ είναι ζνα χαρακτθριςτικό το οποίο υπάρχει ςε κάποιον βακμό ςε 
κάκε άτομο και ςε κάκε περίςταςθ μάκθςθσ. 

 Θ αυτοκατεφκυνςθ δε ςθμαίνει οπωςδιποτε ότι κάκε μάκθςθ λαμβάνει χϊρα ςε 
απομόνωςθ από τισ άλλεσ μορφζσ μάκθςθσ. 

 Θ αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ διαπιςτϊνεται ότι επιτρζπει ςε μεγάλο βακμό 
μεταβίβαςθ τθσ μάκθςθσ. 

 Θ αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ μπορεί να παίρνει διάφορεσ μορφζσ, να 
ςυμπεριλαμβάνει διάφορεσ δραςτθριότθτεσ και να χρθςιμοποιεί διάφορεσ πθγζσ. 

 Ο εκπαιδευτισ μπορεί να παίξει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ 
των εκπαιδευομζνων, διαλεγόμενοσ με τουσ μακθτζσ, εξαςφαλίηοντασ πθγζσ 
μάκθςθσ, αξιολογϊντασ επιδόςεισ και προωκϊντασ τθν κριτικι ςκζψθ. 

 Μερικά εκπαιδευτικά ιδρφματα αναηθτοφν και βρίςκουν τρόπουσ, προκειμζνου να 
ςτθρίξουν τθν αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ με ανοιχτά προγράμματα, προςφορά 
νζων μορφϊν μακθμάτων πζρα από τα ςυμβατικά. 

 
Συνοπτικά κα μποροφςαμε να ποφμε ότι τα δφο βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ 
αυτοκατευκυνόμενθσ μάκθςθσ είναι: 

α) θ υπευκυνότθτα του εκπαιδευομζνου να ςχεδιάηει ο ίδιοσ τισ δραςτθριότθτεσ 
μάκθςθσ και  
β) θ ενεργόσ εμπλοκι του εκπαιδευόμενου ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων που 
παρουςιάηονται κατά τθ διάρκεια τθσ μάκθςθσ. 

 
Κατά τα τελευταία χρόνια, πολλζσ και διάφορεσ ζννοιεσ χρθςιμοποιοφνται ωσ ταυτόςθμεσ τθσ 
αυτοκατευκυνόμενθσ μάκθςθσ, χωρίσ όμωσ να είναι εντελϊσ ςυνϊνυμεσ, π.χ. 
αυτοςχεδιαςμζνθ μάκθςθ, αυτοεκπαίδευςθ, αυτοδιδαςκαλία, αυτόνομθ μάκθςθ, 
αυτοδιδαχι, ανοιχτι μάκθςθ κλπ. Ραρόλο που οι ζννοιεσ αυτζσ ζχουν πολλά κοινά, κάκε μια 
από αυτζσ διαφοροποιείται από τισ άλλεσ με βάςθ τθν ζμφαςθ που δίνεται ςτα δφο βαςικά 
ςτοιχεία τθσ αυτοκατευκυνόμενθσ μάκθςθσ (Καψάλθσ, Ραπαςταμάτθσ, 2000). 
 
Μάκθςθ μζςω εμπειρίασ 
 
Θ ςτιριξθ ςτθν εμπειρία είναι επίςθσ ζνα βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ μάκθςθσ 
των Ενθλίκων. Τα άτομα κακϊσ ωριμάηουν, αποκτοφν ζνα πλοφτο εμπειριϊν, 
που τουσ επιτρζπει όχι μόνο να επωφελθκοφν από αυτόν για τθν ίδια τουσ τθ 
μάκθςθ, αλλά τουσ εξαςφαλίηει και τθ δυνατότθτα να βοθκιςουν τουσ 
άλλουσ ςτθ δικι τουσ μάκθςθ. Ζνασ από τουσ πρϊτουσ παιδαγωγοφσ που 
ζδωςε ζμφαςθ ςτο ρόλο τθσ εμπειρίασ κατά τθ μακθςιακι διαδικαςία ιταν ο 
John Dewey ςτισ αρχζσ του εικοςτοφ αιϊνα με το κλαςικό του βιβλίο 
"Εμπειρία και Εκπαίδευςθ" (Experience and Education) και τθ φράςθ "μάκθςθ 
μζςω από τθν πράξθ" (learning by doing) που ςυνοψίηει τισ απόψεισ του. 
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Για τον Dewey, οι βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι θ δθμοκρατία, θ κοινωνικι 
φφςθ τθσ μάκθςθσ και θ εςωτερικι πορεία προσ τθν προςωπικι ανάπτυξθ. Ο Dewey 
υποςτιριξε ότι τα άτομα δθμιουργοφν νζα γνϊςθ και τροποποιοφν τον εαυτό τουσ μζςα από 
διαδικαςίεσ μάκθςθσ που πραγματϊνονται, ενϊ αναλαμβάνουν καινοφριουσ ρόλουσ ςτθ ηωι 
τουσ. Οι εμπειρίεσ βζβαια δεν οδθγοφν πάντοτε ςε μάκθςθ και θ ίδια θ εκπαιδευτικι 
διαδικαςία πολλζσ φορζσ μπορεί να ζχει δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτα άτομα και να λειτουργεί 
αποτρεπτικά εμποδίηοντασ τθν επίτευξθ των μακθςιακϊν ςτόχων. Μπορεί δθλαδι να 
δθμιουργιςει ςτάςεισ που αναςτζλλουν τθν πορεία προσ τθν μάκθςθ και τθν προςωπικι 
ανάπτυξθ. 
 
Ο Dewey κεωρεί ότι για να αποτελζςει θ εμπειρία παράγοντα μάκθςθσ κα πρζπει να 
ανταποκρίνεται ςε δφο βαςικζσ αρχζσ: 

 τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ, δθλαδι τθσ ςφνδεςθσ τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ με 
τισ νζεσ εμπειρίεσ, 

 τθ ςυνεχι διεπίδραςθ του ατόμου με το περιβάλλον, ϊςτε διαρκϊσ να υποβάλλει ςε 
ζλεγχο τθ νζα γνϊςθ. 

 
Το ηθτοφμενο κατά τον Dewey είναι να ςυγκροτθκοφν οι διάςπαρτεσ εμπειρίεσ ςε μια 
λειτουργικι ολότθτα. Οι κεωρίεσ μάκθςθσ που αναπτφχκθκαν αργότερα και ςτισ οποίεσ θ 
μάκθςθ μζςα από τθν εμπειρία ζχει εξαιρετικι ςθμαςία, είναι αυτζσ που ςτθρίηονται ςτον 
εποικοδομθτιςμό, ςφμφωνα με τον οποίο θ διαδικαςία μάκθςθσ ζχει ωσ αρχι τθν 
οικοδόμθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ με βάςθ τον αναςτοχαςμό τθσ προχπάρχουςασ εμπειρίασ. 
Από όλα τα μοντζλα του εποικοδομθτιςμοφ αυτό που επθρζαςε περιςςότερο τθ κεωρθτικι 
και ερευνθτικι προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ιταν το 
μοντζλο του David Kolb, όπου παρουςιάηει τθ μάκθςθ ωσ ζναν κφκλο με τζςςερισ φάςεισ. 
Ο εκπαιδευόμενοσ: 

 αποκτά μία ςυγκεκριμζνθ προςωπικι εμπειρία (ςυγκεκριμζνθ εμπειρία), 

 επανεξετάηει και αναςτοχάηεται αυτι τθν εμπειρία (αναςτοχαςτικι παρατιρθςθ), 

 διατυπϊνει αφθρθμζνεσ ιδζεσ και γενικευμζνεσ απόψεισ (κεωρθτικι ςφλλθψθ - 
εννοιολόγθςθ) και 

 τισ ελζγχει ςε νζεσ περιςτάςεισ (πειραματιςμόσ ςτθν πράξθ). 
 
Θ μάκθςθ ξεκινά με τθν αφόρμθςθ, δθλαδι μια ςχεδιαςμζνθ εμπειρία ςτθν οποία ειςάγεται 
το άτομο και ακολουκείται από το ςτάδιο τθσ διατφπωςθσ διερευνθτικϊν ερωτθμάτων τθσ 
εμπειρίασ με βάςθ τθν παρατιρθςθ. Στθ ςυνζχεια, οι παρατθριςεισ ςυςτθματοποιοφνται και 
αναηθτοφνται οι γενικζσ αρχζσ που διζπουν το υπό μελζτθ φαινόμενο. Μζςα από αυτι τθ 
διαδικαςία, το άτομο διαμορφϊνει ζνα κεωρθτικό μοντζλο το οποίο εφαρμόηει ςε παρόμοιεσ 
καταςτάςεισ για να ελζγξει τθν αλικεια του και το αναμορφϊνει με βάςθ τα ςυμπεράςματα 
τθσ πρακτικισ του εφαρμογισ. Μζςα από αυτι τθ ςυνεχι διαδικαςία, το άτομο 
μεταςχθματίηει το πρότερο ερμθνευτικό ςχιμα, ϊςτε να ανταποκρίνεται πιο αποτελεςματικά 
ςτθν καινοφργια αντίλθψθ πραγμάτων που απζκτθςε. 
 
Μάκθςθ του τρόπου μάκθςθσ 
 
Θ ικανότθτα των Ενθλίκων να μακαίνουν τον τρόπο με τον οποίο μακαίνουμε (learning to 
learn) αποτελεί βαςικό ςκοπό τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Σφμφωνα με τουσ ειδικοφσ, θ 
ικανότθτα τθσ μάκθςθσ του τρόπου μάκθςθσ προχποκζτει μία επιςτθμονικι ςυνείδθςθ πολφ 
βακφτερθ από το να τα καταφζρνει κανείσ να ζχει καλζσ επιδόςεισ ςε κάποιο πεδίο. Σθμαίνει 
μάλλον ότι οι ενιλικεσ κατζχουν μία αυτοςυνείδθςθ για τον τρόπο με τον οποίο κατορκϊνουν 
οι ίδιοι να ξζρουν τι πράγματι ξζρουν, μία ςυνείδθςθ του τρόπου επιχειρθματολογίασ, 
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διατφπωςθσ υποκζςεων, ςυλλογισ ενδείξεων και κεμελίωςθσ τθσ δικαιολόγθςθσ, ο οποίοσ 
υπάρχει ςτθ βάςθ και ςτο υπόςτρωμα των πεποικιςεϊν μασ ότι κάτι είναι αλθκινό. 
 
Ανοιχτι μάκθςθ 
 
Ο όροσ «ανοιχτι μάκθςθ» αναφζρεται κυρίωσ ςτθ διάκεςθ των ςυντονιςτϊν 
και των επιμορφωτϊν να βοθκοφν τουσ εκπαιδευόμενουσ να υπερβαίνουν τα 
εμπόδια και τισ αναςτολζσ και να ςυμμετζχουν ςε προγράμματα Εκπαίδευςθσ 
Ενθλίκων.  
 
Τα εμπόδια και οι αναςτολζσ που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευόμενοι κάκε φορά μποροφν να 
προζρχονται από: 

 προθγοφμενεσ δυςάρεςτεσ εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ, 

 ςτενότθτα χρόνου, 

 απόςταςθ από τον εκάςτοτε χϊρο εκπαίδευςθσ, 

 οικονομικζσ δυςχζρειεσ, 

 απόμακρα προγράμματα, 

 προςωπικζσ παρεμβολζσ, 

 κοινωνικά και πολιτιςτικά ςτερεότυπα. 
 
Θ ανοιχτι μάκθςθ κατζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. Αυτό δεν είναι 
τυχαίο, δεδομζνου ότι θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων δίνει ξεχωριςτι ζμφαςθ ςτισ προθγοφμενεσ 
εμπειρίεσ των εκπαιδευόμενων. Ανοιχτι μάκθςθ και μάκθςθ με βάςθ τθν εμπειρία 
ςχετίηονται ςτενά μεταξφ τουσ, αφοφ και οι δφο επικεντρϊνονται ςτθν ανάγκθ προςαρμογισ 
τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ ςτισ κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ ςυνκικεσ και ςτα προςωπικά 
χαρακτθριςτικά του εκπαιδευομζνου. Εξάλλου δεδομζνου ότι θ εκπαίδευςθ κεωρείται πλζον 
ωσ μία διά βίου δραςτθριότθτα, ευζλικτεσ και ανοικτζσ μορφζσ μάκθςθσ γίνονται τα 
κυριότερα μζςα με τα οποία τα ιδρφματα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων είναι ςε κζςθ να 
ανταποκρικοφν ςτισ διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ μάκθςθσ των Ενθλίκων (Καψάλθσ, 
Ραπαςταμάτθσ, 2000). 
 
Εξατομικευμζνθ μάκθςθ 
 
Θ μάκθςθ ςτον άνκρωπο είναι μια εξαιρετικά ατομικι υπόκεςθ που διαρκεί 
ςε όλθ του τθ ηωι, επειδι όλα όςα ο άνκρωποσ είναι και δεν τα οφείλει ςτθν 
υπόςταςθ και τθ φφςθ του δεν τα αποκτά με τθν ωρίμανςθ και τθν ανάπτυξθ, 
τα αποκτά με τθ μάκθςθ, όπωσ για παράδειγμα οι ικανότθτεσ, οι δεξιότθτεσ 
και οι μορφζσ ςυμπεριφοράσ. Πλα αυτά είναι υπόκεςθ του εγκεφάλου. Γι’ 
αυτό θ μάκθςθ για να είναι αποτελεςματικι, κα πρζπει να προςαρμόηεται 
ςτθν ιδιαιτερότθτα του κάκε ατόμου, δθλαδι, να εναρμονίηεται με τθ 
λειτουργικι δομι του εγκεφάλου, τον τφπο μάκθςθσ του κάκε ατόμου, τουσ 
νόμουσ τθσ μνιμθσ, τθ δθμιουργικότθτα και τθ ςυγκζντρωςθ του ατόμου ςτισ 
περιςτάςεισ μάκθςθσ. Το γεγονόσ αυτό υποχρεϊνει να προςαρμοςτεί θ 
μάκθςθ ςτισ ατομικζσ υποκζςεισ (Κοςςυβάκθ, 2004). 
 
Ο όροσ ατομικότθτα παραπζμπει ςτθν υπόκεςθ ότι κάκε άνκρωποσ είναι μοναδικόσ και 
ανεπανάλθπτοσ τόςο ωσ προσ τα όρια τθσ μορφωςιμότθτασ όςο και ςτο δικαίωμα του 
αυτοκακοριςμοφ. Το κυριότερο μειονζκτθμα των παραδοςιακϊν μεκόδων διδαςκαλίασ είναι 
το γεγονόσ ότι δε βοθκοφν επαρκϊσ ςτθν εξατομίκευςθ τθσ διδαςκαλίασ, αλλά διδάςκουν ςε 
όλουσ τουσ εκπαιδευόμενουσ τα ίδια πράγματα, κατά τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτθτα από τισ 
ατομικζσ τουσ διαφορζσ. 

Ανοιχτι 
μάκθςθ 

 

Εξατομικευμζνθ 
μάκθςθ 
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Ακόμθ και θ προγραμματιςμζνθ διδαςκαλία, θ οποία ςζβεται απολφτωσ τθν ατομικότθτα του 
κάκε μακθτι, δεν εξαςφαλίηει από κάκε πλευρά τθν εξατομίκευςθ, διότι ο μακθτισ μπορεί να 
παρακολουκιςει αυτό που διδάςκεται με μία ταχφτθτα ςφμφωνθ με τισ ατομικζσ του 
δυνατότθτεσ, τα περιεχόμενα, ωςτόςο, και θ ςειρά τθσ παρουςίαςθσ τουσ είναι απολφτωσ 
όμοια για όλουσ. Για το λόγο αυτό κακιερϊκθκαν τα «δικτυωτά» προγράμματα ςτθν 
προγραμματιςμζνθ διδαςκαλία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εξαςφαλίηουν οι εκπαιδευόμενοι, οι 
οποίοι κατζχουν προθγοφμενα μζρθ των όςων διδάςκονται τθ δυνατότθτα να προχωροφν 
γρθγορότερα ςε πιο ςφνκετο υλικό, ενϊ οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι αντιμετωπίηουν 
δυςκολίεσ να κατευκφνονται ςε πρόςκετο επεξθγθματικό υλικό. 
 
Κεωρείται λοιπόν εξαιρετικά ςθμαντικι αναγνϊριςθ των ατομικϊν διαφορϊν των 
εκπαιδευομζνων, τθσ διαφορετικισ κοινωνικισ και πολιτιςτικισ αφετθρίασ του κακενόσ, των 
ξεχωριςτϊν εμπειριϊν τουσ και των προςεγγίςεων μάκθςθσ. Είναι αυτονόθτο ότι οι διαφορζσ 
αυτζσ επθρεάηουν ςε πολφ μεγάλο βακμό τθ μάκθςθ ςτα πλαίςια τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 
και κα πρζπει να λαμβάνονται ιδιαιτζρωσ υπόψθ. Άλλωςτε οφείλουμε να ςθμειϊςουμε ότι οι 
ατομικζσ διαφορζσ είναι πολφ περιςςότερεσ και μεγαλφτερεσ ςτουσ ενιλικουσ ςε ςχζςθ με τα 
παιδιά. 
 
Κριτικι ςκζψθ 
 
Θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ αποτελεί πρωταρχικό ςκοπό για πολλοφσ 
παιδαγωγοφσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Ενδείξεισ ότι οι ενιλικεσ είναι ςε 
κζςθ να μακαίνουν με αυτόν τον τρόπο μποροφν να εντοπιςκοφν ςτθν 
εξελικτικι ψυχολογία (Ραραςκευόπουλοσ, 1985). 
 
Ωσ ιδζα θ κριτικι ςκζψθ επικεντρϊνεται ςε τρεισ αλλθλοεξαρτϊμενεσ διαδικαςίεσ: 

 Τθ διαδικαςία κατά τθν οποία οι ενιλικοι αμφιςβθτοφν και ςτθ ςυνζχεια 
αντικακιςτοφν ι αναπλαιςιϊνουν μία υπόκεςθ, θ οποία μζχρι τθ ςτιγμι εκείνθ 
γινόταν αποδεκτι κατά τρόπο άκριτο ωσ εκφράηουςα τθν κοινι λογικι. 

 Τθ διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ οι ενιλικεσ παίρνουν μία εναλλακτικι προοπτικι για 
ιδζεσ, πράξεισ, μορφζσ ςυλλογιςμϊν και ιδεολογίεσ, οι οποίεσ μζχρι τότε κεωροφνταν 
δεδομζνεσ. 

 Tθ διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ, οι ενιλικεσ καταλιγουν να αναγνωρίηουν τθν 
θγεμονικι κζςθ, τθν οποία καταλαμβάνουν κυρίαρχεσ πολιτιςτικζσ αξίεσ και 
κατανοοφν πόςο αυτονόθτα αποτελζςματα τθσ φυςικισ τάξθσ των πραγμάτων 
ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα ςυμφζροντα των μειονοτιτων. 

 
Οι παραπάνω δεν είναι οι μοναδικζσ μορφζσ μάκθςθσ των Ενθλίκων, αλλά εκείνεσ ςτισ οποίεσ 
θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ κατά τα τελευταία χρόνια. 
 
 Θ διδαςκαλία ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων 
 
Βαςικζσ διδακτικζσ αρχζσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 
 
Σφμφωνα με τα προθγοφμενα, θ ανταπόκριςθ του εκπαιδευτι ςτισ πολλζσ και 
ποικίλεσ ανάγκεσ των Ενθλίκων κατά το ςχεδιαςμό και τθ διεξαγωγι τθσ 
διδαςκαλίασ αποτελεί για τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων ζνα αρκετά πολφπλοκο 
πρόβλθμα, πιο περίπλοκο από ό,τι ςτο ςχολείο, αφοφ θ ετερογζνεια τθσ 
ομάδασ των εκπαιδευομζνων είναι πολφ μεγαλφτερθ από εκείνθ μιασ 
ςχολικισ τάξθσ. Για το λόγο αυτό κα ιταν χριςιμο να υπογραμμίςουμε τισ 
βαςικζσ διδακτικζσ αρχζσ, οι οποίεσ αφοροφν ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. 

Κριτικι ςκζψθ 

 

Διδακτικζσ 
αρχζσ 
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Επιςτθμονικότθτα 
 
Κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ, τα διάφορα περιεχόμενα δεν 
ακολουκοφν μια τυχαία ςειρά, αλλά χρειάηονται μια λογικι δόμθςθ. Αυτι θ δόμθςθ γίνεται 
ςφμφωνα με τθ ςυςτθματικότθτα του ςυγκεκριμζνου επιςτθμονικοφ κλάδου, από τον οποίο 
αντλοφνται τα περιεχόμενα. Θ εφαρμογι αυτισ τθσ αρχισ μπορεί να γίνει με δφο τρόπουσ. 
 
Ρρϊτον με τθν «μετάφραςθ» των επιςτθμονικϊν γνϊςεων και τθν προςπάκεια να 
προςεγγίςουν τθν επιςτιμθ οι αδαείσ και οι ανειδίκευτοι. «Μετάφραςθ» δε ςθμαίνει 
οπωςδιποτε «εκλαΐκευςθ», αλλά είναι θ προςπάκεια να παρουςιαςτοφν τα περιεχόμενα 
κατά τζτοιον τρόπο, ϊςτε να γίνουν κατανοθτά ςτον εκπαιδευόμενο, χωρίσ να χάςουν τθν 
επιςτθμονικι τουσ δομι. Δεφτερον, οι βαςικζσ γνϊςεισ ενόσ επιςτθμονικοφ κλάδου και θ 
βαςικι ορολογία οφείλουν να παρουςιάηονται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ κατά τθ διάρκεια των 
μακθμάτων παράλλθλα προσ το ςυγκεκριμζνο κζμα του κφκλου μακθμάτων. 
 
Προςανατολιςμόσ ςτθν πράξθ 
 
Το γεγονόσ ότι οι ενιλικοι ςυμμετζχουν προαιρετικά ςε προγράμματα τθσ Εκπαίδευςθσ 
Ενθλίκων, ςθμαίνει ότι πρωταρχικόσ ςκοπόσ δεν είναι μόνο θ γενικι μόρφωςθ, αλλά θ 
ανάπτυξθ ικανοτιτων, δεξιοτιτων και ςτάςεων, οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και 
να αξιοποιθκοφν ςε πραγματικζσ περιςτάςεισ ςτθ ηωι. Οι ριηικζσ και γριγορεσ αλλαγζσ, οι 
οποίεσ χαρακτθρίηουν τον ςφγχρονο κόςμο, απαιτοφν χριςιμθ και εκμεταλλεφςιμθ γνϊςθ, 
γνϊςθ τθν οποία μπορεί να αξιοποιιςει το άτομο, προκειμζνου να αντιμετωπίςει κακθμερινά 
πρακτικά προβλιματα. Ο ενιλικοσ ζχει λίγο χρόνο ςτθ διάκεςι του, ακόμθ και για τθν 
μόρφωςθ και τθν επιμόρφωςι του και γι’ αυτό πρζπει να μακαίνει χριςιμα πράγματα, 
δθλαδι όχι ςχολικι γνϊςθ, αλλά γνϊςθ ηωισ. 
 
Προςανατολιςμόσ ςτον ελεφκερο χρόνο 
 
Ο ελεφκεροσ χρόνοσ δεν είναι μόνο αντιςτάκμιςμα του χρόνου εργαςίασ, αλλά μπορεί και 
πρζπει να ςυμβάλλει ςτον εμπλουτιςμό τθσ ηωισ. Μία ςθμαντικι προςδοκία από τθν 
εκπαίδευςθ Ενθλίκων είναι να δθμιουργιςει δυνατότθτεσ για μία λογικι και ενεργθτικι 
διαμόρφωςθ του ελεφκερου χρόνου. Βαςιηόμενοι ς’ αυτό θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων οφείλει να 
λαμβάνει υπόψθ τθσ τα εξισ: 

α) πρζπει να διαμορφϊςει τισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ με μεγαλφτερο ςυντονιςμό και 
μεγαλφτερθ προςαρμογι προσ τον ελεφκερο χρόνο και, 
β) πρζπει να προςφζρει με διάφορεσ πολιτιςτικζσ προςφορζσ, δυνατότθτεσ μιασ 
ςωςτισ διαμόρφωςθσ του ελεφκερου χρόνου (Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2000). 

 
Επικαιρότθτα 
 
Με τθν αρχι αυτι τθσ «επικαιρότθτασ» υποςτθρίηεται ότι επίκαιρα ερωτιματα και 
προβλιματα πρζπει να αποτελοφν αντικείμενα διδαςκαλίασ ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. Αυτό 
βζβαια δε ςθμαίνει ότι θ παράδοςθ πρζπει να αποκλειςκεί εντελϊσ από τθ δυνατότθτα να 
αποτελεί αντικείμενο τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Διότι θ παράδοςθ από κοινοφ με τθ γενικι 
μόρφωςθ αποτελοφν τθ βάςθ, πάνω ςτθν οποία πρζπει να ςυνδυάηονται επίκαιρα κζματα 
και προβλιματα. 
 
Με άλλα λόγια θ πράξθ τθσ εκπαίδευςθσ εφαρμόηει τθν αρχι τθσ επικαιρότθτασ, όταν 
ςυνδυάηει δφο διδακτικά αξιϊματα:  

α. ανταποκρίνεται ςε ερωτιματα και κζματα, τα οποία προκφπτουν ξαφνικά και, 
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β. δεν παραμελεί κζματα τα οποία δε χάνουν ποτζ τθν επικαιρότθτά τουσ. Για να 
ανταποκρίνεται ςτθν αρχι αυτι θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων πρζπει να αντιδρά με ταχφτθτα 
και ευελιξία ςε ό,τι λείπει και ό,τι ηθτείται. 

 
Διδακτικι επαγωγι 
 
Με τον όρο «διδακτικι επαγωγι» εννοοφμε τθ διαδικαςία εκείνθ κατά τθν οποία από ζνα 
μεγάλο πλικοσ περιεχομζνων επιλζγουμε εκείνα τα οποία κεωροφνται ωσ εντελϊσ 
απαραίτθτα για τθ μάκθςθ. Αν λάβουμε υπόψθ το γεγονόσ ότι τα περικϊρια και θ πίεςθ 
χρόνου είναι πολφ μεγαλφτερα ςε ενιλικεσ ςε ςχζςθ προσ του μακθτζσ, τότε κα πρζπει να 
παραδεχτοφμε ότι θ εφαρμογι τθσ διδακτικισ επαγωγισ ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων γίνεται 
κυρίωσ εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ χρόνου. 
Συγκεκριμζνα, ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, θ διδακτικι επαγωγι πρζπει να προςανατολίηεται 
ςτα ακόλουκα κριτιρια: 

 ςτθ δομι των κινιτρων των εκπαιδευομζνων, 

 ςτα πρακτικά αποτελζςματα τα οποία πρζπει να προκφψουν μετά το πζρασ του 
κφκλου μακθμάτων, 

 ςτισ γνϊςεισ οι οποίεσ πρζπει να προχποκζςουμε ότι υπάρχουν, 

 ςτθν ζκταςθ του χρόνου τθν οποία ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ,  

 ςτο ςθμείο ςτο οποίο βρίςκονται τα όρια ανάμεςα ςτθν διδακτικι επαγωγι και ςε 
μία ανεπίτρεπτθ απλοποίθςθ. 

 
Εφόςον λοιπόν λάβουμε υπόψθ μασ τα κριτιρια αυτά και με βάςθ τουσ ςαφϊσ 
κακοριςμζνουσ και διατυπωμζνουσ ςτόχουσ μπορεί να πραγματωκεί θ διδακτικι επαγωγι. 
 
υμμετοχι των εκπαιδευομζνων 
 
Θ Διδακτικι τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ζχει ςυχνά να αντιμετωπίςει ζνα δίλθμμα. Οι ςχετικζσ 
με το αναλυτικό πρόγραμμα ςυηθτιςεισ ζχουν ωσ αφετθρία τα προςόντα τα οποία πρζπει να 
αποκτιςει το άτομο, για να επιβιϊςει και να ςυμβιϊςει με τουσ άλλουσ, ξεκινοφν δθλαδι από 
τισ απαιτιςεισ τθσ κοινωνίασ προσ τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. Από τθν άλλθ θ Εκπαίδευςθ 
Ενθλίκων δε μπορεί να παραιτθκεί από τον προςανατολιςμό ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, δθλαδι, 
από τθν υποκειμενικότθτα των εκπαιδευομζνων και από τισ ανάγκεσ τουσ. Ο 
προςανατολιςμόσ αυτόσ προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ βρίςκει - μεταξφ άλλων - τθ νομιμοποίθςι 
του ςτο γεγονόσ ότι τα ερευνθτικά δεδομζνα δεν επιτρζπουν οφτε κατ’ ελάχιςτον τθν 
αμφιςβιτθςθ πωσ τόςο τα παιδιά όςο και οι ενιλικοι αντιδροφν πολφ καλφτερα ςε μεκόδουσ 
οι οποίεσ ενκαρρφνουν τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ (Καψάλθσ, Ραπαςταμάτθσ, 2000). 
 
 Μζκοδοι διδαςκαλίασ Ενθλίκων 
 
Δεδομζνου ότι θ εργαςία ςτα πλαίςια τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων διαφζρει 
ουςιαςτικά από τθν ανάλογθ εργαςία θ οποία γίνεται ςτο ςχολείο, θ χριςθ 
ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων μεκόδων του ςχολείου, αποδείχκθκε αν όχι 
ακατάλλθλθ.  
 
Οι βαςικζσ διαφορζσ τόςο ςτισ ανκρωπολογικζσ όςο και ςτισ διδακτικζσ προχποκζςεισ 
ανάμεςα ςτον ανιλικο και τον ενιλικο επιβάλλουν τθ χριςθ διαφορετικϊν μεκόδων. Για το 
λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια υπάρχει ςθμαντικι μετακίνθςθ από τισ παραδοςιακζσ 
μεκόδουσ διδαςκαλίασ προσ τθν εφαρμογι ιδιαίτερων μεκόδων διδαςκαλίασ για τθν 
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. Ωςτόςο, οι παραπάνω διαπιςτϊςεισ, δεν αποκλείουν τθ δυνατότθτα 
μερικζσ τουλάχιςτον μζκοδοι να εφαρμόηονται τόςο ςτθν τυπικι όςο και ςτθν Εκπαίδευςθ 

Μζκοδοι 
διδαςκαλίασ 
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Ενθλίκων. Ππωσ είναι ευνόθτο, οι μζκοδοι διδαςκαλίασ ςτθν περιοχι τθσ Εκπαίδευςθσ 
Ενθλίκων, όπωσ εξάλλου και ςτθν περιοχι τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ, είναι πολλζσ και 
διάφορεσ. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο άλλωςτε μποροφν τόςο θ τυπικι όςο και θ Εκπαίδευςθ 
Ενθλίκων να ανταποκρίνονται ςτισ ποικίλεσ ανάγκεσ των αποδεκτϊν τουσ. Οι μζκοδοι αυτζσ 
κατατάςςονται ςε τρεισ γενικζσ κατθγορίεσ, οι οποίεσ αναφζρονται ακολοφκωσ. 
 
Μζκοδοι παρουςίαςθσ 
 
Οι μζκοδοι αυτζσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν παρουςίαςθ τθσ φλθσ ςτουσ ςπουδαςτζσ από τθν 
πλευρά του εκπαιδευτι. Στθν κατθγορία αυτι ανικουν θ διάλεξθ του εκπαιδευτι, θ ειςιγθςθ 
του εκπαιδευόμενου, θ επίδειξθ κλπ. Το βαςικό κετικό τουσ ςτοιχείο είναι θ δυνατότθτα 
γριγορθσ και ολοκλθρωμζνθσ ενθμζρωςθσ. Σε ςχετικά ςφντομο χρονικό διάςτθμα δθλαδι 
μπορεί να γίνει θ μεταβίβαςθ ενόσ μεγάλου μζρουσ γνϊςεων. Το βαςικό αρνθτικό τουσ 
ςτοιχείο είναι το γεγονόσ ότι δφςκολα κζτουν ςε ενζργεια τθν κριτικι ςκζψθ των 
εκπαιδευομζνων και τθ ςυςχζτιςθ του αντικειμζνου διδαςκαλίασ με άλλα περιεχόμενα και 
άλλεσ γνϊςεισ, ενϊ ελλοχεφει ανά πάςα ςτιγμι ο κίνδυνοσ τθσ πακθτικότθτασ των 
εκπαιδευομζνων. Επειδι οι μζκοδοι αυτζσ είναι από τθ φφςθ τουσ προςανατολιςμζνεσ ςτθν 
φλθ διδαςκαλίασ, κρίνεται ςκόπιμο να ςυμπλθρϊνονται με τισ μεκόδουσ τθσ δεφτερθσ 
κατθγορίασ, ϊςτε να τίκενται ςε λειτουργία οι διαδικαςίεσ ςκζψθσ, θ επεξεργαςία και θ 
οικειοποίθςθ των περιεχομζνων από τθν πλευρά των εκπαιδευομζνων. 
 
Θ κυριότερθ μζκοδοσ τθσ κατθγορίασ αυτισ είναι θ διάλεξθ, μία μζκοδοσ θ οποία 
χρθςιμοποιείται ςτθ διδαςκαλία τόςο τθσ τυπικισ όςο και τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. Οι 
περιςςότερεσ εκδθλϊςεισ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ςτθρίηονται ςτθ διάλεξθ. Θ προτίμθςι 
τθσ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι επιτρζπει ςτον εκπαιδευτι να παρουςιάςει το μάκθμα ςε ζνα 
μικρό ι μεγάλο ακροατιριο. Ωςτόςο δζχεται και ζντονεσ κριτικζσ, κυρίωσ διότι αδυνατεί να 
δραςτθριοποιιςει τα κίνθτρα για μάκθςθ, ιδιαίτερα αν οι ςυμμετζχοντεσ δεν ζχουν τθν 
ευκαιρία να ςυηθτιςουν τα βαςικά τθσ ςθμεία. 
 
Μζκοδοι κακοδιγθςθσ 
 
Είναι οι μζκοδοι, οι οποίεσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν από κοινοφ επεξεργαςία των περιεχομζνων 
από τον εκπαιδευτι και τουσ εκπαιδευόμενουσ. Ο εκπαιδευτισ οργανϊνει και δομεί το 
πρόγραμμα κατά τζτοιον τρόπο, ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι με μεγάλο μζροσ κακοδθγοφμενθσ 
αυτενζργειασ να οδθγοφνται ςτθν επίτευξθ μιασ ςειράσ προδιαγεγραμμζνων ςτόχων. Στθν 
κατθγορία αυτι ανικουν θ εξελικτικι ερωτθματικι μζκοδοσ, θ ςυηιτθςθ, το ςχεδιαςμζνο 
παιχνίδι ρόλων, οι ομαδικζσ εργαςίεσ και οι δραςτθριότθτεσ. 
 
Το βαςικό πλεονζκτθμα των μεκόδων αυτϊν ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι προκφπτουν κοινωνικζσ 
ςχζςεισ και επαφζσ, καλλιεργείται θ επικοινωνία και οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ εκπαιδευτι 
και εκπαιδευόμενων μεταξφ τουσ και δθμιουργοφνται ςτον κακζνα νζοι τρόποι ςκζψθσ και 
νζεσ προοπτικζσ μάκθςθσ. Δίνεται θ δυνατότθτα λοιπόν ςτον εκπαιδευόμενο να ςκζπτεται και 
να ςτοχάηεται γφρω από απόψεισ του ίδιου και των άλλων, αλλά και να παίρνει κζςθ και να 
διατυπϊνει τθν άποψι του, για να μπορεί να ςυμμετζχει ενεργά ςτθ διδαςκαλία. Ο ρυκμόσ 
διδαςκαλίασ προςαρμόηεται ςτθν ομάδα, θ ευελιξία τθσ διδαςκαλίασ είναι εξαςφαλιςμζνθ 
και ο εκπαιδευόμενοσ ζχει πολλζσ και καλζσ δυνατότθτεσ επανατροφοδότθςθσ. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο είναι ςε κζςθ να αντιδράςει γριγορα ςε αδυναμίεσ, αςάφειεσ και δυςκολίεσ τόςο 
τθσ ομάδασ όςο και μεμονωμζνων εκπαιδευόμενων και να παρζμβει εγκαίρωσ, ϊςτε να 
αποτρζψει ανεπικφμθτθ πορεία ι ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ κατά τθ διδαςκαλία. Γενικότερα οι 
ςυγκεκριμζνεσ μζκοδοι προςανατολίηονται ςτθν καλλιζργεια του ςτοχαςμοφ και τθσ κριτικισ 
ςκζψθσ των εκπαιδευόμενων. Είναι ευνόθτο βεβαίωσ ότι οι μζκοδοι αυτζσ είναι περιςςότερο 
απαιτθτικζσ απζναντι ςτον εκπαιδευτι, από τον οποίο αναμζνεται να ενεργοποιεί κατά το 
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δυνατόν όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα, να κατευκφνει τθ διδαςκαλία ζτςι, ϊςτε 
να μποροφν να επιτευχκοφν οι διδακτικοί ςτόχοι και οι ςτόχοι μάκθςθσ, εμφανιηόμενοσ 
παράλλθλα ωσ ιςότιμοσ εταίροσ και όχι ωσ αρχθγόσ. 
 
Θ κυριότερθ μζκοδοσ τθσ κατθγορίασ αυτισ είναι θ ςυηιτθςθ, διάφορεσ μορφζσ τθσ οποίασ 
προτιμϊνται ωσ μζκοδοσ διδαςκαλίασ ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων τόςο από τουσ εκπαιδευτζσ 
όςο και από τουσ εκπαιδευόμενουσ, θ οποία καλό είναι να ςυνοδεφεται πάντα από 
υποςτθρικτικό υλικό, όπωσ φωτοτυπίεσ, ταινίεσ, βίντεο κλπ. Οι ομάδεσ ςυηιτθςθσ μποροφν 
να πάρουν επίςθσ διάφορεσ μορφζσ, π.χ. να κακοδθγοφνται από τον εκπαιδευτι, να 
λειτουργεί ο εκπαιδευτισ ωσ ςφμβουλοσ ι και να εργάηονται από μόνοι τουσ οι 
εκπαιδευόμενοι. Ωςτόςο, οφείλουμε να επιςθμάνουμε ότι θ ςυηιτθςθ μπορεί εφκολα να 
εκφυλιςκεί ςε μία δραςτθριότθτα χωρίσ ςτόχουσ. Για το λόγο αυτό πρζπει να είναι 
κακοριςμζνοσ ο ςκοπόσ τθσ ομάδασ, πριν να χρθςιμοποιθκεί ωσ μζκοδοσ διδαςκαλίασ 
(Καψάλθσ, Ραπαςταμάτθσ, 2000). 
 
Μζκοδοι ανακάλυψθσ 
 
Οι μζκοδοι αυτζσ βοθκοφν τουσ εκπαιδευόμενουσ να ακολουκοφν μία διαδικαςία 
πνευματικισ και νοθτικισ εξερεφνθςθσ, κυρίωσ με αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ, αλλά και με 
διάφορεσ μορφζσ παιχνιδιοφ. Είναι ευνόθτο ότι οι μζκοδοι αυτζσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν 
ατομικι επεξεργαςία του υλικοφ από κάκε εκπαιδευόμενο, δθλαδι όχι ςτθν ομαδικι, αλλά 
ςτθν ατομικι μάκθςθ. Στθν ομάδα των μεκόδων αυτϊν ανικουν οι ατομικζσ εργαςίεσ, οι 
αςκιςεισ επανάλθψθσ, θ αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ. Χαρακτθριςτικά των μεκόδων αυτϊν 
είναι θ άςκθςθ ικανοτιτων και δεξιοτιτων, θ απόκτθςθ αςφάλειασ από τθν πλευρά των 
εκπαιδευομζνων κατά τθν επαφι τουσ με ό,τι ζχουν μάκει, θ πρακτικι εφαρμογι και θ 
μεταβίβαςθ τθσ μάκθςθσ. 
 
Από τθν άλλθ πλευρά, το κφριο μειονζκτθμα των μεκόδων αυτϊν είναι το γεγονόσ ότι πολλζσ 
φορζσ λειτουργοφν κατά τρόπο μθχανιςτικό, δίνουν ελάχιςτα ι κακόλου ερεκίςματα για 
ςκζψθ και δεν προωκοφν τθν επικοινωνία και τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ μεταξφ των 
εκπαιδευομζνων. Επίςθσ, ατομικζσ δυςκολίεσ μάκθςθσ είναι πολφ δφςκολο να εντοπιςκοφν. 
Οι μζκοδοι αυτζσ είναι από τθ φφςθ τουσ προςανατολιςμζνεσ ιςχυρά ςτθν άςκθςθ και τθν 
επανάλθψθ και ζχουν ωσ βάςθ τθν αυτενζργεια και τθ διάκεςθ κάκε εκπαιδευόμενου να 
εργαςκεί μόνοσ του. Ρρζπει ωςτόςο οι αςκιςεισ να είναι ςφντομεσ, να γίνονται ςε μικρά 
βιματα και να αναφζρονται πάντα ςε ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ και περιοχζσ γνϊςεων. 
Χρειάηεται, δθλαδι, θ εφαρμογι του απλοφ κανόνα ότι πρζπει να αςκοφμε ςυχνά, αλλά 
ςφντομα. Τα λάκθ πρζπει να διορκϊνονται αμζςωσ, διότι είναι πολφ δφςκολο να απαλειφκεί 
κάτι λανκαςμζνο, το οποίο ζχει παγιωκεί με τθν άςκθςθ. 
 
Οφείλουμε να ςθμειϊςουμε ότι θ ςειρά παρουςίαςθσ των τριϊν ομάδων μεκόδων δεν 
υποδθλϊνει τθν ιεραρχικι τουσ κατάταξθ. Πλεσ οι μζκοδοι είναι χριςιμεσ και ςυμβάλλουν 
ςτθν επιτυχία τθσ διδαςκαλίασ. Οφτε εφαρμόηονται βεβαίωσ ξεχωριςτά και μεμονωμζνα και 
με ςυγκεκριμζνθ και κακοριςμζνθ ςειρά. Θ εφαρμογι τουσ εξαρτάται από τθ φφςθ των 
περιεχομζνων διδαςκαλίασ, από τθ διδακτικι περίςταςθ και από τθν ομάδα των 
εκπαιδευομζνων. Για παράδειγμα, μία διάλεξθ μπορεί να ςυμπλθρϊνεται από μία ςυηιτθςθ 
ι μία ςυηιτθςθ ςτο χϊρο διδαςκαλίασ μπορεί να ολοκλθρϊνεται με μία ςυνοπτικι ειςιγθςθ. 
Ο ςυνδυαςμόσ διαφόρων μεκόδων αποδεικνφεται πολφ αποτελεςματικόσ ιδιαίτερα ςτθν 
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, διότι δραςτθριοποιεί τα κίνθτρα μάκθςθσ των Ενθλίκων και 
αποφεφγεται θ μονοτονία, θ οποία ςυνικωσ τουσ κουράηει.  
 
Συνοψίηοντασ, κα μποροφςαμε να ςθμειϊςουμε ότι θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων οφείλει να ζχει 
ωσ επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο χωρίσ αυτό να ςθμαίνει βζβαια ότι παραγκωνίηουμε τον 
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εκπαιδευτι, ο οποίοσ διαδραματίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν οργανωμζνθ μάκθςθ (Καψάλθσ, 
Ραπαςταμάτθσ, 2000). 
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ  

Συμμετζχετε ςτο πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ Συνδικαλιςτϊν Ενθλίκων. Ρροςπακιςτε να 
καταγράψετε ςε 200-250 λζξεισ:  
α) Τθ μορφι ι τισ μορφζσ μάκθςθσ Ενθλίκων που χρθςιμοποιικθκαν ςτο πρόγραμμα,  
β) τουσ ςτόχουσ που ζχετε κζςει παρακολουκϊντασ το πρόγραμμα ςε ςχζςθ με τισ βαςικζσ 
διδακτικζσ αρχζσ, 
γ) τισ δυςκολίεσ που ςυναντάτε από τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο πρόγραμμα,  
δ) τισ διδακτικζσ προςδοκίεσ ςασ από το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα. 

 
 
 
 
Αφοφ μελετιςετε το υλικό του δεφτερου μζρουσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ είναι ςθμαντικό να 
ζχετε ιδθ κατανοιςει: 

 Τισ βαςικζσ διαφορζσ μεταξφ των προτεινόμενων κεωριϊν και μορφϊν μάκθςθσ 
Ενθλίκων και τθ ςχζςθ τουσ με τθ μάκθςθ. 

 Τθν ζννοια τθσ αυτοκατευκυνόμενθσ μάκθςθσ. 

 Τθ διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςτθ μάκθςθ μζςω εμπειρίασ και ςτθν εξατομικευμζνθ 
μάκθςθ. 

 Τθν κριτικι, θ οποία ζχει αςκθκεί. 

 Τισ βαςικζσ διδακτικζσ αρχζσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και τισ ςυνκικεσ υπό τισ 
οποίεσ αυτζσ αναπτφχκθκαν. 

 
Συμπεράςματα 

 
Οι γριγορεσ και απρόςμενεσ αλλαγζσ που ςυναντϊνται ςτουσ τομείσ τθσ τεχνολογίασ και τθσ 
οικονομίασ ζχουν δθμιουργιςει ςτον κοινωνικό και επαγγελματικό χϊρο ςυνκικεσ και 
απαιτιςεισ διαφορετικζσ από αυτζσ που είχαν επικρατιςει μζχρι ςιμερα. Θ νζα αυτι 
κατάςταςθ απαιτεί προςαρμογι ςτισ αλλαγζσ αυτζσ και υπογραμμίηει τθν ανάγκθ 
εμπλουτιςμοφ των γνϊςεων του ατόμου. Ζρευνεσ και εμπειρικζσ αναλφςεισ που ζχουν 
πραγματοποιθκεί κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ επιβεβαιϊνουν τθν επιςτθμονικι κεωρία, 
ςφμφωνα με τθν οποία θ εκπαίδευςθ ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν ανάπτυξθ, ςτθν προϊκθςθ 
τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, ςτθ βελτίωςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ και τθσ απαςχολθςιμότθτασ, 
αλλά και ςτθν προςωπικι ολοκλιρωςθ του ατόμου. 
 
Μια από τισ βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων είναι οι ριηικζσ 
αλλαγζσ ςτισ μορφζσ τθσ εργαςίασ. Χρειάηεται ςυνεχισ ανανζωςθ των μεκόδων, αδιάκοπθ 
εξειδίκευςθ ςε νζεσ ειδικότθτεσ, προςαρμοςτικότθτα τθσ απαςχόλθςθσ ςτισ εξελίξεισ. 
Αποτζλεςμα είναι θ ανάδυςθ τθσ ανάγκθσ για βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που προςφζρουν οι 
εργαηόμενοι, αλλά και για ςυνεχι προςαρμογι τουσ ςτα μεταβαλλόμενα επαγγελματικά 
πλαίςια. Αυτό γίνεται ακόμθ πιο επιτακτικό κακϊσ, λόγω τθσ διαρκοφσ εξζλιξθσ τθσ επιςτιμθσ 
και τθσ τεχνολογίασ, οι επαγγελματικζσ γνϊςεισ απαξιϊνονται γριγορα. Από τθν άλλθ, οι ίδιεσ 
αυτζσ οικονομικζσ μεταβολζσ οδθγοφν ςθμαντικό τμιμα του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν 
ανεργία. Και ιδιαίτερα, πλιττονται εκείνοι που δεν ζχουν επαρκι μορφωτικά εφόδια. 
Επόμενο λοιπόν είναι να προςδοκάται θ κατάρτιςθ για να ςυμβάλει ςτθν αντιμετϊπιςθ του 
προβλιματοσ. 
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Ρρόςκετα, ςτο κοινωνικό-πολιτιςμικό επίπεδο ςυμβαίνουν εξίςου ςθμαντικζσ αλλαγζσ, που 
και αυτζσ με τθ ςειρά τουσ προκαλοφν ανάγκεσ εκπαίδευςθσ. Αρχικά, οι ςαρωτικζσ 
μετακινιςεισ πλθκυςμϊν ςυνεπάγονται τθν ανάγκθ προςαρμογισ των μεταναςτϊν, των 
παλιννοςτοφντων και των προςφφγων ςτισ νζεσ κοινωνίεσ. Επίςθσ, θ ζνταςθ του φαινομζνου 
του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, που αφορά κατθγορίεσ πλθκυςμϊν, όπωσ οι εκνικζσ και 
πολιτιςμικζσ μειονότθτεσ, οι φυλακιςμζνοι και αποφυλακιςμζνοι, τα άτομα με ειδικζσ 
ανάγκεσ, οι χριςτεσ ναρκωτικϊν, κ.α., κζτει το ηιτθμα τθσ επεξεργαςίασ τρόπων πλθρζςτερθσ 
ςυμμετοχισ τουσ ςτο κοινωνικό και πολιτιςμικό γίγνεςκαι. Ραράλλθλα, θ κρίςθ που 
χαρακτθρίηει τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ τισ παραδοςιακζσ κοινωνικζσ δομζσ (οικογζνεια, 
κοινωνικζσ ςχζςεισ, τοπικζσ κοινωνίεσ, ςυλλογικζσ οργανϊςεισ), αλλά και τισ ςτακερζσ αξίεσ, 
ζχει ωσ επακόλουκο ότι ολοζνα περιςςότεροι άνκρωποι χρειάηεται να κακορίςουν μόνοι τθν 
πορεία τουσ μζςα ςε αβζβαιεσ ςυνκικεσ, γεγονόσ που τουσ οδθγεί ςτθν αναηιτθςθ 
μορφωτικϊν εφοδίων για να αντεπεξζλκουν. Επιπλζον, θ αυξανόμενθ ςυμμετοχι των 
γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ κζτει το ηιτθμα όχι μόνο τθσ κατάρτιςισ τουσ, αλλά και τθσ 
εκπαίδευςθσ του ηευγαριοφ προκειμζνου να αντιμετωπίςουν δθμιουργικά τισ αλλαγζσ.  
 
Εξαιτίασ όλων αυτϊν, διογκϊνεται θ κοινωνικι ηιτθςθ για εκπαίδευςθ και επαγγελματικι 
κατάρτιςθ. Κάκε ενιλικασ χρειάηεται να μπορεί, ςε διάφορεσ φάςεισ τθσ ηωισ του, να ζχει 
πρόςβαςθ ςε νζεσ, γενικζσ και ειδικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, που να του επιτρζπουν να 
ενεργοποιείται ςε πολλαπλά πεδία δράςθσ, να εξελίςςεται, να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ 
και να αυτοκακορίηεται. Ωςτόςο, θ παρεχόμενθ ςιμερα εκπαίδευςθ δε ςυμβαδίηει, ςε 
γενικζσ γραμμζσ, με τισ δθμιουργοφμενεσ ςε κακθμερινι βάςθ απαιτιςεισ. Μία νζα λοιπόν 
μορφι μάκθςθσ επιβάλλεται εκ των πραγμάτων, που κα παρζχει ςφγχρονεσ πλθροφορίεσ και 
γνϊςεισ, κα είναι προςιτι ςε όλουσ και κα διαρκεί διά βίου. 
 
Ωσ ζνασ βαςικόσ κεςμόσ διά βίου μάκθςθσ τόςο ςε διεκνζσ όςο και ςε εκνικό επίπεδο 
αναγνωρίηεται θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. Θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων παρζχει και εγγυάται τισ 
γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που κεωροφνται απαραίτθτεσ προκειμζνου να είναι ςε κζςθ το 
άτομο να παρακολουκεί τισ αλλαγζσ και τισ εξελίξεισ ςε μια κοινωνία, όπου αυτζσ 
ςυντελοφνται ςε όλουσ τουσ τομείσ με ταχφτατουσ ρυκμοφσ. 
 
Πςον αφορά ςτθ χϊρα μασ, θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων είναι ζνα πεδίο αναπτυςςόμενο, όπου τα 
τελευταία χρόνια γίνονται προςπάκειεσ ςυντονιςμοφ των φορζων και ποιότθτασ των 
προςφερόμενων προγραμμάτων. Κεςπίηονται δομζσ και προδιαγραφζσ για να αςχολοφνται 
με τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων φορείσ και πρόςωπα με κατάλλθλθ εκπαίδευςθ και υποδομι, 
ϊςτε τα προγράμματα που προςφζρουν να είναι αποτελεςματικά και οι εκπαιδευόμενοι να 
επωφελοφνται ουςιαςτικά ςε γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και κατάρτιςθ. Ωςτόςο, το ερϊτθμα που 
τίκεται είναι, με ποιο τρόπο κα μποροφςε να προςεγγιςτεί ο ςτόχοσ που ετζκθ από το 
Συμβοφλιο τθσ Λιςςαβόνασ για αφξθςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςε διάφορεσ δράςεισ τθσ 
Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ςτο 10%. Ζνασ πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ είναι θ ανάπτυξθ 
προγραμμάτων εκπαίδευςθσ, τα οποία κα καλφπτουν τισ πραγματικζσ επαγγελματικζσ 
ανάγκεσ, αλλά και τισ προςωπικζσ αναηθτιςεισ των εκπαιδευομζνων. Αυτό βζβαια ςτθν 
πράξθ ςθμαίνει ότι απαιτείται θ φπαρξθ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ και 
διερεφνθςθ αυτϊν των αναγκϊν. 
 
Επίςθσ, τα προγράμματα εκπαίδευςθσ κα πρζπει να χαρακτθρίηονται από μια ευελιξία, 
επιτρζποντασ ςτον εκπαιδευτικό να εμπλζκεται ενεργά ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, κακϊσ 
και από καινοτόμα ςτοιχεία. Οι καινοτομίεσ αναφζρονται τόςο ςτισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ 
αλλά πολφ περιςςότερο ςτον προςανατολιςμό των προγραμμάτων, ο οποίοσ δεν πρζπει να 
περιορίηεται ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ αλλά οι καινοτομίεσ κα πρζπει να εντάςςουν και 
ςτοιχεία καλλιζργειασ δεξιοτιτων, όπωσ θ κοινωνικι κατάρτιςθ, θ ικανότθτα επικοινωνίασ και 
γενικότερα ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ του εκπαιδευόμενου (Rogers, 1999). Ραράλλθλα 
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κα πρζπει θ ποςοτικι αφξθςθ των προγραμμάτων Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων να ςυνοδευτεί και 
από μια ποιοτικι βελτίωςι τουσ, όςον αφορά τόςο το επίπεδο περιεχόμενθσ κατάρτιςθσ όςο 
και τθν ςφνδεςι τουσ με τισ οικονομικζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ. Κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ 
βαρφτθτα όχι μόνο ςτθν ενίςχυςθ τθσ εξωτερικισ ςυνοχισ του ςυςτιματοσ τθσ Εκπαίδευςθσ 
Ενθλίκων, αλλά και τθσ εςωτερικισ ςυνοχισ του, θ οποία χαρακτθρίηεται από αντικζςεισ και 
αντιφάςεισ που προκφπτουν από τθν αφξουςα ιδιωτικοποίθςθ και εμπορευματοποίθςθ. Θ 
αγορά δεν αφορά μόνο τουσ καταρτιηόμενουσ, αλλά και τουσ φορείσ κατάρτιςθσ με ό,τι αυτό 
ςυνεπάγεται, όπωσ αλλοτρίωςθ και αποξζνωςθ των εκπαιδευτϊν από το ζργο τουσ. 
 
H Εκπαίδευςθ Ενθλίκων κα γίνει ελκυςτικι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ αν οι εκπαιδευόμενοι 
ςυμμετζχουν ςε όλο το φάςμα των διαδικαςιϊν ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του 
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και οι διαδικαςίεσ αποςκοποφν να αναπτφςςουν τθν κριτικι 
ςκζψθ των εκπαιδευομζνων, τισ βαςικζσ ικανότθτζσ τουσ, όπωσ είναι θ δθμιουργικότθτα, θ 
ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων, θ επικοινωνιακι ικανότθτα. Γενικά, κα τουσ προςφζρει 
ικανότθτεσ χριςιμεσ όχι μόνο για τθ δουλειά, αλλά και για τον πυρινα τθσ ηωισ τουσ. Οι 
καταρτιηόμενοι κα είναι ςε κζςθ να αναπτφςςουν τθ δεξιότθτα τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων ι 
τθσ δθμιουργικότθτασ και να απαιτοφν εφόδια που μποροφν να τουσ βοθκοφν ανεξάρτθτα 
από τθ δουλειά που κάνουν. 
 
Τζλοσ, κα πρζπει να κεωριςουμε ότι θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων ζχει ζνα κοινωνικό και 
πολιτιςμικό προςανατολιςμό, χωρίσ να είναι μόνο κατάρτιςθ. Είναι ζνα πεδίο 
αναπτυςςόμενο, εφοδιαςμζνο με κοινωνικι ηιτθςθ και, για μερικά ακόμθ χρόνια, με 
χρθματοδότθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Με τθ διαμόρφωςθ και τθ κζςπιςθ ςτακερϊν 
δομϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν φπαρξθ και υποςτιριξθ των κατάλλθλων φορζων (ποιοτικά και 
ποςοτικά) κα είμαςτε ςε κζςθ να δθμιουργιςουμε μία επαγγελματικι κουλτοφρα 
Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. 
 
Ραράλλθλα κείμενα 
 
Ραράλλθλο κείμενο 1 
 
Ενιλικεσ εκπαιδευόμενοι - βαςικά χαρακτθριςτικά. 
Κόκκοσ, Α. (2005), Εκπαίδευςθ Ενθλίκων: «Ανιχνεφοντασ το πεδίο», Ακινα: Μεταίχμιο. 
Κφριο χαρακτθριςτικό των ενιλικων εκπαιδευόμενων είναι θ ενθλικιότθτα τουσ.  
 
Πχι ιδωμζνθ ςτενά μζςα από τθν ζννοια τθσ θλικίασ αλλά κυρίωσ μζςα από τθν ζννοια τθσ 
ωριμότθτασ, από τθν τάςθ για αυτοκακοριςμό και αυτοεκπλιρωςθ τουσ κακϊσ και τθσ 
ενεργισ ςυμμετοχισ και διαμόρφωςθσ των ςυνκθκϊν που τουσ αφοροφν (Κόκκοσ, 2005).  
Μζςα από αυτι τθν κεϊρθςθ των Ενθλίκων μποροφμε να προχωριςουμε και ςτθν 
καταγραφι των βαςικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν ςαν εκπαιδευόμενοι.  
 
Οι ενιλικοι λόγω τθσ θλικίασ και τθσ κοινωνικισ τουσ κατάςταςθσ βρίςκονται ςτο επίκεντρο 
αλλαγϊν που ςυμβαίνουν ςτθ ηωι τουσ, ςτθ διανοθτικι ςφαίρα, ςτθ φυςικι κατάςταςθ, ςτισ 
ςχζςεισ και τα ενδιαφζροντα. Λόγω τθσ μζχρι τϊρα πορείασ τουσ ςτθ ηωι αλλά και τθσ 
ανάγκθσ προςαρμογισ τουσ ςτισ ςυνκικεσ διακζτουν ιδθ εμπειρίεσ και γνϊςεισ και ζχουν 
ιδθ διαμορφωμζνεσ ςτάςεισ και αντιλιψεισ που κακορίηουν τθ ςυμπεριφορά τουσ (Κόκκοσ, 
2005). Θ κεϊρθςθ των προθγοφμενων χαρακτθριςτικϊν αναπόφευκτα μασ κάνει να 
ςκεφτοφμε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ζνασ ενιλικασ κα επιςτρζψει ςτθν εκπαίδευςθ.  
 
Θ τάςθ αυτοκακοριςμοφ αλλά και θ ανάγκθ για εξζλιξθ και ανζλιξθ μζςα ςτθν κοινωνία που 
δραςτθριοποιοφνται, αποτελεί το κυριότερο κίνθτρο για τθν επιςτροφι τουσ ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία. Επιλζγουν να παρακολουκιςουν ζναν εκπαιδευτικό κφκλο 
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προκειμζνου ο κακζνασ να εκπλθρϊςει μια ανάγκθ που πθγάηει από τα παραπάνω 
χαρακτθριςτικά. Για το λόγο αυτό και οι προςδοκίεσ από το πρόγραμμα που κα 
παρακολουκιςουν είναι ςυγκεκριμζνεσ και προδιαγεγραμμζνεσ, και ζχουν να κάνουν με τουσ 
γενικότερουσ ςτόχουσ και επιδιϊξεισ που ζχουν κζςει ςτα πλαίςια τθσ κοινωνικισ, 
επαγγελματικισ και προςωπικισ τουσ εξζλιξθσ.  
 
Θ ςυμμετοχι τουσ όμωσ δεν είναι απρόςκοπτθ. Θ κοινωνικι τουσ ηωι και οι υποχρεϊςεισ 
τουσ εκτόσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ περιορίηουν τθ ςυμμετοχι χωρίσ προβλιματα και 
παρεμβολζσ. Οι ςυνκικεσ είναι τζτοιεσ που πολλζσ φορζσ οι εκπαιδευόμενοι μοιάηουν να 
κάνουν αγϊνα δρόμου προκειμζνου να προλάβουν να εκπλθρϊςουν όλεσ τισ υποχρεϊςεισ 
τουσ αλλά και να ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα που επζλεξαν. Συμμετζχουν με κυςίεσ 
πολλζσ φορζσ ςτα προγράμματα αλλά ζχουν τθν προςδοκία πωσ κα εφοδιαςτοφν με τισ 
απαραίτθτεσ γνϊςεισ προκειμζνου να αιςκανκοφν πωσ εκπλθρϊνουν το ςτόχο που ζκεςαν 
επιλζγοντασ το πρόγραμμα. 
 
Οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι ςυνικωσ ζχουν ιδθ ςυμμετάςχει ςε προθγοφμενεσ διαδικαςίεσ 
μάκθςθσ, πράγμα που τουσ ζχει ιδθ εφοδιάςει με προςωπικοφσ, προςαρμοςμζνουσ και 
διαμορφωμζνουσ τρόπουσ μάκθςθσ. Κακζνασ μακαίνει με το δικό του τρόπο, βάςει των 
ιδιαίτερων ικανοτιτων και εμπειριϊν του (Rogers 2002). Ο τρόποσ αυτόσ μπορεί να 
αποτελζςει εμπόδιο ςτθν εκπαίδευςθ του ςαν ενιλικασ αλλά μπορεί και να επιδράςει κετικά. 
Μετά από τθν καταγραφι των προθγοφμενων βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν κα μποροφςαμε να 
ςυνοψίςουμε πωσ οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι προςζρχονται ςτθν εκπαίδευςθ ορμϊμενοι 
από προςωπικά κίνθτρα, ζχοντασ ιδθ διαμορφωμζνεσ αντιλιψεισ και προςωπικοφσ τρόπουσ 
μάκθςθσ αλλά και ανταγωνιςτικά ενδιαφζροντα. 
Αντιπαρακζτοντασ τα χαρακτθριςτικά των ενιλικων εκπαιδευόμενων με τθν αντίλθψθ που 
ζχουμε για τουσ ανιλικουσ εκπαιδευόμενουσ κα μποροφςαμε να εντοπίςουμε τθν κφρια 
διαφορά τουσ ςτα κίνθτρα που τουσ ωκοφν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Τουσ ςυναντάμε 
ςυνικωσ μζςα ςτο τυπικό ςφςτθμα εκπαίδευςθσ ςτθν προςπάκεια να ολοκλθρϊςουν τθ 
βαςικι εκπαίδευςθ, ςυνικωσ κάτω από τον προςτατευτιςμό και τθν «ομπρζλα» τθσ 
οικογζνειασ. Άλλεσ φορζσ είναι οι ςυμμετζχοντεσ ςε εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ γιατί «ζτςι 
πρζπει» με βάςθ τισ αξίεσ και αντιλιψεισ που υπάρχουν ςτθν κοινωνία μζςα ςτθν οποία 
εντάςςονται. Ζτςι θ τάςθ για φυγι από τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι ζντονθ μιασ και 
ζχει ζνα χαρακτιρα «υποχρεωτικό». Θ ανεμελιά και θ παιδικότθτα ςυνικωσ λειτουργεί ωσ 
άλλοκι για τισ παραςπονδίεσ των ανιλικων μακθτϊν. Αντίκετα οι ενιλικοι ςυνειδθτά 
βρίςκονται ςτθν εκπαίδευςθ τθν οποία κεωροφν τμιμα τθσ προςωπικισ τουσ εξζλιξθσ και 
αλλαγισ. Ο τρόποσ και θ προδιάκεςθ με τθν οποία ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα επθρεάηει 
και τον τρόπο με τον οποίο αντιδροφν ςτο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Για τον ανιλικο πολλζσ 
φορζσ αυτζσ οι γνϊςεισ είναι πρωτάκουςτεσ ι μοιάηουν αποκομμζνεσ από τισ άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ και τισ επικυμίεσ τουσ. Αντίκετα οι ενιλικεσ επιλζγουν το πρόγραμμα 
ςπουδϊν γιατί ανταποκρίνεται ςτισ προςωπικζσ τουσ ανάγκεσ. Τζλοσ, θ ςυμμετοχι τουσ και ο 
τρόποσ που αντιλαμβάνονται και επεξεργάηονται οι δφο κατθγορίεσ τα ερεκίςματα τθσ τάξθσ 
είναι διαφορετικόσ. Οι ενιλικοι μοιάηουν να το επεξεργάηονται πιο δυναμικά εφαρμόηοντασ 
και προςαρμόηοντασ αυτά που χρειάηονται ςτθν κακθμερινότθτα τουσ, ι ςυνδυάηοντασ τα 
όςα μακαίνουν με αυτά που ιδθ ξζρουν. 
 
Ραράλλθλο κείμενο 2 
 
Κόκκοσ, Α. (2005), Εκπαίδευςθ Ενθλίκων: «Ανιχνεφοντασ το πεδίο», Ακινα, Μεταίχμιο. 
Ο ςυγγραφζασ, βαςιςμζνοσ ςτθν πείρα του ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, προςεγγίηει 
ενδελεχϊσ τα βαςικά ηθτιματα του πεδίου.  
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Στο πρϊτο μζροσ αναλφονται αρχικά οι ζννοιεσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, τθσ Δια βίου 
Μάκθςθσ και τθσ Συνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ. Στθ ςυνζχεια ςχολιάηονται οι 
κυριότερεσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ του φαινομζνου τθσ μάκθςθσ ςτουσ ενιλικεσ και 
διατυπϊνονται οι προχποκζςεισ για τθν αποτελεςματικι Εκπαίδευςθ Ενθλίκων.  
 
Το δεφτερο μζροσ του βιβλίου επικεντρϊνεται ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα όπου 
διερευνάται θ ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ άτυπεσ και τυπικζσ μορφζσ εκπαίδευςθσ, 
παρουςιάηεται το εκνικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ εκπαιδευτϊν και εξετάηεται κατά πόςο θ 
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων μπορεί να αποτελζςει επαγγελματικό πεδίο. 
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Κεφάλαιο 6 του Δθμιτρθ Βεργίδθ 

Οι πολιτικζσ Ανάπτυξθσ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ ςτθν Ευρϊπθ και ςτθν 

Ελλάδα 

 
Σκοπόσ: 
 
Σκοπόσ του κεφαλαίου είναι να παρουςιάςουμε κριτικά τισ βαςικζσ επιλογζσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ ςτο πεδίο τθσ δια βίου μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ 
ενθλίκων και τθν εφαρμογι τουσ ςτθν Ελλάδα. 
 
Ρροςδοκϊμενα αποτελζςματα: 
 
Τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα από τθ ςυςτθματικι μελζτθ του κεφαλαίου 
αυτοφ είναι : 

 Να αναγνωρίηετε τισ βαςικζσ επιλογζσ τθσ ευρωπαϊκισ 
πολιτικισ για τθ δια βίου μάκθςθ. 

 Να γνωρίηετε τουσ κυριότερουσ τρόπουσ εφαρμογισ και 
πρόςλθψθσ των ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν ςτο πεδίο τθσ δια βίου 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτθν Ελλάδα. 

 Να ςυνδζετε τθ δια βίου εκπαίδευςθ ενθλίκων με τον κόςμο 
τθσ εργαςίασ. 

 
Λζξεισ - Κλειδιά: 
 

 Δια βίου μάκθςθ. 

 Δια βίου εκπαίδευςθ. 

 Ευρωπαϊκι εκπαιδευτικι πολιτικι. 
 
 
 

Σκοπόσ 

 

Ζννοιεσ κλειδιά 

 

Ρροςδοκϊμενα 
αποτελζςματα 
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Ειςαγωγι 
 
Ιδθ από το 1995 θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει υιοκετιςει ωσ κεντρικό άξονα τθσ 
εκπαιδευτικισ τθσ πολιτικισ τθν ανάπτυξθ τθσ δια βίου μάκθςθσ. Στο 
ςτρατθγικό πλαίςιο για τθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ 
εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ για τθν περίοδο από το 2010 ζωσ το 2020 
(«ΕΚ 2020»), προβλζπεται ότι «… θ δια βίου μάκθςθ κα πρζπει να κεωρείται 
ωσ κεμελιϊδθσ αρχι ςτθν οποία κα βαςίηεται ολόκλθρο το πλαίςιο, το οποίο 
ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε να καλφπτει κάκε είδουσ μάκθςθ - τυπικι, μθ τυπικι και 
άτυπθ - ςε όλα τα επίπεδα: από τθν προςχολικι και τθν πρωτοβάκμια 
εκπαίδευςθ ζωσ τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ 
και τθν εκπαίδευςθ των ενθλίκων.» (ΕΕ 2009/C 119/02). 
 
Θ μετατόπιςθ τθσ ζμφαςθσ από τθν εκπαίδευςθ ςτθ μάκθςθ ςθματοδοτεί τθν ζμφαςθ ςτα 
μακθςιακά αποτελζςματα, που με ευκφνθ του κάκε πολίτθ, και όχι πλζον μόνο των 
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων, επιτυγχάνονται είτε διαμζςου τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ, είτε δια 
μζςου τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ και τθσ άτυπθσ μάκθςθσ. Άμεςο ςυνεπακόλουκο αυτισ 
τθσ μετατόπιςθσ είναι αφενόσ θ ζμφαςθ ςτθν αναγνϊριςθ και πιςτοποίθςθ των μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων, αφετζρου θ αφξθςθ των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων. Ρράγματι, όπωσ 
επιςθμαίνεται «… τα άτομα με τα χαμθλότερα επίπεδα αρχικισ εκπαίδευςθσ, τα άτομα που 
ηουν ςε αγροτικζσ περιοχζσ και τα άτομα με αναπθρία είναι ςε όλεσ τισ χϊρεσ εκείνα με τισ 
λιγότερεσ πικανότθτεσ ςυμμετοχισ *ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ+.» (EE COM, 2006).  
 
Συνεπϊσ ςτο πεδίο αυτό θ παρζμβαςθ των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων είναι αναγκαία για 
τθν υποςτιριξθ τθσ εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων και για τθν αντιμετϊπιςθ των 
εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων. Στθ χϊρα μασ, οι δραςτθριότθτεσ τθσ δια βίου μάκθςθσ και 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων παραμζνουν περιοριςμζνεσ, ςε ςφγκριςθ με τον ευρωπαϊκό μζςο όρο. 
Ωςτόςο, ςταδιακά κεμελιϊνονται οι προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ δια βίου μάκθςθσ 
και εκπαίδευςθσ ενθλίκων: εκπαιδεφτθκαν και πιςτοποιικθκαν εκπαιδευτζσ ενθλίκων, 
εκπονικθκαν κατάλλθλα εκπαιδευτικά υλικά, κεςμοκετικθκε το επαγγελματικό περίγραμμα 
του εκπαιδευτι ενθλίκων και οργανϊνονται προγράμματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων με υψθλζσ 
προδιαγραφζσ. Ραράλλθλα λειτουργοφν Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτο πεδίο 
τθσ δια βίου μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςε οριςμζνα Ρανεπιςτιμια και κυρίωσ ςτο 
Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο. 
 
Θ ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων με τον κόςμο τθσ εργαςίασ επιχειρικθκε ςυςτθματικά 
από τθ δεκαετία του 1990. Οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ (ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ) απζκτθςαν 
ςθμαντικό ρόλο ςτο πεδίο αυτό ςυνδυάηοντασ τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ με τθ μελζτθ και 
τθν ζρευνα ςτο πεδίο, κακϊσ και με τθν εκπαίδευςθ ςυνδικαλιςτικϊν ςτελεχϊν. 
Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τρεισ ενότθτεσ. Στθν πρϊτθ ενότθτα κα εξετάςουμε  τισ βαςικζσ 
επιλογζσ τθσ ευρωπαϊκισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ για τθ δια βίου μάκθςθ και εκπαίδευςθ 
ενθλίκων. 
 
Στθ δεφτερθ ενότθτα κα αναφερκοφμε ςτισ βαςικζσ εξελίξεισ τθσ δια βίου μάκθςθσ και 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτθν Ελλάδα. 
 
Θ τρίτθ ενότθτα αναφζρεται ςτθ ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων με τον κόςμο τθσ 
εργαςίασ. 
 
 
 

Ειςαγωγικζσ 
παρατθριςεισ 
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 Θ πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ Δια Βίου Μάκθςθ 
 
Το 2000 ςε «Υπόμνθμα ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ηωισ» οι υπθρεςίεσ τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων διευκρίνιςαν 
τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ θ δια βίου μάκθςθ αποτελεί μια από τισ πρϊτεσ 
προτεραιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ:  
 

«Η Ευρϊπθ ζχει κινθκεί προσ τθν κοινωνία και τθν οικονομία που βαςίηεται ςτθ γνϊςθ. 
Περιςςότερο από ποτζ κατά το παρελκόν θ πρόςβαςθ ςε ςφγχρονεσ πλθροφορίεσ και 
γνϊςεισ μαηί με τα κίνθτρα και τθν ικανότθτα να χρθςιμοποιεί κανείσ ζξυπνα και προσ δικό 
του όφελοσ, κακϊσ και προσ όφελοσ τθσ κοινωνίασ ςτο ςφνολό τθσ αυτοφσ τουσ πόρουσ 
αποτελοφν τθ βάςθ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ευρϊπθσ και για τθ 
βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και τθσ προςαρμοςτικότθτασ του εργατικοφ 
δυναμικοφ. 
Οι ςθμερινοί Ευρωπαίοι ηουν ςε ζνα πολφπλοκο κοινωνικό και πολιτικό κόςμο. 
Περιςςότερο από ποτζ κατά το παρελκόν τα άτομα κζλουν να κάνουν μόνα τουσ τα ςχζδια 
για τθ ηωι τουσ, να ςυμμετζχουν πιο ενεργά ςτθν κοινωνία και να μάκουν να ηουν κετικά 
μζςα ςε ζνα περιβάλλον πολιτιςτικισ, εκνικισ και γλωςςικισ πολυμορφίασ. Η εκπαίδευςθ 
υπό τθν ευρεία τθσ ζννοια αποτελεί το κλειδί τθσ γνϊςθσ και τθσ κατανόθςθσ των τρόπων 
για τθν αντιμετϊπιςθ  αυτϊν των προκλιςεων». ( ΕΕ SEC (2000) 1832). 

 
Ζνα χρόνο αργότερα ςτθν Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ «Θ πραγμάτωςθ μιασ ευρωπαϊκισ 
περιοχισ δια βίου μάκθςθσ» (ΕΕ COM (2001) 678) παρουςιάςτθκε θ ευρωπαϊκι πολιτικι ςτο 
πεδίο αυτό. Ο οριςμόσ τθσ δια βίου μάκθςθσ που υιοκετικθκε από το Συμβοφλιο τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ το 2002 δείχνει μια περιγραφικι και ακροιςτικι αντίλθψθ: «Θ δια 
βίου μάκθςθ πρζπει να καλφπτει τθ μάκθςθ από τθν προςχολικι θλικία ζωσ τθν περίοδο μετά 
τθ ςυνταξιοδότθςθ, κακϊσ και όλο τα φάςμα των επίςθμων, των ανεπίςθμων και των άτυπων 
μορφϊν μάκθςθσ. Εξάλλου, ωσ δια βίου μάκθςθ πρζπει να νοθκεί κάκε δραςτθριότθτα 
μάκθςθσ που αναλαμβάνεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ των 
γνϊςεων, των δεξιοτιτων και των ικανοτιτων ςε μια προοπτικι ανάπτυξθσ του ατόμου, του 
πολίτθ, κακϊσ και ςε κοινωνικι ι/και ςυνδεόμενθ με τθν απαςχόλθςθ προοπτικι». (ΕΕ 
2002/C 163/01).  
 

ΕΡΩΣΗΕΙ 
α) Διατρζξτε το κείμενο ζωσ το ςθμείο αυτό και υπογραμμίςτε όλεσ τισ λζξεισ που 
πιςτεφετε ότι αναδεικνφουν τθ ςθμαςία τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν πορεία τθσ ΕΕ προσ τθν 
Ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ. 
β) Για ποιουσ λόγουσ θ δια βίου μάκθςθ αποτελεί μια από τισ πρϊτεσ προτεραιότθτεσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ; Να αναφζρετε τουσ τρεισ κυριότερουσ. 
γ) Ελζγξτε αν οι λζξεισ που υπογραμμίςατε ςτο κείμενο περιλαμβάνονται ςτουσ 
ςτόχουσ που αναφζρατε. Αν όχι, ποια προτεραιότθτα κα προςκζτατε; Τεκμθριϊςτε 
τθν άποψι ςασ. 

 
Ωσ προσ το χρόνο μάκθςθσ, το ενδιαφζρον τθσ ευρωπαϊκισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ για τθ 
δια βίου μάκθςθ εντοπίηεται ςτισ θλικίεσ από 4 ζωσ 64 ετϊν.  
Ωσ προσ το φάςμα των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων περιλαμβάνονται ςτθ δια βίου 
μάκθςθ:  

- θ τυπικι (ι επίςθμθ) εκπαίδευςθ, 
- θ μθ τυπικι (ι ανεπίςθμθ) εκπαίδευςθ, 
- θ άτυπθ μάκθςθ. 

Δια Βίου και ΕΕ 
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Επίςθσ προςδιορίςτθκαν οι παρακάτω ευρείσ και αλλθλοχποςτθριηόμενοι ςτόχοι τθσ δια βίου 
μάκθςθσ: 

- θ προςωπικι ολοκλιρωςθ, 
- θ ενεργι ιδιότθτα του πολίτθ, 
- θ κοινωνικι ζνταξθ, 
- θ απαςχολθςιμότθτα/προςαρμοςτικότθτα. 

 

«Σο ευρωπαϊκό πλαίςιο των βαςικϊν ικανοτιτων τθσ δια βίου μάκθςθσ προςδιορίηει και 
κακορίηει 8 βαςικζσ ικανότθτεσ που είναι αναγκαίεσ για τθν προςωπικι ολοκλιρωςθ, τθν 
ενεργι ιδιότθτα του πολίτθ, τθν κοινωνικι ζνταξθ και τθν απαςχολθςιμότθτα ςε μια 
κοινωνία τθσ γνϊςθσ: 1)Επικοινωνία ςτθ μθτρικι γλϊςςα· 2) επικοινωνία ςε ξζνεσ γλϊςςεσ· 
3) μακθματικι ικανότθτα και βαςικζσ ικανότθτεσ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ και τθν τεχνολογία· 
4) ψθφιακι ικανότθτα· 5) ικανότθτεσ τθσ μεκοδολογίασ τθσ μάκθςθσ· 6) κοινωνικζσ 
ικανότθτεσ και ικανότθτεσ που ςχετίηονται με τθν ιδιότθτα του πολίτθ· 7) πρωτοβουλία και 
επιχειρθματικότθτα· 8) πολιτιςμικι ςυνείδθςθ και ζκφραςθ». (ΕΕ COM(2009) 640 τελικό). 

 
Θ τυπικι και θ μθ τυπικι εκπαίδευςθ απευκφνονται ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ 
εκπαιδευομζνων, ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο -τισ περιςςότερεσ φορζσ και χϊρο- και είναι 
εμπρόκετεσ δραςτθριότθτεσ, δθλαδι προχποκζτουν τθν εμπρόκετθ ςυμμετοχι των 
εκπαιδευομζνων. Επίςθσ, προχποκζτουν ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, το οποίο 
υποςτθρίηεται από εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά μζςα. Ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ 
ευκφνθσ για τθν τυπικι και μθ τυπικι εκπαίδευςθ των ςυμμετεχόντων το ζχει ο φορζασ 
εκπαίδευςθσ, o οποίοσ εξαςφαλίηει το αναγκαίο μακθςιακό περιβάλλον: εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά μζςα, διδάςκοντεσ κλπ.- και ο εκπαιδευτισ 
που διδάςκει και εμψυχϊνει τουσ εκπαιδευόμενουσ. Θ τυπικι/επίςθμθ εκπαίδευςθ οδθγεί ςε 
πιςτοποίθςθ, ενϊ θ μθ τυπικι/ανεπίςθμθ εκπαίδευςθ δεν οδθγεί ςε άμεςθ πιςτοποίθςθ. Θ 
άτυπθ μάκθςθ προκφπτει από δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ οι οποίεσ ςχετίηονται 
με τθν οικογζνεια, τθν εργαςία κακϊσ και με τον ελεφκερο χρόνο. Δεν είναι διαρκρωμζνθ από 
άποψθ μακθςιακϊν ςτόχων, χρόνου μάκθςθσ ι διδακτικισ υποςτιριξθσ και τυπικά δεν 
οδθγεί ςε πιςτοποίθςθ. Θ άτυπθ μάκθςθ μπορεί να είναι ςκόπιμθ αλλά ςτισ περιςςότερεσ 
περιπτϊςεισ δεν είναι ςκόπιμθ. (ΕΕ COM (2001) 678). 
 
Θ άτυπθ μάκθςθ μπορεί να είναι, όπωσ αναφζραμε, τόςο εμπρόκετθ, όςο και ανεμπρόκετθ. 
Οι κυριότερεσ μορφζσ εμπρόκετθσ άτυπθσ μάκθςθσ είναι (Καραντινόσ, 2010): 

- αυτομόρφωςθ με ζντυπο υλικό (π.χ. επαγγελματικά βιβλία ι περιοδικά), 
- κατάρτιςθ μζςω θλεκτρονικοφ υπολογιςτι (διαδίκτυο), 
- χριςθ εκπαιδευτικϊν εκπομπϊν και θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν χωρίσ 
διαδίκτυο, 
- χριςθ εκπαιδευτικϊν υποδομϊν (π.χ. βιβλιοκικεσ και κζντρα μάκθςθσ).  

  
Οι κυριότερεσ ανεμπρόκετεσ μορφζσ άτυπθσ μάκθςθσ είναι:  

- θ ςυςςϊρευςθ ενςωματωμζνου πολιτιςμικοφ κεφαλαίου ςτθν οικογζνεια 
προζλευςθσ, 

- θ απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ,  
- θ κοινωνικι μόρφωςθ που αναπτφςςεται ςε ςυλλογικοφσ φορείσ (πολιτικζσ και 

ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ, πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ, διοικθτικά ι δθμοτικά 
ςυμβοφλια κλπ.). 

 
Υπογραμμίηουμε ότι ςτο πλαίςιο τθσ ευρωπαϊκισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ θ ζμφαςθ 
μετατοπίηεται από τθν εκπαίδευςθ ςτα μακθςιακά αποτελζςματα, που προκφπτουν τόςο 
από τθν τυπικι εκπαίδευςθ όςο και από τθν μθ τυπικι (ανεπίςθμθ) εκπαίδευςθ και τθν 
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άτυπθ μάκθςθ. Ειδικότερα, ςφμφωνα με ςφςταςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου (ΕΕ 2008/C 
111/01): «… θ παροφςα ςφςταςθ κα πρζπει να ςυμβάλει ϊςτε να εκςυγχρονιςτοφν τα 
ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, να ςυνδεκοφν θ εκπαίδευςθ, θ κατάρτιςθ και θ 
απαςχόλθςθ και να φτιαχτοφν γζφυρεσ ανάμεςα ςτθν επίςθμθ, τθν ανεπίςθμθ και τθν άτυπθ 
μάκθςθ, οδθγϊντασ και ςτθν επικφρωςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που αποκτϊνται 
μζςω τθσ πείρασ». 
 
Στθν ίδια ςφςταςθ διευκρινίηεται ότι τα μακθςιακά αποτελζςματα ςυνδζονται με τα 
επαγγελματικά προςόντα: «ωσ επαγγελματικό προςόν, νοείται το επίςθμο αποτζλεςμα μιασ 
διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ και επικφρωςθσ, το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιοσ φορζασ 
διαπιςτϊνει ότι ζνα άτομο ζχει επιτφχει μακθςιακά αποτελζςματα που ανταποκρίνονται ςε 
ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ». 
 

τα μακθςιακά αποτελζςματα περιλαμβάνονται όλα αυτά που ο εκπαιδευόμενοσ γνωρίηει, 
κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά τθν ολοκλιρωςθ μιασ μακθςιακισ διαδικαςίασ, που 
μπορεί να είναι επίςθμθ, ανεπίςθμθ ι/και άτυπθ. Προςκζτουμε ότι τα μακθςιακά 
αποτελζςματα αναφζρονται ςε γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ: 

- με τον όρο γνϊςεισ εννοείται το αποτζλεςμα τθσ αφομοίωςθσ 
πλθροφοριϊν, 
- με τον όρο δεξιότθτεσ εννοείται θ επιδεξιότθτα ςτθν εφαρμογι γνϊςεων 
και τεχνογνωςίασ ςτθν εργαςία και ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων (διακρίνονται ςε 
νοθτικζσ και πρακτικζσ δεξιότθτεσ), 
- με τον όρο ικανότθτεσ εννοείται θ αποδεδειγμζνθ επάρκεια ςτθ χριςθ 
γνϊςεων, δεξιοτιτων και δυνατοτιτων. 

 
Ππωσ διαπιςτϊνουμε θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςυνδζει τα μακθςιακά αποτελζςματα μόνο με 
μετριςιμεσ και παρατθριςιμεσ ςυνιςτϊςεσ τουσ, ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα 
πιςτοποίθςισ τουσ. Οι ςτάςεισ - ςτισ οποίεσ εντάςςεται θ ερμθνεία, θ χρθςιμοποίθςθ και θ 
αξιοποίθςθ των γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ωσ αξιολογικό τουσ πλαίςιο, δθλαδι οι 
αντιλθπτικοί προςανατολιςμοί του ατόμου και θ ςχετικά ςτακερι του ετοιμότθτα για 
ςυγκεκριμζνεσ ςυμπεριφορζσ - υποβακμίηονται ι/και αγνοοφνται. 
Ραράλλθλα και ςε διάλογο με τισ πολιτικζσ δια βίου μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ ενθλίκων που 
αναπτφςςονται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, διαμορφϊνονται κζςεισ με ζντονθ κριτικι προσ το 
κυρίαρχο ρεφμα, κατά κφριο λόγο από τθν UNESCO, κακϊσ και από εμπειρογνϊμονεσ του 
πεδίου (Βεργίδθσ, 2001). 
 
Σφμφωνα με τα πορίςματα τθσ 5θσ διεκνοφσ ςυνδιάςκεψθσ για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων 
(CONFINTEA V) τθσ UNESCO: 

 Με τθν παγκόςμια ςτροφι προσ νεοφιλελεφκερεσ οικονομικζσ πολιτικζσ, θ ανεργία 
αυξάνεται, και θ εκπαίδευςθ ιδιωτικοποιείται όλο και περιςςότερο και προςανατολίηεται 
ςτουσ νόμουσ τθσ αγοράσ. Συνεπϊσ, πολλοί άνκρωποι αποκλείονται από τθν εκπαίδευςθ. 

 Επιπλζον, υπάρχει θ όλο και μεγαλφτερθ τάςθ να κεωρείται θ εκπαίδευςθ ενθλίκων 
κζμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

 Μζχρι τϊρα, θ διαμόρφωςθ πολιτικισ ζχει ακολουκιςει τθν προςζγγιςθ ανάπτυξθσ 
του ανκρϊπινου δυναμικοφ και δεν ζχει ςτθριχκεί ςτθ ςυςςωρευμζνθ εμπειρία τθσ 
λαϊκισ παιδείασ ςτισ διάφορεσ χϊρεσ. 

 Θ κριτικι ςκζψθ και οι μακθςιακζσ δεξιότθτεσ απαιτοφνται περιςςότερο από ποτζ. 
Εξίςου ςθμαντικι είναι θ ανάπτυξθ τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ των οικολογικϊν και 
πολιτιςτικϊν επιπτϊςεων.  

(UNESCO, CONFINTEA V, 1997). 
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Επίςθσ, θ εκπαίδευςθ ενθλίκων κεωρείται από τθν UNESCO εργαλείο που μπορεί να 
βοθκιςει ςτθν ενκάρρυνςθ των εκπαιδευομζνων: 

 να καταλάβουν και να ςυηθτιςουν τισ αδικίεσ ςτο πλαίςιο τθσ νζασ παγκόςμιασ 
οικονομικισ και πολιτικισ τάξθσ, 

 να υπερνικιςουν προκαταλιψεισ και μερολθπτικζσ πρακτικζσ, 

 να αςχολθκοφν με τισ νζεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, 

 να αξιοποιιςουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ, κυρίωσ οι γυναίκεσ και οι μειονότθτεσ, για 
ιςότθτα και δικαιοςφνθ για τον κακζνα, 

 προσ τθν ενίςχυςθ τθσ διεκνοφσ κατανόθςθσ, 

 να κατανοιςουν περιςςότερο τουσ διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ και οικονομίεσ. 
 (UNESCO, CONFINTEA V, 1997). 
 
Στθν επόμενθ διεκνι ςυνδιάςκεψθ τθσ UNESCO για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων -που 
οργανϊνεται ανά δωδεκαετία- ςτθν CONFINTEA VI του 2009, ςτα πορίςματα υπογραμμίηεται 
ότι:  

- θ ςυμμετοχι ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων είναι ευκζωσ ανάλογθ με τθν 
οικονομικι ανάπτυξθ μιασ χϊρασ, 
- υπάρχουν δφο τρόποι πρόςλθψθσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων: α. ωσ δικαίωμα 
του ανκρϊπου και μζςο μεταςχθματιςμοφ των ατόμων, των κοινοτιτων και τθσ 
κοινωνίασ, β. ωσ παράγοντασ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Θ δεφτερθ αντίλθψθ φαίνεται 
να επικρατεί ςτο ςφγχρονο κόςμο, 
- θ ιδιωτικοποίθςθ και θ εμπορευματοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων ζχει αλλάξει ριηικά τθν προςφορά εκπαίδευςθσ ενθλίκων, 
- ςτθν πραγματικότθτα όςοι ζχουν χαμθλότερο επίπεδο εκπαίδευςθσ 
επωφελοφνται λιγότερο από τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, αυτό είναι το «ολζκριο 
πρόβλθμα» που πρζπει να αντιμετωπίςει θ πολιτικι τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, 
αφιερϊνοντασ ςθμαντικοφσ  πόρουσ για τουσ μθ προνομιοφχουσ (UNESCO,  
CONFINTEA VI , 2009). 

 
Φαίνεται ότι θ ευρωπαϊκι εκπαιδευτικι πολιτικι, ζχοντασ ωσ απόλυτθ προτεραιότθτα τισ 
ανάγκεσ τθσ οικονομίασ και τθσ αγοράσ, είναι προςανατολιςμζνθ προσ μια εργαλειακι 
αντίλθψθ για τθ δια βίου μάκθςθ και εκπαίδευςθ. Ρρωταρχικόσ ςκοπόσ τθσ ανάπτυξθσ τθσ 
δια βίου μάκθςθσ είναι θ απαςχολθςιμότθτα και θ προςαρμοςτικότθτα των εργαηομζνων, θ 
ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ κινθτικότθτασ, κακϊσ και θ ςυμβολι τθσ ςτθν 
ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ (Βεργίδθσ, 2007α). 
 
Τα παράπλευρα και ςτρεβλά αποτελζςματα αυτισ τθσ πολιτικισ που ςυνδυάηεται με τθν 
ιδιωτικοποίθςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ ενθλίκων, διαπιςτϊνονται ςε διεκνείσ 
διαςκζψεισ, ςτισ οποίεσ αναπτφςςεται ο προβλθματιςμόσ για τισ δυνατότθτεσ και τισ 
προχποκζςεισ ανάπτυξθσ τθσ δια βίου μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ ενθλίκων προσ όφελοσ τθσ 
κοινωνίασ και των μθ προνομιοφχων.  
 
Συνεπϊσ, θ δια βίου μάκθςθ και εκπαίδευςθ αποτελεί πεδίο παρεμβάςεων, εξελίξεων και 
αντιπαρακζςεων που ςυνδζονται με γενικότερεσ, πολιτικζσ, οικονομικζσ και πολιτιςμικζσ 
επιλογζσ· είναι χϊροσ ο οποίοσ διαμορφϊνεται από τουσ ςυςχετιςμοφσ των κοινωνικο-
πολιτικϊν δυνάμεων κάκε χϊρασ και από υπερεκνικοφσ φορείσ και λιψθσ αποφάςεων 
χρθματοδότθςθσ. Συνοψίηοντασ «Θ ζννοια τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ φαίνεται να αποτελεί 
μια προςζγγιςθ των μορφωτικϊν δραςτθριοτιτων…, που επιτρζπει τθ ςυγκρότθςι τουσ ςε 
ζνα εκπαιδευτικό ςυνεχζσ, ςε διαρκι αλλθλεπίδραςθ με τθν κοινωνικο-οικονομικι, πολιτικι 
και πολιτιςμικι πραγματικότθτα» (Βεργίδθσ, 2001). 
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 Θ Δια Βίου Μάκθςθ και Εκπαίδευςθ Ενθλίκων ςτθν Ελλάδα 
 
Ο νόμοσ 3879/2010 (ΦΕΚ 163/2010) «Ανάπτυξθ τθσ δια βίου μάκθςθσ» 
αποτελεί μια ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν περιγραφι και ςτθν οριοκζτθςθ του 
πεδίου τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Στο άρκρο 2 του νόμου διευκρινίηονται οι 
ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ δια βίου μάκθςθ. 
 

Οριςμοί (Νόμοσ 3879/2010, άρκρο 2) 
Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου, νοοφνται ωσ: 
1. «Δια βίου μάκθςθ»: Όλεσ οι μορφζσ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ 
του ανκρϊπου, που αποςκοποφν ςτθν απόκτθςθ ι τθν ανάπτυξθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και 
ικανοτιτων, οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτασ, 
ςτθν επαγγελματικι ζνταξθ και εξζλιξθ του ατόμου, ςτθν κοινωνικι ςυνοχι, ςτθν ανάπτυξθ 
τθσ ικανότθτασ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτα κοινά και ςτθν κοινωνικι, οικονομικι και 
πολιτιςτικι ανάπτυξθ. Περιλαμβάνει τθν τυπικι εκπαίδευςθ, τθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ και 
τθν άτυπθ μάκθςθ. 
2. «Συπικι εκπαίδευςθ»: Η εκπαίδευςθ που παρζχεται ςτο πλαίςιο του τυπικοφ 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, οδθγεί ςτθν απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν αναγνωριςμζνων ςε 
εκνικό επίπεδο από τισ δθμόςιεσ αρχζσ και αποτελεί μζροσ τθσ διαβακμιςμζνθσ 
εκπαιδευτικισ κλίμακασ. τθν τυπικι εκπαίδευςθ εντάςςεται και θ γενικι τυπικι 
εκπαίδευςθ ενθλίκων. 
3. «Συπικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα»: Σο ςφςτθμα τθσ πρωτοβάκμιασ, τθσ δευτεροβάκμιασ 
και τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
4. «Μθ τυπικι εκπαίδευςθ»: Η εκπαίδευςθ που παρζχεται ςε οργανωμζνο εκπαιδευτικό 
πλαίςιο εκτόσ του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και μπορεί να οδθγιςει ςτθν 
απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν αναγνωριςμζνων ςε εκνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει τθν αρχικι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ, τθ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ και τθ γενικι 
εκπαίδευςθ ενθλίκων. 
5. «Άτυπθ μάκθςθ»: Οι μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα εκτόσ 
οργανωμζνου εκπαιδευτικοφ πλαιςίου, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ανκρϊπου, 
ςτο πλαίςιο του ελεφκερου χρόνου ι επαγγελματικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν 
δραςτθριοτιτων. Περιλαμβάνει τισ κάκε είδουσ δραςτθριότθτεσ αυτομόρφωςθσ, 
όπωσ θ αυτομόρφωςθ με ζντυπο υλικό ι μζςω διαδικτφου ι με χριςθ θλεκτρονικοφ 
υπολογιςτι ι ποικίλων εκπαιδευτικϊν υποδομϊν, κακϊσ και τισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και 
ικανότθτεσ που αποκτά το άτομο από τθν επαγγελματικι εμπειρία του. 

 
Ρροςκζτουμε ότι ςτο άρκρο 1 του νόμου αναφζρεται ωσ ςτόχοσ «θ ανάδειξθ τθσ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ωσ δφο ιςότιμων πυλϊνων 
τθσ δια βίου μάκθςθσ». Ο ςτόχοσ αυτόσ ενιςχφει τισ προςπάκειεσ των κοινωνικϊν εταίρων 
(ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ, τοπικι αυτοδιοίκθςθ κλπ.) να διεκδικιςουν εκπαιδευτικά 
προγράμματα με ανκρωποκεντρικό και κοινωνιοκεντρικό προςανατολιςμό.  
 
Σφμφωνα με τον Κόκκο (2005) τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που απευκφνονται ςε 
ενθλίκουσ ςτθν Ελλάδα μποροφμε να τισ διακρίνουμε ςε τρεισ κατθγορίεσ (πίνακασ 1). 
 
 
 
 
 
 
 

Δια Βίου ςτθν 
Ελλάδα 
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Ρίνακασ 1 
Εκπαιδευτικοί φορείσ που απευκφνονται ςε ενθλίκουσ 

 

Τυπικι εκπαίδευςθ 
που απευκφνεται ςε 
ενθλίκουσ αλλά δεν 
αποτελεί 
Εκπαίδευςθ 
Ενθλίκων 

Τυπικι 
Εκπαίδευςθ 
Ενθλίκων 

Μθ τυπικι Εκπαίδευςθ Ενθλίκων 

Ρανεπιςτιμια, ΛΕΚ, 
Εργαςτιρια 
Ελευκζρων Σπουδϊν 
(εφόςον 
αναγνωριςτοφν και 
ενταχκοφν ςτο 
επίςθμο 
εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα) 

Ελλθνικό Ανοικτό 
Ρανεπιςτιμιο 
 
Σχολεία Δεφτερθσ 
Ευκαιρίασ 

Εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που 
πραγματοποιοφνται από τα ΚΕΚ, το Λνςτιτοφτο 
Επιμόρφωςθσ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ, τουσ Δθμόςιουσ οργανιςμοφσ, τον 
ΟΑΕΔ, τα Υπουργεία, τισ Επιχειριςεισ, τισ 
Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ, τα ΚΕΓΕ, τισ Σχολζσ 
Γονζων, τα Κζντρα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, το 
Κζντρο Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ 
τθσ ΓΣΕΕ, διάφορουσ πολιτιςτικοφσ φορείσ 
όπωσ Μουςεία, Βιβλιοκικεσ κ.ά. 

Πθγι: Κόκκοσ, 2005. 
 
Χαρακτθριςτικά, παρακζτουμε τουσ ςτόχουσ για τθ δια βίου εκπαίδευςθ που υποςτθρίηει το 
Κοινωνικό Ρολφκεντρο τθσ ΑΔΕΔΥ: 

«τόχοι για τθ βίου εκπαίδευςθ είναι:  

 Η ιςοκατανομι του κεφαλαίου τθσ γνϊςθσ και τθσ πλθροφορίασ ςτο ςφνολο 
τθσ κοινωνίασ. 

 Η ίςθ και απρόςκοπτθ ςυμμετοχι ςτθ μάκθςθ για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ 
ςτο δθμόςιο. 

 Η διαρκισ ανάπτυξθ των ατομικϊν και ςυλλογικϊν δεξιοτιτων των 
εργαηομζνων μζςα από επιμορφωτικά προγράμματα που να ανταποκρίνονται ςτισ 
ςφγχρονεσ ανάγκεσ για εκπαίδευςθ. 

 Η ςφνδεςθ των εργαηομζνων μζςα από τθ γνϊςθ με το «κοινωνικό 
γίγνεςκαι» για τθν παραπζρα βελτίωςθ τθσ ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ. 

 Ο εκςυγχρονιςμόσ των δθμόςιων υπθρεςιϊν μζςα από τθ βζλτιςτθ 
αξιοποίθςθ και εφαρμογι των δυνατοτιτων που παρζχουν οι νζεσ τεχνολογίεσ 
ςιμερα ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 

 Η βελτίωςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων των εργαηομζνων ςε 
κοινωνικά κζματα και κεςμοφσ εργαςίασ»(Κοινωνικό Πολφκεντρο- ΑΔΕΔΤ, 2010). 

 
Ππωσ διαπιςτϊνουμε, οι ςτόχοι του Κοινωνικοφ Ρολφκεντρου τθσ ΑΔΕΔΥ για τθ δια βίου 
εκπαίδευςθ ερμθνεφουν το ευρφ πλαίςιο που κεςμοκετικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και 
τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ των εκπαιδευτικϊν 
ανιςοτιτων, τθσ ςφνδεςθσ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ με τθ ςυνδικαλιςτικι δράςθ, με τον 
εκςυγχρονιςμό των δθμόςιων υπθρεςιϊν, κακϊσ και με τθν ενθμζρωςθ των εργαηομζνων για 
κοινωνικά κζματα. 
 
Επίςθσ, ςτθ ςτοχοκεςία του Κοινωνικοφ Ρολφκεντρου τθσ ΑΔΕΔΥ περιλαμβάνεται θ ςφνδεςθ 
τθσ ανάπτυξθσ των ατομικϊν και ςυλλογικϊν δεξιοτιτων των εργαηομζνων με τισ ςφγχρονεσ 
ανάγκεσ για εκπαίδευςθ και με τον εκςυγχρονιςμό των δθμοςίων υπθρεςιϊν. Θ πολιτικι, 
ςυνδικαλιςτικι και κοινωνικι διάςταςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ ενθλίκων δεν 
είναι μια αυτονόθτθ διάςταςι τθσ, οφτε αναπτφςςεται χωρίσ τισ διεκδικιςεισ πολιτικϊν, 
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κοινωνικϊν και ςυνδικαλιςτικϊν φορζων που τθν επωμίηονται και τθν υλοποιοφν. Ππωσ 
προαναφζραμε ςε δραςτθριότθτεσ δια βίου μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςυμμετζχουν 
κυρίωσ άτομα με υψθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ. Κα πρζπει να υπογραμμίςουμε ότι τισ 
ανιςότθτεσ όςον αφορά τθ δια βίου μάκθςθ μποροφμε να τισ εντοπίςουμε ςε τζςςερα 
επίπεδα. 
 
α. Ανιςότθτεσ μεταξφ κρατϊν 
Ππωσ προκφπτει από τον πίνακα 2, ςτθν Ελλάδα το ποςοςτό του πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 
ετϊν που ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων είναι πολφ μικρό ςε ςφγκριςθ 
με το μζςο όρο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 

Ρίνακασ 2 
Ροςοςτό του πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ετϊν που ςυμμετείχε ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν 

κατάρτιςθ (4 εβδομάδεσ πριν από τθν ζρευνα) 

 2003 2007 2008 

ΕΕ (27)  8,5 9,5 9,5 

Ελλάδα 2,6 2,1 2,9 

Πθγι: Eurostat. 
 
β. Ανιςότθτεσ ςτθν αρχικι εκπαίδευςθ 
Υπάρχει θ ςαφισ τάςθ τισ ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων να τισ αξιοποιοφν κυρίωσ άτομα 
με υψθλό επίπεδο αρχικισ εκπαίδευςθσ. Στθν Ελλάδα «Τα ποςοςτά ςυμμετοχισ ςτθ δια βίου 
μάκθςθ των ατόμων με χαμθλι εκπαίδευςθ είναι πολφ μικρά. Συγκεκριμζνα, το μζςο 
ευρωπαϊκό ποςοςτό είναι ςτο 3,4%, ενϊ το αντίςτοιχο ελλθνικό ποςοςτό για τα άτομα αυτά 
είναι 0,2% (Eurostat, 2005)» (ΥΡΕΡΚ & Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2007). Δθλαδι, θ τάςθ για 
υποεκπαίδευςθ (Βεργίδθσ, 1995) ςτθν Ελλάδα είναι ακόμθ πιο ζντονθ. Από το διάγραμμα 1 
διαπιςτϊνουμε ότι θ ςυμμετοχι πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ είναι οκταπλάςια ςε ςφγκριςθ με τθ ςυμμετοχι αποφοίτων του δθμοτικοφ 
ςχολείου. 

Διάγραμμα 1 
Συμμετοχι ενθλίκων θλικίασ 25 ζωσ 64 ετϊν ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ κατά 

επίπεδο εκπαίδευςθσ (2007) 

 
Πθγι: Γ.Γ. -ΕΤΕ, Ζρευνα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, 2009. 
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γ. Ανιςότθτεσ μεταξφ θλικιακϊν ομάδων 
Θ ςυμμετοχι ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων περιορίηεται ριηικά ςτισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ. 
Σφμφωνα με ζρευνα για τθ δια βίου μάκθςθ και εκπαίδευςθ ενθλίκων (Γ.Γ. -ΕΣΥΕ, 2009) ςτθν 
ομάδα θλικιϊν 25-34 ετϊν το ποςοςτό ςυμμετοχισ είναι τριπλάςιο ςε ςφγκριςθ με το 
ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν ομάδα θλικιϊν 50-64 ετϊν (διάγραμμα 2). 

 
Διάγραμμα 2 

Συμμετοχι ενθλίκων θλικίασ 25 ζωσ 64 ετϊν ςε εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα 
κατά ομάδεσ θλικιϊν (2007) 

 
Πθγι: Γ.Γ.-ΕΤΕ, Ζρευνα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, 2009. 
 
δ. Ανιςότθτεσ κατά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ 
Ππωσ προκφπτει από το ςχετικό διάγραμμα (διάγραμμα 3) το ποςοςτό απαςχολοφμενων ςτθν 
Ελλάδα που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ, κατά κλάδο 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ, είναι πολφ μεγαλφτερο ςτουσ χρθματοπιςτωτικοφσ 
οργανιςμοφσ ςε ςφγκριςθ με τουσ απαςχολοφμενουσ ςε δραςτθριότθτεσ κοινωνικϊν και 
προςωπικϊν υπθρεςιϊν. 
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Διάγραμμα 3 

Ροςοςτά απαςχολουμζνων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, κατά φφλο και κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν 

Ελλάδα (NACE), 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
    
Πθγι: Καραντινόσ, 2010.  
 
Είναι ςαφζσ ότι ςτο πλαίςιο τθσ δια βίου μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ ενθλίκων οι ανιςότθτεσ 
διευρφνονται, εκτόσ κι αν κινθτοποιθκοφν δυναμικά πολιτικοί, ςυνδικαλιςτικοί και κοινωνικοί 
φορείσ και διεκδικιςουν τθ δικαιότερθ κατανομι των δυνατοτιτων δια βίου μάκθςθσ. 
 

ΕΡΩΣΗΕΙ 
α) Ρϊσ κα αξιολογοφςατε τθ ςυμβολι τθσ ΑΔΕΔΥ ςτθν ανάπτυξθ τθσ δια βίου 
μάκθςθσ για τουσ εργαηόμενουσ ςτο Δθμόςιο τομζα; 
β) Ροιο/α χαρακτθριςτικό/ά τθσ παρζμβαςισ τθσ εκτιμάτε ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικό; 
γ) Ροια ςτοιχεία κα κεωροφςατε ότι πρζπει να ενιςχυκοφν, ι να προςτεκοφν; 
Τεκμθριϊςτε τθν άποψι ςασ.  

 
 
 Εκπαίδευςθ Ενθλίκων και εργαςία 
 
Η εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ωσ ςυνδικαλιςτικό αίτθμα 
 
Στθ διάρκεια του 19ου αιϊνα, τα εργατικά κόμματα και οι ςυνδικαλιςτικζσ 
οργανϊςεισ δθμιοφργθςαν ζνα πλζγμα κεςμϊν εργατικισ αλλθλεγγφθσ (π.χ. 
ταμεία αλλθλοβοικειασ, μορφωτικοφσ ςυλλόγουσ) που κεωρείται ότι 
απετζλεςαν τον πυρινα και τον πρόδρομο του κράτουσ πρόνοιασ. 
 
Θ ίδρυςθ τθσ Ρρϊτθσ Εργατικισ Διεκνοφσ, το 1864 ςτο Λονδίνο, διεφρυνε τισ μορφωτικζσ 
δραςτθριότθτεσ των εργατικϊν οργανϊςεων. Άλλωςτε και ο ίδιοσ ο Μαρξ ζκανε μακιματα 
οικονομικισ κεωρίασ ςτουσ εργάτεσ. 
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Στισ αρχζσ του 20ου αιϊνα ςτθ Σουθδία το εργατικό κίνθμα δθμιοφργθςε ομάδεσ μελζτθσ, οι 
οποίεσ ςε ςυνεργαςία με τα τισ τοπικζσ εργατικζσ οργανϊςεισ ίδρυςαν δικζσ τουσ 
βιβλιοκικεσ. Το 1912 ιδρφκθκε το ABF (Μορφωτικι Ομοςπονδία Εργαηομζνων) του οποίου οι 
επιμορφωτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθρίηονταν ςτισ ομάδεσ μελζτθσ. Το 1912 ςτισ ομάδεσ 
μελζτθσ ςυμμετείχαν μερικζσ εκατοντάδεσ μζλθ, ενϊ ςτα τζλθ του 20ου αιϊνα ο αρικμόσ των 
μελϊν ζφταςε τισ 900.000. 
 
Στθ Γαλλία, τθν Ρρωτομαγιά του 1932, ο Γενικόσ Γραμματζασ του P.C.F. (Γαλλικό 
Κομμουνιςτικό Κόμμα) διλωςε: «Ζνα άλλο ηιτθμα αναγκαίασ δραςτθριοποίθςθσ των 
ςυνδικάτων είναι θ πολιτιςτικι δουλειά, θ δθμιουργία κφκλων *μάκθςθσ+, εργατικϊν 
ςχολείων. Ρρζπει να εκπαιδεφουμε… Αφινουμε αυτι τθ δουλειά τελείωσ ςτουσ αντιπάλουσ 
μασ…» (Terrot, 1997). 
 
Σ’ αυτι τθν προοπτικι, το 1932, θ C.G.T. (Γενικι Συνομοςπονδία Εργαςίασ) ίδρυςε το Ανϊτερο 
Εργατικό Λνςτιτοφτο και ςτθ ςυνζχεια το Κζντρο Ρολιτιςμοφ και Εργατικισ Εκπαίδευςθσ (ςτο 
ίδιο). Πλεσ οι γαλλικζσ ςυνδικαλιςτικζσ ςυνομοςπονδίεσ, μετά το δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο, 
ίδρυςαν εκπαιδευτικζσ δομζσ για τα μζλθ τουσ. «Γενικά κάκε φορά που ο ςυςχετιςμόσ των 
δυνάμεων το επζτρεπε, τα εργατικά και τα λαϊκά κινιματα ςυνζβαλαν αποφαςιςτικά ςτθ 
μόρφωςθ των εργαηομζνων, διεκδικϊντασ τθ κεςμοκζτθςθ του δωρεάν, υποχρεωτικοφ 
λαϊκοφ ςχολείου, τθ βελτίωςθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και τθν 
ανάπτυξθ τθσ επιμόρφωςθσ ενθλίκων» (Βεργίδθσ, 2007β). 
 
Ππωσ διαπιςτϊνεται, ιδθ από το 19ο αιϊνα οι εργατικζσ οργανϊςεισ όχι απλϊσ διεκδίκθςαν, 
αλλά και δθμιοφργθςαν δυνατότθτεσ μόρφωςθσ για τα μζλθ τουσ. Κατά τθ διάρκεια του 20ου 
αιϊνα, ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ κεςμοκετικθκαν από τισ ςυνδικαλιςτικζσ 
οργανϊςεισ Λνςτιτοφτα και Κζντρα Εκπαίδευςθσ, με ςκοπό τθ μόρφωςθ και τθν εκπαίδευςθ 
των εργαηομζνων. 
 

ΕΡΩΣΗΕΙ 
α) Ροιεσ αλλαγζσ ςτα τζλθ του 20ου και ςτισ αρχζσ του 21ου αιϊνα ζχουν καταςτιςει 
αναγκαία τθν ανάπτυξθ τθσ δια βίου μάκθςθσ από τισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ; 
β) Ροια χαρακτθριςτικά του κοινωνικο-οικονομικοφ και πολιτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν 
Ελλάδα δεν διευκόλυναν τθ ςυςτθματικι ανάπτυξθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ από τα 
ςυνδικάτα πριν από το 2000;  

 
Στισ αρχζσ του 21ου αιϊνα, οι πολιτικζσ, οικονομικζσ και τεχνολογικζσ εξελίξεισ ζχουν αλλάξει 
ριηικά τον παγκόςμιο χάρτθ. Θ διεκνοποίθςθ τθσ παραγωγισ και τθσ κατανάλωςθσ και ο 
ανταγωνιςμόσ ζχουν δθμιουργιςει μια δυναμικι, που μεγιςτοποιεί τισ προςπάκειεσ αφξθςθσ 
τθσ παραγωγικότθτασ και τθ ηιτθςθ νζων δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςτθν αγορά εργαςίασ· οι 
εξελίξεισ αυτζσ επιβάλλουν τθ ςυνεχι επανακατάρτιςθ και εξειδίκευςθ του εργατικοφ 
δυναμικοφ. Από πολλζσ πλευρζσ υπογραμμίηεται «… θ αυξανόμενθ ςθμαςία των μθ υλικϊν 
ςτοιχείων παραγωγισ (γνϊςεισ, ικανότθτα επεξεργαςίασ τθσ πλθροφορίασ, γενικι μόρφωςθ, 
ικανότθτα πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία, επίλυςθ προβλθμάτων και άλλεσ δεξιότθτεσ του 
εργατικοφ δυναμικοφ)» (ΛΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 2004, ςτο Βεργίδθσ, 2005). 
 
Το ηιτθμα του προςδιοριςμοφ των βαςικϊν γνϊςεων, δεξιοτιτων, ικανοτιτων και ςτάςεων 
που είναι αναγκαίεσ ςτον κόςμο τθσ εργαςίασ απαςχολεί διεκνείσ οργανιςμοφσ και κρατικζσ 
υπθρεςίεσ, δεδομζνου ότι θ χαρτογράφθςι τουσ προςανατολίηει και τισ δραςτθριότθτεσ δια 
βίου μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 
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Οι βαςικζσ ικανότθτεσ: ζνα ηθτοφμενο προσ διαπραγμάτευςθ 
 
Οι βαςικζσ ικανότθτεσ ςυςτθματοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του διεκνοφσ 
προγράμματοσ DeSeCo (Definition and Selection of Competencies), που 
ςυντόνιςε ο ΟΟΣΑ με τθ ςυμμετοχι του Ελβετικοφ Ομοςπονδιακοφ Γραφείου 
Στατιςτικισ, του Εκνικοφ Κζντρου Στατιςτικισ για τθν Εκπαίδευςθ των ΘΡΑ 
και τθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ του Καναδά. Οι βαςικζσ ικανότθτεσ  
ομαδοποιικθκαν ςε τρεισ κατθγορίεσ: 
 
Βαςικζσ ικανότθτεσ για να δροφμε αυτόνομα: 

 Λκανότθτα να υπεραςπιηόμαςτε και να διεκδικοφμε δικαιϊματα, 
ενδιαφζροντα/ςυμφζροντα, ευκφνεσ, όρια και ανάγκεσ. 

 Λκανότθτα να κάνουμε και να πραγματοποιοφμε ςχζδια ηωισ και προςωπικά 
προγράμματα. 

 Λκανότθτα να δροφμε ςε ευρφτερα πλαίςια. 
 
Βαςικζσ ικανότθτεσ για να χρθςιμοποιοφμε διαδραςτικά εργαλεία: 

 Λκανότθτα να χρθςιμοποιοφμε τθ γλϊςςα, ςφμβολα και κείμενα διαδραςτικά. 

 Λκανότθτα να χρθςιμοποιοφμε γνϊςθ και πλθροφορία διαδραςτικά. 

 Λκανότθτα να χρθςιμοποιοφμε διαδραςτικά νζεσ τεχνολογίεσ. 
 
Βαςικζσ ικανότθτεσ για να αλλθλεπιδροφμε αποτελεςματικά με άλλουσ ανκρϊπουσ: 

 Λκανότθτα να ςχετιηόμαςτε καλά με τουσ άλλουσ. 

 Λκανότθτα να ςυνεργαηόμαςτε. 

 Λκανότθτα να χειριηόμαςτε και να επιλφουμε ςυγκροφςεισ. (Istance, 2003, ςτο Βεργίδθσ, 
2011). 

 
Είναι επίςθσ ενδιαφζρον να αναφερκοφμε ςτουσ λόγουσ ςυμμετοχισ των ενθλίκων ςτθ μθ 
τυπικι εκπαίδευςθ και να εκτιμιςουμε το βακμό ςφγκλιςθσ των προτιμιςεων των πολιτϊν με 
τουσ ςτόχουσ τθσ δια βίου μάκθςθσ, κακϊσ και με τισ βαςικζσ ικανότθτεσ που απαιτοφνται 
ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ. 

Διάγραμμα 4 
Λόγοι ςυμμετοχισ των ενθλίκων ςτθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, 

2007 (%) 

 
Πθγι: Eurostat, AES (ςτο Commission of the European Communities, Progress towards the 
Lisbon objectives in education and training. Indicators and benchmarks, 2009. 
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Ππωσ προκφπτει από τθν ζρευνα τθσ Eurostat για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ, οι Ζλλθνεσ ερωτϊμενοι ςυμμετζχουν ςτθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ κυρίωσ για τρεισ 
λόγουσ: 
α. για να αποκτιςουν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςε ζνα ενδιαφζρον αντικείμενο, 
β. για να κάνουν τθ δουλειά τουσ καλφτερα και να βελτιϊςουν τθν επαγγελματικι τουσ 
ςταδιοδρομία, 
γ. για να αποκτιςουν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ χριςιμεσ ςτθν κακθμερινι ηωι. 
 
Ππωσ φαίνεται, οι Ζλλθνεσ ερωτϊμενοι ζδειξαν ιδιαίτερθ προτίμθςθ ςτθ ςυμμετοχι ςε 
προγράμματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων με ςκοπό τθν ανάπτυξθ βαςικϊν ικανοτιτων για να 
δρουν αυτόνομα (ζμφαςθ ςτα ενδιαφζροντα και ςτθν προςωπικι κακθμερινι ηωι). 
Ραράλλθλα, δθλϊνουν ότι ζνασ ςθμαντικόσ λόγοσ ςυμμετοχισ τουσ ςε προγράμματα 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων είναι θ βελτίωςθ τθσ δουλειάσ τουσ και τθσ ςταδιοδρομίασ τουσ 
(εργαλειακζσ δεξιότθτεσ).  
 
Εκπαίδευςθ ενθλίκων και δθμόςια διοίκθςθ 
 
Φαίνεται ότι θ ελλθνικι πολιτεία ζχει ςυρρικνϊςει για αρκετά χρόνια τισ πολιτικζσ δια βίου 
μάκθςθσ μόνο ςτθ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ για τθν απαςχολθςιμότθτα του 
εργατικοφ δυναμικοφ, ξεχνϊντασ ότι θ δια βίου μάκθςθ και εκπαίδευςθ ζχει ςφαιρικζσ 
διαςτάςεισ. Ππωσ υπογραμμίηει ο Ραπαδάκθσ: « …θ ελλθνικι πολιτεία τείνει να αποδίδει μια 
αυξανόμενθ ςθμαςία ςτο ρόλο τθσ κατάρτιςθσ, κεωρϊντασ ότι θ τελευταία καταλαμβάνει 
κομβικό ρόλο ςτο πλζγμα κρίςιμων δθμόςιων πολιτικϊν (και δθ των πολιτικϊν απαςχόλθςθσ, 
αλλά και τθσ μακροοικονομικισ πολιτικισ). Θ πολιτικι για τθ Δια Βίου Μάκθςθ γίνεται 
αντιλθπτι κυρίωσ ωσ μια ενεργθτικι πολιτικι απαςχόλθςθσ» ( 2006). Το ίδιο ςυμπζραςμα 
προκφπτει από τθ μελζτθ του νόμου 3369/2005 για τθ δια βίου μάκθςθ, ο οποίοσ 
αντικαταςτάκθκε με το νόμο 3879/2010 που δίνει ιςότιμθ ζμφαςθ ςτθ ςυνεχιηόμενθ 
επαγγελματικι κατάρτιςθ και ςτθ γενικι εκπαίδευςθ ενθλίκων.  
 
Εφόςον απαιτείται θ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν ανάπτυξθ μιασ χϊρασ κα 
πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ τα χαρακτθριςτικά τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν Ελλάδα. Σφμφωνα 
με τον Ρατινιϊτθ: «Ζνα ακόμθ χαρακτθριςτικό του πεδίου τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ ςχζςθσ 
του με το εκπαιδευτικό επίπεδο, το οποίο πολφ ςυχνά οι αναλφςεισ ςτθν Ελλάδα λθςμονοφν 
ι δεν κζτουν καν ςτον προβλθματιςμό τουσ, είναι ότι εξειδικευμζνο προςωπικό απαςχολεί 
κατά κφριο λόγο τόςο ο δθμόςιοσ τομζασ με τθ ςτενότερθ ζννοια, αλλά και ο ευρφτεροσ 
δθμόςιοσ τομζασ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςχεδόν τα 2/3 των αποφοίτων του πανεπιςτθμίου 
και περίπου οι μιςοί απόφοιτοι των ΤΕΛ, εργάηονται ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα» (2007).  
 
Ππωσ φαίνεται, το επιςτθμονικό δυναμικό τθσ χϊρασ ςτθν πλειονότθτά του εργάηεται ςτον 
ευρφτερο δθμόςιο τομζα. Στο βακμό που θ ςυμβολι του είναι αναγκαία για τθν επίλυςθ των 
προβλθμάτων που αντιμετωπίηει θ χϊρα, θ δια βίου μάκθςθ και εκπαίδευςι του αποτελεί 
μοχλό ενεργοποίθςθσ και αξιοποίθςθσ αυτοφ του δυναμικοφ. 
Οι εκπαιδευτικζσ δράςεισ του Κοινωνικοφ Ρολφκεντρου περιλαμβάνουν ςτοχευμζνα 
επιμορφωτικά προγράμματα ςε κεματικζσ ενότθτεσ που ανταποκρίνονται ςτισ νζεσ 
απαιτιςεισ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ των εργαηομζνων, 
αποςκοποφν ςτθν ενίςχυςθ των ικανοτιτων και δεξιοτιτων τουσ, ςτθν αναβάκμιςθ του 
ρόλου και τθσ κζςθσ τουσ ςτθν υπθρεςιακι και κοινωνικι τουσ ηωι (Κοινωνικό Ρολφκεντρο-
ΑΔΕΔΥ, 2010.). 
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Στθ ςυνζχεια παρακζτουμε τουσ ςκοποφσ οριςμζνων προγραμμάτων του Κοινωνικοφ 
Ρολφκεντρου: 
 

κοποί για τα προγράμματα των κεματικϊν ενοτιτων είναι:  
Σεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ κρίςεων - Διαχείριςθ άγχουσ. 
κοπόσ τουσ είναι θ κωράκιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ-ςτο ιδιαίτερα απαιτθτικό και 
“νευραλγικό” πόςτο ςυνδιαλλαγισ με τον πολίτθ- με τισ απαραίτθτεσ άμυνεσ 
ελαχιςτοποίθςθσ του άγχουσ και τακτικζσ “αναχαίτιςθσ” φορτιςμζνων επικοινωνιακϊν 
καταςτάςεων, κάτι που αποτελεί αναγκαιότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ δφςκολων 
καταςτάςεων. 
Η επικοινωνία ςτθν υπθρεςία των ςυναλλαγϊν με τον πολίτθ. 
Βαςικι προτεραιότθτα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ  αποτελεί θ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ 
προσ τον οποίο απευκφνεται το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ. 
Η άμεςθ επαφι των πολιτϊν με υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα αντανακλοφν τθ φφςθ 
τθσ μεταξφ τουσ ςχζςθσ. Ο εκάςτοτε πολίτθσ βλζπει ςτο πρόςωπο του υπαλλιλου που 
καλείται να τον εξυπθρετιςει ολόκλθρο το ςφςτθμα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 
ε αυτό το πλαίςιο ζχοντασ εξοπλιςκεί κάκε εργαηόμενοσ που κατζχει ανάλογο 
εργαςιακό πόςτο με τα απαραίτθτα εφόδια να διαχειριςτεί κατά τον καλφτερο δυνατό 
τρόπο τθν «επικοινωνιακι ςυναλλαγι» με τον κάκε πολίτθ βελτιϊνεται θ ποιότθτα τθσ 
παρεχόμενθσ υπθρεςίασ από τθν πλευρά τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, γεγονόσ που ενιςχφει 
τθν αποτελεςματικότθτα του δθμόςιου τομζα, τθ κζςθ και το ρόλο των εργαηομζνων ς’ 
αυτι. 
Ειςαγωγι ςτισ εφαρμογζσ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν 
εργαλείων. 
κοπόσ του προγράμματοσ είναι κάκε εκπαιδευόμενοσ να αποκτιςει δεξιότθτεσ 
αξιοποίθςθσ των τεράςτιων δυνατοτιτων που παρζχουν οι νζεσ τεχνολογίεσ για τθ 
δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 
ε κάκε εκπαιδευτικι διαδικαςία, θ πλθκϊρα των εφαρμογϊν τθσ νζασ τεχνολογίασ 
προςφζρονται για τθν ενίςχυςθ του μακθςιακοφ κινιτρου και τθσ καλφτερθσ εμπζδωςθσ 
των προςλαμβανουςϊν εννοιϊν που μετατρζπονται ςε εικονοποιθμζνα μθνφματα. 
( Κοινωνικό Πολφκεντρο-ΑΔΕΔΤ, 2010). 

 
Ππωσ προκφπτει από τουσ ςκοποφσ των προγραμμάτων που παρακζτουμε, τα προγράμματα 
αυτά αποςκοποφν κατά κφριο λόγο ςτθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ των εργαηομζνων με τουσ 
πολίτεσ, κακϊσ και ςτθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τθ δθμόςια διοίκθςθ. 
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 1 

α) Να καταγράψετε τουλάχιςτον τρεισ μορφζσ άτυπθσ μάκθςθσ με βάςθ τθν εμπειρία ςασ. 
β) Να αναφζρετε τουλάχιςτον δφο κετικά και δφο αρνθτικά ςτοιχεία τθσ άτυπθσ μάκθςθσ. 

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 2 

Να ςυγκρίνετε τισ κζςεισ τθσ UNESCO που παρακζτουμε για τθ δια βίου εκπαίδευςθ, με τισ 
κζςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ δια βίου μάκθςθ. 
 
«Η δια βίου εκπαίδευςθ βαςίηεται ςτουσ εξισ τζςςερισ πυλϊνεσ που ςυνιςτοφν 
διαφορετικά είδθ μάκθςθσ: 
α) Μακαίνω πϊσ να αποκτϊ τθ γνϊςθ, ςυνδυάηοντασ ικανοποιθτικά μια πλατιά γενικι 
παιδεία με τθ δυνατότθτα εμβάκυνςθσ ςε οριςμζνα κζματα. Αυτό ςθμαίνει ότι μακαίνω 
πϊσ να μακαίνω για να μπορϊ να επωφελθκϊ από τισ ευκαιρίεσ που θ εκπαίδευςθ 
προςφζρει ς’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ. 
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β) Μακαίνω να ενεργϊ με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να αποκτϊ όχι μόνο επαγγελματικι 
κατάρτιςθ αλλά και γενικότερα τθ δυνατότθτα να αντιμετωπίηω διάφορεσ καταςτάςεισ και 
να εργάηομαι αρμονικά ςε ομάδεσ. Μακαίνω ακόμθ να δρω μζςα ςτο πλαίςιο διαφόρων 
κοινωνικϊν καταςτάςεων και ςυνκθκϊν εργαςίασ. 
γ) Μακαίνω να ςυμβιϊνω κατανοϊντασ τουσ άλλουσ και ζχοντασ επίγνωςθ των κοινωνικϊν 
αλλθλεξαρτιςεων -ςυμβάλλοντασ ςτθν πραγματοποίθςθ κοινϊν δράςεων και ςτθ 
διευκζτθςθ των ςυγκροφςεων- με ςεβαςμό απζναντι ςτισ αξίεσ του πλουραλιςμοφ, τθσ 
αμοιβαίασ κατανόθςθσ και τθσ ειρινθσ 
δ) Μακαίνω να ηω με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να αναπτφςςω τθν προςωπικότθτά μου και να 
μπορϊ να ενεργϊ με μεγαλφτερθ αυτονομία και περιςςότερθ κρίςθ και προςωπικι 
υπευκυνότθτα. Για το λόγο αυτό, θ εκπαίδευςθ δεν πρζπει να παραμελεί τθν ανάπτυξθ των 
ατομικϊν δυνατοτιτων, τθ μνιμθ, τθ λογικι κρίςθ, τθν αίςκθςθ του ωραίου, τισ φυςικζσ 
ικανότθτεσ του ατόμου και τθ δεξιότθτα τθσ επικοινωνίασ» (UNESCO, 1999,). 
 
Στθ ςυνζχεια: 
α. Να εντοπίςετε δφο, κατά τθ γνϊμθ ςασ, βαςικζσ ομοιότθτεσ. 
β. Να εντοπίςετε τρεισ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, βαςικζσ διαφορζσ. 

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 3 

Διαβάςτε με προςοχι το κείμενο που ακολουκεί.  
 
«πάνιοι είναι οι πολίτεσ που αντιλαμβάνονται κακαρά ποιεσ είναι οι ςυνζπειεσ, μετά από 
δζκα χρόνια, μιασ αφξθςθσ (ι μιασ πτϊςθσ) ενόσ οικονομικοφ δείκτθ (ζςτω και  κατά 1%) και 
οι οποίοι ζχουν ςυνείδθςθ του τεχνικοφ, αλλά χριςιμου χαρακτιρα ενόσ τζτοιου δείκτθ, 
κεμελιωμζνου ςε ςτατιςτικζσ βάςεισ. Εν τοφτοισ, ζνασ αρικμόσ από τισ τρζχουςεσ 
αποφάςεισ μασ ςτθρίηεται, τισ περιςςότερεσ φορζσ χωρίσ να το αντιλαμβανόμαςτε, ςε 
παρόμοιεσ βάςεισ» (Πατινιϊτθσ, 2007). 
 
Με βάςθ το κείμενο που διαβάςατε να απαντιςετε ςτα ακόλουκα ερωτιματα: 
α. Με ποιεσ γνϊςεισ και με ποια δεδομζνα λαμβάνουμε ςυνικωσ ςθμαντικζσ αποφάςεισ 
ςτθ ηωι μασ; Να αναφερκείτε ςε δφο αποφάςεισ που λάβατε χρθςιμοποιϊντασ γνϊςεισ 
που αποκτιςατε με άτυπθ μάκθςθ. 
β. Ροιεσ αλλαγζσ επιβάλλουν τθν ενίςχυςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ δια βίου μάκθςθσ ςτισ 
μζρεσ μασ, προκειμζνου να λαμβάνουμε με επίγνωςθ τισ αποφάςεισ μασ; 

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 4 

Μελετιςτε το ευρωπαϊκό πλαίςιο βαςικϊν ικανοτιτων  για τθ δια βίου μάκθςθ και 
απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ που παρακζτουμε ςτθ ςυνζχεια. 
 
«ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΘΤΕΣ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘ:  
ΕΝΑ ΕΥΩΡΑΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΑΣ 
Βαςικζσ ικανότθτεσ 
 
Οι ικανότθτεσ ορίηονται εδϊ ωσ ζνασ ςυνδυαςμόσ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςτάςεων 
κατάλλθλων για το ευρφτερο ςυγκείμενο. Οι βαςικζσ ικανότθτεσ είναι εκείνεσ τισ οποίεσ 
χρειάηονται όλοι για τθν προςωπικι τουσ ολοκλιρωςθ και ανάπτυξθ, τθν ενεργό ιδιότθτα 
του πολίτθ, τθν κοινωνικι ζνταξθ και τθν απαςχόλθςθ. 
Το Ρλαίςιο Αναφοράσ ορίηει οκτϊ βαςικζσ ικανότθτεσ: 
1) Επικοινωνία ςτθ μθτρικι γλϊςςα. 
2) Επικοινωνία ςε ξζνεσ γλϊςςεσ. 
3) Μακθματικι ικανότθτα και βαςικζσ ικανότθτεσ ςτθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία. 
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4) Ψθφιακι ικανότθτα. 
5) Μεταγνωςτικζσ ικανότθτεσ (Learning to learn). 
6) Κοινωνικζσ ικανότθτεσ και ικανότθτεσ που ςχετίηονται με τθν ιδιότθτα του πολίτθ. 
7) Ρρωτοβουλία και επιχειρθματικότθτα. 
8) Ρολιτιςμικι ςυνείδθςθ και ζκφραςθ. 
Οι ικανότθτεσ κεωροφνται εξίςου ςθμαντικζσ, επειδι κάκε μία εξ αυτϊν μπορεί να 
ςυντελζςει ςε μια επιτυχθμζνθ ηωι εντόσ τθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ. Ρολλζσ από τισ 
ικανότθτεσ αυτζσ αλλθλεπικαλφπτονται και αλλθλοςυνδζονται: πτυχζσ που είναι 
ουςιαςτικζσ για ζναν τομζα υποςτθρίηουν ικανότθτεσ ςε άλλο τομζα. Θ ικανότθτα ςτισ 
κεμελιϊδεισ βαςικζσ δεξιότθτεσ τθσ γλϊςςασ, τθσ γραφισ και τθσ ανάγνωςθσ, τθσ 
αρικμθτικισ και των τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνίασ (ΤΡΕ) αποτελεί βαςικό 
κεμζλιο για τθ μάκθςθ, ενϊ θ μεκοδολογία τθσ μάκθςθσ ςτθρίηει όλεσ τισ μακθςιακζσ 
δραςτθριότθτεσ. Υπάρχουν πολλά κζματα που διατρζχουν ολόκλθρο το Ρλαίςιο Αναφοράσ: 
θ κριτικι ςκζψθ, θ δθμιουργικότθτα, θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, θ επίλυςθ προβλθμάτων, 
θ αξιολόγθςθ του κινδφνου, θ λιψθ αποφάςεων και θ εποικοδομθτικι διαχείριςθ των 
ςυναιςκθμάτων διαδραματίηουν ρόλο και ςτισ οκτϊ βαςικζσ ικανότθτεσ.» 
Πθγι: 30.12.2006 EL Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 394/13 - Παράρτθμα 
 
α) Συγκρίνετε τον οριςμό τθσ ζννοιασ «ικανότθτεσ», όπωσ προαναφζρκθκε ςε προθγοφμενθ 
ενότθτα, με τθν περιγραφι τθσ αντίςτοιχθσ ζννοιασ ςτθν παραπάνω πθγι. Ροιεσ 
ομοιότθτεσ και ποιεσ διαφορζσ εντοπίηετε; 
β) Συγκρίνετε τισ βαςικζσ ικανότθτεσ, που προτείνονται από το διεκνζσ πρόγραμμα DeSeCo, 
με τισ οκτϊ βαςικζσ ικανότθτεσ του ευρωπαϊκοφ πλαιςίου αναφοράσ. Μπορείτε να 
αντιςτοιχίςετε άμεςα τισ κατθγορίεσ τθσ πρϊτθσ κατάταξθσ ςτθ δεφτερθ και αντίςτροφα; 
(καταγράψτε τθν αντιςτοίχιςθ). Σε ποιο ςυμπζραςμα κα καταλιγατε από τθ ςφγκριςθ 
αυτι; 

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 5 

Να εντοπίςετε δφο ικανότθτεσ που αναπτφςςονται ςε κακζνα από τα προγράμματα του 
Κοινωνικοφ Ρολφκεντρου που παρακζςαμε. 

 
 
ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 
 
 
Βεργίδθσ, Δ., & Κόκκοσ, Α. (2010). Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. Διεκνείσ προςεγγίςεισ και 
ελλθνικζσ διαδρομζσ. (Μζροσ Αϋ, Θ κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, ςελ. 15-62). Ακινα: Μεταίχμιο. 
Στο Μζροσ Αϋ καταγράφονται και αναλφονται οι εξελίξεισ που ςθμειϊκθκαν ςτθν εκπαίδευςθ 
ενθλίκων ςτθν Ελλάδα. Επιπλζον, αναφζρονται τα χαρακτθριςτικά των ατόμων και των  
επιχειριςεων που ςυμμετζχουν ςε ενζργειεσ δια βίου μάκθςθσ και οι παράγοντεσ που 
ςχετίηονται με τθ ςυμμετοχι των ατόμων και των επιχειριςεων ςε  δραςτθριότθτεσ 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 
 
Green, A. (2006). Οι πολλζσ όψεισ τθσ δια βίου μάκθςθσ: ςφγχρονεσ τάςεισ ςτθν 
εκπαιδευτικι πολιτικι ςτθν Ευρϊπθ. Στο A. Καψάλθσ & Α. Ραπαςταμάτθσ (Επιμ.), 
Επαγγελματιςμόσ ςτθ υνεχιηόμενθ Εκπαίδευςθ. Ακινα: Τυπωκιτω- Γιϊργοσ Δαρδανόσ. 
Εξετάηεται ο λόγοσ για τθ δια βίου μάκθςθ ςτθν Ευρϊπθ και οι τάςεισ ςτισ εκνικζσ πολιτικζσ 
οι οποίεσ βρίςκονται πίςω από αυτι τθ ρθτορικι. Επίςθσ εξετάηεται και ερμθνεφεται 
πολυεπίπεδα, θ δυαδικότθτα τθσ ςυγκλίνουςασ ρθτορικισ και τθσ αποκλίνουςασ πολιτικισ 
πρακτικισ. 
 

Συμπλθρωματικι 
βιβλιογραφία 
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Κόκκοσ, Α. (2005). Εκπαίδευςθ ενθλίκων. Ανιχνεφοντασ το πεδίο. Ακινα: Μεταίχμιο. 
Στο πρϊτο μζροσ του βιβλίου παρουςιάηεται θ εκπαίδευςθ ενθλίκων ωσ διακριτό 
επιςτθμονικό πεδίο, το κεωρθτικό τθσ πλαίςιο, τα χαρακτθριςτικά των ενιλικων 
εκπαιδευομζνων και οι προχποκζςεισ για αποτελεςματικι εκπαίδευςθ. Στο δεφτερο μζροσ 
εξετάηονται οι ςτάςεισ των Ελλινων απζναντι ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, ο ρόλοσ και τα 
χαρακτθριςτικά των εκπαιδευτϊν, κακϊσ και το εκνικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ 
εκπαιδευτϊν. 
 
UNESCO, (1999). Ζκκεςθ τθσ διεκνοφσ επιτροπισ για τθν εκπαίδευςθ ςτον 21ο αιϊνα υπό 
τθν προεδρία του Jacques Delors. (Κεφ.2, ςελ. 75-98., Κεφ.4, ςελ. 125-142, Κεφ.5, ςελ. 143-
162). (Ομάδα εργαςίασ του Κζντρου Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ, Μτφρ). Ακινα: Gutenberg. 
 
Στο κεφάλαιο 2 παρουςιάηονται θ ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν κοινωνικι ςυνοχι και με 
τον αγϊνα κατά του αποκλειςμοφ κακϊσ και οριςμζνεσ αρχζσ που αφοροφν δράςεισ για τθν 
αξιοποίθςθ του κοινωνικοφ δυναμικοφ και τθν προετοιμαςία των ατόμων για ενεργό 
ςυμμετοχι ςτθν κοινωνικι ηωι. 
Στο κεφάλαιο 4 παρουςιάηονται τα τζςςερα διαφορετικά είδθ μάκθςθσ που αποτελοφν τουσ 
τζςςερισ πυλϊνεσ τθσ εκπαίδευςθσ. 
 Στο κεφάλαιο 5 παρουςιάηεται θ δια βίου εκπαίδευςθ ωσ μια ςυνεχϊσ διαμορφοφμενθ και 
πολυδιάςτατθ πραγματικότθτα, αλλά κι ωσ δθμοκρατικόσ ςτόχοσ μζςα ςτο εκπαιδευτικό 
ςκθνικό του 21ου αιϊνα. Επίςθσ, παρουςιάηεται θ νζα αντίλθψθ για τθ δια βίου εκπαίδευςθ, θ 
οποία υπερβαίνει τθ βελτίωςθ του επαγγελματικοφ επιπζδου των ενθλίκων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 του Δθμιτρθ Βεργίδθ 

Οι Εκπαιδευόμενοι 

 
Σκοπόσ: 
 
Ο ςκοπόσ του κεφαλαίου είναι θ ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν των 
εκπαιδευομζνων, θ διερεφνθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και των 
ενδιαφερόντων τουσ κακϊσ και θ ςφνδεςθ του περιεχομζνου τθσ διδακτικισ 
ενότθτασ και τθσ μακθςιακισ διεργαςίασ με τα χαρακτθριςτικά των 
εκπαιδευομζνων, με τα ενδιαφζροντα, με τισ εκπαιδευτικζσ τουσ ανάγκεσ και 
με τα ςθμαντικά δεδομζνα του κεςμικοφ πλαιςίου και του τοπικοφ κοινωνικο-
οικονομικοφ και πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ. Επίςθσ, ςκοπόσ του κεφαλαίου 
είναι θ εξζταςθ τθσ διαπραγμάτευςθσ του εκπαιδευτι με τουσ 
εκπαιδευόμενουσ για τθ ςτοχοκεςία και τθν εμβάκυνςθ ςτο περιεχόμενο και 
ςτθ μακθςιακι δραςτθριότθτα, θ οποία ανταποκρίνεται ςτθ δυναμικι που 
αναπτφςςεται ςτθν ομάδα εκπαίδευςθσ. 
 
Ρροςδοκϊμενα αποτελζςματα: 
 
Τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα από τθ ςυςτθματικι μελζτθ αυτοφ του 
κεφαλαίου είναι: 

 Να μπορείτε να προςδιορίηετε ςε πολλαπλά επίπεδα τα γενικά και 
ειδικά χαρακτθριςτικά των εκπαιδευομζνων. 

 Να διακρίνετε τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ από τθ ηιτθςθ εκπαίδευςθσ 
ενθλίκων. 

 Να διαπραγματεφεςτε το περιεχόμενο τθσ διδακτικισ ενότθτασ και 
τον προςανατολιςμό τθσ μακθςιακισ διεργαςίασ με τθν ομάδα των 
εκπαιδευομζνων. 

 
Ζννοιεσ Κλειδιά: 
 

 Σθμαντικά δεδομζνα. 

 Ρροδιακζςεισ.  

 Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.  

 Διαπραγμάτευςθ. 

 Ρολιτιςμικό κεφάλαιο. 

 Κοινωνικό κεφάλαιο.  

 Κοινωνικζσ πρακτικζσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σκοπόσ 

Ρροςδοκϊμενα 
αποτελζςματα 

Ζννοιεσ κλειδιά 
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Ειςαγωγι 
 
Συχνά, όταν αναφερόμαςτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ περιοριηόμαςτε ςτθ 
διάκριςθ μεταξφ ενθλίκων και ανθλίκων. Επίςθσ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ τα 
χαρακτθριςτικά των εκπαιδευομζνων τα οποία λαμβάνονται υπόψθ 
περιορίηονται ςτα εξισ: 

 τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά τουσ, 

 το εκπαιδευτικό τουσ επίπεδο και τα προγράμματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων που ζχουν 
παρακολουκιςει, 

 τθν επαγγελματικι και οικονομικι κατάςταςι τουσ, κακϊσ και τθν εργαςιακι τουσ 
εμπειρία. 

 
Ωςτόςο, ςφμφωνα με τον Mezirow κομβικι ςθμαςία για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων ζχει θ 
κριτικι παρελκόντων παραδοχϊν των εκπαιδευομζνων (2007). Για άλλουσ ςυγγραφείσ, όπωσ 
ο Bourdieu, κα πρζπει να διερευνιςουμε τισ κοινωνικζσ πρακτικζσ των ενθλίκων ςτο πεδίο 
τθσ δράςθσ τουσ, το κοινωνικό και πολιτιςμικό τουσ κεφάλαιο και τισ προδιακζςεισ τισ οποίεσ 
ζχουν διαμορφϊςει κατά τθ διάρκεια των διαδοχικϊν τουσ κοινωνικοποιιςεων (ςτθν 
οικογζνεια, ςτο ςχολείο, ςτθν εργαςία τουσ). 
 
Λδιαίτερθ ςθμαςία ζχει το πεδίο δράςθσ των εκπαιδευομζνων, ςτο οποίο οι κζςεισ είναι 
ιεραρχθμζνεσ ωσ προσ το κφροσ και τθν εξουςία που ενζχουν. Οι αντικζςεισ και οι 
αντιπαρακζςεισ των εκπαιδευομζνων ςτο πεδίο τουσ, οι προςπάκειεσ να βελτιϊςουν τθ κζςθ 
τουσ και οι προδιακζςεισ τουσ προςδιορίηουν τισ ςτρατθγικζσ τουσ και τισ κοινωνικζσ 
πρακτικζσ τουσ. 
 
Το ςυςςωρευμζνο κοινωνικό και πολιτιςμικό τουσ κεφάλαιο αποτελεί το εφαλτιριο για να 
διεκδικιςουν οι εκπαιδευόμενοι τθ βελτίωςθ τθσ κζςθσ τουσ ςτο πεδίο τουσ. Τα 
προγράμματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ του κοινωνικοφ τουσ 
κεφαλαίου (των κοινωνικϊν ςχζςεων και ςυνεργαςιϊν που μποροφν να τουσ αποφζρουν 
οφζλθ) και του πολιτιςμικοφ τουσ κεφαλαίου (τίτλοι ςπουδϊν, πιςτοποιθτικά, γνϊςεισ και 
ικανότθτεσ που τουσ επιτρζπουν να διακρίνονται ςτο δικό τουσ πεδίο). Σφμφωνα με ζναν 
ευρφτερο οριςμό του κοινωνικοφ κεφαλαίου που προτείνεται από τον Putnam, το κοινωνικό 
κεφάλαιο ςυγκροτείται αφενόσ από τθ ςυμμετοχι ςε εκελοντικζσ οργανϊςεισ, ςυλλόγουσ και 
ενϊςεισ, και αφετζρου από το επίπεδο εμπιςτοςφνθσ που ζχει μια κοινότθτα μεταξφ των 
μελϊν τθσ· θ εμπιςτοςφνθ διακρίνεται ςε διαπροςωπικι και ςε κοινωνικι (Δεμερτηισ, 2006). 
 
Θ ςυηιτθςθ για το πεδίο δράςθσ των εκπαιδευομζνων, για τισ ιεραρχθμζνεσ κοινωνικζσ τουσ 
κζςεισ, για τισ ςτρατθγικζσ τουσ και τθ ςυμβολικι δφναμθ, για τα δίκτυα ςυνεργαςίασ ςτα 
οποία ςυμμετζχουν και για τθ διαπροςωπικι και κοινωνικι εμπιςτοςφνθ, κακϊσ και για τισ 
κοινωνικζσ πρακτικζσ τουσ, δίνει ςτον εκπαιδευτι τθ δυνατότθτα να καταγράψει και να 
αναλφςει τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα, κακϊσ και τισ προδιακζςεισ τθσ 
ομάδασ ενθλίκων ςτθν οποία είναι εκπαιδευτισ. 
 
Στθ ςυνζχεια, απαιτείται ο ςυνδυαςμόσ, θ ςφνκεςθ και -εφόςον είναι εφικτι- θ εναρμόνιςθ 
των αναγκϊν και των ενδιαφερόντων τθσ ομάδασ των εκπαιδευομζνων και ευρφτερα των 
εμπλεκομζνων φορζων, διαμζςου τθσ διαπραγμάτευςισ τουσ. Θ διαπραγμάτευςθ των 
αναγκϊν και των ενδιαφερόντων των ςυμμετεχόντων φορζων δράςθσ, αποτελεί μια 
διεργαςία ςυγκρότθςθσ και αυτοπροςδιοριςμοφ τθσ ομάδασ, οριοκζτθςισ τθσ, κακϊσ και 
εμπλοκισ τθσ ςτθ διεξαγωγι του εκπαιδευτικοφ ζργου. Στθ διαπραγμάτευςθ ο ρόλοσ του 
εκπαιδευτι ζχει πρωταρχικι ςθμαςία, ωςτόςο ο βαςικόσ ςκοπόσ του είναι θ ζκφραςθ των 
αναδυόμενων αναγκϊν των ςυμμετεχόντων και θ ςυλλογικι τουσ επεξεργαςία. Οι 

Ειςαγωγικζσ 
παρατθριςεισ 
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εκπαιδευόμενοι είναι το ςυλλογικό υποκείμενο τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, ςυνεπϊσ θ ομάδα 
εκπαίδευςθσ επεξεργάηεται και διαμορφϊνει ςταδιακά, με τθν ουςιαςτικι ςυμβολι του 
εκπαιδευτι, τα μακθςιακά τθσ αποτελζςματα. 
 
Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τρεισ ενότθτεσ. Θ πρϊτθ ενότθτα αναφζρεται ςτα γενικά 
χαρακτθριςτικά των ενθλίκων εκπαιδευομζνων. Στθ δεφτερθ ενότθτα εξετάηεται το 
εννοιολογικό πλαίςιο που μασ επιτρζπει να αναλφςουμε  τα ειδικά χαρακτθριςτικά των 
εκπαιδευομζνων. Στθν τρίτθ ενότθτα εξετάηεται θ διερεφνθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν 
των εκπαιδευομζνων και θ διαπραγμάτευςι τουσ. 
 
 Τα γενικά χαρακτθριςτικά των ενιλικων εκπαιδευομζνων 
 
Καταρχάσ κα παρακζςουμε τα γενικά χαρακτθριςτικά των ενθλίκων 
εκπαιδευομζνων, όπωσ τα προςδιορίηει ο Rogers (1999):  
α. Οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι είναι εξ οριςμοφ ενιλικοι, θ εκπαιδευτικι 
διεργαςία ςυμβαδίηει με μεγαλφτερθ ωριμότθτα και τθν πορεία προσ τθν 
ενθλικιότθτα. 
β. Οι ενιλικοι βρίςκονται ςε εξελιςςόμενθ διεργαςία ανάπτυξθσ και όχι ςτο 
ξεκίνθμά τθσ. Αλλαγζσ και μεταςχθματιςμοί παρουςιάηονται ςε όλεσ τισ 
πλευρζσ τθσ ηωισ των εκπαιδευομζνων: ςτισ ςχζςεισ τουσ, ςτα ενδιαφζροντά 
τουσ, ςτθν εργαςιακι τουσ κατάςταςθ. 
γ. Οι ενιλικοι ζχουν εμπειρίεσ και είναι φορείσ αξιϊν και γνϊςεων. Οι 
αντιλιψεισ τουσ είναι εδραιωμζνεσ και πολλζσ φορζσ ζχουν διαμορφϊςει 
προκαταλιψεισ και ςτερεότυπα, που τουσ κακορίηουν ςτισ προςωπικζσ και 
κοινωνικζσ τουσ ςχζςεισ. 
δ. Οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι ςυμμετζχουν ςτθν εκπαίδευςθ με δεδομζνεσ 
προκζςεισ οι οποίεσ για πολλοφσ μπορεί να ςυνδζονται με κάποια ανάγκθ 
που αιςκάνονται. Οι ρθτοί λόγοι τθσ ςυμμετοχισ τουσ, που ενδεχομζνωσ να 
μθν είναι πραγματικοί, πολλζσ φορζσ δε ςχετίηονται με τθ μάκθςθ, αλλά με 
κοινωνικζσ ανάγκεσ για ςυναναςτροφι και παρζα ι για νζεσ γνωριμίεσ με 
άλλουσ ανκρϊπουσ, ι απλϊσ οι ενιλικοι ζχουν μια απροςδιόριςτθ αίςκθςθ 
ανάγκθσ.  
 

Οι εκπαιδευόμενοι μποροφν να διακρικοφν: 
i. ς’ αυτοφσ που είναι προςανατολιςμζνοι ς’ ζναν ςκοπό (π.χ. πιςτοποίθςθ, πτυχίο, 
επαγγελματικι ςταδιοδρομία), 
 ii. ς’ αυτοφσ που είναι προςανατολιςμζνοι ςτθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα, 
ικανοποιοφν προςωπικζσ ι/και κοινωνικζσ ανάγκεσ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε μια 
ομάδα μάκθςθσ, ςχεδόν ανεξάρτθτα από το περιεχόμενό τθσ, 
 iii. ς’ αυτοφσ που είναι προςανατολιςμζνοι ςτθ μάκθςθ, ςυμμετζχουν από ενδιαφζρον 
για το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ενθλίκων.  
(Houle, ςτο Rogers, 1999). 

 
ε. Οι ενιλικοι ζρχονται ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ςυγκεκριμζνεσ προςδοκίεσ που 
απορρζουν από εμπειρίεσ τουσ ςτο ςχολείο. Ζχουν επίςθσ, ςυνικωσ, τισ δικζσ τουσ 
αντιλιψεισ για τθ μακθςιακι διεργαςία και τθν εκπαίδευςθ που ζχουν διαμορφωκεί ςτθ 
διάρκεια τθσ φοίτθςισ τουσ ςτο ςχολείο.  
 
 

Μποροφμε να διακρίνουμε τουσ ςυμμετζχοντεσ με βάςθ δφο κριτιρια διαφοροποίθςθσ 
και το ςυνδυαςμό τουσ: 

Χαρακτθριςτικά 
ενιλικων 

εκπαιδευομζνων 
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i. άλλοι είναι ευχαριςτθμζνοι από τθ φοίτθςι τουσ ςτο ςχολείο κατά τα παιδικά και τα 
νεανικά τουσ χρόνια, ενϊ για άλλουσ ιταν μια δυςάρεςτθ εμπειρία, 
ii. άλλοι ζχουν τθν προςδοκία ότι θ ςυμμετοχι τουσ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων κα είναι 
όπωσ ςτο ςχολείο και άλλοι ότι κα είναι εντελϊσ διαφορετικι. 
(Rogers, 1999). 

 
ςτ. Οι ενιλικοι ζχουν πολλαπλά και ςυνικωσ ανταγωνιςτικά ενδιαφζροντα και τισ 
περιςςότερεσ φορζσ είναι εκπαιδευόμενοι «μερικισ φοίτθςθσ». Ρολφ ςυχνά, θ εκπαίδευςθ 
δεν είναι το πρωταρχικό τουσ μζλθμα. Ζχουν επαγγελματικζσ και οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ, 
προβλιματα ςτθν επαγγελματικι, οικογενειακι και κοινωνικι τουσ ηωι και δραςτθριότθτεσ 
που τουσ απαςχολοφν. Το περιβάλλον και το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο ηουν άλλοτε ςτθρίηει και 
άλλοτε παρεμποδίηει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 
η. Οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι ζχουν αναπτφξει δικζσ τουσ ςτρατθγικζσ και τρόπουσ μάκθςθσ 
που ζχουν διαπιςτϊςει από τθν εμπειρία τουσ ότι είναι αποτελεςματικοί για τουσ ίδιουσ. 
Συνεπϊσ ςε κάκε ομάδα ενθλίκων εκπαιδευομζνων, οι τρόποι που μακαίνουν τα μζλθ τθσ 
ποικίλουν και μάλιςτα ςυχνά αποτελοφν ζνα ευρφ φάςμα μακθςιακϊν τρόπων με ςθμαντικζσ 
διαφορζσ ωσ προσ το ρυκμό μάκθςθσ, τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και τα ςχετικά με το 
περιεχόμενο βιϊματα. 
 

ΕΡΩΣΗΗ 
Ροια από τα παραπάνω γενικά χαρακτθριςτικά των ενθλίκων εκπαιδευομζνων ςασ 
φαίνονται πιο ςθμαντικά; Αιτιολογείςτε τθν απάντθςι ςασ με βάςθ τθν προςωπικι 
ςασ εμπειρία ωσ εκπαιδευτισ ι/και ωσ εκπαιδευόμενοσ. 

 
Ο Rogers (1999) καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι: 
 

 «Μερικοί είναι πιο ενιλικοι από τουσ άλλουσ. Οριςμζνοι αναηθτοφν ακόμα ςτθν 
εκπαίδευςθ τθν εξάρτθςθ, άλλοι τθν αυτονομία. 

 Όλοι αναπτφςςονται και εξελίςςονται , αλλά προσ διαφορετικζσ κατευκφνςεισ και με 
διαφορετικό ρυκμό. 

 Μερικοί διακζτουν αρκετι εμπειρία και γνϊςθ, άλλοι λιγότερθ. Και ζχουν διαφόρουσ 
βακμοφσ προκυμίασ να χρθςιμοποιιςουν αυτζσ τισ πθγζσ για να βοθκθκεί θ μακθςιακι 
διεργαςία. 

 Ζχουν μεγάλο φάςμα προκζςεων και αναγκϊν, άλλοι ςυγκεκριμζνεσ, ενϊ άλλοι πιο 
γενικζσ αλλά ςχετικζσ με τθν φλθ του υπό εξζταςθ κζματοσ και, τζλοσ, άλλοι άγνωςτεσ 
ακόμα και ςτουσ ίδιουσ. 

 Όλοι βρίςκονται ςε διαφορετικά ςθμεία ενόσ ςυνεχοφσ που αρχίηει από όςουσ απαιτοφν 
να διδαχκοφν τα πάντα και τελειϊνει ς’ όςουσ κζλουν να ανακαλφπτουν τα πάντα μόνοι 
τουσ. Κακζνασ ζχει κάποιο βακμό ςυνείδθςθσ αυτοφ που μπορεί και δεν μπορεί να 
κάνει υπό μορφι μάκθςθσ. 

 Όλοι ζχουν ανταγωνιςτικά ενδιαφζροντα μεγαλφτερθσ ςθμαςίασ από τθν εκπαίδευςι 
τουσ. 

 Και όλοι ζχουν πλζον αποκτιςει τουσ δικοφσ τουσ τρόπουσ μάκθςθσ, γεγονόσ που 
διαφοροποιεί ςθμαντικά τον ζναν από τον άλλον». 

 
Οι διαφοροποιιςεισ μεταξφ των ενθλίκων εκπαιδευομζνων που προςδιορίηει ο Rogers είναι 
πολφτιμεσ για τουσ εκπαιδευτζσ. Ρρόκειται για τα γενικά χαρακτθριςτικά των ενθλίκων 
εκπαιδευομζνων, τα οποία αςφαλϊσ πρζπει να παίρνει υπόψθ του ο εκπαιδευτισ. Πμωσ 
υπάρχουν οριςμζνα πολφ ςθμαντικά ηθτιματα που παραμζνουν προσ ςυηιτθςθ: 
i. Εφόςον οι ενιλικοι διαφοροποιοφνται από τα παιδιά και τουσ νζουσ κακϊσ και μεταξφ τουσ, 
ωσ προσ τα προαναφερκζντα γενικά χαρακτθριςτικά, προκφπτει το ερϊτθμα ποια είναι τα 
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ειδικά χαρακτθριςτικά τουσ -οι παράγοντεσ- που τουσ ωκοφν προσ τισ ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ 
και ςυμπεριφορζσ τουσ, ςτο κάκε γενικό χαρακτθριςτικό τουσ. Για παράδειγμα, ςτο πϊσ 
αντιλαμβάνονται τθν ενθλικιότθτα, πϊσ και ποιεσ αλλαγζσ επιδιϊκουν ςτθ ηωι τουσ και πϊσ 
ςυνδζονται με το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ενθλίκων που παρακολουκοφν, πϊσ 
επεξεργάηονται τισ προκζςεισ τουσ, τα ενδιαφζροντά και τισ προςδοκίεσ τουσ και πϊσ τισ 
ςυνδζουν με το πεδίο δράςθσ τουσ. 
ii. Τα γενικά χαρακτθριςτικά των ενθλίκων εκπαιδευομζνων αποτελοφν περιοχζσ 
διαφοροποίθςθσ των μελϊν μιασ ομάδασ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Ο εκπαιδευτισ οφείλει να 
παίρνει υπόψθ του τισ διαφοροποιιςεισ αυτζσ, που όμωσ φαίνεται ςαν να είναι αναλλοίωτεσ. 
Για παράδειγμα, για ποιο λόγο να δεχκοφμε ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι προκακοριςμζνοι, 
άλλοι να αναηθτοφν πάντοτε εξάρτθςθ και άλλοι να αναηθτοφν αυτονομία ωσ 
εκπαιδευόμενοι; Ενδεχομζνωσ, απλϊσ επιηθτοφν  τθν επίλυςθ κάποιου ςυγκεκριμζνου 
προβλιματοσ που αντιμετωπίηουν, θ φφςθ του οποίου τουσ διαφοροποιεί μεταξφ τουσ. 
iii. Επίςθσ, τα μζλθ μιασ ομάδασ εκπαιδευομζνων μπορεί πράγματι να ζχουν ανταγωνιςτικά 
ενδιαφζροντα μεγαλφτερθσ ςθμαςίασ από τθν εκπαίδευςι τουσ. Ωςτόςο, αν πράγματι το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαντά ςτισ ανάγκεσ τουσ και ςυνδζεται με τα πρωταρχικά και 
ςθμαντικά ενδιαφζροντά τουσ, τα ενδιαφζροντα αυτά μπορεί να μθν είναι ανταγωνιςτικά 
αλλά ςυμπλθρωματικά. 
iv. Στο πλαίςιο των γενικϊν χαρακτθριςτικϊν που παρακζςαμε, μποροφμε να κατατάξουμε τισ 
ςυμπεριφορζσ των εκπαιδευομζνων ςε κατθγορίεσ, όμωσ δεν μποροφμε να αναλφςουμε τισ 
κοινωνικζσ πρακτικζσ τουσ ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ εκπαίδευςθσ, απλϊσ τουσ 
κατθγοριοποιοφμε ςε υπο-ομάδεσ: «Μερικοί διακζτουν αρκετι εμπειρία και γνϊςθ, άλλοι 
λιγότερθ», άλλοι ζχουν ςυγκεκριμζνεσ προκζςεισ και ανάγκεσ, άλλοι πιο γενικζσ. Μιπωσ ςτθν 
πραγματικότθτα πρόκειται για το βακμό ςυμμετοχισ τουσ ςτθ διεργαςία τθσ ομάδασ; 
 v. Φαίνεται ότι τα γενικά χαρακτθριςτικά των εκπαιδευομζνων ςυγκροτοφν ζνα ςφςτθμα 
αξόνων προβλθματιςμοφ και παραδοχϊν του εκπαιδευτι για τουσ εκπαιδευόμενουσ, που τον 
διευκολφνει ςτο εκπαιδευτικό του ζργο ςτο βακμό που αποδζχεται τθ διαφορετικότθτά τουσ, 
αλλά ταυτόχρονα τουσ ιεραρχεί και τουσ κατατάςςει ςε διάφορεσ αξιολογικζσ κατθγορίεσ, 
εφόςον μερικοί είναι «πιο ενιλικοι» -άρα πιο ϊριμοι- από τουσ άλλουσ. 
 
Ρροκειμζνου να αποφεφγουμε να κατθγοριοποιοφμε και να κατατάςςουμε  τουσ 
εκπαιδευόμενουσ ςε κλίμακεσ αποτίμθςθσ και ςε αξιολογικζσ κατθγορίεσ με βάςθ τα γενικά 
χαρακτθριςτικά τουσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθ κεωρία του Bourdieu για το 
κοινωνικό και πολιτιςμικό κεφάλαιο και τισ προδιακζςεισ (habitus) των ατόμων. Τουσ 
εκπαιδευομζνουσ κα πρζπει να τουσ εκλαμβάνουμε ωσ κοινωνικά και ιςτορικά 
ςυγκροτθμζνα υποκείμενα τθσ μάκθςθσ (Βρατςάλθσ, 1996) και να τουσ  τοποκετοφμε ςτο 
πεδίο τθσ δράςθσ τουσ, προκειμζνου να αναλφςουμε τισ κοινωνικζσ πρακτικζσ τουσ, ϊςτε να 
διευκολφνεται ο μεταςχθματιςμόσ τουσ  ςτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 
 
 Τα κοινωνικά χαρακτθριςτικά και το πεδίο δράςθσ των εκπαιδευομζνων 
 
Οι ςυντελεςτζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και κυρίωσ οι εκπαιδευτζσ 
απαιτείται να προςδιορίηουν ςε πολλαπλά επίπεδα τα χαρακτθριςτικά τθσ 
ομάδασ-ςτόχου και των εκπαιδευομζνων. Ειδικότερα, ς’ ζνα πρϊτο επίπεδο 
προςδιορίηουμε: 

 Τα δθμογραφικά ςτοιχεία των εκπαιδευομζνων (θλικία, φφλο, τόποσ 
κατοικίασ, οικογενειακι κατάςταςθ). 

 Το εκπαιδευτικό τουσ επίπεδο (τυπικι και μθ τυπικι εκπαίδευςθ). 

 Τθν επαγγελματικι και οικονομικι κατάςταςθ και τθν εργαςιακι τουσ 
εμπειρία. 

 

Κοινωνικά 
χαρακτθριςτικά 

εκπαιδευομζνων 
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Τα ςθμαντικά δεδομζνα που αναφζρονται ςτα δθμογραφικά, εκπαιδευτικά και 
επαγγελματικά χαρακτθριςτικά των εκπαιδευομζνων αποτελοφν το πρϊτο ςτάδιο ανάλυςθσ 
των κοινωνικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ, τα οποία ζχουν πολφ μεγάλθ ςθμαςία για τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Ππωσ επιςθμάνκθκε ςτθν 
CONFINTEA VI τθσ UNESCO (Keogh, 2009). οι προςωπικζσ καταςτάςεισ που εμποδίηουν τθ 
ςυμμετοχι των ενθλίκων ςτθ δια βίου μάκθςθ και εκπαίδευςθ είναι κατά κφριο λόγο: θ 
ανεργία, θ ζλλειψθ οικονομικϊν μζςων, θ ζλλειψθ ςυγκοινωνιϊν ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ, οι 
οικογενειακζσ ςυνκικεσ, θ ζλλειψθ βαςικϊν γνϊςεων, οι αρνθτικζσ εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ. 
 
Ρροςκζτουμε ότι, ςφμφωνα με τα πορίςματα ςχετικισ ζρευνασ, οι κυριότερεσ αιτίεσ διακοπισ 
τθσ φοίτθςθσ ςτο ΕΑΡ, κεςμό τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςφμφωνα με τον Κόκκο 
όπωσ αναφζραμε ςτο πρϊτο κεφάλαιο, είναι οι επαγγελματικζσ υποχρεϊςεισ τόςο για τουσ 
άνδρεσ όςο και για τισ γυναίκεσ και οι οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ κυρίωσ για τισ γυναίκεσ 
(Βεργίδθσ & Ραναγιωτακόπουλοσ, 2003). Συνεπϊσ, θ επίγνωςθ των χαρακτθριςτικϊν αυτϊν 
από τον εκπαιδευτι του παρζχει τθ δυνατότθτα να ενιςχφει τθ ςυμμετοχι των 
εκπαιδευομζνων, λαμβάνοντασ υπόψθ του τα προβλιματα που προκφπτουν από τθν 
κατάςταςι τουσ (καταςταςιακά εμπόδια). Στα καταςταςιακά εμπόδια (situational barriers) 
ςυμπεριλαμβάνεται και θ πολιτιςτικι αξία που αποδίδεται ςτθν εκπαίδευςθ ( ΕΕ COM (2006) 
614 final). 
 
Ππωσ προκφπτει από ςχετικι ζρευνα του CEDEFOP: 

 «Ζνασ ςτουσ πζντε Ζλλθνεσ πολίτεσ δεν κζλει να ςυμμετζχει ςτθν εκπαίδευςθ και 
κατάρτιςθ ςτο μζλλον. Οι οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ είναι το κυριότερο εμπόδιο - 
για το 29% του ςυνόλου, που αποτελεί το υψθλότερο ποςοςτό από όλεσ τισ χϊρεσ 
ςτισ οποίεσ πραγματοποιικθκε θ ζρευνα. Πιςτοποιθτικά και κοινωνικι αναγνϊριςθ 
τθσ μάκθςθσ είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικά κίνθτρα για τουσ Ζλλθνεσ. 

 Σουλάχιςτον οι μιςοί από τουσ ερωτϊμενουσ ςτθν Ελλάδα είναι ζτοιμοι να 
πλθρϊςουν χριματα από τθν τςζπθ τουσ για τθ μάκθςθ που κα τουσ βοθκιςει να 
ζχουν μια καλφτερθ ηωι, να ξεκινιςουν μια επιχείρθςθ, να αποκτιςουν καινοφριεσ 
γνϊςεισ ςτον τομζα τθσ εργαςίασ τουσ, να πάρουν ζνα πιςτοποιθτικό και να μάκουν 
μια ξζνθ γλϊςςα.» 

(CEDEFOP, 2003,). 

Ρθγι: CEDEFOP, 2003. 
 
Σφμφωνα με τα ερευνθτικά δεδομζνα του CEDEFOP που παρακζτουμε, το 20% των Ελλινων 
πολιτϊν δε κζλει να ςυμμετζχει ςε εκπαιδευτικά προγράμματα. Το κυριότερο εμπόδιο είναι 
οι οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ το οποίο επικαλοφνται ςυχνότερα από κάκε άλλο Ευρωπαίο. 
Οι Ζλλθνεσ είναι, όμωσ, ςε μεγάλο ποςοςτό ζτοιμοι να πλθρϊςουν οι ίδιοι το κόςτοσ τθσ 
εκπαίδευςθσ που επικυρϊνεται από αναγνωριςμζνο πιςτοποιθτικό. Θ πιςτοποίθςθ και θ 
κοινωνικι αναγνϊριςθ αποτελοφν πολφ αποτελεςματικά κίνθτρα για τουσ Ζλλθνεσ 
προκειμζνου να επιτφχουν τθν κοινωνικι και επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ. Το κοινωνικό 
περιβάλλον των εκπαιδευόμενων αποτελεί, λοιπόν, ςθμαντικό παράγοντα ςυμμετοχισ ςτθν 
εκπαίδευςθ ενθλίκων.  
 
Ζνα ακόμθ επίπεδο ςτο οποίο τα χαρακτθριςτικά των ενθλίκων επθρεάηουν ςε ςθμαντικό 
βακμό τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων είναι θ διακεςιμότθτά τουσ 
(αυτοεκτίμθςθ, αυτοπεποίκθςθ ωσ προσ τθν ικανότθτά τουσ να μάκουν). Οι δυςκολίεσ ςτο 
επίπεδο αυτό (dispositional barriers) ςυχνά ςυνδζονται με αρνθτικζσ εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ 
των ενθλίκων (ΕΕ COM (2006) 614 final). 
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Οι αρνθτικζσ εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ δεν είναι οι μόνεσ που επθρεάηουν τθ διακεςιμότθτα 
των ςυμμετεχόντων, αποτελοφν απλϊσ μια από τισ αιτίεσ τθσ χαμθλισ αυτοεκτίμθςθσ και 
αυτοπεποίκθςθσ οριςμζνων εκπαιδευομζνων. 
 

Οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι δεν είναι πακθτικοί αποδζκτεσ αποφάςεων και γνϊςεων. 
Εφόςον είναι ιςτορικά-κοινωνικά ςυγκροτθμζνα υποκείμενα ζχουν διανφςει ζνα μζροσ 
τθσ ηωισ τουσ με αρνθτικζσ και κετικζσ εμπειρίεσ και βιϊματα, τα οποία ερμθνεφουν και 
επανερμθνεφουν ςτο παρόν τουσ, με το βλζμμα ςτραμμζνο ςτον ορίηοντα των 
προςδοκιϊν τουσ. Αντιμετωπίηουν προκλιςεισ και προβλιματα - τα οποία ςε οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ και ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι περίοδο κρίςθσ είναι πολφ ςοβαρά - όπωσ 
μεταβολζσ ςτθν επαγγελματικι τουσ κατάςταςθ, ςτθν οικογενειακι και κοινωνικι τουσ 
ηωι, και γενικότερα υφίςτανται τισ επιδράςεισ  ενόσ διαρκϊσ μεταβαλλόμενου 
κοινωνικο-οικονομικοφ, πολιτιςτικοφ και τεχνολογικοφ περιβάλλοντοσ.  

 
Δεν μποροφμε να κεωριςουμε τουσ ενθλίκουσ ωσ απλοφσ εκπαιδευόμενουσ, υποδοχείσ 
γνϊςεων και ταξινομιςεων, ωσ πεικινιουσ καταναλωτζσ εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν. Ρρϊτα 
απ’ όλα ςπανίωσ είναι μόνο εκπαιδευόμενοι, ζχουν οικογενειακζσ και εργαςιακζσ 
υποχρεϊςεισ και πολιτικζσ, ςυνδικαλιςτικζσ ι/και πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Είναι ιδθ 
φορείσ κάποιων ςθμαντικϊν εκπαιδευτικϊν, εργαςιακϊν και κοινωνικϊν εμπειριϊν. Ηουν ςε 
ζνα εκπαιδευτικό ςυνεχζσ, διακζτουν γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, ζχουν ιδθ 
δοκιμάςει τθν αποτελεςματικότθτά τουσ ςτο πεδίο τθσ δράςθσ τουσ και ζχουν ςχζδια για το 
μζλλον, με βάςθ τθν ερμθνεία τθσ διαδρομισ τουσ και τισ ςυνκικεσ και τισ δυνατότθτεσ του 
πεδίου τουσ. 
 
Κάκε πεδίο, ςφμφωνα με τον Bourdieu (Chevallier & Chauviré, 2010) είναι ιεραρχθμζνοσ 
χϊροσ με κοινωνικζσ κζςεισ που τισ κατζχουν φορείσ δράςθσ  και ζχει τα δικά του 
διακυβεφματα και ιδιαίτερα ςυμφζροντα. Οι  ςτρατθγικζσ  των δρϊντων υποκειμζνων 
εξαρτϊνται από τθ κζςθ τουσ ςτο πεδίο, κακϊσ και από το κοινωνικό και πολιτιςμικό 
κεφάλαιο που κατζχουν. Με άλλα λόγια, θ λογικι του πεδίου ςτο οποίο δρουν οι 
εκπαιδευόμενοι - οι ιεραρχιςεισ, τα ςυμφζροντα και οι διακρίςεισ που το χαρακτθρίηουν - 
αποτελεί το άρρθτο υπόβακρο τθσ κοινωνικισ πρακτικισ τουσ: των ςυνεργαςιϊν, των 
ςυγκροφςεων και των διαφωνιϊν τουσ. 
 

ΕΡΩΣΗΗ 
Ανακαλζςτε ςτθ μνιμθ ςασ τα κοινωνικά χαρακτθριςτικά εκπαιδευομζνων που 
ξεχϊριςαν κάνοντασ αιςκθτι τθν παρουςία τουσ ςε μια ομάδα εκπαίδευςθσ. Ροια 
από τα χαρακτθριςτικά αυτά τουσ ζκαναν να ξεχωρίηουν; 

 
Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι το ςφνολο των πόρων που προζρχονται από τθ ςυμμετοχι ςε 
ζνα δίκτυο ςχζςεων με διάρκεια ςτο χρόνο -πολφ ςυχνά κεςμοποιθμζνεσ- από όπου αντλοφν 
χριςιμα πλεονεκτιματα και δυνατότθτεσ βελτίωςθσ τθσ κοινωνικισ τουσ κζςθσ ςτο πεδίο 
τουσ (ό.π.). Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευόμενοι είναι φορείσ κοινωνικϊν ςχζςεων και 
ευρφτερα κοινωνικοφ κεφαλαίου, το οποίο προςπακοφν να αξιοποιιςουν και να 
χρθςιμοποιιςουν προσ όφελόσ τουσ ςτο πεδίο τουσ, κακϊσ και να το αυξιςουν 
ςυμμετζχοντασ μεταξφ των άλλων και ςε εκπαιδευτικά προγράμματα, αναπτφςςοντασ 
ςτρατθγικζσ κοινωνικισ επζνδυςθσ, από τισ οποίεσ προςδοκοφν υλικά ι/και ςυμβολικά 
οφζλθ.  
 

Σο κοινωνικό κεφάλαιο είναι για τον Bourdieu αυτό που ςτθ ςυνθκιςμζνθ γλϊςςα 
αποκαλείται “ςχζςεισ”. Οι ςχζςεισ αυτζσ ςυνιςτοφν για τον κάτοχό τουσ ζνα κεφάλαιο 
υπόλθψθσ μζςα από το οποίο εξαςφαλίηεται θ εμπιςτοςφνθ τθσ καλισ κοινωνίασ 
(Πατερζκα, 1986). 
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Το κοινωνικό κεφάλαιο των εκπαιδευομζνων ςυνδυάηεται και ενιςχφεται από το πολιτιςμικό 
τουσ κεφάλαιο. Σφμφωνα με τθ ςυλλογιςτικι του Bourdieu «θ κατοχι ι θ απουςία 
μορφωτικϊν αγακϊν (που δίνει ςτο άτομο θ οικογζνεια και το πρϊιμο ςχολικό περιβάλλον) 
λειτουργεί ςωρευτικά» (Κόκκοσ, 2003). 
 

Σο πολιτιςμικό κεφάλαιο ςυςςωρεφεται, ιδθ από το οικογενειακό περιβάλλον κατά τισ 
διαδοχικζσ κοινωνικοποιιςεισ του και ςυγκροτείται ςε τρεισ μορφζσ: 

 το κεςμοποιθμζνο πολιτιςμικό κεφάλαιο (τίτλοι ςπουδϊν, διπλϊματα, 
εξειδικεφςεισ, πιςτοποιιςεισ), 

 το ενςωματωμζνο πολιτιςμικό κεφάλαιο (γνϊςεισ, ικανότθτεσ, ςτάςεισ, πνευματικι 
και γλωςςικι καλλιζργεια, επιχειρθματολογία, καλοί τρόποι), το οποίο μποροφμε να 
ποφμε ότι δθμιουργείται  ςτα πλαίςια τθσ άτυπθσ και τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ, 

 το αντικειμενοποιθμζνο πολιτιςμικό κεφάλαιο (βιβλιοκικθ, ζργα τζχνθσ, λεξικά, 
εργαλεία και ςυςκευζσ υψθλισ τεχνολογίασ). 

 
Ππωσ ςυνάγεται από τα παραπάνω, οι εκπαιδευόμενοι διακζτουν διαφορετικό κοινωνικό και 
πολιτιςμικό κεφάλαιο, που εκδθλϊνεται ςτουσ τρόπουσ αντίλθψθσ, ςκζψθσ και δράςθσ τουσ 
ωσ προδιακζςεισ (habitus). Οι προδιακζςεισ των εκπαιδευομζνων προςδιορίηουν τισ 
κοινωνικζσ πρακτικζσ τουσ και επομζνωσ και τον τρόπο ςυμμετοχισ τουσ ςε προγράμματα 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 
 

«Όλεσ αυτζσ οι διάφορεσ κοινωνικοποιιςεισ ςτο παρελκόν, που ςε τελικι ανάλυςθ 
αναφζρονται ςε πολυάρικμεσ κοινωνικζσ δομζσ… δθμιουργοφν το ςφςτθμα 
προδιακζςεων που ονομάηουμε Habitus. Δθλαδι ζνα ςφςτθμα ςχθμάτων αντίλθψθσ, 
αξιολόγθςθσ και δράςθσ που ενεργοποιϊ και χρθςιμοποιϊ ευζλικτα και πολφτροπα 
ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ανάλογα με το παιχνίδι που παίηω (…) το όλο ςφςτθμα 
ςχθμάτων δράςθσ, αντίλθψθσ και αξιολόγθςθσ… *τα+ ςχιματα που κουβαλάω μζςα μου 
… ςυνδζονται με δφο ιςτορικότθτεσ…: τθν ιςτορικότθτα τθσ προςωπικισ μου βιογραφίασ 
που βαςίηεται ςε ζνα ιεραρχθμζνο ςφνολο κοινωνικοποιιςεων και τθν ιςτορικότθτα των 
διαφόρων κοινωνικϊν δομϊν που εγϊ και άλλοι ςαν εμζνα ςταδιακά εςωτερικεφουν» 
(Μουηζλθσ, 1995). 

 
Συνοψίηοντασ, οι εκπαιδευόμενοι διαφοροποιοφνται από το πεδίο ςτο οποίο δρουν 
(ςυνδικαλιςτικό, εκπαιδευτικό, εργαςιακό) και από τθ κζςθ τουσ ςτο πεδίο αυτό, θ οποία 
προςδιορίηεται κεςμικά αλλά και από το κοινωνικό τουσ κεφάλαιο. Επίςθσ, οι 
εκπαιδευόμενοι διαφοροποιοφνται από το πολιτιςμικό τουσ κεφάλαιο και από τισ 
προδιακζςεισ τουσ που προςδιορίηουν τον τρόπο που ςκζφτονται, αιςκάνονται και δρουν. 
 
 Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ: διερεφνθςθ και διαπραγμάτευςθ 
 
Στισ δφο προθγοφμενεσ ενότθτεσ αναφερκικαμε ςτα γενικά και ειδικά 
χαρακτθριςτικά των εκπαιδευομζνων. Στθ ςυνζχεια κα αναφερκοφμε ςτισ 
δυνατότθτεσ και ςτουσ τρόπουσ διερεφνθςθσ των ενδιαφερόντων και των 
εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των εκπαιδευομζνων και ευρφτερα τθσ ομάδασ-
ςτόχου. 
 
Ρολφ ςυχνά θ διερεφνθςθ των εκπαιδευτικϊν και επιμορφωτικϊν αναγκϊν περιορίηεται ςτισ 
απόψεισ των ςυμμετεχόντων ι τθσ ομάδασ-ςτόχου. Οι δυνθτικά εκπαιδευόμενοι καλοφνται 
να απαντιςουν ςυνικωσ ςε κλειςτζσ ερωτιςεισ για τισ προτιμιςεισ και τισ επικυμίεσ τουσ, με 
εργαλείο ζνα ερωτθματολόγιο ςτο οποίο απαρικμοφνται οι πικανζσ προτιμιςεισ και 

Εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ 
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επικυμίεσ τουσ. Ζτςι, όμωσ, το ενδιαφζρον των εκπαιδευτϊν και των ςτελεχϊν τθσ 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων προςανατολίηεται ςτα γενικά αιτιματα των εκπαιδευομζνων, ςτισ 
ςυγκυριακζσ προτιμιςεισ τουσ και ςε άκριτεσ και αβαςάνιςτεσ επιλογζσ τουσ, χωρίσ να 
λαμβάνεται υπόψθ ότι τα αιτιματα των εκπαιδευομζνων (θ ηιτθςθ) προςδιορίηονται από 
ιδεολογικζσ πεποικιςεισ και ςτερεότυπα, που ίςωσ υπονομεφουν τθ ςυνεργαςία των 
εκπαιδευομζνων με τον εκπαιδευτι και τθν αναηιτθςθ και επεξεργαςία εφικτϊν και 
ρεαλιςτικϊν αποφάςεων για τθ λειτουργία τθσ ομάδασ. Ππωσ τονίηει ο Brookfield (2007)«Οι 
ιδεολογίεσ είναι προφανείσ ςτθ γλϊςςα, τισ κοινωνικζσ ςυνικειεσ και τα πολιτιςμικά 
ςχιματα. Νομιμοποιοφν ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ δομζσ και εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, ζτςι 
ϊςτε αυτζσ να γίνονται τελικά αποδεκτζσ ωσ αντιπροςωπευτικζσ τθσ φυςιολογικισ τάξθσ των 
πραγμάτων». 
 

Πολλζσ φορζσ οι εκπαιδευόμενοι είναι δζςμιοι ιδεολογικϊν ςτερεοτφπων και πρακτικϊν 
που ζχουν υιοκετιςει και τισ εφαρμόηουν εμπειρικά, τισ οποίεσ δφςκολα μποροφν να 
υπερβοφν χωρίσ τθ ςυμβολι του εκπαιδευτι. Οι ιδεολογικά νομιμοποιθμζνεσ 
εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ  αποτυπϊνονται ςτισ προδιακζςεισ των εκπαιδευομζνων, 
δθλαδι ςτο ςφςτθμα ςχθμάτων αντίλθψθσ, ςκζψθσ και δράςθσ τουσ. 

 
Σφμφωνα με τον Brookfield «Κατανόθςθ τθσ ιδεολογίασ ςθμαίνει γνϊςθ του τρόπου με τον 
οποίο θ ιδεολογία αποτυπϊνεται ςτισ τάςεισ, ςτισ προκαταλιψεισ, ςτα ζνςτικτα και τουσ 
φανερά διαιςκθτικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ αντιλαμβανόμαςτε τθν εμπειρία  και τουσ 
οποίουσ κεωροφμε μοναδικοφσ για μασ.» (ό.π.). Συνεπϊσ για να κατανοθκοφν οι εμπειρίεσ και 
οι προδιακζςεισ των εκπαιδευομζνων απαιτείται θ γνϊςθ και θ αποςαφινιςθ και ευρφτερα ο 
κριτικόσ ςτοχαςμόσ για τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ  και τα ενδιαφζροντά τουσ, δεδομζνου ότι: 
«… ςυχνά αυτό που οι άνκρωποι κεωροφν ςθμαντικό και κζτουν ωσ ςτόχο τουσ δεν είναι 
εκείνο που αντιςτοιχεί ςτα ηωτικά ςυμφζροντά τουσ αλλά αυτό που ζμακαν να κεωροφν 
ςθμαντικό από τθν κυρίαρχθ κουλτοφρα και τουσ κοινωνικοφσ τουσ ρόλουσ. Συνεπϊσ, όταν ο 
κριτικόσ ςτοχαςμόσ αποςυνδζεται από τθν κοινωνικι του διάςταςθ, είναι δυνατόν να 
αποδυναμϊνεται και να μεγαλϊνει ο κίνδυνοσ να ακολουκοφν οι εκπαιδευόμενοι ζνα κφκλο 
αναπαραγωγισ των δυςλειτουργικϊν τουσ αντιλιψεων». (Κόκκοσ, 2005). 
 
Θ διερεφνθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και των ενδιαφερόντων των εκπαιδευομζνων, ς’ 
ζνα πρϊτο επίπεδο ζχει ωσ αφετθρία τθ μελζτθ των γενικϊν και ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν 
των εκπαιδευομζνων, του κοινωνικοφ και πολιτιςμικοφ κεφαλαίου τουσ, κακϊσ και τθν 
καταγραφι, επεξεργαςία και ανάλυςθ των απόψεων και των ενδιαφερόντων που εκφράηουν. 
Σ’ ζνα δεφτερο επίπεδο, εξετάηονται οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που προκφπτουν από τισ 
καταςτάςεισ και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίεσ 
ενδεχομζνωσ ςυγκαλφπτονται ι ςυςκοτίηονται από τθν ιδεολογία τουσ και από παγιωμζνεσ 
πρακτικζσ που ζχουν γίνει αποδεκτζσ ςαν «αντιπροςωπευτικζσ τθσ φυςιολογικισ τάξθσ των 
πραγμάτων» όπωσ επιςθμαίνει ο Brookfield. Επίςθσ, εξετάηονται οι ςτρατθγικζσ τουσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ των αντικζςεων και των προβλθμάτων αυτϊν και θ αποτελεςματικότθτά τουσ. 
 
Σ’ ζνα τρίτο επίπεδο εξετάηεται το πεδίο δράςθσ των εκπαιδευομζνων: οι περιοριςμοί που 
επιβάλλονται ςτθ δράςθ τουσ, θ κοινωνικι κζςθ που κατζχουν, οι πόροι που ζχουν ςτθ 
διάκεςι τουσ και οι δυνατότθτεσ παρζμβαςισ τουσ. 
 

ΕΡΩΣΗΗ 
Να αναφζρετε ζνα παράδειγμα από τθν εμπειρία ςασ ωσ εκπαιδευτισ ι/και ωσ 
εκπαιδευόμενοσ για τα χαρακτθριςτικά των εκπαιδευομζνων που είχαν ςθμαντικι 
επίδραςθ ςτθ ςυνεργαςία ςασ μαηί τουσ. Σε ποιο από τα παραπάνω τρία επίπεδα 
τοποκετείτε τα χαρακτθριςτικά αυτά; 
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Θ διαπραγμάτευςθ του εκπαιδευτι με τουσ εκπαιδευόμενουσ αποτελεί μια διεργαςία 
ςυνδυαςμοφ και εναρμόνιςθσ των αναγκϊν και ενδιαφερόντων των εκπαιδευομζνων, ϊςτε 
να ςυγκροτθκεί θ ομάδα εκπαίδευςθσ και θ ςφνδεςι με το περιεχόμενο του προγράμματοσ 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων, κακϊσ και με τουσ ςτόχουσ των εμπλεκομζνων φορζων. 
 
Διερεφνθςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν 
 
Για τθ διερεφνθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του πλθκυςμοφ ι τθσ ομάδασ-ςτόχου 
απαιτείται καταρχάσ θ αποςαφινιςθ τθσ ζννοιασ ανάγκθ και ο προςδιοριςμόσ του 
ςθμαςιολογικοφ περιεχομζνου τθσ. 
 
Διευκρινίηουμε ότι πολλζσ φορζσ θ ζννοια ανάγκθ ςυγχζεται με άλλεσ παρεμφερείσ ζννοιεσ, 
όπωσ: 

 αναγκαιότθτα, με κίνδυνο τθν άκριτθ αποδοχι αναγκϊν που παρουςιάηονται ωσ μθ 
διαπραγματεφςιμεσ «αναγκαιότθτεσ», 

 επικυμία, που παραπζμπει ςε ζναν άκρατο υποκειμενιςμό, 

 προτίμθςθ, που προχποκζτει τθ γνϊςθ και τθν ορκολογικι επιλογι από τα άτομα, 

 ηιτθςθ, που ςυνδζεται με τθν αγορά και το μάρκετινγκ  (νόμοσ τθσ προςφοράσ και τθσ 
ηιτθςθσ). 

 
Θ πιο γνωςτι κεωρία για τισ ανάγκεσ είναι του Maslow ο οποίοσ ιεραρχεί τισ ανάγκεσ, όπωσ 
φαίνεται ςτθν πυραμίδα των αναγκϊν που παρακζτουμε. 
 

Σχιμα 1 
Θ πυραμίδα αναγκϊν του Maslow 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Αμάγκεπ αρηξποαγμάητζηπ 
      (ανιξπξίηζη ηξρ εζτηεοικξύ δρμαμικξύ, 

δημιξρογικόηηηα, αρηξέκθοαζη) 
 

Αιζθηηικέπ 
αμάγκεπ 

(ζρμμεηοία, ηάνη, ξμξοθιά) 
 

Γμτζηικέπ αμάγκεπ 
(γμώζη, ενεοεύμηζη, καηαμόηζη) 

 
Αμάγκεπ αρηξεκηίμηζηπ 

(αρηξζεβαζμόπ, επιδξκιμαζία, αμαγμώοιζη κηλ.) 
 

Κξιμτμικέπ αμάγκεπ  
(έμηανη, απξδξςή, κξιμτμικξί δεζμξί) 

 
Αμάγκεπ για αζθάλεια (ποξζηαζία από κιμδύμξρπ κ.ά.) 

Βιξλξγικέπ αμάγκεπ (ικαμξπξίηζη πείμαπ και δίσαπ, έμδρζη, ύπμξπ κ.ά.)  

Πθγι: Fontana D. 1996, ςτο Βεργίδθσ, 2008. 
 
 



ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΣΥΝΔΛΚΑΛΛΣΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 
Σχεδιαςμόσ, οργάνωςθ και αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 

 

105 

«Η  κεωρία του Maslow (1970), γνωςτι ωσ κεωρία τθσ ιεράρχθςθσ των αναγκϊν… 
βαςίηεται ςε τρία κεμελιϊδθ αξιϊματα. Πρϊτο, οι ανεκπλιρωτεσ ανάγκεσ κυριαρχοφν 
ςτθ ςυμπεριφορά των ατόμων και τα οδθγοφν ςτο να επιηθτοφν και να επιδιϊκουν 
αποκλειςτικά ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν αυτϊν. Δεφτερο, οι ανάγκεσ που κζλουν 
να ικανοποιιςουν τα άτομα χαρακτθρίηονται για τθν κακολικότθτά τουσ και είναι 
τοποκετθμζνεσ ιεραρχικά ανάλογα με τθ ςπουδαιότθτά τουσ. Σρίτο, οι ανάγκεσ των 
υψθλότερων επιπζδων πριν γίνουν αιςκθτζσ και επιδιϊξιμεσ, πρζπει να ζχουν 
ικανοποιθκεί ςε μεγάλο βακμό οι ανάγκεσ των χαμθλότερων επιπζδων» (Μιχόπουλοσ, 
1996). 

 
Γενικά, οι ανάγκεσ των ανκρϊπων και των κοινωνικϊν ομάδων προςδιορίηονται αφενόσ από 
τουσ μθχανιςμοφσ και τισ δομζσ μζςα ςτισ οποίεσ ηουν και εργάηονται, αφετζρου από 
επιλογζσ, παρεμβάςεισ και πρωτοβουλίεσ των ατομικϊν και ςυλλογικϊν φορζων δράςθσ.  
 

«ε διεκνζσ ςεμινάριο … υπογραμμίηεται: “Είναι ςθμαντικό, για να προςδιορίηονται οι 
ανάγκεσ επιμόρφωςθσ, να ςυνδυάηονται κάκε φορά θ αναηιτθςθ, θ προςεχτικι 
παρακολοφκθςθ τθσ υποκειμενικισ ζκφραςθσ των αναγκϊν και θ ανάλυςθ των 
αντικειμενικϊν καταςτάςεων που προχπάρχουν και διαμορφϊνουν αυτζσ τισ ανάγκεσ” 
(Λε Μποτζρφ 1985).Ο Ντεροηιζ, ςτο ίδιο ςεμινάριο, υποςτθρίηει ότι ο διαχωριςμόσ ςε 
υποκειμενικζσ και αντικειμενικζσ ανάγκεσ ςυγκαλφπτει τθν εξουςία των ειδικϊν. 
Αςκϊντασ κριτικι ςτθν επιβολι και ςτο ρόλο των ειδικϊν διευκρινίηει: «Οι 
‘υποκειμενικζσ ανάγκεσ’ δεν είναι οι ανάγκεσ του άλλου (του ‘πελάτθ’), μα αυτό που 
λζει, αυτό που πιςτεφει πωσ ξζρει γι’ αυτζσ. Οι αντικειμενικζσ ανάγκεσ είναι αυτό που ο 
επιμορφωτισ ι ο επιμορφωτικόσ οργανιςμόσ (αυτόσ που ξζρει, εγϊ) πιςτεφει πωσ ξζρει 
ότι είναι αυτό που χρειάηεται ο ‘πελάτθσ-μακθτισ’» (Ντεροηιζ, 1985). Προτείνει τον όρο 
ςθμαντικά δεδομζνα, τα οποία πρζπει να γνωρίηουμε όταν ςχεδιάηουμε ζνα 
επιμορφωτικό πρόγραμμα» (Βεργίδθσ, 2012). 

 
Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ δθμιουργοφνται όταν θ εκπαίδευςθ αποτελεί μια «απάντθςθ» ςτισ 
αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτθ ηωι των ανκρϊπων ι/και ςτο κοινωνικο-οικονομικό και 
πολιτιςμικό τουσ πλαίςιο. Ππωσ προαναφζραμε, ςφμφωνα με τον Maslow, οι άνκρωποι 
επιδιϊκουν να ικανοποιιςουν τισ ανεκπλιρωτεσ ανάγκεσ τουσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν 
ικανοποιθκεί οι ανάγκεσ τουσ ςτα χαμθλότερα επίπεδα. 
 
Οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ μπορεί να ζχουν μια υποκειμενικι διάςταςθ, όπωσ για παράδειγμα 
θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ζλλειψθσ ςυγκεκριμζνων γνϊςεων ι/και δεξιοτιτων και ικανοτιτων 
που αντιςτοιχοφν ςε προςωπικζσ, επαγγελματικζσ ι/και κοινωνικζσ επιλογζσ, και μια 
αντικειμενικι διάςταςθ, όπωσ το επίπεδο ανάπτυξθσ των παραγωγικϊν δυνάμεων, τα νζα 
εργαςιακά ι/και κοινωνικά προβλιματα που αντιμετωπίηονται, οι αλλαγζσ ςτθν τεχνολογία, 
ςτθ λειτουργία των δθμοςίων υπθρεςιϊν κ.ά. Με άλλα λόγια, οι αντικειμενικζσ ανάγκεσ 
προκφπτουν από τα ςθμαντικά δεδομζνα τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ. 
 
Επίςθσ, εφόςον οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςυναρτϊνται με το βακμό ςυνειδθτοποίθςθσ: τθσ 
ζλλειψθσ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων, αλλαγϊν ςτθν εργαςία και ςτο κεςμικό 
πλαίςιο λειτουργίασ των δθμοςίων φορζων, μποροφμε να τισ διακρίνουμε ςε ςυνειδθτζσ και 
ςε μθ ςυνειδθτζσ ι λανκάνουςεσ. Διευκρινίηουμε ότι ακόμθ κι όταν θ ομάδα-ςτόχοσ ζχει 
υψθλό βακμό ςυνειδθτοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν τθσ, οι ανάγκεσ αυτζσ δεν 
εκφράηονται πάντα ρθτά.  
 
Συνοψίηοντασ τα παραπάνω, μποροφμε να διακρίνουμε τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςε τρεισ 
κατθγορίεσ: (Βεργίδθσ, 2007β) 
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α. ςυνειδθτζσ και ρθτζσ, 
β. ςυνειδθτζσ αλλά μθ ρθτζσ, 
γ. μθ ςυνειδθτζσ, λανκάνουςεσ, ι υπόρρθτεσ. 
 
Είναι ςαφζσ ότι, ανάλογα με τθν κατθγορία εκπαιδευτικϊν αναγκϊν που επιδιϊκουμε να 
διερευνιςουμε, κα πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε τισ κατάλλθλεσ ερευνθτικζσ μεκόδουσ και 
τεχνικζσ. Για παράδειγμα, οι μθ ρθτζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ δεν είναι δυνατό να 
καταγραφοφν με ερωτθματολόγιο με κλειςτζσ ερωτιςεισ. Το ίδιο ιςχφει και για τισ μθ 
ςυνειδθτζσ ανάγκεσ (λανκάνουςεσ ι υπόρρθτεσ). Οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ αυτισ τθσ 
κατθγορίασ προκφπτουν από τθν ανάλυςθ των αντικζςεων, των δυςκολιϊν και των 
προβλθμάτων των εκπαιδευομζνων, κακϊσ και από τθν ανάλυςθ των μθχανιςμϊν και των 
δομϊν του πεδίου ςτο οποίο δραςτθριοποιοφνται οι εκπαιδευόμενοι. Αντίκετα, τισ ρθτζσ 
ανάγκεσ μποροφμε να τισ καταγράψουμε με τθ χριςθ κατάλλθλου ερωτθματολογίου. 
 
Διαπραγμάτευςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν 
 
Θ διερεφνθςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν πραγματοποιείται ςτο επίπεδο τθσ ομάδασ-ςτόχου 
από ερευνθτζσ, κακϊσ και ςτο επίπεδο τθσ ομάδασ εκπαίδευςθσ από τουσ εκπαιδευτζσ. 
Ωςτόςο, τελικά το περιεχόμενο του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ κα πρζπει να 
ανταποκρίνεται όχι μόνο ςτισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και ςτα ενδιαφζροντα των 
εκπαιδευομζνων, αλλά και ςτισ προτεραιότθτεσ του φορζα τουσ, κακϊσ και του φορζα 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων ι του φορζα χρθματοδότθςθσ του προγράμματοσ. Επίςθσ είναι ςαφζσ 
ότι κάκε πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ενθλίκων πραγματοποιείται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο 
κοινωνικο-οικονομικό και πολιτιςμικό περιβάλλον. Συνεπϊσ, «Ρρζπει να βρεκεί μια 
ιςορροπία μεταξφ των ενδιαφερόντων του ατόμου και των ηθτθμάτων που αφοροφν όλθ τθν 
κοινωνία» (Illeris, 2006). Αυτι τθν ιςορροπία εναπόκειται ςτον εκπαιδευτι να τθν προωκιςει 
ςε ςυνεχι διάλογο με τουσ εκπαιδευόμενουσ, αναπτφςςοντασ διεργαςίεσ διαπραγμάτευςθσ. 
 
Οι εκπαιδευόμενοι είναι αναγκαίο να ενθμερϊνονται για τα αποτελζςματα τθσ διερεφνθςθσ 
εκπαιδευτικϊν αναγκϊν που τουσ αφοροφν. Ο διάλογοσ για τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και τα 
ενδιαφζροντά τουσ ςυμβάλλει αφενόσ ςτθν επεξεργαςία τουσ από τουσ ίδιουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ και ςτθν πικανι ιεράρχθςι τουσ, αφετζρου ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ των 
δυνατοτιτων τουσ, των διακζςιμων πόρων και των περιοριςμϊν που επιβάλλει το 
κοινωνικο-οικονομικό και πολιτιςμικό περιβάλλον, κακϊσ και το κεςμικό πλαίςιο και ο 
φορζασ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Αυτά τα ςθμαντικά δεδομζνα 
είναι αναγκαίο να ςυηθτθκοφν, ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοιςουν ότι ζχουν ωσ ζνα 
βακμό εςωτερικεφςει τισ ιδεολογίεσ, τισ προτιμιςεισ και επικυμίεσ που υπαγορεφονται από 
το περιβάλλον τουσ, κακϊσ επίςθσ να αντιλθφκοφν τισ δυνατότθτεσ και τουσ περιοριςμοφσ 
τθσ κατάςταςθσ. Ππωσ υπογραμμίηει ο Κόκκοσ «Χρειάηεται λοιπόν οι ςυμμετζχοντεσ να 
βοθκοφνται να αντιλαμβάνονται κριτικά τισ αιτίεσ από τισ οποίεσ προζκυψαν οι ανάγκεσ τουσ, 
τισ ρίηεσ δθλαδι τθσ κοςμοαντίλθψισ τουσ, που είναι προϊόντα των πολιτιςμικϊν επιρροϊν 
που ζχουν εςωτερικεφςει». (Κόκκοσ, 2006). 
 

ΕΡΩΣΗΕΙ 
α) Με βάςθ τθν εμπειρία ςασ για ποιουσ λόγουσ είναι απαραίτθτοσ ο διάλογοσ κατά 
τθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν μεταξφ εκπαιδευτι-
εκπαιδευομζνων; Τεκμθριϊςτε τθν άποψι ςασ. 
β) Θ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ μζςω διαλόγου ποιεσ ανάγκεσ - κατά τθ γνϊμθ ςασ 
- αποβλζπει να καλφψει από τθν πλευρά του εκπαιδευομζνου και ποιεσ από τθν 
πλευρά του εκπαιδευτι;  
γ) Από τθν εμπειρία ςασ ποιοι είναι οι ςυνθκζςτεροι λόγοι που ςυχνά αυτι θ 
διαπραγμάτευςθ δεν είναι ουςιαςτικι και τελικά οφτε αποτελεςματικι; 
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Θ ςυνεργαςία του εκπαιδευτι με τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτο πλαίςιο τθσ διαπραγμάτευςθσ, 
ςτθρίηεται είτε ςτθ κεςμικι ιςχφ του, είτε ςτθν αποδοχι του εκ μζρουσ των εκπαιδευομζνων. 
Ππωσ διακρίνουμε ςτο ςχιμα 2, θ δφναμθ επιρροισ του εκπαιδευτι αυξάνεται όςο αυξάνεται 
θ αποδοχι του και περιορίηεται θ άςκθςθ εξουςίασ εκ μζρουσ του. 
 

Σχιμα 2 
Βαςικι κεϊρθςθ τθσ διαπραγμάτευςθσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Β 
 
                                   

 
    Β 

 
Δφναμθ επιρροισ του εκπαιδευτι 

 

Πθγι: Προςαρμογι από Georges, Ευκυμιάδου & Σςίτοσ, 1998. 

Θ διαπραγμάτευςθ των αναγκϊν αποτελεί μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ διεργαςίασ 
ςυγκρότθςθσ τθσ ομάδασ των εκπαιδευομζνων, θ οποία ςταδιακά αναςυνκζτει κριτικά τισ 
ανάγκεσ των μελϊν τθσ και διαμορφϊνει ςυλλογικζσ ανάγκεσ. «Θ διαπραγμάτευςθ των 
προςωπικϊν και ςυλλογικϊν αναγκϊν και θ ςυλλογικι επεξεργαςία των αναμενόμενων 
αποτελεςμάτων όχι μόνο αναπτφςςει τθ διακεςιμότθτα και τθν εμπλοκι των 
εκπαιδευομζνων, αλλά και ςυμβάλλει ςτθν υπζρβαςθ των πικανϊν αντικζςεων, 
αντιπαρακζςεων, ςυγκροφςεων και αντιφάςεων, ςτο ξεπζραςμα των δυςλειτουργιϊν και ςτθ 
βελτιςτοποίθςθ του προγράμματοσ.» (Βεργίδθσ, 2008). 
 
Για τθ διαπραγμάτευςθ αναγκϊν πολφ ςθμαντικι είναι θ διάρκεια του προγράμματοσ 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων και το πεδίο δράςθσ των εκπαιδευομζνων. Το διακφβευμα τθσ 
διαπραγμάτευςθσ ςυναρτάται με το πνεφμα ςυνεργαςίασ που αναπτφςςεται ανάμεςα ςτουσ 
εμπλεκόμενουσ: εκπαιδευτζσ και εκπαιδευόμενουσ. 
 

Ζχει διαπιςτωκεί ότι: «Από τθ ςτιγμι που θ αλλθλεπίδραςθ δεν είναι 
επαναλαμβανόμενθ, είναι πολφ δφςκολθ θ επίτευξθ ςυνεργαςίασ. Γι’ αυτό ακριβϊσ ζνασ 
ςθμαντικόσ τρόποσ προϊκθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ είναι να διαμορφϊςεισ ζτςι το 
περιβάλλον ϊςτε οι δυο *ι περιςςότεροι+ παίκτεσ *εμπλεκόμενοι+ να ξαναςυναντθκοφν, 
να αλλθλοαναγνωριςκοφν και να κυμθκοφν τθ ςυμπεριφορά ο ζνασ του άλλου ςτισ 
προθγοφμενεσ ςυναντιςεισ τουσ. Η ςυνεργαςία που βαςίηεται ςτθν αμοιβαιότθτα 
μπορεί να είναι ςτακερι εάν θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των παικτϊν *εμπλεκομζνων+ 
είναι ςυνεχισ» (Άξελροντ, 2000). 

Αποδοχι 
του εκπαιδευτι 

Α 

Άςκθςθ ιςχφοσ  
του εκπαιδευτι 
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Ππωσ προκφπτει από τα παραπάνω, θ ςυμβολι του εκπαιδευτι και του εκπαιδευτικοφ φορζα 
ζχει κακοριςτικι ςθμαςία ςτθ διαπραγμάτευςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν με τουσ 
εκπαιδευόμενουσ ωσ άτομα και ωσ ομάδα. Σ’ αυτοφσ εναπόκειται να προβλζπουν τον 
αναγκαίο χρόνο και να διαμορφϊνουν τισ ςυνκικεσ διαδοχικϊν ςυναντιςεων για τον 
αναςτοχαςμό των εκπαιδευομζνων και των ςυντελεςτϊν του προγράμματοσ, που αποτελεί 
αναγκαία προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ βαςιςμζνθσ ςτθν αμοιβαιότθτα. 
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 1 

α) Καταγράψτε τα κυριότερα χαρακτθριςτικά των εκπαιδευομζνων που κρίνετε 
απαραίτθτο να γνωρίηει και να λάβει υπόψθ του ο εκπαιδευτισ ϊςτε να είναι 
αποτελεςματικότεροσ ςτο εκπαιδευτικό του ζργο. 
β) Από τα παραπάνω χαρακτθριςτικά ποιο κρίνετε ωσ ςθμαντικότερο και γιατί; Αναπτφξετε 
τθν άποψι ςασ. 
γ) Από τα παραπάνω χαρακτθριςτικά ποιο εκτιμάτε ότι πικανόν κα δυςκολζψει το 
εκπαιδευτικό ζργο του εκπαιδευτι και γιατί; Αναπτφξτε τθν άποψι ςασ. 

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 2 

Ζνα βαςικό ερϊτθμα είναι γιατί οριςμζνεσ ανάγκεσ που τισ γνωρίηουν οι ενιλικοι δεν τισ 
εκφράηουν ρθτά (ςυνειδθτζσ, αλλά μθ ρθτζσ ανάγκεσ).  
α) Διαβάςτε προςεκτικά το κείμενο που ακολουκεί και επιχειριςτε να εντοπίςετε τουσ 
λόγουσ για τουσ οποίουσ πολλοί ενιλικοι αποφεφγουν να εκφράςουν τισ εκπαιδευτικζσ 
τουσ ανάγκεσ.  
β) Στθ ςυνζχεια ιεραρχείςτε τουσ τρεισ κυριότερουσ παράγοντεσ που κατά τθ γνϊμθ ςασ 
ευνοοφν τθν ζκφραςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, κζτοντασ ωσ πρϊτο τον 
ςθμαντικότερο. 
«Πράγματι, όταν κάποιοσ ανακαλφπτει ότι ςυμμερίηεται με πολλοφσ άλλουσ οριςμζνεσ 
ανάγκεσ και ενδιαφζροντα, ότι μποροφν να οργανωκοφν για να επιτφχουν μαηί ζναν ι 
περιςςότερουσ ςτόχουσ, αποβάλλει το παραλυτικό αίςκθμα τθσ αδυναμίασ και τθσ 
μοναξιάσ και παφει να αντικρφηει  τθν υπάρχουςα τάξθ πραγμάτων ςαν αναπότρεπτθ και 
αναλλοίωτθ, ενϊ ςυγχρόνωσ παφει να αντιςτζκεται ο ίδιοσ ςτθν αλλαγι. Από τθν άλλθ 
πλευρά, το να μπορεί να διαπιςτϊςει κάποιοσ ότι δεν είναι ο μόνοσ που δεν ξζρει, αποτελεί 
το πρϊτο βιμα για να ξαναρχίςει τθν εκπαίδευςι του» (Schwartz, 1986). 

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 3 

α) Ροιεσ βαςικζσ διαφορζσ κα αναγνωρίηατε μεταξφ των «εκπαιδευτικϊν αναγκϊν» και 
των «επικυμιϊν για εκπαίδευςθ»; 
β) Ρϊσ κα μποροφςαν αυτζσ οι διαφορζσ να γεφυρωκοφν; Τεκμθριϊςτε τθν άποψι ςασ. 

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 4 

Θ Ελλάδα παρουςιάηει τα χαμθλότερα ποςοςτά ςυμμετοχισ ςε προγράμματα Δια Βίου 
Μάκθςθσ μεταξφ των κρατϊν-μελϊν τθσ ΕΕ. 
α) Για ποιοφσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, λόγουσ παρουςιάηεται αυτι θ χαμθλι ςυμμετοχι; 
β) Για κάκε ζναν από τουσ παραπάνω λόγουσ ποια πρόταςθ κα διατυπϊνατε για τθν 
αναςτροφι του; 
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Στο βιβλίο εξετάηεται θ διεργαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, παρουςιάηονται ςχιματα και 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 του Δθμιτρθ Βεργίδθ 

Οι Εκπαιδευτζσ 

 
Σκοπόσ: 
 
Σκοπόσ του κεφαλαίου είναι θ ανάλυςθ του ρόλου και των πρακτικϊν του 
εκπαιδευτι ενθλίκων κακϊσ και θ οριοκζτθςθ του ζργου του. Επίςθσ, ςκοπόσ 
του κεφαλαίου είναι θ εξζταςθ των γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων, 
κακϊσ και των ςτάςεων που χρειάηεται να διακζτει ο εκπαιδευτισ για τθ 
ςφαιρικι και αποτελεςματικι άςκθςθ του ζργου του. 
 
Ρροςδοκϊμενα αποτελζςματα: 
 
Τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα από τθ ςυςτθματικι μελζτθ αυτοφ του 
κεφαλαίου είναι: 

 Να μπορείτε να προςδιορίηετε τισ διαςτάςεισ του ρόλου του 
εκπαιδευτι. 

 Να αναγνωρίηετε και να επιλζγετε τισ κατάλλθλεσ κοινωνικζσ 
πρακτικζσ που απορρζουν από το ρόλο του εκπαιδευτι. 

 Να προςδιορίηετε τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και ςτάςεισ που 
χρειάηεται ο ςφγχρονοσ εκπαιδευτισ. 

 Να αναγνωρίηετε τισ βαςικζσ διαφοροποιιςεισ του ςφγχρονου 
εκπαιδευτι ενθλίκων από τισ παγιωμζνεσ δαςκαλοκεντρικζσ 
πρακτικζσ. 

 
Ζννοιεσ Κλειδιά: 
 

 όλοσ του εκπαιδευτι ενθλίκων.  

 Ρρακτικζσ του εκπαιδευτι. 

 Το περίγραμμα εργαςίασ του εκπαιδευτι.  

 Εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ.  

 Δεξιότθτεσ. 

 Λκανότθτεσ και ςτάςεισ του εκπαιδευτι ενθλίκων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σκοπόσ 

Ρροςδοκϊμενα 
αποτελζςματα 

Ζννοιεσ κλειδιά 
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Ειςαγωγι 
 
Ο εκπαιδευτισ ενθλίκων είναι το πρόςωπο που μεςολαβεί ανάμεςα ςτο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το φορζα οργάνωςισ του και τουσ 
εκπαιδευόμενουσ, κακϊσ και ανάμεςα ςτο περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ και 
ςτουσ εκπαιδευόμενουσ. 
 
Ιδθ αναφερκικαμε ςτισ πολλαπλζσ ςτοχεφςεισ τθσ δια βίου μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ 
ενθλίκων. Επίςθσ, εξετάςαμε τα χαρακτθριςτικά των εκπαιδευομζνων, που ωσ ενιλικεσ 
απαιτείται να είναι αποδζκτεσ νζων γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων, ιδιαίτερα ςτισ 
ςφγχρονεσ ςυνκικεσ κοινωνικο-οικονομικισ κρίςθσ. 
 
Στο ςφγχρονο κοινωνικο-οικονομικό, πολιτικό και πολιτιςμικό περιβάλλον, το ζργο του 
εκπαιδευτι ενθλίκων κακίςταται ιδιαίτερα πολυςφνκετο και απαιτθτικό. 
 

«Ο εκπαιδευτισ δεν είναι μόνο αυτόσ που κατζχει γνϊςεισ τισ οποίεσ πρζπει να 
μεταδϊςει, είναι παράλλθλα “διευκολυντισ” που προςπακεί να ςυντονίςει και να 
υποςτθρίξει τισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ μζςα ςε μια ομάδα καταρτιηομζνων, 
αναπτφςςοντασ ταυτόχρονα όςο το δυνατό περιςςότερο τθ ςφνδεςθ με τα ςυγκείμενα 
τθσ κατάρτιςθσ: τοπικι αυτοδιοίκθςθ, φορείσ, επιχειριςεισ κλπ. Είναι κατά κφριο λόγο, 
δθμιουργόσ ευνοϊκϊν ςυνκθκϊν μάκθςθσ, παρά κάποιοσ που απαγγζλλει γνϊςεισ. 
Διευκολφνει και ςυντονίηει τθ ςυνάντθςθ τθσ ομάδασ καταρτιηομζνων ςτο χϊρο, ςτο 
χρόνο και ςε ζνα οργανωτικό πλαίςιο, ςτο οποίο θ πράξθ τθσ μάκθςθσ κακίςταται 
λειτουργικι και καρποφόρα.» (Βεργίδθσ, 2006). 

 
Ο εκπαιδευτισ ενθλίκων: 

 ζχει ειδικζσ γνϊςεισ ςτο αντικείμενο μάκθςθσ, 

 είναι διευκολυντισ τθσ διαδικαςίασ και τθσ διεργαςίασ μάκθςθσ, 

 οργανϊνει και ςυντονίηει τθν ομάδα εκπαίδευςθσ, 

 είναι ςυνδιοργανωτισ του εκπαιδευτικοφ πλαιςίου, 

 ςυνδζει τθν εκπαίδευςθ με το κοινωνικο-οικονομικό και πολιτιςμικό περιβάλλον. 
 
Ροιοι και πϊσ μποροφν όμωσ να ανταποκρίνονται ωσ εκπαιδευτζσ ςε αυτζσ τισ πολλαπλζσ 
απαιτιςεισ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων; Ροιεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και ςτάςεισ 
χρειάηονται; Ρϊσ μποροφμε να τισ αναπτφξουμε; Ροια προςόντα κα πρζπει να ζχει ζνασ 
καλόσ εκπαιδευτισ ενθλίκων; 
 
Το επάγγελμα του εκπαιδευτι ενθλίκων ςτθ χϊρα μασ ζχει κεςμοκετθκεί τα τελευταία 
χρόνια. Το ιςχφον νομικό πλαίςιο προβλζπει τθν πιςτοποίθςθ των εκπαιδευτϊν ενθλίκων, 
ςφμφωνα με τισ ΚΥΑ 113172/2005 και 113613/2006. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτι ενθλίκων όπωσ 
προαναφζραμε είναι πολυδιάςτατοσ και θ κεςμικι οριοκζτθςι του αποτελεί βζβαια ζνα 
ςθμαντικό βιμα. Απαιτείται, όμωσ, θ ανάλυςθ του κοινωνικοφ ρόλου του εκπαιδευτι και των 
κοινωνικϊν πρακτικϊν του, με ζμφαςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ τισ οποίεσ επωμίηεται. 
 
Στθν πρϊτθ ενότθτα κα αναφερκοφμε ςτο ρόλο και ςτισ εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ του 
εκπαιδευτι ενθλίκων. Στθ δεφτερθ ενότθτα κα αναφερκοφμε ςτθ κζςθ του εκπαιδευτι 
ενθλίκων και ςτισ κοινωνικζσ πρακτικζσ του. Θ τρίτθ ενότθτα αναφζρεται ςτισ γνϊςεισ , ςτισ 
δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, κακϊσ και ςτισ ςτάςεισ που χρειάηεται να διακζτει ο εκπαιδευτισ 
ενθλίκων. Στθν τζταρτθ ενότθτα εξετάηονται θ ρθτορικι και οι πρακτικζσ των εκπαιδευτϊν 

Ειςαγωγικζσ 
παρατθριςεισ 
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ενθλίκων. Θ πζμπτθ ενότθτα του κεφαλαίου αναφζρεται ςτθ δυναμικι τθσ ςυμβολισ του 
ςφγχρονου εκπαιδευτι ενθλίκων. 
 
 Ο ρόλοσ και οι εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ του εκπαιδευτι ενθλίκων 
 
Ρριν εξετάςουμε τισ ςυνιςτϊςεσ του ρόλου του εκπαιδευτι ενθλίκων, κα επιχειριςουμε να 
ορίςουμε και να διευκρινίςουμε τθν ζννοια του ρόλου. Κατά τον Goffman (1996), ο ρόλοσ 
ςυνίςταται ςτα δικαιϊματα και ςτα κακικοντα που αναλαμβάνει ο κάτοχοσ μιασ κζςθσ ςε μια 
κοινωνικι οργάνωςθ.  
 
Σφμφωνα με τον Μπζργκερ (1985), ο ρόλοσ ορίηεται ςαν τυποποιθμζνεσ αντιδράςεισ ςε 
τυποποιθμζνεσ καταςτάςεισ. Ο Μπζργκερ, ςτθ ςυνζχεια διευκρινίηει περιςςότερο τθν ζννοια 
του ρόλου. «Για να χρθςιμοποιιςουμε τθ γλϊςςα του κεάτρου, απ’ όπου δανειςτικαμε τθν 
ζννοια του ρόλου, μποροφμε να ποφμε ότι θ κοινωνία παρζχει το ςενάριο ... Οι θκοποιοί, 
λοιπόν, δεν ζχουν παρά να υποδυκοφν τουσ ρόλουσ που τουσ ανατζκθκαν προτοφ ςθκωκεί θ 
αυλαία. Πςο παίηουν τουσ ρόλουσ τουσ ςφμφωνα με αυτό το ςενάριο, το κοινωνικό ζργο 
μπορεί να ςυνεχίηεται όπωσ ακριβϊσ προγραμματίςτθκε. Ο ρόλοσ παρζχει το πρότυπο 
ςφμφωνα με το οποίο το άτομο πρζπει να δράςει ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ». (1985). 
 

Όπωσ ςυνάγεται από τα παραπάνω: 
α. Ο ρόλοσ ςυγκροτείται από τυποποιθμζνεσ αντιδράςεισ, όταν βριςκόμαςτε ςε 
ςυγκεκριμζνεσ τυποποιθμζνεσ καταςτάςεισ. υνεπϊσ, οι ρόλοι ζχουν ςυγκροτθκεί 
κοινωνικά ςε βάκοσ χρόνου, ςε επαναλαμβανόμενεσ καταςτάςεισ. 
β. Σο «ςενάριο» μζςα ςτο οποίο επιτελοφνται οι διάφοροι ρόλοι παρζχεται από τθν 
κοινωνία ςτθν οποία διαδραματίηονται οι τυποποιθμζνεσ καταςτάςεισ. 
γ. Οι δρϊντεσ υποδφονται τουσ ρόλουσ, που τουσ ανατίκενται κοινωνικά, πριν ςθκωκεί 
θ «αυλαία», εφόςον πλθροφν οριςμζνεσ προχποκζςεισ. 
δ. Ο ρόλοσ ςυνίςταται ςτα δικαιϊματα και ςτα κακικοντα που απορρζουν από μια 
κοινωνικι κζςθ. 
ε. Οι ρόλοι αποτελοφν πρότυπα ςφμφωνα με τα οποία δρουν τα άτομα που κατζχουν 
τθν ανάλογθ κζςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ. 

 
 
Από τον Μπζργκερ (1985) διευκρινίηεται με ζμφαςθ μια πολφ ςθμαντικι διάςταςθ του ρόλου. 
«Οι ρόλοι εμπεριζχουν τόςο τισ ςυγκεκριμζνεσ πράξεισ όςο και τα ςυναιςκιματα και τθ 
ςτάςθ που ανικουν ς’ αυτζσ τισ πράξεισ. Ο κακθγθτισ που υποδφεται το ρόλο του ςοφοφ, 
καταλιγει να νιϊκει ςοφόσ. Ο ιεροκιρυκασ φτάνει να πιςτεφει αυτά που κθρφςςει. Ο 
ςτρατιϊτθσ νιϊκει πατριωτικι ζξαρςθ τθ ςτιγμι που φοράει τθ ςτολι του. Στθν κακεμία από 
αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, ενϊ το ςυναίςκθμα ι θ ςτάςθ μπορεί να υπιρχαν προτοφ γίνει θ 
ανάλθψθ του ρόλου, ο ίδιοσ ο ρόλοσ ενιςχφει τθν προθγοφμενθ κατάςταςθ».  
 
Με άλλα λόγια, ο ρόλοσ δεν αποτελεί ζνα απλό κανονιςτικό πρότυπο που περιλαμβάνει τθ 
γνϊςθ του «ςεναρίου» και τισ αναγκαίεσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ για το ικανοποιθτικό 
παίξιμό του. Εμπεριζχει ςτάςεισ και ςυναιςκιματα που κακιςτοφν τον εκπαιδευτι 
κατάλλθλο και επαρκι για τθν επιτζλεςθ του ρόλου του. Ο εκπαιδευτισ ερμθνεφει το ρόλο 
του ανάλογα με τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ του, τθν ζνταςθ των ςυναιςκθμάτων που του 
προκαλεί και τισ προςωπικζσ ςτάςεισ του, όπωσ ζχουν διαμορφωκεί ςτισ κοινωνικζσ και 
επαγγελματικζσ του διαδρομζσ.  
 
Ζνα άλλο ηιτθμα, που ζχει ςθμαςία για τον εκπαιδευτι ενθλίκων, είναι ο αναμενόμενοσ 
βακμόσ τυποποίθςθσ μιασ εκπαιδευτικισ κατάςταςθσ ςτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 
Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων, χαρακτθρίηεται από τθν πολυμορφία δραςτθριοτιτων και τθ 
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διαφοροποίθςθ των εκπαιδευομζνων, ςτθν οποία ιδθ αναφερκικαμε. Ππωσ είναι ευνόθτο, 
όςο λιγότερο τυποποιθμζνθ είναι μια κατάςταςθ, τόςο λιγότερο τυποποιθμζνεσ μπορεί να 
είναι και οι αντιδράςεισ ςτθν κατάςταςθ αυτι. 
 
Συνεπϊσ, χρειάηεται να εξετάςουμε τισ κοινωνικζσ πρακτικζσ των εκπαιδευτϊν ςτο πεδίο τθσ 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων, όπωσ διαμορφϊνονται από το κοινωνικό και από το πολιτιςμικό τουσ 
κεφάλαιο, κακϊσ και από τισ κοινωνικζσ και επαγγελματικζσ τουσ διαδρομζσ που 
διαμόρφωςαν τισ προδιακζςεισ τουσ. 
 
Ο ρόλοσ του εκπαιδευτι ενθλίκων 
 
Για τθν ολόπλευρθ άςκθςθ του ρόλου του εκπαιδευτι ενθλίκων απαιτοφνται (Ντεμουντζρ, 
2003. Βεργίδθσ, 2010): 
1. Γνϊςθ του περιεχομζνου τθσ διδακτικισ ενότθτασ που διδάςκει και πιο ςυγκεκριμζνα των 
επιςτθμονικϊν και τεχνικϊν γνϊςεων που ςυγκροτοφν το αντικείμενο εκπαίδευςθσ ςτθ 
διδακτικι του ενότθτα. 
Θ γνϊςθ του περιεχομζνου από τον εκπαιδευτι εξαςφαλίηεται: 

 από τισ αρχικζσ ςπουδζσ του, 

 από τθ ςυνεχιηόμενθ επιμόρφωςι του, 

 από τθν επαγγελματικι του εμπειρία. 
2. Γνϊςεισ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων και κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και ςτάςεισ 
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ κάκε φορά κατάλλθλθ παρουςίαςθ των γνϊςεων και τθσ 
τεχνογνωςίασ του εκπαιδευτι, κακϊσ και θ εμψφχωςθ των εκπαιδευομζνων. Αυτζσ οι 
γνϊςεισ, οι δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ είναι ταυτόχρονα οργανωςιακζσ, όπωσ θ 
διαπραγμάτευςθ, ο ςχεδιαςμόσ μιασ μελζτθσ περίπτωςθσ ι ενόσ ςχεδίου δράςθσ, και κακαρά 
παιδαγωγικζσ όπωσ θ ικανότθτα να αποςαφθνίηονται οι ςτόχοι τθσ διδακτικισ ενότθτασ, θ 
ικανότθτα να παρακινείται το ενδιαφζρον των εκπαιδευομζνων για μάκθςθ, να 
αξιοποιοφνται οι εμπειρίεσ τουσ κ.ά. 
3. Τεχνικζσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ για τθ χρθςιμοποίθςθ διαφόρων εκπαιδευτικϊν μζςων 
και μεκόδων, όπωσ θ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, θ χριςθ οπτικοακουςτικϊν μζςων, θ 
χριςθ διαφόρων τεχνικϊν ζκφραςθσ κ.λπ. 
4. Κοινωνικζσ και πολιτικζσ γνϊςεισ, προκειμζνου οι εκπαιδευτζσ να μποροφν:  

 να αναλφουν κριτικά τουσ εκπαιδευτικοφσ κεςμοφσ και τουσ κοινωνικο-
οικονομικοφσ μθχανιςμοφσ,  

 να εφαρμόηουν εκπαιδευτικζσ ςτρατθγικζσ και μεκόδουσ που ςυμβάλλουν 
ςτθν κοινωνικι και εργαςιακι ανζλιξθ των εκπαιδευομζνων,  

 να ςυνδζουν το περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ με τθν απαςχόλθςθ, τθν 
κοινωνικι ζνταξθ και τθν τοπικι κοινωνία. 

 να αναπτφςςουν τισ κοινωνικζσ ικανότθτεσ των εκπαιδευομζνων. 
 
Ωςτόςο τα ηθτιματα που κζςαμε παραμζνουν. Ρϊσ ερμθνεφουν οι εκπαιδευτζσ το ρόλο τουσ; 
Ροιεσ ςτάςεισ και ςυναιςκιματα ςυνοδεφουν τθν άςκθςθ του ρόλου τουσ; 
 

Πολφ ςθμαντικόσ είναι ο προβλθματιςμόσ του Jarvis για τον καλό εκπαιδευτι. «Ποια 
είναι όμωσ τα κριτιρια για να χαρακτθρίςουμε κάποιον καλό εκπαιδευτι ενθλίκων; 
Θεμελιακά πρζπει, νομίηω, να ξεκινιςουμε από τθν παραδοχι ότι θ διδαςκαλία είναι 
μια θκικι πράξθ. Άρα, πρζπει να ςζβεςαι τθν προςωπικότθτα του εκπαιδευόμενου 
αρχικά και πρϊτιςτα. Η ικανότθτα να ξεκινιςεισ μια ςχζςθ με τουσ εκπαιδευόμενουσ ι 
με τον εκπαιδευόμενο είναι μια πρωταρχικι πράξθ ποιότθτασ. Αν δε μπορείσ να 
ςχετιςτείσ με τουσ εκπαιδευόμενοφσ ςου δεν κα γίνεισ ποτζ καλόσ εκπαιδευτισ.» (Jarvis, 
ςτο Κόκκοσ, 2008). 
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Σφμφωνα με τον Jarvis, εφόςον θ διδαςκαλία είναι μια θκικι πράξθ, τα κριτιρια του καλοφ 
εκπαιδευτι είναι: 

 ο ςεβαςμόσ ςτθν προςωπικότθτα του εκπαιδευόμενου, 

 θ ικανότθτα ςχζςθσ με τουσ εκπαιδευόμενουσ, 

 θ ποιότθτα αυτισ τθσ ςχζςθσ. 
 
Από τθν αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ προκφπτει ότι: «Ο ρόλοσ του εκπαιδευτι ενθλίκων 
προςδιορίηεται με ποικίλουσ τρόπουσ ςτθ ςχετικι βιβλιογραφία: Εμψυχωτισ, ςυντονιςτισ, 
διευκολυντισ, διαμεςολαβθτισ, ςυνεργάτθσ και βοθκόσ των εκπαιδευομζνων, υποκινθτισ και 
καταλφτθσ τθσ εκπαιδευτικισ διεργαςίασ, ειδικόσ, ςφμβουλοσ, μζντορασ, ακτιβιςτισ... Τα 
κακικοντά του διαφοροποιοφνται και αυξάνονται διαρκϊσ, ακολουκϊντασ τισ εξελίξεισ ςτον 
τομζα του» (Λευκεριϊτου, 2010). Αν, όμωσ, πράγματι τα κακικοντά του εκπαιδευτι ενθλίκων 
αυξάνονται και διαφοροποιοφνται διαρκϊσ, τότε είναι δφςκολο να αναφερκοφμε ςε 
τυποποιθμζνεσ καταςτάςεισ, αναγκαία προχπόκεςθ για τθ ςυγκρότθςθ του ρόλου.  
 

ΕΡΩΣΗΗ 
Για ςασ ποια βαςικά χαρακτθριςτικά προςδιορίηουν το ρόλο του εκπαιδευτι; 
Αιτιολογείςτε τθν απάντθςι ςασ με ζνα ςφντομο κείμενο. 

 
Κα πρζπει επίςθσ να διευκρινιςκεί ότι ο ςεβαςμόσ των ςυμμετεχόντων και θ ποιότθτα τθσ 
ςχζςθσ του εκπαιδευτι με τουσ εκπαιδευόμενουσ, δεν αναιρεί το γεγονόσ ότι οι ρόλοι τουσ 
είναι διαφορετικοί. «Ο διδάςκων είναι διαφορετικόσ και δεν είναι ίςοσ με τουσ 
εκπαιδευόμενουσ, ακόμα και όταν εφαρμόηουμε δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ ςτθν αίκουςα 
διδαςκαλίασ» (Freire & Shor, 2011). Ο εκπαιδευτισ ζχει αυξθμζνεσ ευκφνεσ οι οποίεσ 
πθγάηουν από το ρόλο του και από τθ ςυνεργαςία του με τον φορζα εκπαίδευςθσ ενθλίκων 
και τα ςυγκείμενά του. Είτε είναι εμψυχωτισ, είτε ςυνεργάτθσ, είτε μζντορασ είτε ειδικόσ, 
επωμίηεται ςυγκεκριμζνα κακικοντα -που μάλιςτα φαίνεται να διαφοροποιοφνται και να 
αυξάνονται διαρκϊσ- τα οποία πρζπει να φζρει ςε πζρασ (διδαςκαλία του αντικειμζνου 
εκπαίδευςθσ, ομαλι διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ, καλά μακθςιακά αποτελζςματα κ.λ.π.). 
 
Οι εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ 
 
Θ κοινωνικι καταςκευι του ρόλου του εκπαιδευτι ενθλίκων αποτελεί μια προςζγγιςθ του 
ζργου του, που αφινει -όπωσ προαναφζραμε- περικϊρια ερμθνείασ του ρόλου από τουσ 
ίδιουσ τουσ εκπαιδευτζσ. Είναι ςε οριςμζνεσ ςυνκικεσ πιο αποτελεςματικό, κυρίωσ ςτθ γενικι 
εκπαίδευςθ ενθλίκων, αντί να επιχειροφμε να τυποποιιςουμε απαντιςεισ ςε κάκε άλλο παρά 
τυποποιθμζνεσ εκπαιδευτικζσ καταςτάςεισ -ςυνικωσ πολφπλοκεσ, ρευςτζσ και ςε διαρκι 
διαπραγμάτευςθ- να ομαδοποιιςουμε τισ εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ των εκπαιδευτϊν 
ενθλίκων.  
 
Μποροφμε να ομαδοποιιςουμε τισ εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ ςε δφο άξονεσ. Ο οριηόντιοσ 
άξονασ αφορά τον προςανατολιςμό του εκπαιδευτι ςτο περιεχόμενο και ςτον αντίποδα ςτθ 
διεργαςία. Ο κάκετοσ άξονασ αφορά το κατά πόςο οι εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ είναι 
ομαδοκεντρικζσ ι -ςτον αντίποδα- επικεντρωμζνεσ ςτον εκπαιδευτι (Rogers, 1999). 
 Ππωσ βλζπουμε ςτο ςχιμα 3 που παρακζτουμε: 
 α. Οι εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ που βρίςκονται ςτθν περιοχι Α είναι προςανατολιςμζνεσ 
ςτο περιεχόμενο και ςτο πρόςωπο του εκπαιδευτι. 
β. Οι εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ τθσ περιοχισ Β είναι προςανατολιςμζνεσ ςτθ μακθςιακι 
διεργαςία και ςτο πρόςωπο του εκπαιδευτι. 
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γ. Οι εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ τθσ περιοχισ Γ είναι προςανατολιςμζνεσ ςτθ μακθςιακι 
διεργαςία και ςτθν ομάδα εκπαίδευςθσ. 
δ. Οι εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ τθσ περιοχισ Δ είναι προςανατολιςμζνεσ ςτο περιεχόμενο 
τθσ εκπαίδευςθσ και ςτθν ομάδα εκπαίδευςθσ. 
 

Σχιμα 3 
Ρροςανατολιςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ προςζγγιςθσ του εκπαιδευτι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πθγι: Προςαρμογι από Rogers, 1999. 
 

ΕΡΩΣΗΗ 
Σε ποια από τισ παραπάνω περιοχζσ (Α, Β, Γ ι Δ ) κα λζγατε ότι προςανατολίηονται 
κυρίωσ οι δικζσ ςασ εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ; 

 
Δεν είναι ςκόπιμο να χαρακτθρίηουμε με κετικό ι αρνθτικό πρόςθμο μια εκπαιδευτικι 
προςζγγιςθ χωρίσ να αναλφςουμε τα χαρακτθριςτικά των εκπαιδευομζνων, το ςκοπό του 
ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ και τισ ςυνκικεσ διεξαγωγισ του, κακϊσ και το πλαίςιό του. 
Επίςθσ, είναι ςαφζσ ότι οι εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ αποτελοφν κοινωνικζσ πρακτικζσ που 
ςχετίηονται με το αντικείμενο εκπαίδευςθσ, με τα χαρακτθριςτικά των εκπαιδευτϊν, και 
ιδιαίτερα με το κοινωνικό και το πολιτιςμικό τουσ κεφάλαιο, κακϊσ και με τισ προδιακζςεισ 
τουσ.  
Μια παρεμφερισ ομαδοποίθςθ των εκπαιδευτϊν παρατίκεται από τουσ Noyé και Piveteau. 
 

«Το ςτυλ διδαςκαλίασ ενόσ εκπαιδευτι ςυνδυάηει δφο όψεισ, τθ ςτάςθ του απζναντι 
ςτα εκπαιδευόμενα άτομα και τθ ςτάςθ του απζναντι ςτο περιεχόμενο εκπαίδευςθσ. 
Με βάςθ το μοντζλο αυτό, είναι δυνατόν να διακρίνουμε διάφορεσ ομάδεσ 
εκπαιδευτϊν· αυτζσ αντιςτοιχοφν ςτουσ 5 αρικμοφσ που εγγράφονται μζςα ςτον 

Α Β 

Δ Γ 

Επικεντρωμζνθ ςτον 
εκπαιδευτι 

 
Ομαδοκεντρικι  

Ρροςανατολιςμζνθ ςτθ 
διεργαςία 

Ρροςανατολιςμζνθ ςτο 
περιεχόμενο 
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πίνακα.  
Ομάδα 1: Ο εκπαιδευτισ κεωρεί ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν ζχουν αυκόρμθτα τθν 
επικυμία να τελειοποιιςουν τισ γνϊςεισ τουσ, ζχει λοιπόν μεγάλθ ςθμαςία να γίνει 
αποδεκτόσ από αυτοφσ ωσ εκπαιδευτισ. 
Ομάδα 2: Ππωσ και ςτθν ομάδα 1, ο εκπαιδευτισ δεν επικεντρϊνεται ιδιαίτερα ςτο 
περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ και ςτισ παιδαγωγικζσ διαδικαςίεσ. Αυτό που τον 
ενδιαφζρει είναι να ζχει ειδικότθτα ςτο αντικείμενο για να μπορεί να το παρουςιάηει. 
 

Σχιμα 4 
Ρροςανατολιςμόσ του εκπαιδευτι ςε ςχζςθ με τουσ εκπαιδευόμενουσ και το 

περιεχόμενο 

 
Ομάδα 3: Εδϊ ο εκπαιδευτισ ενδιαφζρεται να οργανϊςει το περιεχόμενο τθσ 
εκπαίδευςθσ, φροντίηει ιδιαίτερα τθν επιλογι των αςκιςεων ι μιασ εκπαιδευτικισ 
πορείασ και εφαρμόηει ςυςτιματα αξιολόγθςθσ. 
Ομάδα 4: Ο εκπαιδευτισ υιοκετεί εδϊ μια ςυμβιβαςτικι κζςθ· γι’ αυτόν οι επικυμίεσ 
του εκπαιδευόμενου και οι ανάγκεσ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ δεν ςυμβαδίηουν, 
πρζπει λοιπόν να γίνει ςφνκεςθ. 
Ομάδα 5: Στθν περίπτωςθ αυτι ο εκπαιδευτισ κεωρεί ότι ο εκπαιδευόμενοσ ζχει 
φυςικι κλίςθ προσ τθ μελζτθ. Ρρζπει να εντοπίςει τισ ανάγκεσ του και να μοιραςτεί 
μαηί του τθν ευκφνθ τθσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ» (Noyé & Piveteau, 1997, ςελ. 
177-178). 

 

ΕΡΩΣΗΕΙ 
Αναφερόμενοι ςτο ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολουκείτε:  
α) Ροιοσ κα λζγατε ότι είναι ο προςανατολιςμόσ των εκπαιδευτϊν ςασ γενικά; 
β) Επιλζγοντασ δφο ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευτζσ που διαφζρουν ωσ προσ το ςτυλ 
διδαςκαλίασ κα μποροφςατε να τουσ εντάξετε ςε διαφορετικζσ ομάδεσ εκπαιδευτϊν 
και ςε ποιεσ; Τεκμθριϊςτε τθν απάντθςι ςασ. 

 
To ηιτθμα που προκφπτει είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι δε φαίνεται να παρεμβαίνουν και να 
επθρεάηουν τισ προςεγγίςεισ των εκπαιδευτϊν, λείπει το ςτοιχείο τθσ αλλθλεπίδραςθσ. Ο 
εκπαιδευτισ επιλζγει τθν προςζγγιςι του χωρίσ να διαπραγματεφεται με τουσ 
εκπαιδευόμενουσ, ςφμφωνα με τισ δικζσ του απόψεισ, ενδιαφζροντα και κζςεισ. 
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 Οι κοινωνικζσ πρακτικζσ των εκπαιδευτϊν ενθλίκων 
 
Μποροφμε να ομαδοποιιςουμε τισ κοινωνικζσ πρακτικζσ (ςτισ οποίεσ 
περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ) που παρατθροφνται ςτο 
ζργο του εκπαιδευτι ενθλίκων λαμβάνοντασ υπόψθ μασ το περιεχόμενο τθσ 
εκπαίδευςθσ, τουσ εκπαιδευόμενουσ, το κεςμικό πλαίςιο και το κοινωνικο-
οικονομικό και πολιτιςμικό περιβάλλον.  
 
Οι κοινωνικζσ πρακτικζσ εκδθλϊνονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κάκε φορά κεςμικό πλαίςιο, ςε 
αλλθλεπίδραςθ με το κοινωνικο-οικονομικό και πολιτιςμικό περιβάλλον, με άλλα λόγια ςε 
ζνα πεδίο (ιεραρχθμζνο χϊρο κοινωνικϊν κζςεων). Μποροφμε να καταγράψουμε τισ 
παρακάτω κοινωνικζσ πρακτικζσ ςτο πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων (ςχιμα 5): 
 
1.Ο εκπαιδευτισ ςυμπεριφζρεται ςαν αυτάρεςκοσ ειδιμων. Δε λαμβάνει υπόψθ του οφτε 
τουσ εκπαιδευόμενουσ οφτε το περιεχόμενο τθσ διδακτικισ του ενότθτασ, οφτε το ςκοπό και 
το φορζα του προγράμματοσ. Συνικωσ ζχει πολφ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ άςχετεσ όμωσ με 
τουσ ςτόχουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διδακτικισ ενότθτασ, ι αναφζρεται ςτθν επικαιρότθτα, ι ςε 
ό,τι ενδιαφζρει τον ίδιο. Οι πρακτικζσ του κυμίηουν ςοφολογιότατο και επιδίδεται ςε ζνα 
μονόλογο χωρίσ τθ ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων. Κεντρικό πρόςωπο αυτισ τθσ κοινωνικισ 
πρακτικισ είναι ο εκπαιδευτισ, ο οποίοσ φαίνεται να ζχει ιςχφ και υψθλό κοινωνικό και 
πολιτιςμικό κεφάλαιο, ζτςι δεν παίρνει υπόψθ του το κεςμικό πλαίςιο του προγράμματοσ και 
τθν περιβάλλουςα κοινωνία. 
 

Σχιμα 5 
Ρρακτικζσ του εκπαιδευτι ςε ςχζςθ με τουσ εκπαιδευόμενουσ, το περιεχόμενο και το 

κεςμικό πλαίςιο του προγράμματοσ 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πθγι: Προςαρμογι από Noyé & Piveteau, 1997. 
 

Εμψφχωςθ Διδαςκαλία
αα 

Μάκθςθ 

Εκπαιδευτισ 

Εκπαιδευόμενοι Ρεριεχόμενο 

Θεςμικό πλαίςιο του προγράμματοσ 
 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 

Κοινωνικζσ 
πρακτικζσ 
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2. Οι εκπαιδευόμενοι ζχουν ςυγκροτιςει μια δυναμικι ομάδα που επιβάλλει τα δικά τθσ 
κζματα ςτον εκπαιδευτι και ςυχνά οριςμζνοι εκπαιδευόμενοι τον υποκακιςτοφν κζτοντασ 
ηθτιματα άςχετα με το περιεχόμενο του προγράμματοσ. Επικρατοφν οι ατζρμονεσ 
ςυηθτιςεισ, ο άκρατοσ ςχετικιςμόσ που καταλιγει ςε μια φιλικι γενικι ςυηιτθςθ. Θ 
εκπαίδευςθ ςυρρικνϊνεται και μετατρζπεται ςε μια ανταλλαγι απόψεων. Ο εκπαιδευτισ 
ςυνικωσ μετατρζπεται ςε αμιχανο παρευριςκόμενο ι ελκυςτικό φλφαρο που απλϊσ 
κουβεντιάηει με τουσ εκπαιδευόμενουσ. Στο επίκεντρο βρίςκονται οι εκπαιδευόμενοι που 
επιβάλλονται με το υψθλό κοινωνικό και πολιτιςμικό τουσ κεφάλαιο και με τισ ςυγκεκριμζνεσ 
ςτρατθγικζσ τουσ, που τουσ επιτρζπουν να παρακάμπτουν το κεςμικό πλαίςιο του 
προγράμματοσ. 
3. Το λεπτομερϊσ προςδιοριςμζνο περιεχόμενο επιβάλλεται από το κεςμικό πλαίςιο ι/και 
από τα ςυγκείμενα ςτο περιβάλλον του προγράμματοσ. Διδάςκεται ςυγκεκριμζνο διδακτικό 
εγχειρίδιο. Οι πρακτικζσ που επιβάλλονται αποςκοποφν ςτθ διεκπεραίωςθ τυποποιθμζνων 
μακθμάτων, χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, τα ενδιαφζροντα ι οι 
προτιμιςεισ των εκπαιδευομζνων. Ο εκπαιδευτισ δεν ζχει τον αναγκαίο χρόνο και τθν 
αρμοδιότθτα για διαπραγμάτευςθ αναγκϊν, είναι υποχρεωμζνοσ να επιμζνει ςτθ διδακτζα 
φλθ χωρίσ παρεκκλίςεισ και κακίςταται κατευκυντικόσ τυπολάτρθσ, απλόσ διεκπεραιωτισ 
των οδθγιϊν και του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που ζχει λάβει από το φορζα εκπαίδευςθσ 
ενθλίκων ι από άλλουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. Οι πρακτικζσ αυτοφ του είδουσ δεν 
προχποκζτουν εκπαιδευτι με γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ ςτο πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ 
ενθλίκων. 
4. Οι κοινωνικζσ πρακτικζσ  του εκπαιδευτι επικεντρϊνονται ςτθν εμψφχωςθ των 
εκπαιδευομζνων. Ο εκπαιδευτισ τείνει να είναι μθ κατευκυντικόσ και μθ παρεμβατικόσ, ζτςι 
θ διαπραγμάτευςθ αναγκϊν δεν οριοκετείται από το ςκοπό του εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ, το κεςμικό πλαίςιο και το ςχεδιαςμζνο περιεχόμενο τθσ διδακτικισ ενότθτασ. 
Συχνά θ εκπαίδευςθ μετατρζπεται ςε ςυηιτθςθ για τα γενικά προβλιματα των 
ςυμμετεχόντων (οικογενειακά, επαγγελματικά κ.ά.), τα όρια μεταξφ εκπαιδευτι και 
εκπαιδευομζνων καταργοφνται και κακίςτανται όλοι ιςότιμα μζλθ μιασ παρζασ που 
προβλθματίηεται χωρίσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ. Θ ευκφνθ του εκπαιδευτι απζναντι ςτο φορζα 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων υποβακμίηεται, ο εκπαιδευτισ κακίςταται χαλαρόσ εμψυχωτισ, 
φιλικόσ και ευχάριςτοσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, τουσ ενκαρρφνει με κάκε τρόπο, 
ενδεχομζνωσ αναπτφςςει κοινωνικζσ ςχζςεισ μαηί τουσ και ζξω από τισ εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ. Πμωσ, τα μακθςιακά αποτελζςματα είναι περιοριςμζνα και οι ςχζςεισ του 
εκπαιδευτι με το φορζα εκπαίδευςθσ ι/και με άλλουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ τείνει να 
κακίςταται προβλθματικι. 
5. Αντίκετα, μπορεί ι ζμφαςθ του εκπαιδευτι να επικεντρϊνεται ςτο περιεχόμενο του 
προγράμματοσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Οι κεςμικοί παράγοντεσ είναι ιςχυροί και επιβάλλουν 
όχι μόνο το ςκοπό αλλά και ανελαςτικοφσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ, κακϊσ και λεπτομερϊσ 
προκακοριςμζνα μακθςιακά αποτελζςματα, που απλϊσ ερμθνεφονται από τον εκπαιδευτι. Ο 
εκπαιδευτισ δεν ςυνεργάηεται κριτικά και δθμιουργικά με τουσ υπόλοιπουσ ςυντελεςτζσ του 
προγράμματοσ, οφτε διαπραγματεφεται με τουσ εκπαιδευόμενουσ, επιμζνει ςτθ διδαςκαλία 
και τθν επίτευξθ των διδακτικϊν ςτόχων και αγνοεί ι υποβακμίηει τθν εμψφχωςθ των 
εκπαιδευομζνων. Θ ομάδα των εκπαιδευομζνων ςυνικωσ διαςπάται ςτθν υπο-ομάδα αυτϊν 
που παρακολουκοφν με προςοχι τθ διδαςκαλία και ςτθν υπο-ομάδα αυτϊν που δεν ζχουν τθ 
διάκεςθ ι το υπόβακρο για να τθν παρακολουκιςουν. Ο επικεντρωμζνοσ ςτο περιεχόμενο 
εκπαιδευτισ ςυνικωσ αγνοεί αυτι τθ δεφτερθ υπο-ομάδα και απευκφνεται μόνο ςτουσ 
«καλοφσ μακθτζσ». Συνικωσ δεν ζχει το απαιτοφμενο κοινωνικό και πολιτιςμικό κεφάλαιο για 
να προςαρμόςει με δικι του ευκφνθ τθ διδακτικι του ενότθτα ςτα χαρακτθριςτικά των 
εκπαιδευομζνων. 
6. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ επιβάλλεται θ ομάδα των εκπαιδευομζνων εκπροςωποφμενθ 
από τα πιο δυναμικά τθσ μζλθ, τα οποία γνωρίηουν το περιεχόμενο του προγράμματοσ ι/και 
ζχουν υψθλοφ επιπζδου εμπειρία ςτα κζματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ διδακτικισ ενότθτασ. Οι 



 

 
120 

εκπαιδευόμενοι ακολουκοφν ςτρατθγικζσ υποκατάςταςθσ του εκπαιδευτι, δεδομζνου ότι 
γνωρίηουν εμπειρικά το περιεχόμενο τθσ διδακτικισ ενότθτασ και ςε μερικζσ περιπτϊςεισ και 
κεωρθτικά. Ο εκπαιδευτισ κατά κάποιο τρόπο καταργείται και κακίςταται ςκιϊδθσ 
εκπαιδευτισ χωρίσ κφροσ που αδυνατεί να επιτελζςει το διδακτικό και εμψυχωτικό ζργο του. 
Οι κοινωνικζσ πρακτικζσ που αναπτφςςονται υποςκάπτουν το κφροσ του φορζα εκπαίδευςθσ. 
7. Θ επίτευξθ υψθλοφ επιπζδου μακθςιακϊν αποτελεςμάτων προχποκζτει πρακτικζσ ςτισ 
οποίεσ θ διδαςκαλία ςυνδυάηεται με τθν εμψφχωςθ και τθ ςυςτθματικι διαπραγμάτευςθ 
αναγκϊν μεταξφ εκπαιδευτι-εκπαιδευομζνων. Ο εκπαιδευτισ είναι επαγγελματίασ και 
γνωρίηει το πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων: τουσ περιοριςμοφσ, τισ ιεραρχιςεισ και τισ 
ρυκμίςεισ του, τισ πικανζσ αντιπαρακζςεισ και τα διακυβεφματα. Επίςθσ, αναγνωρίηει τα 
ςυγκείμενα ςτο κοινωνικο-οικονομικό και πολιτιςμικό περιβάλλον, που επθρεάηουν το 
ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ενθλίκων και το φορζα υλοποίθςισ του. Ζχει υψθλοφ 
επιπζδου γνϊςεισ για τθ διδακτικι του ενότθτα και γνωρίηει ςε βάκοσ τθ κεωρία και τθν 
εμπειρικι εφαρμογι τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Διακζτει αναπτυγμζνεσ δεξιότθτεσ και 
ικανότθτεσ ςτθ διδαςκαλία και ςτθν εμψφχωςθ κακϊσ και ςτθ χριςθ εκπαιδευτικϊν μζςων. 
Αναγνωρίηει ταυτόχρονα τα όριά του και τουσ περιοριςμοφσ.  
Το περιεχόμενο του προγράμματοσ ζχει προςδιοριςτεί μετά από διερεφνθςθ εκπαιδευτικϊν 
αναγκϊν και οι εκπαιδευόμενοι αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία και τθ ςυμβολι του ςτθν επίτευξθ 
των ςτόχων τουσ. Επίςθσ, ζχουν ενθμερωκεί και γνωρίηουν τουσ οργανωςιακοφσ και 
κεςμικοφσ περιοριςμοφσ και ςυμμετζχουν με επίγνωςθ ςτθ μακθςιακι διεργαςία. Οι 
κοινωνικζσ πρακτικζσ που αναπτφςςονται ςυμβάλλουν ςτθν πρόοδο των εκπαιδευομζνων. 
 

ΕΡΩΣΗΕΙ 
α) Επιχειρείςτε ν’ αντιςτοιχίςετε τισ κοινωνικζσ πρακτικζσ που παρακζςαμε 
παραπάνω με τουσ φορείσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων που αναφζρονται ςτον πίνακα 1, 
Ενότθτα 1.2. Σε ποιο ςυμπζραςμα καταλιγετε; 
β) Το κεςμικό πλαίςιο ενόσ φορζα πιςτεφετε ότι ευνοεί τθν εφαρμογι κάποιων 
εκπαιδευτικϊν και ευρφτερα κοινωνικϊν πρακτικϊν ζναντι άλλων; Τεκμθριϊςτε τθν 
απάντθςι ςασ. 

 
Στθ ςυνζχεια παρακζτουμε τθ μαρτυρία ενόσ ζμπειρου εκπαιδευτι ενθλίκων.  

«*Εφαρμόηω+ εμπειρικζσ μεκόδουσ και δεν εννοϊ απαραίτθτα πρακτικι άςκθςθ. Εννοϊ 
τθν προςπάκεια να ςυνδζςουμε τθν όποια μάκθςθ ςυντελείται με τθ βιογραφία του 
εκπαιδευόμενου. Πρζπει να ομολογιςω ότι φυςικά αυτό εξαρτάται μεκοδολογικά  και 
από το μακθςιακό αντικείμενο. Δθλαδι για τουσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων, ςαν εμζνα, που 
δουλεφουν ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ, ςτισ τζχνεσ, ι και ειδικότερα ςτισ κοινωνικζσ 
επιςτιμεσ, θ εμπειρικι μάκθςθ ζχει άμεςο νόθμα. Άμεςο νόθμα υπάρχει και ςτο χϊρο 
τθσ εργαςίασ. Αλλά υπάρχουν περιοχζσ μάκθςθσ όπου θ εμπειρικι μάκθςθ είναι 
προβλθματικι. Με βάςθ τθ δικι μου εμπειρία πιςτεφω ότι επιτυχθμζνθ μζκοδοσ είναι 
αυτι κατά τθν οποία οι εκπαιδευόμενοι μποροφν να ςυςχετίηουν αυτά που μακαίνουν 
με τθν προςωπικι τουσ εμπειρία με ό,τι τουσ ςυμβαίνει ςτθ δουλειά, το ςπίτι κλπ. Εννοϊ 
τθν εμπειρία που προκφπτει από τισ αξίεσ και τθν ερμθνεία τθσ ηωισ» (Griffin, 2004.) 

 
Ππωσ διαπιςτϊνουμε ο επαγγελματίασ εκπαιδευτισ ενθλίκων: 

 ςυνδζει τθν όποια μάκθςθ με τθ βιογραφία των εκπαιδευομζνων, 

 αναγνωρίηει τουσ περιοριςμοφσ που κζτει το μακθςιακό αντικείμενο , 

 αναγνωρίηει τα προςωπικά του όρια και δεν γενικεφει άκριτα, 

 διευκρινίηει ότι μιλάει με βάςθ τθ δικι του εμπειρία, άρα αναγνωρίηει και ςζβεται τισ 
εμπειρίεσ των άλλων,  

 κατακζτει τθν προςωπικι του κζςθ, πιςτεφει ότι επιτυχθμζνθ μζκοδοσ είναι αυτι 
που προςπακεί να εφαρμόςει, δεν δογματίηει, 
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 δθλϊνει ότι, κατά τθ γνϊμθ του, θ επιτυχθμζνθ μζκοδοσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων 
εξαρτάται από το κατά πόςο οι εκπαιδευόμενοι μποροφν να ςυςχετίηουν το 
περιεχόμενο τθσ μάκθςθσ με τθν προςωπικι τουσ εμπειρία. 

 
 Γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και ςτάςεισ 
 
Σφμφωνα με τον Κόκκο (2005) «Οι γνϊςεισ, οι ικανότθτεσ και οι ςτάςεισ που χρειάηεται να 
διακζτει ζνασ εκπαιδευτισ ενθλίκων κα μποροφςαν να καταταχτοφν ωσ εξισ: 
1. Νοιάηεται και αποδζχεται τουσ εκπαιδευόμενουσ 
2. Επικοινωνεί ουςιαςτικά. 
3. Συντονίηει και οργανϊνει τθ ομάδα. 
4. Ρροςδιορίηει κατάλλθλα το περιεχόμενο των διδακτικϊν ενοτιτων και το διδακτικό υλικό. 
5. Εφαρμόηει ευζλικτα μεγάλο φάςμα εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν. 
6. Συνδζει το περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ με τισ ςυνκικεσ τθσ τοπικισ ι ευρφτερθσ αγοράσ 

εργαςίασ, κακϊσ και με τισ ςυνκικεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 
7. Ζχει αυτογνωςία. 
8. Αυτοαξιολογείται και αυτοαναπτφςςεται». 
 
Ππωσ προκφπτει από τα παραπάνω, ο εκπαιδευτισ ενθλίκων χρειάηεται να διακζτει: 
α. Γνϊςεισ: για να προςδιορίηει το περιεχόμενο τθσ διδακτικισ ενότθτασ, το κατάλλθλο 
εκπαιδευτικό υλικό, ςε ςφνδεςθ με τθν τοπικι κοινωνία και τον κόςμο τθσ εργαςίασ. Επίςθσ, 
απαιτείται να γνωρίηει τεχνικζσ και εργαλεία αυτοαξιολόγθςθσ. 
β. Δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ: για να επικοινωνεί ουςιαςτικά με τουσ εκπαιδευόμενουσ, να 
οργανϊνει και να ςυντονίηει τθν ομάδα και να εφαρμόηει ςε κάκε περίςταςθ τισ κατάλλθλεσ 
εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ. 
γ. Στάςεισ: να αποδζχεται τουσ εκπαιδευόμενουσ και να ενδιαφζρεται γι’ αυτοφσ, να 
αποδζχεται τουσ δικοφσ του περιοριςμοφσ και όρια (αυτογνωςία) και να αναπτφςςεται κι ο 
ίδιοσ ςτο πλαίςιο τθσ μακθςιακισ διεργαςίασ.  
 
Κεωροφμε, επίςθσ, ότι απολφτωσ αναγκαία προχπόκεςθ για τον εκπαιδευτι ενθλίκων είναι 
να γνωρίηει ςε βάκοσ το μακθςιακό αντικείμενο.  
Μποροφμε να ομαδοποιιςουμε τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ-ικανότθτεσ και τισ ςτάςεισ που 
απαιτείται να διακζτει ο εκπαιδευτισ ενθλίκων ςε τζςςερισ άξονεσ: 

 οργάνωςθ του περιεχομζνου τθσ διδακτικισ ενότθτασ, 

 ςυντονιςμόσ και εμψφχωςθ τθσ ομάδασ των εκπαιδευομζνων, 

 αυτοπεικαρχία και αυτονομία, 

 ςφνδεςθ με τθν τοπικι κοινωνία και με το πεδίο δράςθσ των εκπαιδευομζνων. 
 

ΕΡΩΣΗΕΙ 
α) Ρϊσ αντιλαμβάνεςτε τθν ζννοια τθσ «αυτοπεικαρχίασ του εκπαιδευτι»; 
Καταγράψτε τθν άποψι ςασ. 
β) Με βάςθ τθν περιγραφι που καταγράψατε επιχειρείςτε να επιμερίςετε τισ 
γνϊςεισ, τισ ικανότθτεσ και τισ αξίεσ/ςτάςεισ που εμπεριζχονται ςε αυτιν; 
γ) Σφμφωνα με τθν εμπειρία ςασ, για ποιουσ λόγουσ εςείσ κα κρίνατε αναγκαία τθν 
αυτοπεικαρχία για τον εκπαιδευτι; 

 
Ππωσ φαίνεται και από τον πίνακα που παρακζτουμε, ο εκπαιδευτισ ενθλίκων πρζπει να 
διακζτει ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και ςτάςεισ. Ειδικότερα: 
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α. Οργάνωςθ περιεχομζνου τθσ διδακτικισ ενότθτασ 

I. Γνϊςεισ 

 Γνωρίηει πϊσ να επεξεργάηεται τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ του εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ και να τουσ μετατρζπει  ςε κατάλλθλουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ. 

 Γνωρίηει να εκπονεί ι/και να προςαρμόηει κατάλλθλα το αναγκαίο εκπαιδευτικό 
υλικό. 

 Ζχει τεχνικζσ γνϊςεισ για τθ χριςθ κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν μζςων. 

 Γνωρίηει μοντζλα, τεχνικζσ και εργαλεία αξιολόγθςθσ. 
 

Ρίνακασ  
Γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και ςτάςεισ του εκπαιδευτι ενθλίκων 

 

 

Οργάνωςθ 
περιεχομζνου τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ 

 Συντονιςμόσ και 
εμψφχωςθ τθσ ομάδασ 
των εκπαιδευομζνων 

 Αυτοπεικαρχία και 
αυτονομία 

 Σφνδεςθ με τθν 
τοπικι κοινωνία και 
με το πεδίο δράςθσ 
των εκπαιδευομζνων 

ΓΝ
Ω

ΣΕ
ΙΣ

 

 Επεξεργαςία του ςκο-
ποφ και των εκπαιδευτι-
κϊν ςτόχων και μετα-
τροπι τουσ ςε διδα-
κτικοφσ ςτόχουσ και 
προςδοκϊμενα αποτε-
λζςματα 

 Εκπόνθςθ ι/και προ-
ςαρμογι, ι αξιοποίθςθ 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
κατάλλθλου για τθ 
διδαςκαλία τθσ διδα-
κτικισ ενότθτασ 

 Τεχνικζσ γνϊςεισ για τθ 
χριςθ κατάλλθλων 
εκπαιδευτικϊν μζςων 

 Μζκοδοι, τεχνικζσ και 
εργαλεία αξιολόγθςθσ 

  Διερεφνθςθ 
εκπαιδευτικϊν αναγκϊν 
και ενδιαφερόντων 

 Εκπαιδευτικζσ 
μζκοδοι και τεχνικζσ 

 Μζκοδοι 
εμψφχωςθσ 

 Δυναμικι τθσ 
ομάδασ 

  Ρροςωπικζσ 
δυνατότθτεσ και 
αδυναμίεσ του 

 Διακζςιμοι πόροι 
και περιοριςμοί τθσ 
εκπαιδευτικισ 
κατάςταςθσ 

 Διακζςιμοι πόροι 
και περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου. 

  Ανάλυςθ 
κοινωνικο-οικονομι-
κισ, πολιτιςμικισ και 
εκπαιδευτικισ κατά-
ςταςθσ 

 Φορείσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ 

 Φορείσ κοινωνι-
κισ και πολιτιςτικισ 
ανάπτυξθσ 

 Ρεδίο δράςθσ των 
εκπαιδευομζνων 

        

Δ
ΕΞ

ΙΟ
ΤΘ

ΤΕ
Σ 

- 
 ΙΚ

Α
Ν

Ο
ΤΘ

ΤΕ
Σ 

ΙΚ
Α

Ν
Ο

ΤΘ
ΤΕ

Σ 

 Λεράρχθςθ 
διδακτικϊν ςτόχων και 
προτεραιοτιτων 
 Ρρογραμματιςμόσ 
 Διαπραγμάτευςθ 
αναγκϊν 
 Χριςθ ψθφιακϊν 
και οπτικοακουςτικϊν 
εκπαιδευτικϊν μζςων 
και εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ 
 

  Οργάνωςθ και 
ςυντονιςμόσ ομάδασ 
 Επικοινωνία 
 Ραρακίνθςθ και 
θγεςία ομάδασ 
 Λιψθ αποφάςεων 
 Ομαδικι εργαςία 
 Ρρωτοβουλία 

  Αντιμετϊπιςθ 
πολφπλοκων καταςτά-
ςεων/ προβλθμάτων 
 Αντιμετϊπιςθ ςυ-
γκροφςεων/κρίςεων 
 Δθμιουργικότθτα 
 Μεταγνωςτικζσ 
ικανότθτεσ 

  Σφνδεςθ με φο-
ρείσ για κζματα 
εκπαίδευςθσ και κα-
τάρτιςθσ ι/και κοινω-
νικισ ανάπτυξθσ 
 Ρροςαρμογι τθσ 
εκπαίδευςθσ ςτισ 
υπάρχουςεσ 
δυνατότθτεσ και προ-
οπτικζσ μετά το 
πρόγραμμα 
 Ανάπτυξθ κοινω-
νικϊν ικανοτιτων 
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ΣΤ
Α

ΣΕ
ΙΣ

 
 Οριοκζτθςθ παί-
ρνοντασ υπόψθ τουσ 
ςκοποφσ του προγράμ-
ματοσ και το κεςμικό 
πλαίςιο 
 Αναγνϊριςθ των 
εκπαιδευτικϊν αναγκϊν 
και ςυνεργαςία με τουσ 
εκπαιδευόμενουσ για τθν  
προςαρμογι του περιε-
χομζνου 
 
 

  Εμπιςτοςφνθ ςτθν 
ομάδα 
 Δθμιουργία κετικοφ 
παιδαγωγικοφ κλίματοσ 
 Συνεργατικότθτα 
 Συμμετοχικότθτα 

  Δζςμευςθ ςτο 
ςκοπό του προγράμ-
ματοσ 
 Κζλθςθ για 
δράςθ 
 Υπευκυνότθτα 
 Ανάπτυξθ τθσ 
κριτικισ ςκζψθσ 
 

  Ανάλθψθ πρωτο-
βουλιϊν για ςφνδεςθ 
με τοπικοφσ φορείσ. 
 Ενκάρρυνςθ των 
εκπαιδευομζνων για 
αξιοποίθςθ 
εκπαιδευτικϊν 
ευκαιριϊν ςτα πλαίςια 
τθσ δια βίου μάκθςθσ. 

Πθγι: Επεξεργαςία από Βεργίδθσ, 2010α. 
 

ii. Δεξιότθτεσ-ικανότθτεσ 

 Ζχει τθν ικανότθτα να ιεραρχεί τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ. 

 Ζχει τθν ικανότθτα να προςαρμόηει το περιεχόμενο ςτο επίπεδο, ςτα ενδιαφζροντα και 
ςτισ ανάγκεσ των εκπαιδευομζνων. 

 Ζχει τθν ικανότθτα να χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά τα απαιτοφμενα εκπαιδευτικά μζςα. 
iii. τάςεισ 

 Οριοκετείται παίρνοντασ υπόψθ του το ςκοπό του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και το 
κεςμικό πλαίςιο. 

 Αναγνωρίηει τθν ανάγκθ προςαρμογισ του περιεχομζνου ςτισ ανάγκεσ και τα 
ενδιαφζροντα των εκπαιδευομζνων. 

 
β. Συντονιςμόσ και εμψφχωςθ τθσ ομάδασ των εκπαιδευομζνων 
 

i. Γνϊςεισ 

 Γνωρίηει πϊσ να διαπραγματεφεται με τουσ εκπαιδευόμενουσ. 

 Γνωρίηει κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ. 

 Γνωρίηει μεκόδουσ εμψφχωςθσ τθσ ομάδασ και ανάπτυξθσ τθσ επικοινωνίασ. 
ii.Δεξιότθτεσ-ικανότθτεσ 

 Μπορεί να οργανϊνει και να ςυντονίηει δθμοκρατικά τθν ομάδα των εκπαιδευομζνων 
και να αναπτφςςει τθ ςυμμετοχι τουσ. 

 Μπορεί να ςυνκζτει τισ απόψεισ και τα ενδιαφζροντα και να κατευκφνει τθν ομάδα 
ςφμφωνα με το ςκοπό του προγράμματοσ, 

 Μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίεσ και να προάγει τθν ομαδικι εργαςία. 
iii.τάςεισ 

 Αναπτφςςει τθν εμπιςτοςφνθ ςτθν ομάδα και ςυνεπακόλουκα το κοινωνικό τθσ 
κεφάλαιο. 

 Δθμιουργεί κετικό κλίμα ςτθν ομάδα. 

 Αναπτφςςει τθ ςυνεργατικότθτα και τθ ςυμμετοχικότθτα. 
 
γ. Αυτοπεικαρχία και αυτονομία 

i. Γνϊςεισ 

 Γνωρίηει τισ δυνατότθτζσ του και τα προςωπικά του όρια. 

 Γνωρίηει τουσ διακζςιμουσ πόρουσ και τουσ περιοριςμοφσ τθσ εκπαιδευτικισ 
κατάςταςθσ. 

 Γνωρίηει τουσ διακζςιμουσ πόρουσ και τουσ περιοριςμοφσ του κεςμικοφ πλαιςίου. 
ii. Δεξιότθτεσ-ικανότθτεσ 

 Μπορεί να αντιμετωπίηει πολφπλοκεσ καταςτάςεισ και να απομειϊνει τισ εντάςεισ. 

 Μπορεί να αντιμετωπίηει δθμιουργικά ςυγκροφςεισ και αντιπαρακζςεισ, 
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 Ζχει μεταγνωςτικζσ ικανότθτεσ (learning to learn). 
iii.τάςεισ 

 Δζςμευςθ 

 Υπευκυνότθτα 

 Κζλθςθ για δράςθ 

 Ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ 
 
δ. Σφνδεςθ με τθν τοπικι κοινωνία και με το πεδίο δράςθσ των εκπαιδευομζνων 

I. Γνϊςεισ 

 Αναλφει τθν τοπικι κοινωνικο-οικονομικι και πολιτιςμικι κατάςταςθ. 

 Γνωρίηει τουσ τοπικοφσ κοινωνικοφσ και πολιτιςτικοφσ φορείσ. 

 Γνωρίηει το πεδίο δράςθσ των εκπαιδευομζνων. 
ii. Δεξιότθτεσ-ικανότθτεσ 

 Μπορεί να διευρφνει το κοινωνικό κεφάλαιο τθσ περιοχισ αναπτφςςοντασ ςχζςεισ 
ςυνεργαςίασ με τοπικοφσ φορείσ. 

 Μπορεί να δίνει προοπτικζσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ για τθ δραςτθριοποίθςι τουσ μετά 
τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ. 

iii. τάςεισ 

 Ρρωτοβουλία. 

 Ενκάρρυνςθ των εκπαιδευομζνων για ανάπτυξθ τθσ δια βίου μάκθςθσ. 

 Δθμιουργικι αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων. 
 
Ππωσ διαπιςτϊνουμε, ο εκπαιδευτισ ενθλίκων ςτο βακμό που επιτελεί ζνα πολυςφνκετο 
ζργο απαιτείται να διακζτει ζνα ευρφ φάςμα γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων, κακϊσ και 
κατάλλθλεσ ςτάςεισ, προκειμζνου να ανταπεξζρχεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ εκπαίδευςθσ 
ενθλίκων και να ςυμβάλλει γενικότερα ςτθ δια βίου μάκθςθ, τθ δικι του και των 
εκπαιδευομζνων. 
 
 Οι εκπαιδευτζσ: ρθτορικι και πρακτικζσ 
 
Στισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ αναφερκικαμε ςτο ρόλο του εκπαιδευτι 
ενθλίκων, ςτισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και ςτάςεισ που απαιτοφνται, 
κακϊσ και ςτισ κοινωνικζσ πρακτικζσ που προκφπτουν από τθ κεωρία και τθν 
πράξθ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. 
 
Στισ αρχζσ του 21ου αιϊνα εκπονικθκε και εφαρμόςτθκε ςτθ χϊρα μασ ζνα ευρφ πρόγραμμα 
εκπαίδευςθσ και πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτϊν ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Το 
πρόγραμμα αξιολογικθκε και αποτελεί μια πολφ ςθμαντικι και πρωτοποριακι ενζργεια 
αναβάκμιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων (Κόκκοσ, 2008). Ραρά τθν αναμφιςβιτθτθ επιτυχία 
του προγράμματοσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτϊν και τθν πιςτοποίθςθ τω εκπαιδευτϊν που 
ολοκλιρωςαν το πρόγραμμα μετά από αξιολόγθςθ, απαιτείται θ ζρευνα και θ μελζτθ των 
εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν ςτο πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Στθ ςυνζχεια, κα 
αναφερκοφμε ςτισ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ εκπαιδευτϊν ςτθ γενικι εκπαίδευςθ ενθλίκων, 
με βάςθ δφο ςχετικζσ ζρευνεσ.  
 
Οι Μάγοσ και Σιμόπουλοσ (2010) εντοπίηουν ανακολουκίεσ και αντιφάςεισ ανάμεςα ςτθ 
ρθτορικι των εκπαιδευτϊν, όπωσ διατυπϊκθκε ςτισ απαντιςεισ τουσ ςε ςχετικό 
ερωτθματολόγιο για τισ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι ερωτϊμενοι 
εκπαιδευτζσ: 

 δθλϊνουν ότι υιοκετοφν τουσ ρόλουσ του κακοδθγθτι, του εμψυχωτι και του ςυνεργάτθ 
των εκπαιδευόμενων, 

θτορικι και 
πρακτικζσ 
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 απορρίπτουν το χαρακτθριςμό τουσ ωσ «αυκεντία». 
 

«Οι εκπαιδευτζσ ςτισ απαντιςεισ που ζδωςαν ςτο ερωτθματολόγιο εμφανίηονται να 
υιοκετοφν για τον εαυτό τουσ -κατά ιεραρχικι ςειρά- τουσ ρόλουσ του κακοδθγθτι, του 
εμψυχωτι, του ςυνεργάτθ, του βοθκοφ και του ςυντονιςτι. ε μικρότερο βακμό 
κεωροφν ότι τουσ ταιριάηει ο ρόλοσ του ειδικοφ, ενϊ ςτθν πλειοψθφία τουσ 
απορρίπτουν τουσ χαρακτθριςμοφσ «καταλφτθσ» και «αυκεντία». Πρόκειται για μια 
χαρακτθριςτικι προςαρμογι ςτο πλαίςιο που διαμορφϊνουν οι «πολιτικά ορκζσ» 
παραδοχζσ του ςφγχρονου παιδαγωγικοφ λόγου κακϊσ και του λόγου τθσ Εκπαίδευςθσ 
Ενθλίκων: τθν ίδια ςτιγμι ςτθν πράξθ -όπωσ φάνθκε από τθν παρατιρθςθ- εφαρμόηεται, 
με ελάχιςτεσ διαφοροποιιςεισ, το παραδοςιακό μοντζλο, με τον εκπαιδευτικό ςτο 
κζντρο τθσ μακθςιακισ διεργαςίασ, κάτοχο, πομπό και κριτι τθσ γνϊςθσ. 
τα περιςςότερα μακιματα που παρατθρικθκαν οι ρόλοι είναι ςαφϊσ διαχωριςμζνοι: ο 
εκπαιδευτισ ωσ φορζασ τθσ γνϊςθσ κατά κανόνα είναι αυτόσ που ειςθγείται, κάνει 
ερωτιςεισ, δίνει το λόγο, ανακζτει δραςτθριότθτεσ, εξθγεί, διορκϊνει και πολλζσ φορζσ 
απορρίπτει τισ απαντιςεισ  που δεν είναι οι αναμενόμενεσ - ακόμα κι αν είναι ςωςτζσ. 
Οι εκπαιδευόμενοι είναι πακθτικοί, κακϊσ κυρίωσ γράφουν, ακοφν και ρωτοφν ι 
απαντοφν ςτον εκπαιδευτικό» (Μάγοσ & ιμόπουλοσ, 2010). 

 
Ππωσ επιςθμαίνεται, οι εκπαιδευτζσ του δείγματοσ υιοκετοφν τισ παραδοχζσ του ςφγχρονου 
παιδαγωγικοφ λόγου και τθ κεωρία τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Πμωσ, από τθν παρατιρθςθ 
του εκπαιδευτικοφ ζργου διαπιςτϊκθκε ότι ςτθν πράξθ οι ερωτϊμενοι εκπαιδευτζσ 
εφαρμόηουν το παραδοςιακό μοντζλο εκπαίδευςθσ, που είναι επικεντρωμζνο ςτον 
εκπαιδευτι. Οι πρακτικζσ των ερωτϊμενων εκπαιδευτϊν που καταγράφτθκαν  είναι: 

- κάνουν ειςιγθςθ, 

- κζτουν ερωτιςεισ, 

- ανακζτουν δραςτθριότθτεσ, 

- διορκϊνουν τισ απαντιςεισ των εκπαιδευομζνων, 

- απορρίπτουν μθ αναμενόμενεσ απαντιςεισ ακόμθ και αν είναι ςωςτζσ. 
Αντίκετα, οι πρακτικζσ των εκπαιδευομζνων είναι πακθτικζσ: 

- κυρίωσ κρατοφν ςθμειϊςεισ, 

- ακοφν τθν ειςιγθςθ, 

- απαντοφν ςε ερωτιςεισ. 
 
Διαπιςτϊνεται, λοιπόν, μια αντίφαςθ ανάμεςα ςτθ ρθτορικι των εκπαιδευτϊν του δείγματοσ 
και ςτισ πρακτικζσ που εφαρμόηονται ςτθ διάρκεια του εκπαιδευτικοφ τουσ ζργου. Οι 
πρακτικζσ εκπαιδευτϊν και εκπαιδευομζνων είναι κα λζγαμε ςχολικοφ τφπου. 
Σε πρόςφατθ ζρευνα για τθν επιμόρφωςθ των νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν, οι επιμορφωτζσ -
κατά κφριο λόγο ςχολικοί ςφμβουλοι και ζμπειροι εκπαιδευτικοί- δθλϊνουν ςτθ μεγάλθ τουσ 
πλειονότθτα (96% του δείγματοσ) ότι χρθςιμοποιοφν επιμορφωτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ 
που ςτθρίηονται ςτισ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων (βλ. πίνακα 4). 
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Ρίνακασ 4 
Απόψεισ επιμορφωτϊν του δείγματοσ για τισ επιμορφωτικζσ τουσ τεχνικζσ 

 

Χρθςιμοποιιςατε επιμορφωτικζσ 
τεχνικζσ που ςτθρίηονται ςτισ 
αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων; 

Συχνότθτα Ροςοςτό (%) 

Ναι 187 95,9 

Πχι 8 4,1 

Σφνολο 195 100 

            Πθγι: Βεργίδθσ, κ.ά. 2011. 
 
Κατά παράδοξο τρόπο από τισ απαντιςεισ τουσ για τθ ςυχνότθτα των επιμορφωτικϊν 
τεχνικϊν, όπωσ προκφπτει από το ςχετικό πίνακα, φαίνεται ότι ςυχνότερα χρθςιμοποιοφνται: 

- ειςθγιςεισ με ερωτιςεισ-απαντιςεισ 

- εργαςίεσ ςε ομάδεσ 

- δειγματικι διδαςκαλία 

- ειςθγιςεισ 
Οι δειγματικζσ διδαςκαλίεσ προβλζπονται ςτο πρόγραμμα τθσ ειςαγωγικισ επιμόρφωςθσ, 
ςυνεπϊσ κατά τθν άποψθ των επιμορφωτϊν ςυχνότερα θ επιμόρφωςθ γίνεται με ειςθγιςεισ, 
που ςυχνά εμπλουτίηονται με εργαςία ςε ομάδεσ. 

Ρίνακασ 5 
Απόψεισ επιμορφωτϊν του δείγματοσ για τθ ςυχνότθτα χριςθσ των επιμορφωτικϊν 

τεχνικϊν 
(1=πολφ χαμθλι, 2=χαμθλι, 3=μζτρια, 4= υψθλι, 5=πολφ υψθλι) 

 

Επιμορφωτικζσ τεχνικζσ Μζςθ τιμι 

Ειςθγιςεισ με ερωτιςεισ-απαντιςεισ 3,76 

Εργαςία ςε ομάδεσ 3,71 

Δειγματικι διδαςκαλία 3,55 

Ειςθγιςεισ 3,21 

Ρρακτικι άςκθςθ  2,9 

Μελζτθ περίπτωςθσ 2,87 

Βιωματικζσ δραςτθριοτιτων 2,84 

Οργάνωςθ και υλοποίθςθ ςχεδίων δράςθσ 2,75 

Μικροδιδαςκαλία 2,68 

Επιμόρφωςθ από απόςταςθ 2,24 

Ανάκεςθ ατομικϊν εργαςιϊν 2,04 

         Πθγι: Βεργίδθσ, κ.ά., 2011. 
 
Θ υπάρχουςα κατάςταςθ όςον αφορά τισ επιμορφωτικζσ τεχνικζσ γίνεται ακόμθ πιο 
απογοθτευτικι, αν εξετάςουμε τισ απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ (Ρ.Ε.) και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Δ.Ε.) για τισ προτιμιςεισ τουσ και τθ 
ςυχνότθτα χριςθσ των επιμορφωτικϊν τεχνικϊν. 
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Θ ςυχνότθτα χριςθσ ειςθγιςεων και ειςθγιςεων με ερωτιςεισ-απαντιςεισ είναι μεγαλφτερθ 
από τισ προτιμιςεισ των εκπαιδευτικϊν, ενϊ αντίκετα για τισ ςυμμετοχικζσ εκπαιδευτικζσ 
τεχνικζσ ο βακμόσ προτίμθςισ τουσ είναι μεγαλφτεροσ από τθ ςυχνότθτα χριςθσ τουσ. 
 
Ππωσ φαίνεται, οι επιμορφωτζσ είναι ενθμερωμζνοι για τισ αρχζσ και τισ μεκόδουσ τθσ 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων, ωςτόςο όπωσ αποδεικνφεται από τα δεδομζνα που παρακζςαμε, δεν 
ζχουν αναπτφξει τισ κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, κακϊσ και τισ αναγκαίεσ ςτάςεισ 
για να μεταςχθματίςουν τισ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ τουσ. 
 

Διάγραμμα 5 
Επιμορφωτικζσ τεχνικζσ. Συχνότθτα χριςθσ και προτιμιςεισ εκπαιδευτικϊν Ρ.Ε. (Μ.Ο.) 

 

 
       Πθγι: Βεργίδθσ, κ.ά.,2011. 
 

Διάγραμμα 6 
Επιμορφωτικζσ τεχνικζσ. Συχνότθτα χριςθσ και προτιμιςεισ εκπαιδευτικϊν Δ.Ε. (Μ.Ο.) 

 
    Πθγι: Βεργίδθσ, κ.ά., 2011. 
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ΕΡΩΣΗΕΙ 
α) Ανακαλϊντασ ςτθ μνιμθ ςασ τα προγράμματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτα οποία 
ζχετε μετάςχει ποιεσ ιταν οι ςυχνότερεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ των εκπαιδευτϊν; 
(Ρρϊτα θ ςυχνότερθ κοκ). 
β) Ανακαλϊντασ ςτθ μνιμθ ςασ το, κατά τθ γνϊμθ ςασ, πιο επιτυχθμζνο πρόγραμμα 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων που ζχετε παρακολουκιςει, ςε ποια χαρακτθριςτικά του κα 
αποδίδατε τθν επιτυχία του;  
γ) Ανακαλϊντασ ςτθ μνιμθ ςασ ζνα πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ενθλίκων που ζχετε 
παρακολουκιςει ςε αντικείμενο που ςασ ενδιζφερε, αλλά ςτο οποίο είχαν 
χρθςιμοποιθκεί αναποτελεςματικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ, ποιο ςτοιχείο του κα 
αντικακιςτοφςατε, ϊςτε να γίνει αποτελεςματικότερο;  

 
 Ο ςφγχρονοσ εκπαιδευτισ ενθλίκων: θ δυναμικι τθσ ςυμβολισ του 
 
Τθν τελευταία δεκαετία ζχουν γίνει ςτθ χϊρα μασ ςθμαντικά βιματα ςτθν 
εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν ενθλίκων. Ωςτόςο, οι πρακτικζσ των εκπαιδευτϊν 
φαίνεται ότι δεν ζχουν μεταςχθματιςκεί ςε ικανοποιθτικό βακμό ςφμφωνα 
με τισ κεωρίεσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Ππωσ εξάλλου είναι γνωςτό, ζνασ 
μεγάλοσ αρικμόσ πιςτοποιθμζνων ι όχι εκπαιδευτϊν και επιμορφωτϊν 
ενθλίκων είναι εκπαιδευτικοί τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, οι οποίοι φαίνεται ότι εξακολουκοφν να εφαρμόηουν τισ 
ςχολικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, με βάςθ τθ μεγάλθ τουσ διδακτικι εμπειρία. 
 
Στθ ςυνζχεια κα αναφερκοφμε ςε οριςμζνεσ βαςικζσ διαφοροποιιςεισ που απαιτοφνται για 
το ςφγχρονο εκπαιδευτι ενθλίκων. 
 
α. Η επιςτθμολογικι ριξθ 
Ππωσ υποςτθρίηει ο Knowles (2009), οι ςυςςωρευμζνεσ εμπειρίεσ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 
κλείνουν το μυαλό μασ ςτισ νζεσ ιδζεσ. «Κακϊσ ςυςςωρεφουμε εμπειρίεσ, τείνουμε να 
αναπτφςςουμε διανοθτικζσ ςυνικειεσ, προκαταλιψεισ και να προχποκζτουμε πράγματα που 
τείνουν να “κλείςουν” το μυαλό μασ απζναντι ςε νζεσ ιδζεσ, νζεσ παραδοχζσ και 
εναλλακτικοφσ τρόπουσ ςκζψθσ. Ακολοφκωσ, οι εκπαιδευτζσ ενθλίκων προςπακοφν να 
ανακαλφψουν τρόπουσ ϊςτε να βοθκιςουν τουσ ενιλικουσ εκπαιδευόμενουσ να 
επανεξετάςουν τισ ςυνικειεσ και τισ προκαταλιψεισ τουσ και να “ανοίξουν” το μυαλό τουσ ςε 
νζεσ προςεγγίςεισ» (Knowles, 2009). 
 
Βζβαια, ο Knowles αναφζρεται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ. Πμωσ και οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν 
εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν ωσ εκπαιδευόμενοι, αλλά και γενικά οι εκπαιδευτζσ ζχουν 
διανοθτικζσ ςυνικειεσ και προκαταλιψεισ που πρζπει να επανεξετάηουν. Συνεπϊσ, ο κριτικόσ 
ςτοχαςμόσ για τισ πρακτικζσ τουσ είναι αναγκαίοσ και για τουσ εκπαιδευτζσ. Διαφορετικά, 
δθμιουργείται θ αντίφαςθ οι εκπαιδευτζσ να προςπακοφν να βοθκιςουν τουσ 
εκπαιδευόμενουσ να επανεξετάςουν τισ ςυνικειεσ και τισ προκαταλιψεισ τουσ, χωρίσ να 
επανεξετάηουν και οι ίδιοι τισ δικζσ τουσ. Θ ίδια παρατιρθςθ ιςχφει και για τθ κζςθ του 
Rogers ότι: «Θ απομάκθςθ είναι μια δφςκολθ και μακροχρόνια διεργαςία, αλλά και 
ουςιαςτικό τμιμα τθσ εκπαίδευςθσ των ενθλίκων» (Rogers, 1999). Εφόςον δεχόμαςτε τθ κζςθ 
αυτι, κα πρζπει να δεχκοφμε ότι θ απομάκθςθ των δαςκαλοκεντρικϊν εκπαιδευτικϊν 
πρακτικϊν είναι μια δφςκολθ και μακροχρόνια διεργαςία όχι μόνο για τουσ εκπαιδευόμενουσ 
εκπαιδευτζσ, αλλά και για τουσ εκπαιδευτζσ τουσ. Για να ξεπεραςτοφν τα εμπόδια ςτθ 
μάκθςθ και κυρίωσ τα επιςτθμολογικά εμπόδια, απαιτείται μακροχρόνια διεργαςία 
απομάκθςθσ και επιςτθμολογικι ριξθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, για το ςφγχρονο επαγγελματία 
εκπαιδευτι ενθλίκων που κατζχει τθ κεωρία τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων απαιτείται θ 

Θ δυναμικι του 
εκπαιδευτι 
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επιςτθμολογικι ριξθ με τθν “κοινι γνϊςθ”, τισ δαςκαλοκεντρικζσ πρακτικζσ που παγιϊκθκαν 
ςτο πλαίςιο τθσ άτυπθσ μάκθςθσ, με τθ διδακτικι εμπειρία ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ. 
 

Επιςτθμολογικό εμπόδιο είναι οι βακιά ριηωμζνοι τρόποι ςκζψθσ, παλιζσ εννοιολογικζσ 
και μεκοδολογικζσ δομζσ που εμποδίηουν τθν πρόοδο τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ. 
Επιςτθμολογικι ριξθ είναι θ υπερνίκθςθ των επιςτθμολογικϊν εμποδίων και θ 
βελτίωςθ τθσ επιςτθμονικισ οπτικισ· είναι θ ριηικι τομι με τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ 
(Tiles, 1999, ςτο Τηιντηίδθσ, 2010). 

 
β.  Ο διάλογοσ 
Ο ςφγχρονοσ εκπαιδευτισ ενθλίκων αναπτφςςει το διάλογο με τουσ εκπαιδευόμενουσ και 
μεταξφ των εκπαιδευομζνων. 
 

Όπωσ επιςθμαίνει ο Κόκκοσ: «Η κριτικι ςυνειδθτοποίθςθ ςυνίςταται ςτο να αποκτοφν οι 
άνκρωποι επίγνωςθ των κοινωνικϊν, πολιτιςμικϊν και πολιτικϊν ςυνκθκϊν που 
κακορίηουν τθ ηωι τουσ, να τισ επανεξετάηουν και να διαμορφϊνουν νζεσ αντιλιψεισ, 
που αντιςτοιχοφν ςτα ηωτικά ςυμφζροντά τουσ…. Μζςα ςε αυτι τθ διεργαςία ζχει 
κακοριςτικι ςθμαςία ο διάλογοσ που αναπτφςςεται, τον οποίο ο Freire αντιλαμβάνεται 
ςαν μια διαλεκτικι ςχζςθ μεταξφ εκπαιδευτι και εκπαιδευόμενων: Ο εκπαιδευτισ 
ενδυναμϊνει τθν ικανότθτα τθσ κριτικισ ςκζψθσ των ςυμμετεχόντων. Δεν τουσ επιβάλει 
τισ δικζσ του απόψεισ αλλά οφτε τισ κρφβει. Σαυτόχρονα μακαίνει από τισ ςκζψεισ και τισ 
αντιδράςεισ τουσ και επανεξετάηει κριτικά τισ δικζσ του απόψεισ» ( Κόκκοσ, 2010). 

 
Δεν αρκεί να τίκεται ωσ ςκοπόσ θ κριτικι ςυνειδθτοποίθςθ, δθλαδι θ απόκτθςθ επίγνωςθσ 
για τισ κοινωνικο-οικονομικζσ, πολιτιςμικζσ και πολιτικζσ ςυνκικεσ, κακϊσ και θ διαμόρφωςθ 
νζων αντιλιψεων για τα ηωτικά μασ ςυμφζροντα. Απαιτείται θ διαφγαςθ και ο ενςτερνιςμόσ 
τθσ μεκόδου που προωκεί αυτόν το ςκοπό. Για τθν κριτικι ςυνειδθτοποίθςθ απαιτείται θ 
ανάπτυξθ του κριτικοφ διαλόγου, ωσ διαλεκτικισ ςχζςθσ μεταξφ εκπαιδευτι και 
εκπαιδευομζνων. Ο εκπαιδευτισ αναπτφςςοντασ το διάλογο με τουσ εκπαιδευόμενουσ, 
ενδυναμϊνει τθν κριτικι τουσ ςκζψθ και τον κριτικό ςτοχαςμό. Ταυτόχρονα όμωσ κα πρζπει 
να επανεξετάηει κριτικά τισ δικζσ του παραδοχζσ. Ππωσ τονίηει ο Taylor, θ εμπειρία και ο 
κριτικόσ ςτοχαςμόσ αναδεικνφονται ςτθν αρζνα του διαλόγου (2010). 
 
Τθν κακοριςτικι ςθμαςία του κριτικοφ διαλόγου και τθσ ςυλλογικότθτασ υπογραμμίηει και ο 
Brookfield. 
 

«Θεωρϊ ότι ο κριτικόσ ςτοχαςμόσ πρζπει να είναι ςυνεργατικό ζργο. Πράγματι, δεν 
είμαι ςε κζςθ να δω πϊσ μπορεί να είναι κάτι άλλο παρά μια αμείωτα κοινωνικι 
διεργαςία. Κάκε κριτικά ςτοχαςτικι προςπάκεια που κάνουμε μπορεί να 
πραγματοποιθκεί με επιτυχία με τθ βοικεια των κριτικϊν μασ φίλων. Χρειαηόμαςτε 
τουσ άλλουσ για να λειτουργιςουν ωσ κριτικοί κακρζφτεσ που κα αναδείξουν τισ 
παραδοχζσ μασ για λογαριαςμό μασ και κα τισ αντικατοπτρίςουν ς’ εμάσ με ζναν 
ανοίκειο, εκπλθκτικό και ενοχλθτικό τρόπο. Χρειαηόμαςτε, επίςθσ, τουσ κριτικοφσ μασ 
φίλουσ, για να μασ παρζχουν ςυναιςκθματικι υποςτιριξθ, να μασ δίνουν αναφορζσ από 
το “μζτωπο” των δικϊν τουσ κριτικϊν διαδρομϊν» (Brookfield, 2007). 

 
Ο Brookfield διευκρινίηει ότι ο κριτικόσ ςτοχαςμόσ αποτελεί κοινωνικι διεργαςία ςυνεπϊσ 
απαιτείται ο διάλογοσ μεταξφ εκπαιδευτϊν και κριτικϊν φίλων. Οι κριτικοί φίλοι, υποςτθρίηει 
ότι λειτουργοφν ωσ κακρζφτεσ που αναδεικνφουν κριτικά τισ παραδοχζσ μασ απ’ τθ μια μεριά 
με ανοίκειο και ενοχλθτικό τρόπο, από τθν άλλθ παρζχοντασ τθ ςυναιςκθματικι τουσ 
υποςτιριξθ. 
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Θ διαλεκτικι ςυηιτθςθ αποτελεί μια μακθςιακι διεργαςία που βοθκάει όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ και κακιςτά τον κριτικό ςτοχαςμό κοινωνικι διεργαςία με ςυμμζτοχουσ και 
εκπαιδευόμενουσ. Πμωσ, ο διάλογοσ και θ διαλεκτικι ςυηιτθςθ και ςχζςθ για να 
καρποφοριςει απαιτοφνται οριςμζνεσ προχποκζςεισ. 
 

«Ο ωκράτθσ προτιμά τθ διαλεκτικι ςυηιτθςθ ςτθν οποία και τα δφο μζρθ 
ςυνεργάηονται και ακολουκοφν το επιχείρθμα οπουδιποτε οδθγεί. Δεν υπάρχει πίεςθ 
να καταλιξουν ς’ ζνα πρακτικό ςυμπζραςμα. Ζχουν τθν άνεςθ να χρονοτριβιςουν ς’ 
ζνα ενδιαφζρον κζμα. Αν θ μια πλευρά ςφάλλει, θ άλλθ διορκϊνει καλόβολα το λάκοσ, 
με δθμιουργικό τρόπο. κοπόσ και των δφο πλευρϊν είναι μια ςυνεργατικι, ειλικρινισ 
αναηιτθςθ τθσ αλικειασ» (Sorensen, 2009). 

 
Οι προχποκζςεισ τθσ διαλεκτικισ ςυηιτθςθσ που επιςθμαίνονται είναι: 

- οι ςυμμετζχοντεσ ςυνεργάηονται, 

- δζχονται τα επιχειριματα χωρίσ προκαταλιψεισ, 

- δεν υπάρχει πίεςθ για άμεςο πρακτικό αποτζλεςμα, 

- ζχουν τθν άνεςθ χρόνου, 

- οι ςυμμετζχοντεσ είναι καλισ πίςτθσ, 

- θ ςυηιτθςθ γίνεται με δθμιουργικό τρόπο, 

- ςκοπόσ των ςυμμετεχόντων είναι θ ςυνεργατικι και ειλικρινισ αναηιτθςθ τθσ αλικειασ. 
 
Ωςτόςο, θ νζα γνϊςθ παρ’ όλο που ςτθρίηεται ςε προχπάρχουςεσ γνϊςεισ, αναδφεται ςε 
αντιδιαςτολι και ςε αντιπαράκεςθ μ’ αυτζσ. «Χρειάηεται να μπορεί *ο εκπαιδευτισ+ να 
προςανατολίηει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε ζνα τρόπο ςκζψθσ και ςυμπεριφοράσ που είναι 
διαφορετικόσ ενδεχομζνωσ από αυτόν που είχαν ςυνθκίςει, πράγμα που μπορεί να τουσ 
προκαλεί ανάμεικτα και οριςμζνεσ φορζσ οδυνθρά ςυναιςκιματα» (Κόκκοσ, 2011). 
 
Συνεπϊσ, ο εκπαιδευτισ κα πρζπει να εκτιμά τισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ και να αναπτφςςει το 
διάλογο, παράλλθλα με τθ ςυγκρότθςθ τθσ ομάδασ των εκπαιδευομζνων και τθ δθμιουργία 
διαπροςωπικισ εμπιςτοςφνθσ. Ο Shor διατυπϊνει, προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ μια 
ενδιαφζρουςα πρόταςθ: «Ρροτείνω τθν ανάγνωςθ κειμζνων μικρισ ζκταςθσ, τουσ προτρζπω 
να γράφουν, να ςτοχάηονται και να επιχειρθματολογοφν ςχετικά με τισ εμπειρίεσ τουσ· 
προςπακϊ το ςχζδιο των μακθμάτων μου να είναι ευζλικτο και να μθν ζχει μεγάλθ ζκταςθ» 
(Freire & Shor, 2011).  
 
Ζτςι, ο διάλογοσ κεμελιϊνεται ςε επιχειριματα που ςχετίηονται με τισ εμπειρίεσ των 
εκπαιδευομζνων και οργανϊνεται με αφετθρία ςφντομα κείμενα, που ςυμβάλλουν ςτθ 
κεματικι οριοκζτθςθ του διαλόγου. 
 
γ. Η ανάλυςθ των ςχζςεων ιςχφοσ 
Σφμφωνα με τθν Cranton (2006) θ ιςχφσ -θ δφναμθ- είναι μζροσ του ρόλου του εκπαιδευτι και 
ςυνίςταται από : 

- τθ δφναμθ που απορρζει από τθ κζςθ του (επιβολι, ζλεγχοσ των πόρων, των αμοιβϊν, 
τθσ πλθροφορίασ),  

- τθν προςωπικι του δφναμθ (ειδίκευςθ, χαρίςματα κ.λπ.), 

- πολιτικι δφναμθ (λιψθ αποφάςεων, ςυμμαχίεσ, κεςμοποίθςθ). 
 
Θ Cranton (2006) αναφζρεται επίςθσ ςτθν πεικαρχικι δφναμθ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ που 
εκδθλϊνεται με τθν αυτοεπιτιρθςθ, δθλαδι τθν εμμονι ςτουσ κανόνεσ για να είναι -
εκπαιδευτζσ και εκπαιδευόμενοι- αρεςτοί και αποδεκτοί από το πλαίςιο. 
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Ρροκειμζνου να αναπτφςςονται ςχζςεισ διαπροςωπικισ εμπιςτοςφνθσ ο εκπαιδευτισ οφείλει 
να αναγνωρίηει  τθν εξουςία που αςκεί μζςω τθσ πρακτικισ του. Ππωσ επιςθμαίνει ο 
Brookfield: «Θ εξωτερίκευςθ και θ διερεφνθςθ των ςχζςεων ιςχφοσ (που είναι ο πρϊτοσ 
ςκοπόσ του κριτικοφ ςτοχαςμοφ) μασ αναγκάηει, ωσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων, να αναγνωρίηουμε 
τθ ςθμαντικι εξουςία που αςκοφμε μζςω τθσ πρακτικισ μασ». (Brookfield, 2007). 
 
Ο εκπαιδευτισ και οι εκπαιδευόμενοι ςφμφωνα με τον Brookfield χρειάηεται να εξετάηουν και 
να αναλφουν τισ ςχζςεισ που υπάρχουν ςτο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ενθλίκων και ςτο 
περιβάλλον του (κατάςταςθ, κεςμικό πλαίςιο, ςυγκείμενα). Υποςτθρίηει ότι θ αναγνϊριςθ 
των ςχζςεων ιςχφοσ ςτο πεδίο και των παραδοχϊν των ςυμμετεχόντων αποτελεί 
προχπόκεςθ για τθν κριτικι μάκθςθ και τον κριτικό ςτοχαςμό. «Για να αποτελζςει κάτι 
παράδειγμα κριτικισ μάκθςθσ, κριτικισ ανάλυςθσ ι κριτικοφ ςτοχαςμοφ, κεωροφμε ότι τα 
άτομα ςτα οποία αναφζρεται κα πρζπει να εμπλακοφν ςε ζνα είδοσ ανάλυςθσ των ςχζςεων 
ιςχφοσ που ενυπάρχουν ςτθν κατάςταςθ ι το πλαίςιο ςτο οποίο πραγματοποιείται θ μάκθςθ. 
Κα πρζπει, επίςθσ, να προςπακιςουν να αναγνωρίςουν τισ προςφιλείσ τουσ παραδοχζσ που 
ςτθν πραγματικότθτα καταςτρζφουν τθν αίςκθςθ τθσ ευθμερίασ τουσ και υπθρετοφν τα 
ςυμφζροντα άλλων, με άλλα λόγια τισ θγεμονικζσ παραδοχζσ.» (Brookfield, 2007). Συνεπϊσ, 
ακόμθ και ο -ςφμφωνα με τον Jarvis- εκπαιδευτισ/καλόσ άνκρωποσ (Λευκεριϊτου, 2010) 
διακζτει ιςχφ και τθν χειρίηεται ςτθν ομάδα των εκπαιδευομζνων. 
 
δ. Σα ςυναιςκιματα 
Ο ςφγχρονοσ εκπαιδευτισ ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ του διαλόγου δίνοντασ ζμφαςθ όχι μόνο 
ςτισ ςυμπεριφορζσ και ςτισ δραςτθριότθτεσ των εκπαιδευομζνων, αλλά και ςτα 
ςυναιςκιματα που ςυνδζονται μ’ αυτζσ.  
Ο ςφγχρονοσ εκπαιδευτισ κα πρζπει «Να δει τισ κεςμικζσ επιδράςεισ και τουσ ελζγχουσ του 
κοινωνικοφ ςυςτιματοσ, όχι μόνο ςτθ ςυμπεριφορά και τθ δράςθ των υποκειμζνων, αλλά και 
ςτα ςυναιςκιματα. Οι άνκρωποι δεν είναι μόνο δρϊντα υποκείμενα … Είναι υπάρξεισ οι 
οποίεσ βιϊνουν τθ δράςθ τουσ με ζναν ατζρμονο και καταλυτικό ςυναιςκθματιςμό» (Τάτςθσ, 
1999). Τα ζντονα ςυναιςκιματα πολλζσ φορζσ αποτελοφν μακθςιακά εμπόδια. Ππωσ 
υπογραμμίηει ο Κόκκοσ (2005) «Μια άλλθ αιτία τθσ προςκόλλθςθσ των ενθλίκων ςτισ γνϊςεισ 
και τισ αξίεσ που διακζτουν είναι ότι ζχουν επενδφςει ςυναιςκθματικά ςε αυτζσ». 
 
Θ ςυναιςκθματικι διάςταςθ τθσ ςυμπεριφοράσ και τθσ δράςθσ των εκπαιδευομζνων είναι, 
λοιπόν, εξίςου ςθμαντικι με τθ γνωςτικι διάςταςθ. Διευκρινίηουμε ότι: 

- τα ςυναιςκιματα δεν ςυνδζονται μόνο με τθ δράςθ, αλλά κυρίωσ με τθ νόθςθ, 

- τα ςυναιςκιματα ενδεχομζνωσ αποπροςανατολίηουν όταν ςυνδζουμε τα 
βιϊματά μασ με τθν πραγματικότθτα, 

- θ κουλτοφρα επθρεάηει καταλυτικά τα ςυναιςκιματά μασ. (Χοτςιάλντ, ςτο 
Τάτςθσ, 1996). 

 
Εφόςον ο κοινωνικόσ ζλεγχοσ εγγράφεται και ςτα ςυναιςκιματα, θ ςυναιςκθματικι 
αποφόρτιςθ τθσ εμπειρίασ με τθ ςυμβολι του εκπαιδευτι είναι αναγκαία για τον κριτικό 
ςτοχαςμό, τθ διεργαςία απομάκθςθσ και τθν επιςτθμολογικι ριξθ με τθν «κοινι γνϊςθ», 
που παγιϊκθκε ςτο πλαίςιο τθσ άτυπθσ μάκθςθσ. Δεν αρκεί θ επιχειρθματολογία ςτο 
γνωςτικό επίπεδο.  
 
Ο Taylor, από τθ μεριά του, υποςτθρίηει ότι θ ςυγκινθςιακι /ςυναιςκθματικι μάκθςθ ζχει 
πρωταρχικι ςθμαςία: «… θ ςυγκινθςιακι μάκθςθ παίηει πρωτεφοντα ρόλο ςτθν υποςτιριξθ 
του κριτικοφ ςτοχαςμοφ. Επιπρόςκετα, είναι τα ίδια τα ςυναιςκιματα και οι αιςκιςεισ μασ 
που όχι μόνον μασ δίνουν τθν ϊκθςθ για να ςκεφτόμαςτε κριτικά αλλά ςυχνά μασ παρζχουν 
και τθν ουςία όςων ςτοχαηόμαςτε ςε βάκοσ» (Taylor, 2007). 
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Φαίνεται ότι ειδικά για τθν εμψφχωςθ των εκπαιδευομζνων, ο εκπαιδευτισ εκπαιδευτϊν 
χρειάηεται να αναγνωρίηει τθ ςυναιςκθματικι διάςταςθ των παγιωμζνων δαςκαλοκεντρικϊν 
εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν και των παραδοχϊν ςτισ οποίεσ ςτθρίηονται. Σ’ αυτόν τον 
καταλυτικό ςυναιςκθματιςμό ενδεχομζνωσ οφείλονται πολλά από τα εμπόδια ςτθ μάκθςθ, 
κακϊσ και τα λεγόμενα επιςτθμολογικά εμπόδια.  
Τα ζντονα ςυναιςκιματα μπορεί να αποτελοφν μζςο επιβολισ κοινωνικοφ ελζγχου, αλλά 
μπορεί να μασ δϊςουν και τθν ϊκθςθ για να ςκεφτοφμε κριτικά. Τα ςυναιςκιματα φαίνεται 
ότι αποτελοφν ςθμαντικι διάςταςθ τθσ μάκθςθσ. 
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 1 

Διαβάςτε με προςοχι τα δζκα κλαςικά ερωτιματα τθσ διδακτικισ που παρακζτουμε ςτθ 
ςυνζχεια. Να απαντιςετε ςτα ερωτιματα (Ροιοσ; Ρότε; Ροφ; Γιατί; Ρϊσ; Ροιουσ; Τι; Ροιον 
ςκοπό; Από ποιον φορζα; Τι είδουσ δραςτθριότθτα;) για τθ διδακτικι ενότθτα ςτθν οποία 
ςυμμετζχετε. 

 
 
 
Σε κάκε εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα είναι πάντα: 

 κάποιοσ (ποιοσ;)που κάποια ςτιγμι (πότε;) 

 κάπου (ποφ;) 

 για κάποιο λόγο (γιατί;) 

 και με κάποιο τρόπο διδάςκει (πϊσ;) 

 κάποιον/-ουσ (ποιουσ;) 

 ςε κάτι (τι;) 

 για κάποιο ςκοπό (ποιον;) 

 που ςυμφωνικθκε (από ποιον;) 

 ϊςτε αυτόσ (ο μακθτισ, ο φοιτθτισ, ο μακθτευόμενοσ) μζςα από κάποιο είδοσ 
δραςτθριότθτασ (τι είδουσ;)  

 να μπορζςει να αποχτιςει κάποιασ μορφισ επάρκεια (ποια;) προκειμζνου να 
υλοποιιςει καλφτερα τα ενδιαφζροντά του τϊρα και ςτο μζλλον  

Πθγι: Uljens, Michael (1997): Didaktik. Lund: Studentlitteratur, ςτο Γουγουλάκθσ (2011) 

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 2 

Διαβάςτε προςεκτικά τα ςυναιςκιματα που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια. Ρόςο ςυχνά 
αιςκανκικατε κάποια απ’ αυτά ςτθ διάρκεια μιασ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ; 

 
Συναιςκι-
ματα 

Κακόλο
υ 

Λίγο Ρολφ  
Συναιςκι- 
ματα 

Κακόλου Λίγο Ρολφ 

1 Λφπθ    11 Αγανάκτθςθ    

2 Θλίψθ    12 Αθδία    

3 Θυμόσ    13 Μίςοσ    

4 Νοςταλγία    14 Ενοχι    

5 Σφγχυςθ    15 Οδφνθ    

6 Φόβοσ    16 Φκόνοσ    

7 Αγάπθ    17 Ηιλια    

8 Συμπόνια    18 Οίκτοσ    

9 Αγωνία    19 Αμθχανία    

1
0 

Ντροπι    20 Συμπάκεια    

*Σα ςυναιςκιματα προςδιορίςτθκαν από τθν Χοτςιάιλντ (ςτο Σάτςθσ, 1999) 
Απαντιςτε ςτα παρακάτω ερωτιματα:  

Τα κλαςςικά ερωτιματα τθσ Διδακτικισ 
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α. Τα ςυναιςκιματα ςτα οποία ςθμειϊςατε «πολφ ςυχνά» ςασ βοικθςαν να μάκετε 
καλφτερα ι ςασ εμπόδιςαν; 
β. Ροια από τα ςυναιςκιματα ςτα οποία ςθμειϊςατε «πολφ ςυχνά» ςασ βοικθςαν ςτθν 
ανάπτυξθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ με τον εκπαιδευτι και με τουσ άλλουσ εκπαιδευόμενουσ; 
γ. Ροια ιταν θ εμπλοκι του εκπαιδευτι ςτθ δθμιουργία αυτϊν των ςυναιςκθμάτων; 

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 3  

α) Με ποιεσ λζξεισ κα χαρακτθρίηατε τον καλό εκπαιδευτι ωσ προσ το επιςτθμονικό του 
υπόβακρο;  
β) Με ποιεσ λζξεισ κα χαρακτθρίηατε τον καλό εκπαιδευτι ωσ προσ τθν ικανότθτά του να 
μεταδίδει τθ γνϊςθ;  
γ) Με ποιεσ λζξεισ κα χαρακτθρίηατε τον καλό εκπαιδευτι ωσ προσ τισ αξίεσ του για τθ 
ςχζςθ και τθν επικοινωνία του με τουσ εκπαιδευόμενουσ;  
δ) Ρϊσ κα ορίηατε, τελικά, το ρόλο του εκπαιδευτι;  
ε) Ροιεσ βαςικζσ ικανότθτεσ κα πρζπει να διακζτει ζνασ εκπαιδευτισ ϊςτε να 
ανταποκρίνεται ςτο ρόλο του; 

 
 
 
ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 
 
 
Βεργίδθσ, Δ. (2010). Οι εκπαιδευτικοί των χολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ. Σο περίγραμμα τθσ 
κζςθσ εργαςίασ τουσ. Ζρευνα, Ακινα: Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ, & Ινςτιτοφτο 
Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. 
Οριοκετείται το περίγραμμα τθσ κζςθσ εργαςίασ του εκπαιδευτικοφ ςτα Σχολεία Δεφτερθσ 
Ευκαιρίασ (ΣΔΕ) και αναλφονται οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν των ΣΔΕ για το βακμό 
ςθμαντικότθτασ των δραςτθριοτιτων τουσ και των δεξιοτιτων που χρειάηεται να διακζτουν. 
Επίςθσ, αναφζρεται το πλαίςιο δραςτθριοτιτων που ςυγκροτοφν το ρόλο του εκπαιδευτικοφ 
των ΣΔΕ, κακϊσ και οι άξονεσ και οι διαδικαςίεσ εξειδίκευςισ του. 
 
Βεργίδθσ, Δ. (2006). Το ζργο, οι απόψεισ και τα χαρακτθριςτικά των εκπαιδευτϊν τθσ 
ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ. Στο A. Καψάλθσ & Α. Ραπαςταμάτθσ (Επιμ.), Επαγγελματιςμόσ 
ςτθ υνεχιηόμενθ Εκπαίδευςθ. Ακινα: Τυπωκιτω - Γιϊργοσ Δαρδανόσ. 
Ραρουςιάηεται ςυνοπτικά το ζργο του εκπαιδευτι, κακϊσ και πορίςματα ζρευνασ ςχετικά με 
το βακμό εξειδίκευςθσ και με τισ δεξιότθτεσ που, ςφμφωνα με ςτελζχθ και καταρτιηόμενουσ, 
κρίνονται ςθμαντικζσ για ζναν εκπαιδευτι ενθλίκων. Επιπλζον, αναφζρονται τα γενικά 
χαρακτθριςτικά των εκπαιδευτϊν που εντάχκθκαν ςτο Μθτρϊο του Εκνικοφ Κζντρου 
Ριςτοποίθςθσ.  
 
Βεργίδθσ, Δ. κ.ά. (2011). Οι επιμορφωτικζσ πρακτικζσ ςτθν ειςαγωγικι επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικϊν. Στο Γ. Μπαγάκθσ (Επιμ.), Ειςαγωγικι επιμόρφωςθ. Ανάδειξθ καλϊν 
πρακτικϊν, διερεφνθςθ προβλθμάτων και ανίχνευςθ προοπτικισ, Ακινα: ΟΕΡΕΚ. 
Εξετάηονται οι εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ που εφαρμόςτθκαν από τουσ επιμορφωτζσ, ςτα 
πλαίςια του προγράμματοσ τθσ ειςαγωγικισ επιμόρφωςθσ νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν το 
ςχολικό ζτοσ 2009-2010, και ειδικότερα θ ςυχνότθτα εφαρμογισ τουσ ςε ςχζςθ με το βακμό 
προτίμθςισ τουσ από τουσ επιμορφωνόμενουσ εκπαιδευτικοφσ. 
 
Βεργίδθσ, Δ., & Κόκκοσ, Α. (2010). Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. Διεκνείσ προςεγγίςεισ και 
ελλθνικζσ διαδρομζσ. (Μζροσ Βϋ, ςελ. 63-123 και Μζροσ Εϋ, ςελ. 269-365). Ακινα: 
Μεταίχμιο. 
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Στο μζροσ Βϋ παρουςιάηονται οι κυριότερεσ προςεγγίςεισ για τθν ζννοια του κριτικοφ 
ςτοχαςμοφ. Επίςθσ, παρουςιάηονται οι βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ κεωρίασ τθσ 
μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ και καταγράφονται οι δράςεισ προϊκθςισ τθσ ςτθν Ελλάδα 
κακϊσ και οι πρϊτεσ ενδείξεισ ανταπόκριςθσ εκ μζρουσ των ερευνθτϊν και των εκπαιδευτϊν 
ενθλίκων. 
Στο μζροσ Εϋ εξετάηονται ο ρόλοσ των εκπαιδευτϊν ενθλίκων και οι προςπάκειεσ εκπαίδευςθσ 
εκπαιδευτϊν ςτθν Ελλάδα, διερευνϊνται οι επιςτθμολογικζσ πεποικιςεισ των εκπαιδευτϊν 
ςτα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ και εξετάηεται θ ςυμβολι τθσ δυναμικισ των ομάδων ςτθν 
εκπαίδευςθ ενθλίκων.  
 
Κόκκοσ, Α. (2003). Ο μεταςχθματιςμόσ των ςτάςεων και ο ρόλοσ του εμψυχωτι. Στο Δ. 
Βεργίδθσ (Επιμ.).  Εκπαίδευςθ ενθλίκων. υμβολι ςτθν εξειδίκευςθ ςτελεχϊν και 
εκπαιδευτϊν. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα, ςελ. 195-223. 
Εξετάηεται θ ζννοια τθσ ςτάςθσ, θ ςθμαςία τθσ για τθν εκπαίδευςθ των κοινωνικά 
αποκλειςμζνων ομάδων, κακϊσ και ο ρόλοσ του εμψυχωτι ςε ςχζςθ με το μεταςχθματιςμό 
των ςτάςεων με ςκοπό τθ δθμιουργικι ανάπτυξθ των ατόμων. 
 
Κόκκοσ, Α. (2008). Εκπαιδεφοντασ τουσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων. Μελζτθ Αξιολόγθςθσ. Ακινα: 
Επιςτθμονικι Ζνωςθ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. 
Ραρουςιάηεται θ ερευνθτικι μελζτθ αξιολόγθςθσ του εκνικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ 
των εκπαιδευτϊν ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Εφαρμόηεται το μοντζλο 
αξιολόγθςθσ CIPP το οποίο επιλζχτθκε ωσ το πλζον κατάλλθλο με κριτιριο τθν αντιςτοιχία του 
με τισ προδιαγραφζσ και τισ ανάγκεσ τθσ μελζτθσ αξιολόγθςθσ. Διαπιςτϊνεται ερευνθτικά ότι 
θ εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν είναι αναγκαία για τθ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου τουσ. 
 
Rogers, A. (1999). Η εκπαίδευςθ ενθλίκων. (Κεφ. 8, Οι ρόλοι κι ο εκπαιδευτισ, ςελ. 215-
236). Ακινα: Μεταίχμιο. 
Στο κεφάλαιο 8 περιγράφονται τα χαρακτθριςτικά των βαςικϊν ρόλων που καλείται να παίξει 
ο εκπαιδευτισ μιασ μακθςιακισ ομάδασ ενθλίκων, ωσ αρχθγόσ τθσ ομάδασ, ωσ διδάςκων, ωσ 
μζλοσ τθσ ομάδασ και ωσ αξιολογθτισ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 του Δθμιτρθ Βεργίδθ 

Αξιολόγθςθ 

 
Σκοπόσ: 
 
Σκοπόσ του κεφαλαίου είναι θ μελζτθ τθσ αξιολόγθςθσ ωσ αναγκαίασ ςυνιςτϊςασ 
αφενόσ κάκε εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, αφετζρου του εκπαιδευτικοφ ζργου 
του εκπαιδευτι και ευρφτερα κάκε μακθςιακισ δραςτθριότθτασ. Επίςθσ, ςκοπόσ 
του κεφαλαίου είναι θ μελζτθ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ ωσ πρακτικισ του εκπαιδευτι 
ενθλίκων. 
 
Ρροςδοκϊμενα αποτελζςματα: 
 
Τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα από τθ ςυςτθματικι μελζτθ αυτοφ του 
κεφαλαίου είναι: 

 Να αναγνωρίηετε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ θ αξιολόγθςθ 
αποτελεί αναγκαία διάςταςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 

 Να αναγνωρίηετε τισ δυνατότθτεσ ςυμβολισ τθσ αξιολόγθςθσ ςτθ 
βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου του εκπαιδευτι ενθλίκων. 

 Να εντάςςετε τθν αξιολόγθςθ ςτισ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ του 
εκπαιδευτι ενθλίκων. 

 Να χρθςιμοποιείτε τθν αυτοαξιολόγθςθ για τθ βελτίωςθ των 
κοινωνικϊν πρακτικϊν ςτο πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 

 
Ζννοιεσ Κλειδιά: 
 

 Αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 

 Αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ ζργου.  

 Αυτοαξιολόγθςθ.  

 Τυπολογίεσ αξιολόγθςθσ. 

 Μοντζλα αξιολόγθςθσ. 
 

Σκοπόσ 

Ρροςδοκϊμενα 
αποτελζςματα 

Ζννοιεσ κλειδιά 
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Ειςαγωγι 
 
Θ αξιολόγθςθ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων δεν ςυνάντθςε τισ αντιδράςεισ και τισ 
αντιςτάςεισ που παρατθρικθκαν ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ. Ενδεχομζνωσ, επειδι 
δεν νοείται εκπαίδευςθ ενθλίκων χωρίσ προβλθματιςμό για τα μακθςιακά τθσ 
αποτελζςματα ςτουσ εκπαιδευόμενουσ και τισ επιδράςεισ τθσ ςτο κοινωνικό, 
πολιτιςμικό ι/και εργαςιακό περιβάλλον των εκπαιδευομζνων. Επίςθσ, θ ίδρυςθ 
νζων κεςμϊν και δομϊν μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ (όπωσ τα KEK, οι δομζσ 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων των κοινωνικϊν εταίρων κ.λπ.) κατζςτθςε τθν αξιολόγθςι 
τουσ αναγκαία, προκειμζνου να μελετθκεί θ αποτελεςματικότθτα, θ προςφορά 
τουσ και ο βακμόσ επίτευξθσ των ςκοπϊν και των ςτόχων τουσ. 
 
Με λίγα λόγια, χωρίσ τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και του 
εκπαιδευτικοφ ζργου δεν ζχουμε τθ δυνατότθτα να γνωρίηουμε τα ςυγκεκριμζνα μακθςιακά 
αποτελζςματα, τισ πικανζσ δυςλειτουργίεσ και τθ ςυμβολι των διαφόρων ςυντελεςτϊν τθσ 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων (ςχεδιαςτζσ, οργανωτζσ, διαχειριςτζσ, εκπαιδευτζσ και γενικά 
εμπλεκόμενοι).  
 
Ρροςκζτουμε ότι θ αξιολόγθςθ δεν αποτελεί μια απλι ζρευνα, ο αξιολογθτισ κα πρζπει να 
παίρνει υπόψθ του τα προβλιματα και τα διακυβεφματα που κζτουν τα ςυγκείμενα του 
προγράμματοσ. Τα ςυγκείμενα ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ μπορεί να είναι (Βεργίδθσ, 
2010β):  

 πολιτικά (τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ επθρεάηουν ςχετικζσ πολιτικζσ 
αποφάςεισ), 

 οργανωςιακά και κεςμικά (οι δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ με τθ διοίκθςθ του 
οργανιςμοφ, τα ςτοιχεία που καταγράφει ο οργανιςμόσ και το κεςμικό του 
πλαίςιο), 

 πολιτιςμικά (κουλτοφρα, ικθ, ζκιμα, ελεφκεροσ χρόνοσ).  
 
Είναι ςαφζσ ότι οι ζρευνεσ και μελζτεσ αξιολόγθςθσ δεν είναι ουδζτερεσ ωσ προσ τα πολιτικά 
και κεςμικά τουσ ςυγκείμενα. Το ηιτθμα, βζβαια, δεν είναι να υποβακμίςουμε τθ ςθμαςία 
τθσ αξιολόγθςθσ ωσ πεδίου ζρευνασ, οφτε όμωσ πρζπει να αποδεχόμαςτε άκριτα τα 
ςυμπεράςματα των μελετϊν και ερευνϊν αξιολόγθςθσ. Ο Gelpi -ειδικόσ τθσ UNESCO ςτον 
τομζα τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων- υπογράμμιςε ότι θ αξιολόγθςθ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων 
δεν είναι ουδζτερθ, παρά τθν επιςτθμονικι ςυλλογιςτικι που χρθςιμοποιείται.  
 

«Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ παρουςιάηονται με επιςτθμονικι ςυλλογιςτικι, αλλά θ 
αξιολόγθςθ αυτι ςυχνά είναι ζνα δραςτικό μζςο  ενίςχυςθσ των διακρίςεων. Η 
αξιολόγθςθ των πολιτικϊν και πρακτικϊν τθσ διαρκοφσ εκπαίδευςθσ δεν είναι 
ουδζτερθ, όπωσ δεν είναι ουδζτερθ οφτε θ διακιρυξθ προκζςεων αυτϊν των πρακτικϊν 
και πολιτικϊν.» (Gelpi, 1986). 

 
Είναι ευνόθτο ότι ο αξιολογθτισ χρειάηεται υψθλι τεχνογνωςία ςτθν ζρευνα, αλλά και 
υψθλοφ επιπζδου κοινωνικι κατάρτιςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα ο αποτελεςματικόσ αξιολογθτισ 
πρζπει να: 
«α. είναι εξοικειωμζνοσ με το πρόγραμμα και τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά 
ςυγκείμενά του, 
β. καταλαβαίνει ποιεσ είναι οι αναγκαίεσ πλθροφορίεσ για τθν αποτελεςματικι διαμόρφωςθ 
πολιτικισ ι/και τθ λιψθ αποφάςεων, 
γ. ζχει τθν ικανότθτα να μεταφράηει τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ ςε ερευνθτικά ερωτιματα και 
κατάλλθλεσ μεκοδολογίεσ αξιολόγθςθσ, 

Ειςαγωγικζσ 
παρατθριςεισ 
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δ. ζχει υψθλοφ επιπζδου ικανότθτα ςχεδιαςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ και ιεράρχθςθσ των 
διαφόρων ςυνιςτωςϊν τθσ πολιτικισ ι του προγράμματοσ που κα αξιολογθκεί, 
ε. ζχει τθν ικανότθτα διεξαγωγισ τθσ αξιολόγθςθσ, 
ςτ. πραγματοποιεί ςτατιςτικζσ αναλφςεισ και ποιοτικι ζρευνα, 
η. διακρίνεται για τθν ικανότθτά του να γνωςτοποιεί τα ευριματα τθσ αξιολόγθςθσ τα ςτελζχθ 
του προγράμματοσ ςτουσ εταίρουσ και ςτουσ χορθγοφσ.» (Maynard, 2000, ςτο Βεργίδθσ, 
2010β). 
 
Στθν πρϊτθ ενότθτα του κεφαλαίου κα αναφερκοφμε ςτθν αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων. Οι εκπαιδευτζσ δεν είναι, ςυνικωσ, και αξιολογθτζσ του προγράμματοσ 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Ωςτόςο, από τθν εμπειρία τουσ ζχουν πρακτικά τεκμθριωμζνεσ 
απόψεισ για τα ιςχυρά ςθμεία και τισ αδυναμίεσ του προγράμματοσ. Επίςθσ, πολφ ςυχνά, 
ζχουν διαμορφωμζνεσ προτάςεισ για τισ βελτιϊςεισ που πρζπει να γίνουν. Θ επεξεργαςία των 
απόψεων και των προτάςεων των εκπαιδευτϊν αποτελεί μζροσ τθσ αξιολόγθςθσ. Θ δεφτερθ 
ενότθτα αναφζρεται ςτθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου, και ειδικότερα των 
εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν των εκπαιδευτϊν. Στθν τρίτθ ενότθτα κα αναφερκοφμε ςτθν 
αυτοαξιολόγθςθ του εκπαιδευτι ενθλίκων και ςτθ ςυμβολι τθσ για τθ βελτίωςθ των 
κοινωνικϊν πρακτικϊν του ςτο εκπαιδευτικό ζργο του. 
 
 Αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 
  
Θ αξιολόγθςθ είναι εφαρμοςμζνθ ζρευνα για τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και 
ανάλυςθ ςτοιχείων και δεδομζνων προκειμζνου να καταλιξουμε ςε 
ςυμπεράςματα για τθν αξία ενόσ προγράμματοσ. Γενικά, θ αξιολόγθςθ ενόσ 
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ αποςκοπεί ςτθ βελτίωςι του. Ρροςκζτουμε ότι 
ςτισ αξιολογιςεισ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται αναγνωριςμζνεσ ερευνθτικζσ 
μζκοδοι και τεχνικζσ. 
 
Λαμβάνοντασ υπόψθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια, ζχουν διατυπωκεί τυπολογίεσ αξιολόγθςθσ που 
βοθκοφν τθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ ζρευνασ. 
1.Με κριτιριο τθ κζςθ του αξιολογθτι, θ αξιολόγθςθ διακρίνεται: 
α. Σε  εξωτερικι αξιολόγθςθ, όταν ο αξιολογθτισ δεν εργάηεται ςτο αξιολογοφμενο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και είναι εξωτερικόσ εμπειρογνϊμονασ. 
β. Σε εςωτερικι αξιολόγθςθ, όταν ο αξιολογθτισ  ςυμμετζχει ςτο αξιολογοφμενο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα . 
 
Θ εςωτερικι αξιολόγθςθ μπορεί να είναι είτε ιεραρχικι (όταν θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται 
από τθ διοίκθςθ του φορζα υλοποίθςθσ του προγράμματοσ), είτε αυτοαξιολόγθςθ (όταν 
αξιολογθτζσ είναι οι ςυντελεςτζσ του προγράμματοσ). 
2. Με κριτιριο το χρόνο διεξαγωγισ τθσ, θ αξιολόγθςθ διακρίνεται: 
α. Σε ex ante (εκ των προτζρων) αξιολόγθςθ, όταν διενεργείται πριν τθν εφαρμογι του 
προγράμματοσ (αξιολογοφνται ο ςκοπόσ, οι ςτόχοι, το πλαίςιο, τα ςθμαντικά δεδομζνα και 
γενικά οι προχποκζςεισ του προγράμματοσ και ο ςχεδιαςμόσ του). 
β. Σε ενδιάμεςθ, ι κατά τθ διάρκεια (on going) αξιολόγθςθ, όταν θ αξιολόγθςθ διενεργείται 
ςτθ διάρκεια εφαρμογισ του προγράμματοσ και επικεντρϊνεται ςτθ μελζτθ των ενδιάμεςων 
αποτελεςμάτων. 
γ. Σε ex post (εκ των υςτζρων) αξιολόγθςθ, ι τελικι, όταν διενεργείται μετά τθν ολοκλιρωςθ 
του προγράμματοσ. 
3. Με κριτιριο το ςκοπό τθσ θ αξιολόγθςθ διακρίνεται: 
α. Σε διαγνωςτικι, που αποςκοπεί ςτον εντοπιςμό και ανάλυςθ των προβλθμάτων ςτθν 
επίλυςθ των οποίων κα ςυμβάλλει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Ρερί 
αξιολόγθςθσ 
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β. Σε διαμορφωτικι (formative) που επικεντρϊνεται ςτθ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ του. 
γ. Σε απολογιςτικι, ι κανονιςτικι (normative), ι ακροιςτικι (summative) που επικεντρϊνεται 
ςτθ μελζτθ των ςυνολικϊν αποτελεςμάτων του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 
4. Με κριτιριο το αντικείμενο τθσ αξιολόγθςθσ μποροφμε να διακρίνουμε: 
α. Τθν αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν εφαρμογισ του προγράμματοσ και τθσ μακθςιακισ 
διεργαςίασ. 
β. Τθν αξιολόγθςθ προϊόντων ι αποτελεςμάτων, που επικεντρϊνεται ςτθν αξιολόγθςθ των 
διανεμόμενων προϊόντων (των παραδοτζων του προγράμματοσ) και των μθ διανεμόμενων 
αποτελεςμάτων (π.χ. ανάπτυξθ ικανοτιτων ςτουσ εκπαιδευόμενουσ). 
γ. Τθν αξιολόγθςθ των ευρφτερων επιδράςεων, των κοινωνικϊν αποτελεςμάτων του 
προγράμματοσ. 
 
Δφο μοντζλα που εφαρμόηονται αρκετά ςυχνά ςτθν Ελλάδα για τθν αξιολόγθςθ 
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και πολιτικϊν είναι το CIPP και το SWOT.  
Το CIPP (Context-Input-Process-Product) είναι ςυςτθμικό μοντζλο και επικεντρϊνεται ςτθν 
αξιολόγθςθ (Καραλισ, 2008): 

 του πλαιςίου του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, 

 των ειςροϊν ςτο πρόγραμμα, 

 τθσ εφαρμογισ των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν και τθσ διεργαςίασ μάκθςθσ, 

 των προϊόντων και των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ. 
 
Το μοντζλο CIPP χρθςιμοποιικθκε από τον Κόκκο (2008) για τθν αξιολόγθςθ του εκνικοφ 
προγράμματοσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτϊν. 
 
Το μοντζλο ανάλυςθσ SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) ςτθρίηεται 
κεωρθτικά ςτο δομολειτουργιςμό και επικεντρϊνεται ςτουσ οργανωςιακοφσ (εςωτερικοφσ) 
και περιβαλλοντικοφσ (εξωτερικοφσ) παράγοντεσ που διαμορφϊνουν ζνα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα ι μια πολιτικι.  
Τα ςτάδια εφαρμογισ τθσ ανάλυςθσ SWOT είναι τα εξισ: 
1. Ακτινογραφία τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ και ανάδειξθ των κυριότερων προβλθμάτων και 
τάςεων ςτο κοινωνικο-οικονομικό και πολιτιςμικό περιβάλλον. 
2.  Σφνταξθ καταλόγου με τισ πικανζσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ ςε ςχζςθ με τα κυριότερα 
προβλιματα που ταυτοποιικθκαν. 
3.   Στο κεςμικό πλαίςιο και ςτο περιβάλλον καταγράφονται και αναλφονται: 

 οι ευκαιρίεσ για εκπαιδευτικζσ δράςεισ (δυνατότθτεσ άντλθςθσ πόρων), 

 οι απειλζσ για τισ εκπαιδευτικζσ δράςεισ (κόςτοσ δράςθσ ι/και κόςτοσ αδράνειασ 
ωσ προσ τθν προςαρμογι ςτα ςυγκείμενα). 

4.   Στο οργανωςιακό επίπεδο καταγράφονται και αναλφονται: 

 τα ιςχυρά ςθμεία των εκπαιδευτικϊν δράςεων (βαςικζσ δομζσ, γνωςιακοί και 
αξιολογικοί προςανατολιςμοί), 

 οι αδυναμίεσ των εκπαιδευτικϊν δράςεων (εςωτερικζσ ελλείψεισ, αντιφάςεισ, 
αντικζςεισ. 

5.  Κατάταξθ των πικανϊν δράςεων προκειμζνου να μειωκοφν τα προβλιματα και να 
αξιοποιθκοφν οι ευκαιρίεσ. 
6.    Αξιολόγθςθ τθσ ςτρατθγικισ του προγράμματοσ. 
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Σχιμα 6 
Γενικόσ οδθγόσ ανάλυςθσ SWOT 

 

Οργανωςιακι ανάλυςθ 
(εςωτερικοί παράγοντεσ) 

Ιςχυρά ςθμεία Αδυναμίεσ 

  

Ευκαιρίεσ Απειλζσ 

Θεςμικι ανάλυςθ του πλαιςίου και του περιβάλλοντοσ 
(εξωτερικοί παράγοντεσ) 

 
Ππωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 7 που παρακζτουμε ςτθ ςυνζχεια, για τθ διαδικαςία εκπόνθςθσ και 
εφαρμογισ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, θ διαγνωςτικι αξιολόγθςθ πραγματοποιείται ςτθ 
φάςθ Α (μελζτθ υπάρχουςασ κατάςταςθσ και ςθμαντικϊν δεδομζνων), θ εκ των προτζρων 
αξιολόγθςθ πραγματοποιείται ςτθ φάςθ Β (ςχεδιαςμόσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ), θ 
ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ κατά τθ διάρκεια  τθσ φάςθσ Γ (υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ). Διευκρινίηουμε ότι θ αξιολόγθςθ των μακθςιακϊν διεργαςιϊν κα πρζπει να 
πραγματοποιθκεί ςτθ φάςθ Γ (υλοποίθςθ). Οι αποφάςεισ που λαμβάνονται μετά τθν τελικι 
αξιολόγθςθ και τθν εκπόνθςθ τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ αναφζρονται ςτθν υπάρχουςα 
κατάςταςθ και ςτα ςθμαντικά δεδομζνα (π.χ. ςτα προβλιματα που εντοπίςτθκαν, ςτισ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ςτουσ πόρουσ κ.λπ.), κακϊσ και ςτο ςχεδιαςμό και ςτον 
επαναςχεδιαςμό του προγράμματοσ. Επίςθσ, ςτθ φάςθ ΣΤ πραγματοποιοφνται κατάλλθλεσ 
ενζργειεσ για τθ διάδοςθ των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ και τθν επίτευξθ 
πολλαπλαςιαςτικϊν αποτελεςμάτων. 
 
Τα αποτελζςματα ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ μπορεί να είναι: 

 Άμεςα ι/και ζμμεςα 
Για παράδειγμα το άμεςο αποτζλεςμα ενόσ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτισ 
Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) είναι θ εκμάκθςθ τθσ χριςθσ Θ/Υ από τουσ 
εκπαιδευόμενουσ, ζμμεςο αποτζλεςμα είναι θ αγορά Θ/Υ από μερικοφσ από αυτοφσ, ι θ 
αναβάκμιςθ του Θ/Υ που ιδθ ζχουν. 

 Βραχυπρόκεςμα ι/και μεςοπρόκεςμα 
Βραχυπρόκεςμο αποτζλεςμα είναι, για παράδειγμα, θ βελτίωςθ τθσ επικοινωνιακισ 
ικανότθτασ των εργαηομζνων μιασ υπθρεςίασ, μεςοπρόκεςμο αποτζλεςμα είναι θ βελτίωςθ 
τθσ ςυνεργαςίασ των εργαηομζνων αυτισ τθσ υπθρεςίασ με τουσ πολίτεσ που απευκφνονται 
ςε αυτι. 

 Μετριςιμα ι/και μθ μετριςιμα 
Μετριςιμα είναι τα αποτελζςματα των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που είτε ζχουν τθ 
μορφι παραδοτζων, είτε προςδιορίηονται ποςοτικά (ϊρεσ εκπαίδευςθσ, αρικμόσ 
εκπαιδευομζνων, δείκτεσ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων κ.λπ.). Μθ μετριςιμα είναι τα 
αποτελζςματα που προςδιορίηονται με ποιοτικζσ ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ. Για παράδειγμα 
μθ μετριςιμο αποτζλεςμα είναι θ ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν ικανοτιτων (τθσ μεκοδολογίασ 
τθσ μάκθςθσ (ΕΕ COM (2009) 640 τελικό), όπωσ ζχει μεταφραςκεί ο όροσ learning to learn). 
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 Αναμενόμενα ι/και μθ αναμενόμενα 
Αναμενόμενα είναι τα αποτελζςματα των οποίων θ επίτευξθ περιλαμβάνεται ςτο ςχεδιαςμό 
του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Μθ αναμενόμενα είναι τα αποτελζςματα που δεν τα 
ζχουν προβλζψει οι ςχεδιαςτζσ του προγράμματοσ ι που κεϊρθςαν ότι υπάρχει μικρι ι 
ελάχιςτθ πικανότθτα επίτευξισ τουσ. 
Τα ζμμεςα και μεςοπρόκεςμα αποτελζςματα αποτελοφν τισ ευρφτερεσ επιδράςεισ, τα 
κοινωνικά αποτελζςματα του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, που ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 
είναι ιδιαίτερα ςθμαντικά. 
 
H αξιολόγθςθ δεν περιορίηεται ςτθν ανάλυςθ μόνο ποςοτικϊν και μετριςιμων 
αποτελεςμάτων. Αναγκαία είναι και θ ποιοτικι ανάλυςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, 
που αποςκοπεί ςτθ διαπίςτωςθ των ζμμεςων, των μεςοπρόκεςμων και των μθ μετριςιμων 
αποτελεςμάτων τουσ. Για παράδειγμα, ςτθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ «ΜΕΛΛΝΑ- 
Εκπαίδευςθ και Ρολιτιςμόσ» ςε μια πρϊτθ φάςθ χρθςιμοποιικθκε κατάλλθλο 
ερωτθματολόγιο και παρατιρθςθ. Στθ δεφτερθ φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ χρθςιμοποιικθκε 
ερωτθματολόγιο, ςυςτθματικι παρατιρθςθ και ποιοτικι ανάλυςθ περιεχομζνου. Στθν τρίτθ 
φάςθ τθσ θ ςυλλογι δεδομζνων ζγινε με εςτιαςμζνεσ ςυνεντεφξεισ (Βεργίδθσ & Βαϊκοφςθ, 
2003). Λδιαίτερθ ςθμαςία ζχει θ ανάλυςθ των μθ αναμενόμενων αποτελεςμάτων. Τα μθ 
αναμενόμενα αποτελζςματα διακρίνονται ςε παράπλευρα (που ενιςχφουν τθν επίτευξθ του 
ςκοποφ του προγράμματοσ) και ςε ςτρεβλά (effets pervers), που υπονομεφουν τθν επιτυχία 
του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 
 

ΕΡΩΣΗΗ 
Ροιεσ επιλογζσ κα πρζπει να κάνει και ποιεσ αποφάςεισ κα πρζπει να παίρνει ο 
υπεφκυνοσ φορζασ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ όταν 
το πρόγραμμα αυτό ςχεδιάηεται; 

 
Ωσ τα κυριότερα γενικά κριτιρια αξιολόγθςθσ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 
κεωροφνται: 

 Θ καταλλθλότθτα των ςτόχων ωσ προσ τισ ανάγκεσ, τα προβλιματα και τα 
διακυβεφματα, που εντοπίςτθκαν με τθ μελζτθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ και των 
ςθμαντικϊν δεδομζνων. Λδιαίτερθ ςθμαςία ζχει θ αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των 
ςτόχων ςτθν ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ, ϊςτε να γίνουν - εφόςον χρειάηεται - οι αναγκαίεσ 
προςαρμογζσ. 

 Θ αποτελεςματικότθτα ωσ προσ τουσ ςτόχουσ. Εξετάηεται ο βακμόσ επίτευξθσ των 
αναμενόμενων αποτελεςμάτων και διερευνάται θ ενδεχόμενθ φπαρξθ μθ αναμενόμενων: 
παράπλευρων ι/και ςτρεβλϊν αποτελεςμάτων. Επίςθσ, τα αποτελζςματα όπωσ 
προαναφζραμε μπορεί να είναι άμεςα ι/και ζμμεςα, βραχυπρόκεςμα ι/και 
μακροπρόκεςμα, μετριςιμα ι/και μθ μετριςιμα. 

 Θ αποδοτικότθτα των πόρων. Εξετάηεται το κόςτοσ των παραδοτζων του 
προγράμματοσ ςε ςφγκριςθ με το κόςτοσ ανάλογων προϊόντων. Επίςθσ, εξετάηονται 
διάφοροι δείκτεσ π.χ. το κόςτοσ τθσ εκπαίδευςθσ ανά ϊρα και ανά εκπαιδευόμενο, το 
κόςτοσ τθσ διαχείριςθσ του προγράμματοσ κ.λπ. 

 Θ χρθςιμότθτα των προϊόντων, αποτελεςμάτων και επιδράςεων, ωσ προσ τισ ανάγκεσ, 
τα προβλιματα και τα διακυβεφματα που διαπιςτϊκθκαν. Εξετάηεται θ ανταπόκριςθ του 
προγράμματοσ ςτισ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων ι/και του φορζα τουσ και θ ςυμβολι 
ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων που αντιμετϊπιηαν οι ςυμμετζχοντεσ πριν τθν 
εκπαίδευςι τουσ ι/και οι φορείσ/κεςμοί ςτουσ οποίουσ ανικουν. 
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Επίςθσ, μποροφμε να εςτιάςουμε τθν αξιολόγθςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτουσ 
παρακάτω άξονεσ (Κόκκοσ, Βεργίδθσ, Καραλισ, κ.ά. 2008): 

- προετοιμαςία του προγράμματοσ, 

- εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν, 

- εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, 

- ςφςτθμα ςυντονιςμοφ και διαχείριςθσ του προγράμματοσ, ενζργειεσ δθμοςιότθτασ και 
διάδοςθσ των αποτελεςμάτων,  

- επιδράςεισ από τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ. 
 
 Αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου 
 
Θ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ περιλαμβάνει και τθν 
αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου, που ςε μεγάλο βακμό ςυναρτάται με 
τθν αξιολόγθςθ των πρακτικϊν των εκπαιδευτϊν και με τα μακθςιακά 
αποτελζςματα ωσ προσ τισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και ςτάςεισ των 
εκπαιδευομζνων. 
 
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ (πίνακασ 6) εκπονοφνται ςε ςυνάρτθςθ με : 
α. Τισ γνϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθ διδακτικι ενότθτα. Ειδικότερα, προςδιορίηεται ο 
μακθςιακόσ ςτόχοσ και τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα ωσ προσ τισ γνϊςεισ  που πρζπει να 
αποκτιςουν οι εκπαιδευόμενοι. 
β. Τισ δεξιότθτεσ  και ικανότθτεσ που αποκτοφν οι εκπαιδευόμενοι όπωσ διαπιςτϊνονται από 
τισ δραςτθριότθτεσ που μακαίνουν να επιτελοφν. Τισ δεξιότθτεσ μποροφμε να τισ διακρίνουμε 
ςε νοθτικζσ (χριςθ λογικισ, διαιςκθτικι και δθμιουργικι ςκζψθ) και ςε πρακτικζσ 
(χειρωνακτικι επιδεξιότθτα και χριςθ υλικϊν, εργαλείων και οργάνων) (ΕΕ, 2008/C 111/01). 
γ. Τισ ςυνκικεσ μζςα ςτισ οποίεσ προβλζπεται να επιτελοφνται οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ ςτο 
πεδίο δράςθσ των εκπαιδευομζνων. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτζσ, όταν 
κα αναλάβουν οι ίδιοι το ρόλο του εκπαιδευτι, κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ κατάλλθλεσ 
αίκουςεσ; Κα ζχουν εκπαιδευτικά μζςα και εκπαιδευτικό υλικό; Κα ζχουν τθν υποςτιριξθ 
των υπόλοιπων ςυντελεςτϊν του προγράμματοσ; Κα ζχουν διοικθτικι υποςτιριξθ; 
δ. Τισ ςτάςεισ που χρειάηεται να αναπτυχκοφν. Οι ςτάςεισ δεν είναι άμεςα παρατθριςιμεσ. 
Διαπιςτϊνονται ζμμεςα από τισ εκδθλϊςεισ ςυγκεκριμζνων ςυναιςκθμάτων και 
ςυμπεριφορϊν οι οποίεσ κα πρζπει να είναι ςυμβατζσ με το ςκοπό του προγράμματοσ και 
αναμζνεται να προάγουν τισ επιδιωκόμενεσ δραςτθριότθτεσ. 
 

Ρίνακασ 6 
Σφνδεςθ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ με τα μακθςιακά αποτελζςματα 

Γνϊςεισ που 
χρειάηεται να 
αποκτθκοφν από 
τουσ 
εκπαιδευόμενουσ 

Δραςτθριότθτεσ 
που πρζπει να 
μάκουν να 
επιτελοφν οι 
εκπαιδευόμενοι 

Συνκικεσ μζςα 
ςτισ οποίεσ 
προβλζπεται να 
υλοποιοφνται οι 
δραςτθριότθτεσ 
αυτζσ 

Κατάλλθλεσ 
ςτάςεισ που 
πρζπει να 
αποκτιςουν οι 
εκπαιδευόμενοι 

Κριτιρια 
αξιολόγθςθσ 

     

     

     

Πθγι: Βεργίδθσ, 2008. 
  
Οι μζκοδοι και τεχνικζσ ςυλλογισ ερευνθτικϊν δεδομζνων οι οποίεσ μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου είναι οι εξισ: 
α. το επίπεδο τθσ διαγνωςτικισ και τθσ εκ των προτζρων αξιολόγθςθσ: 

Αξιολόγθςθ 
εκπαιδευτικοφ 

ζργου 
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- παρατιρθςθ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ ι ευρφτερα ςτουσ χϊρουσ δραςτθριοποίθςθσ τθσ 
ομάδασ-ςτόχου, 

- ςυνεντεφξεισ με άτομα τθσ ομάδασ-ςτόχου, 

- ανάλυςθ κρίςιμων περιςτατικϊν ςτουσ χϊρουσ δράςθσ τθσ ομάδασ-ςτόχου, 

- ερωτθματολόγιο, 

- ανάλυςθ περιεχομζνου ζντυπου και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, 

- ατομικό ιςτορικό, 

- επαναλαμβανόμενεσ ςυνεντεφξεισ με πλθροφορθτζσ (πρόςωπα-κλειδιά από τθν ομάδα-
ςτόχο που γνωρίηουν ςε βάκοσ τισ αντιλιψεισ τθσ και τα προβλιματά τθσ). 

β. το επίπεδο τθσ διεργαςίασ: 

- παρατιρθςθ τθσ ομάδασ εκπαίδευςθσ, 

- ανάλυςθ κρίςιμων περιςτατικϊν, 

- ανάλυςθ ζντυπου και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, 

- ςυνζντευξθ από εκπαιδευόμενουσ, 

- ομαδικι ςυηιτθςθ. 
γ. το επίπεδο των παρεχομζνων γνϊςεων: 

- ερωτθματολόγιο, 

- γραπτζσ εργαςίεσ για τουσ εκπαιδευόμενουσ (αςκιςεισ, μελζτεσ περίπτωςθσ, δοκιμαςίεσ 
κ.λπ.), 

- ομάδα εςτιαςμζνθσ ςυνζντευξθσ με τουσ εκπαιδευόμενουσ. 
δ. το επίπεδο των αποτελεςμάτων: 

- ερωτθματολόγιο για τθ ςυλλογι των απόψεων των εκπαιδευομζνων, 

- ςυνεντεφξεισ από τουσ εκπαιδευόμενουσ 

- παρατιρθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ τουσ και ευρφτερα ςτο χϊρο δραςτθριοποίθςισ τουσ, 

- ςυγκριτικι μελζτθ των γνϊςεων, δεξιοτιτων, ικανοτιτων και ςτάςεων πριν και μετά το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 
Είναι αυτονόθτο ότι οι τεχνικζσ ςυλλογισ δεδομζνων πρζπει να είναι ςυμβατζσ με τθν 
ερευνθτικι προςζγγιςθ που υιοκετείται. Εάν θ προςζγγιςθ είναι ποςοτικι χρθςιμοποιείται 
ωσ τεχνικι ςυλλογισ δεδομζνων κυρίωσ το ερωτθματολόγιο. Εάν θ προςζγγιςθ είναι ποιοτικι 
χρθςιμοποιείται κυρίωσ θ ανάλυςθ κρίςιμων περιςτατικϊν, θ ςυνζντευξθ, θ παρατιρθςθ και 
θ ανάλυςθ γραπτϊν τεκμθρίων και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. 
 
Στθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτισ αναλαμβάνει και το ρόλο του αξιολογθτι κα πρζπει να 
αναλάβει και τθν ευκφνθ τθσ ςυλλογισ δεδομζνων. Θ ςυλλογι δεδομζνων από τον 
εκπαιδευτι μπορεί να γίνει: 
α. Με παρατιρθςθ τθσ ομάδασ εκπαίδευςθσ (πρακτικζσ μελϊν τθσ ομάδασ, ςυγκροφςεισ, 
ςτρατθγικζσ των εκπαιδευομζνων, τρόποι και ςυχνότθτα επικοινωνίασ, υπο-ομάδεσ) . 
β. Με ερωτθματολόγιο ςυλλογισ των απόψεων των εκπαιδευομζνων για τουσ ίδιουσ τουσ 
εκπαιδευτζσ π.χ. ωσ προσ το επίπεδο των γνϊςεϊν τουσ για το γνωςτικό τουσ αντικείμενο, για 
τθ μεταδοτικότθτα ςτθ διδαςκαλία τουσ, τθν επικοινωνιακι τουσ ικανότθτα κ.λπ.  
γ. Με δοκιμαςίεσ πριν τθ διδαςκαλία τθσ διδακτικισ ενότθτασ και μετά τθ διδαςκαλία τθσ. 
δ. Με αποτίμθςθ γραπτϊν εργαςιϊν που εκπονοφν οι εκπαιδευόμενοι ςε περιοριςμζνο 
χρόνο, ι/και μελετϊν περίπτωςθσ. 
ε. Με τθν ανάλυςθ περιεχομζνου θμερολογίου του εκπαιδευτι, που ςυντάςςεται με 
ςυςτθματικό τρόπο. 
ςτ. Με ςυνεντεφξεισ των εκπαιδευομζνων για τισ εμπειρίεσ τουσ ςτο πρόγραμμα (γνϊςεισ που 
απζκτθςαν, ςυναιςκιματα που ζνιωςαν, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που απζκτθςαν, ςτάςεισ 
που ανζπτυξαν). 
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«Εδϊ προκφπτει το ςθμαντικό ηιτθμα τθσ επιλογισ κατάλλθλων τεχνικϊν για τθ διεξαγωγι 
ςυνεντεφξεων. Είναι μάλλον ςαφζσ για μασ ότι θ παραδοςιακι προςζγγιςθ μζςα από 
ερωτιςεισ-απαντιςεισ πρζπει να απορριφκεί αμζςωσ. Καταρχιν θ ίδια θ μορφι τζτοιων 
ερωτθματολογίων, προκαταςκευαςμζνων από ερευνθτζσ κάνει απίκανθ τθν εμφάνιςθ 
νζων, απρόςμενων πλθροφοριϊν. Παγιδεφεται κανείσ ςε ζνα κλειςτό, προκακοριςμζνο 
πλαίςιο, και τότε οι απαντιςεισ που δίνονται ςτισ ερωτιςεισ μποροφν μόνο να 
επιβεβαιϊςουν ι να απορρίψουν αυτό που ο ερευνθτισ ζχει ιδθ κατά νου. Η πόρτα είναι 
κλειςτι ςτθν επεξεργαςία νζων ιδεϊν. Επιπλζον θ χριςθ ενόσ άκαμπτου ερωτθματολογίου 
-είτε αυτό είναι γραπτό είτε απλά υπάρχει ςτο μυαλό του ερευνθτι- μπορεί να προκαλζςει 
φραγμοφσ και αναςτολζσ ςτο άτομο από το οποίο παίρνεται ςυνζντευξθ, μπορεί να 
ενιςχφςει τθν εξουςία του ερευνθτι, που ελζγχει όλθ τθ διαδικαςία και να παγιδεφςει 
ολόκλθρο το ερευνθτικό ζργο ςτο παραδοςιακό ςχιμα των κάκετων ςχζςεων μεταξφ 
ερευνθτι και ομάδασ.  
Πολφ πλοφςια και κατάλλθλθ για τουσ ςκοποφσ μασ τεχνικι είναι τθσ “ανοιχτισ 
ςυνζντευξθσ”, τθν οποία βλζπουμε ςαν ζνα ελεφκερο διάλογο, όπου οι άνκρωποι 
ςυηθτοφν αυτό που τουσ ενδιαφζρει» (Οliveira & Οliveira, 1985). 

 
Θ επεξεργαςία των δεδομζνων που ςυγκεντρϊνονται από τουσ εκπαιδευτζσ με ανοιχτζσ 
ςυνεντεφξεισ και ελεφκερο διάλογο μπορεί να πραγματοποιθκεί από τουσ ίδιουσ τουσ 
εκπαιδευτζσ, ι από κριτικό φίλο που ζχει ερευνθτικζσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ, ι από ζναν 
ερευνθτι. 
 
Ο κριτικόσ φίλοσ ι ο ερευνθτισ αφοφ επεξεργαςκεί και αναλφςει τα ερευνθτικά δεδομζνα τα 
επιςτρζφει ςτουσ εκπαιδευτζσ και τουσ εκπαιδευόμενουσ και γενικότερα ςτουσ ςυντελεςτζσ 
και ςτουσ ςυμμετζχοντεσ του προγράμματοσ, προκειμζνου να αποτελζςουν υλικό ερμθνείασ 
τθσ διεργαςίασ και των αποτελεςμάτων, κακϊσ και κριτικοφ ςτοχαςμοφ και αυτοςτοχαςμοφ 
με ςκοπό τθ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Ρρόκειται για ζρευνα-δράςθ που αποςκοπεί 
αφενόσ ςτθν εξαγωγι ερευνθτικϊν ςυμπεραςμάτων, αφετζρου ςτθ βελτίωςθ του 
εκπαιδευτικοφ ζργου των εκπαιδευτϊν. Θ ανατροφοδότθςθ του εκπαιδευτι από τθν 
αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ του ζργου είναι πολφ ςθμαντικι και ςυμβάλλει ουςιαςτικά 
ςτθν ανάπτυξθ του κριτικοφ ςτοχαςμοφ του. 
 

ΕΡΩΣΗΗ 
Διατρζξτε το απόςπαςμα που παρακζτουμε παρακάτω: 
α) Ιεραρχείςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ο εκπαιδευτισ κεωρεί ςθμαντικι τθν 
αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου, κζτοντασ ωσ 1ο τον ςθμαντικότερο κατά τθ 
γνϊμθ ςασ. 
β) Από τθ εμπειρία ςασ, κεωρείτε ότι υπάρχουν και επιπλζον λόγοι που δεν 
αναφζρονται ςτο απόςπαςμα; (αν ναι, ςυμπλθρϊςτε τουσ και με ζνα μικρό κείμενο 
τεκμθριϊςτε κακζνα από αυτοφσ.) 

 
« …αυτό το κεωρϊ πολφ ςθμαντικό, δθλαδι ότι ουςιαςτικό για το δάςκαλο είναι θ 
αξιολόγθςθ, γιατί θ αξιολόγθςθ είναι ακριβϊσ ότι του δίνονται τα ερεκίςματα να καταλάβει 
που πθγαίνει, να εντοπιςτοφν αυτά από τθν ομάδα τθν εκπαιδευτικι, πωσ κα ξεπεραςτοφν τα 
δφςκολα ςθμεία, οι οποιοιδιποτε ςκόπελοι … και τελικά δεν είναι ζνασ μπαμποφλασ που τον 
απειλεί… Αυτό κα ’λεγα πωσ πριν δεν το είχα ςυναντιςει οφτε ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 
του δθμοτικοφ, οφτε του Γυμναςίου, οφτε του Πανεπιςτθμίου... ενϊ ςτθν εκπαίδευςθ 
ενθλίκων είναι κάτι ςθμαντικό… γίνεςαι καλφτεροσ …». (Εκπαιδευτισ Γ., ςτο Καραγκιουρλι, 
2011). 
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 Αυτοαξιολόγθςθ  
 
Ππωσ προαναφζραμε, θ αυτοαξιολόγθςθ είναι εςωτερικι αξιολόγθςθ που 
διεξάγεται από τουσ ίδιουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςε ζνα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα και κυρίωσ από τουσ εκπαιδευτζσ. 
 
Στθ ςυνζχεια παρακζτουμε ενδεικτικά κριτιρια προβλθματιςμοφ για τθν αυτοαξιολόγθςθ του 
εκπαιδευτι, ομαδοποιθμζνα ςε τρία επίπεδα. 
 
α. Ρροετοιμαςία του εκπαιδευτικοφ ζργου. 

Ενδεικτικά ςθμεία προβλθματιςμοφ του εκπαιδευτι: 

 Βακμόσ αξιοποίθςθσ τθσ διερεφνθςθσ αναγκϊν για τθν ομάδα-ςτόχο, ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διδακτικισ ενότθτασ. 

 Καταλλθλότθτα εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθ διδακτικι του ενότθτα. 

 Εξοπλιςμόσ και οργάνωςθ του χϊρου εκπαίδευςθσ. 

 Οργάνωςθ τθσ κατανομισ του χρόνου για τθ διδακτικι του ενότθτα. 

 Ρρόβλεψθ τρόπων αποτίμθςθσ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων των 
εκπαιδευομζνων ωσ προσ τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ και ωσ προσ τισ 
πικανζσ αλλαγζσ ςτισ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ τουσ. 

 
β. Επιτζλεςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου  

Ενδεικτικά ςθμεία προβλθματιςμοφ του εκπαιδευτι: 

 Εναρκτιρια ςυνάντθςθ εκπαιδευτι-εκπαιδευομζνων: αλλθλογνωριμία, 
παρουςίαςθ και διευκρίνιςθ ςτόχων, παρουςίαςθ και διευκρίνιςθ των 
προτιμιςεων, των ενδιαφερόντων και των κινιτρων των εκπαιδευομζνων. 

 Επίπεδο και αποτελεςματικότθτα τθσ διαπραγμάτευςθσ αναγκϊν με τουσ 
εκπαιδευόμενουσ (π.χ. διαφοροποίθςθ των ςτόχων, προςαρμογι του 
περιεχομζνου ςτο επίπεδο και ςτα ενδιαφζροντα των εκπαιδευομζνων). 

 Καταλλθλότθτα των εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν του εκπαιδευτι: εκπαιδευτικζσ 
πρακτικζσ ςτο χϊρο και ςτο χρόνο, ανταπόκριςθ των εκπαιδευομζνων. 

 Επικοινωνία εκπαιδευτι - εκπαιδευομζνων και επικοινωνία μεταξφ των 
εκπαιδευομζνων. 

 Σφνδεςθ του περιεχομζνου τθσ διδακτικισ ενότθτασ με τισ εμπειρίεσ των 
εκπαιδευομζνων και κριτικι αξιοποίθςι τουσ. 

 Κατανομι και χειριςμόσ του χρόνου ςτθ διδακτικι του ενότθτα. 

 Δραςτθριότθτεσ που ανζλαβαν οι εκπαιδευόμενοι: οι δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ  
με τισ οποίεσ ςχετίηονται. 

 Ερωτιματα που υπζβαλαν οι εκπαιδευόμενοι: κζματα τα οποία αφοροφςαν, 
ςυχνότθτα και αρικμόσ εκπαιδευομζνων που τισ ζκεςαν. 

 Κρίςιμα περιςτατικά που επθρζαςαν τθ μακθςιακι διεργαςία τθσ ομάδασ. 

 Ρεριοδικι αποτίμθςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ςτο επίπεδο των 
γνϊςεων, των δεξιοτιτων, των ικανοτιτων και των ςτάςεων. 

 
γ. Μετά το εκπαιδευτικό ζργο:  

Ενδεικτικά ςθμεία προβλθματιςμοφ του εκπαιδευτι: 

 Ρροςζλευςθ των εκπαιδευομζνων. 

 Εκτίμθςθ του κλίματοσ ςτθν ομάδα μάκθςθσ. 

 Αποτίμθςθ γραπτϊν εργαςιϊν που κατζκεςαν οι εκπαιδευόμενοι. 

 Μακθςιακά αποτελζςματα που επιτεφχκθκαν (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ-ικανότθτεσ, 
ςτάςεισ). 

Αυτοαξιολόγθςθ  
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 Μακθςιακά εμπόδια που παρουςιάςτθκαν, ο βακμόσ που επθρζαςαν τθ διεργαςία 
τθσ ομάδασ και οι τρόποι με τουσ οποίουσ αντιμετωπίςτθκαν. 

 Αποτελεςματικότθτα εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν ςε κρίςιμα περιςτατικά. 

 Ραραδοχζσ του εκπαιδευτι και των εκπαιδευομζνων που αποδείχτθκαν 
δυςλειτουργικζσ. 

 Επίπεδο κριτικοφ ςτοχαςμοφ και αναςτοχαςμοφ τθσ ομάδασ. 

 Ρροετοιμαςία για τθν επόμενθ εκπαιδευτικι ςυνάντθςθ. 

 Σφνδεςθ με ευρφτερεσ δραςτθριότθτεσ δια βίου μάκθςθσ. 

 
Οι εκπαιδευτζσ με βάςθ το ερευνθτικό υλικό που ςυγκζντρωςαν μποροφν με τθ ςυςτθματικι 
ανάλυςι του να βρουν απαντιςεισ δικζσ τουσ και των εκπαιδευομζνων ςε πολλά από τα 
ερωτιματα αυτοαξιολόγθςθσ που παρακζςαμε. 
Κα πρζπει όμωσ να υπογραμμίςουμε ότι θ αυτοαξιολόγθςθ ζχει νόθμα κυρίωσ ωσ υλικό για 
τθν ανάπτυξθ του κριτικοφ ςτοχαςμοφ των εμπλεκομζνων, κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ του 
ορκολογικοφ και κριτικοφ διαλόγου μεταξφ των εμπλεκομζνων: ςτελεχϊν του προγράμματοσ, 
εκπαιδευτϊν και εκπαιδευομζνων. Θ αυτοαξιολόγθςθ είναι φερζγγυα όταν οι εμπλεκόμενοι 
γνωρίηουν ότι δεν κα χρθςιμοποιθκεί από τθ διοίκθςθ του κεςμοφ για τθν επιβολι κυρϊςεων 
ι για ανταμοιβζσ οποιουδιποτε είδουσ. 
Για τθν αυτοαξιολόγθςι τουσ οι εκπαιδευτζσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν το δεκάλογο του 
εκπαιδευτι που παρακζτουμε ςτθ ςυνζχεια. 
 

Ο δεκάλογοσ του εκπαιδευτι ενθλίκων 
1. Αν διαρκϊσ επιηθτάσ να επικοινωνείσ ξεκάκαρα… 
2. Αν μπορείσ να ακοφσ πραγματικά… 
3. Αν ζχεισ ςτο μυαλό ςου τουσ ακριβείσ ςτόχουσ που κζλεισ να πετφχεισ… 
4. Αν για να πετφχεισ τουσ ςτόχουσ ςου ξζρεισ να επιλζγεισ τισ πιο κατάλλθλεσ μεκόδουσ 
και τεχνικζσ… 
5. Αν φροντίηεισ να επικαιροποιείσ τισ γνϊςεισ ςου… 
6. Αν μζςα ςε ζναν ωκεανό από πλθροφορίεσ ξζρεισ να διακρίνεισ το ουςιϊδεσ… 
7. Αν χρθςιμοποιείσ τα κίνθτρα ςαν μοχλό τθσ εκπαίδευςθσ… 
8. Αν διαχειρίηεςαι αποτελεςματικά τουσ πόρουσ και τουσ περιοριςμοφσ ςου… 
9. Αν κατά τθ διάρκεια και ςτο τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ αξιολογείσ το εκπαιδευτικό ςου 
ζργο… 
10. Αν ςζβεςαι τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ του επαγγζλματοσ του εκπαιδευτι… 
                        ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΘΣ 
                                                                    ( De Ketele, Chastrette, Cros et al.,2001) 

 

ΕΡΩΣΗΗ 
Ανατρζξτε ςτθν περιγραφι του ρόλου του εκπαιδευτι, όπωσ εςείσ τον περιγράψατε ςτθ 
δραςτθριότθτα 3 του τρίτου κεφαλαίου. Τα 10 παραπάνω χαρακτθριςτικά 
περιλαμβάνονται ςτον οριςμό ςασ;  
α) Αν ΝΑΙ, τεκμθριϊςτε με ζνα μικρό κείμενο ςασ τθν άποψι ςασ.  
β) Αν ΟΧΙ, αναδιατυπϊςτε τον οριςμό που δϊςατε ϊςτε να τα περιλαμβάνει και 
τεκμθριϊςτε με ζνα μικρό κείμενο τθν ανάγκθ αναδιατφπωςθσ. 

 
Ππωσ διαπιςτϊνουμε, ο δεκάλογοσ του εκπαιδευτι αναφζρεται ςτισ κοινωνικζσ πρακτικζσ 
του εκπαιδευτι ενθλίκων: τθν ειλικρινι επικοινωνία, τθ ςτοχευμζνθ και αποτελεςματικι 
δράςθ, τθν κριτικι ςκζψθ, τθν αυτοαξιολόγθςθ, τθν αυτοβελτίωςθ και το ςεβαςμό ςτθν 
επαγγελματικι δεοντολογία. 
 
Από τα παραπάνω προκφπτει ότι θ αυτοαξιολόγθςθ πραγματοποιείται ςε τρία επίπεδα: 
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α. Στο επίπεδο των κακθκόντων που περιλαμβάνονται ςτο επάγγελμα του εκπαιδευτι 
ενθλίκων (π.χ. προετοιμαςία του εκπαιδευτικοφ ζργου, εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, 
παρεμβάςεισ ςε κρίςιμα περιςτατικά, αποτίμθςθ των γνϊςεων που απζκτθςαν οι 
εκπαιδευόμενοι κ.λπ.). 
Είναι ιδιαίτερα χριςιμο για τον εκπαιδευτι να μελετιςει το επαγγελματικό περίγραμμα του 
εκπαιδευτι ενθλίκων και ιδιαίτερα τισ επαγγελματικζσ εργαςίεσ που περιλαμβάνει. Ζτςι κα 
ζχει μια πλιρθ εικόνα των δραςτθριοτιτων του εκπαιδευτι ενθλίκων και κα μπορεί να 
εκτιμιςει, με βάςθ τα ςτοιχεία που ζχει ςυγκεντρϊςει, κατά πόςο ανταποκρίκθκε ςτισ 
προβλεπόμενεσ επαγγελματικζσ εργαςίεσ, ποιεσ δυςκολίεσ αντιμετϊπιςε, ποιεσ δυνατότθτεσ 
του πλαιςίου δεν αξιοποίθςε επαρκϊσ. 
Σ’ ζνα δεφτερο ςτάδιο ο εκπαιδευτισ μπορεί να αναρωτθκεί και να αναςτοχαςκεί 
ςυςτθματικά πϊσ αξιοποίθςε δθμιουργικά ι άφθςε οριςμζνεσ ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ 
αναξιοποίθτεσ, ποια ςθμεία του εκπαιδευτικοφ υλικοφ και τθσ διδακτικισ του ενότθτασ ιταν 
δυςνόθτα και δεν ανταποκρίνονταν ςτισ ανάγκεσ και ςτα ενδιαφζροντα των εκπαιδευομζνων, 
ποια ςυμβάντα τον ζκαναν να νιϊςει ικανοποίθςθ. 
Σ’ ζνα τρίτο ςτάδιο, ο εκπαιδευτισ προςπακεί να βελτιϊςει το εκπαιδευτικό του ζργο και 
κατά κφριο λόγο τισ δεξιότθτεσ-ικανότθτζσ του, με βάςθ τον κριτικό αναςτοχαςμό τθσ 
εμπειρίασ του. 
β. Στο επίπεδο του ρόλου και τθσ ερμθνείασ του από τον εκπαιδευτι. Ππωσ ζχουμε 
διευκρινίςει, ο ρόλοσ ςυνίςταται ςτα δικαιϊματα και ςτα κακικοντα που αναλογοφν ςε μια 
κοινωνικι κζςθ. Θ ερμθνεία του ρόλου του εκπαιδευτι ςυνίςταται ςτθν πραγματικι 
ςυμπεριφορά του ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτι ενθλίκων. 
 

Θα πρζπει να υπογραμμίςουμε ότι «Κατά κανόνα ζνασ άνκρωποσ δεςμεφεται ςοβαρά 
μόνο ς’ ζνα ρόλο που ερμθνεφει τακτικά… Η αυτοεικόνα που διατίκεται ςε όποιον 
αναλαμβάνει μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ είναι τζτοια που μπορεί να τον γοθτεφςει 
ςυναιςκθματικά και νοθτικά, κάνοντάσ τον να επικυμεί και να προςδοκά να δει τον εαυτό 
του μζςα από τθν εκτζλεςθ του ρόλου και τθν αυτοαναγνϊριςθ που προκφπτει απ’ αυτι 
τθν εκτζλεςθ» (Goffman, 1996). 

 
Το ηθτοφμενο τθσ αυτοαξιολόγθςθσ ενόσ εκπαιδευτι, εφόςον εργάηεται ςυχνά ωσ 
εκπαιδευτισ και παίρνει ςτα ςοβαρά το ρόλο του, είναι να διερευνιςει τισ διαςτάςεισ του 
ρόλου που τον κινθτοποιοφν ςυναιςκθματικά και νοθτικά, όταν αςκεί το εκπαιδευτικό του 
ζργο. Επίςθσ, είναι πολφ ςθμαντικό ο εκπαιδευτισ να αιςκάνεται ικανοποίθςθ και 
αυτοαναγνϊριςθ από τθν επιτζλεςθ του ρόλου του. 
 

ΕΡΩΣΗΗ  
Στο ακόλουκο παράκεμα πϊσ αντιλαμβάνεται, κατά τθν άποψι ςασ, ο εκπαιδευτισ τον 
εαυτό του μζςα από τθν άςκθςθ του ρόλου του; 

 
«Εγϊ ζχω ζνα ρόλο του εμπνευςτι, ενόσ ανκρϊπου που εμπνζει τθν ομάδα αλλά πολλζσ 
φορζσ βλζπω ότι είναι ωραίο και οι εκπαιδευόμενοι να με εμπνζουν ςτο να διατυπωκοφν 
κυρίωσ καινοφργια ερωτιματα … και ίςωσ εγϊ να ζχω ςχεδιάςει μζχρι ζνα ςθμείο μια 
ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ςε ζνα μάκθμα … και να πθγαίνει αλλοφ … με ςτόχο πάντα να βγαίνει 
ζνα ςυμπζραςμα….. Ωσ εκπαιδευτισ χρθςιμοποιϊ τθν εμψφχωςθ, τθν ζμπνευςθ, το 
ςυντονιςμό, και προςπακϊ να τουσ φιλοτιμιςω…. να βρω διάφορεσ αφορμζσ….». 
(Εκπαιδευτισ Γ., ςτο Καραγκιουρλι, 2011). 
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Σφμφωνα με τον Goffman (1996) ο βακμόσ εναγκαλιςμοφ του ρόλου από ζνα άτομο (ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ από ζναν εκπαιδευτι) προςδιορίηεται από: 

 τθν εκφραηόμενθ προςιλωςθ του εκπαιδευτι ςτο ρόλο του (όπωσ φαίνεται π.χ. ςτθν 
εναρκτιρια ςυνάντθςθ, ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ τθσ μακθςιακισ διεργαςίασ και ςτα 
κρίςιμα περιςτατικά), 

 τθν ανάδειξθ των προςόντων και των ικανοτιτων του εκπαιδευτι ςτθν ερμθνεία του 
ρόλου του, 

 τθν ενεργθτικι αφοςίωςθ ι τθν αυκόρμθτθ εμπλοκι ςτισ δραςτθριότθτεσ του ρόλου, 
με τθν εμφανι επζνδυςθ τθσ προςοχισ του. 

 
Θ αυτοαξιολόγθςθ αποτελεί διεργαςία προβλθματιςμοφ του εκπαιδευτι για το βακμό 
εναγκαλιςμοφ του ρόλου του: ςε ποιο βακμό ιταν προςθλωμζνοσ ςτο ρόλο του; Σε ποιο 
βακμό αξιοποίθςε και ανζδειξε τα προςόντα και τισ ικανότθτζσ του; Σε ποιο βακμό ιταν 
ενεργθτικά αφοςιωμζνοσ ςτα κακικοντά και ςτισ δραςτθριότθτεσ του εκπαιδευτικοφ του 
ζργου; Σε ποιεσ περιςτάςεισ/περιπτϊςεισ αποςταςιοποιικθκε από το ρόλο του και με ποια 
αποτελζςματα; 
γ. Στο επίπεδο των κοινωνικϊν πρακτικϊν του εκπαιδευτι ενθλίκων (οι ςυχνότερεσ 
περιλαμβάνονται ςτο δεκάλογο του εκπαιδευτι ενθλίκων). Οι κοινωνικζσ πρακτικζσ 
ςυναρτϊνται με το κοινωνικό και το πολιτιςμικό κεφάλαιο του εκπαιδευτι, τισ προδιακζςεισ 
του (ςχιματα αντίλθψθσ, ςκζψθσ και δράςθσ) και με τθ κζςθ του ςτο πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ 
ενθλίκων. 
 
Θ καταγραφι και ανάλυςθ των κοινωνικϊν πρακτικϊν αποτελεί προχπόκεςθ τθσ ανάλυςθσ 
και του προβλθματιςμοφ για τισ προδιακζςεισ του εκπαιδευτι και για τισ δυνατότθτεσ 
μεταςχθματιςμοφ τουσ. Οι προδιακζςεισ είναι θ εν-ςωματωμζνθ ιςτορία του εκπαιδευτι, 
διαμορφϊκθκαν ςτισ διαδοχικζσ κοινωνικοποιιςεισ του, ςτθν οικογζνεια, ςτο εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα, ςτθν εργαςία του, ςτισ κοινωνικζσ και πολιτικζσ του δραςτθριότθτεσ και 
προςδιορίηουν τισ κοινωνικζσ πρακτικζσ του, ςε ςυνάρτθςθ με το κοινωνικό και το 
πολιτιςμικό του κεφάλαιο. Σφμφωνα με τον Bourdieu (2002) ιςχφει ο τφποσ: *(προδιακζςεισ) 
(κεφάλαιο)+ + πεδίο= πρακτικι. 
 
Συνεπϊσ ο μεταςχθματιςμόσ των κοινωνικϊν πρακτικϊν του εκπαιδευτι μπορεί να 
επιτευχκεί: 

- Με ενίςχυςθ του ενςωματωμζνου πολιτιςμικοφ κεφαλαίου διαμζςου εμπρόκετθσ 
άτυπθσ μάκθςθσ (ςυμμετοχι ςε επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ του πεδίου, παρακολοφκθςθ 
ςυνεδρίων, ςεμιναρίων, αυτομόρφωςθ κ.λπ.), κακϊσ και μετά από φοίτθςθ ςε 
ςχετικά προγράμματα τυπικισ και μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτϊν κ.λπ. 

- Με τθν ενίςχυςθ του κεςμοποιθμζνου πολιτιςμικοφ κεφαλαίου μετά από ςπουδζσ 
ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. 

- Με τθν ενίςχυςθ του κοινωνικοφ κεφαλαίου με τθ ςυμμετοχι ςε επιςτθμονικζσ 
Ενϊςεισ ςτο πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, τθν εκπόνθςθ μελετϊν, ειςθγιςεισ ςε 
ςυνζδρια, ςυμμετοχι ςε ομάδεσ εργαςίασ και ςε κοινωνικά δίκτυα. 

 
Αναγκαία προχπόκεςθ του μεταςχθματιςμοφ των κοινωνικϊν πρακτικϊν που εντοπίςτθκαν 
και αναλφκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ αυτοαξιολόγθςθσ παραμζνει ο κριτικόσ ςτοχαςμόσ και 
αναςτοχαςμόσ τουσ από τον εκπαιδευτι, θ αμφιςβιτθςθ των προδιακζςεων που 
παγιϊκθκαν και ίςωσ αποςτεϊκθκαν και είναι πλζον αςφμβατεσ και άςχετεσ με το πεδίο, 
κακϊσ και θ ενςυνείδθτθ δραςτθριοποίθςθ του εκπαιδευτι. 
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ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 1 

Γράψτε με ςυντομία το βαςικό ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 2 

Πλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρζπει να αξιολογοφνται, ιδιαίτερα τα 
χρθματοδοτοφμενα. 
α) Σε ποιο βακμό, κατά τθ γνϊμθ ςασ, οι υπεφκυνοι ενόσ εκπαιδευτικοφ ζργου αξιοποιοφν 
τα πορίςματα τθσ αξιολόγθςθσ; Διατυπϊςτε τθν άποψι ςασ. 
β) Αν ΝΑΙ με ποιοφσ τρόπουσ; 
γ) Αν ΟΧΙ για ποιουσ λόγουσ ςυνικωσ γίνεται αυτό; Διατυπϊςτε τθν άποψι ςασ. 

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 3 

Στο επιςτθμονικό αντικείμενο που διδάςκετε, να αναφζρετε τα ςθμαντικότερα κατά τθ 
γνϊμθ ςασ κριτιρια αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν αποτελεςμάτων του ζργου ςασ. 

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 4 

Στον παρακάτω πίνακα παρακζςαμε οριςμζνεσ βαςικζσ γνϊςεισ που χρειάηεται να 
αποκτιςουν οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτζσ. Να ςυμπλθρϊςετε τισ δραςτθριότθτεσ, τισ 
ςυνκικεσ επιτζλεςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου, τισ ςτάςεισ που πρζπει να αναπτφξουν και 
τα κριτιρια αξιολόγθςθσ. 

 

Γνϊςεισ που 
χρειάηεται να από-
κτιςουν οι εκπαι-
δευόμενοι 

Δραςτθριότθτεσ 
που πρζπει να 
μάκουν οι 
εκπαιδευόμενοι 

Συνκικεσ μζςα 
ςτισ οποίεσ 
προβλζπεται να 
υλοποιοφνται οι 
δραςτθριότθτεσ 
αυτζσ 

Κατάλλθλεσ 
ςτάςεισ που 
πρζπει να από-
κτιςουν οι 
εκπαιδευόμενοι 

Κριτιρια 
αξιολόγθςθσ 

Οι πρακτικζσ του 
επαγγελματία 
εκπαιδευτι 
ενθλίκων 

    

Ο ρόλοσ του 
εκπαιδευτι 
ενθλίκων 

 
 
 

   

Θ αυτοαξιολόγθςθ  
 

   

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 5 

α) Ροια είναι θ ςθμαςία τθσ αυτοαξιολόγθςθσ του εκπαιδευτι για τθ βελτίωςθ του 
εκπαιδευτικοφ ζργου του; Διατυπϊςτε τθν απάντθςι ςασ με ςυντομία. 
β) Τελικά ποια είναι θ βακφτερθ ουςία τθσ διαδικαςίασ αυτοαξιολόγθςθσ του εκπαιδευτι 
και ςε τι ςυνίςταται; 

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 6 

Ρϊσ κατά τθ γνϊμθ ςασ ςυνδζεται θ αυτοαξιολόγθςθ με τον κριτικό ςτοχαςμό; Διατυπϊςτε 
τθν απάντθςι ςασ με ςυντομία. 
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Μζκοδοι και Τεχνικζσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 

 
Σκοπόσ:   
 
Σκοπόσ του κεφαλαίου είναι θ περιγραφι και ανάλυςθ των 
μεκόδων και των τεχνικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν 
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, προκειμζνου θ εκπαίδευςθ να γίνεται 
προςιτι. 
 

 
Ρροςδοκϊμενα Αποτελζςματα: 
 
Μετά από τθ μελζτθ του κεφαλαίου κα είςτε ςε κζςθ να: 
 

 Κατανοιςετε τθν ζννοια τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 

 Αναλφετε τουσ τρόπουσ και τισ μορφζσ μάκθςθσ των 
ενθλίκων. 

 Αντιλαμβάνεςτε και να χειρίηεςτε τισ μεκόδουσ 
διδαςκαλίασ. 

 Ζχετε τθ δυνατότθτα χριςθσ των τεχνικϊν εκπαίδευςθσ 
ενθλίκων. 

 Να επιλζγετε και να ςυνδυάηετε τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ, 
ανάλογα με τθσ ανάγκεσ τθσ μακθςιακισ διεργαςίασ. 

 
Ζννοιεσ Κλειδιά: 
 

 Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. 

 Διδακτικζσ αρχζσ. 

 Μζκοδοι Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. 

 Τεχνικζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 

 Ρροδιαγραφζσ Τεχνικϊν. 

 Κριτιρια Επιλογισ Τεχνικϊν. 

 Ειςιγθςθ. 

 Μελζτθ περίπτωςθσ. 

 Ραίξιμο ρόλων. 

 Καταιγιςμόσ ιδεϊν. 

 Ομάδεσ εργαςίασ. 

 Ρρακτικι άςκθςθ. 

 Εποπτικά μζςα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρροςδοκϊμενα 
Αποτελζςματα 
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Κεφάλαιο 10 του Ρροκόπθ Ρανδι 

Ειςαγωγι ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων 

 
Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων ανιλκε ςτο προςκινιο ωσ κζμα τθσ εκπαιδευτικισ 
πολιτικισ και ςυνακόλουκα τθσ Επιςτιμθσ τθσ Αγωγισ περίπου ςτα μζςα τθσ 
δεκαετίασ του 1970. Σαφι προτεραιότθτα όμωσ απζκτθςε περί τα τζλθ τθσ 
δεκαετίασ του 1990, όταν αναγνωρίςτθκε διεκνϊσ θ ςθμαςία τθσ για τθν 
οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ, για τθν κοινωνικι ςυνοχι και τθν ενεργό 
ςυμμετοχι ςτθν οικονομία τθσ γνϊςθσ. Τθ γενικι αφετθρία του 
προβλθματιςμοφ αποτζλεςε θ ςυνεχισ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για εκπαίδευςθ 
από ενιλικα άτομα που είχαν ιδθ αποφοιτιςει από το εκπαιδευτικό ςφςτθμα 
και είχαν ιδθ αναλάβει κοινωνικοφσ και εκπαιδευτικοφσ ρόλουσ πλιρουσ ι 
μερικισ απαςχόλθςθσ (Καπαγιάννθ, 2006).  

 
Στθ δθμόςια ςυηιτθςθ, θ εκπαίδευςθ ενθλίκων ςυνδζκθκε με διάφορα κοινωνικά φαινόμενα 
και τθσ αποδόκθκαν πολλζσ επιμζρουσ λειτουργίεσ. Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων χαρακτθρίηεται 
ωσ αναγκαία για τθν αφξθςθ τθσ ενεργθτικισ προςαρμοςτικότθτασ των ατόμων απζναντι ςε 
ταχφρυκμα μεταβαλλόμενεσ κοινωνικζσ και γνωςτικζσ απαιτιςεισ ενόψει τθσ ραγδαίασ 
ανανζωςθσ τθσ γνϊςθσ και τθσ εξίςου ταχείασ παλαίωςθσ προθγοφμενων γνϊςεων. 
Χαρακτθρίηεται ωσ αναγκαία για τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ατόμων ςτθν αγορά 
εργαςίασ, προκειμζνου να διευρυνκοφν οι ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ. Επίςθσ, χαρακτθρίηεται 
ωσ μζςο για τθν αποφυγι του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ οριςμζνων κοινωνικϊν ομάδων που 
κινδυνεφουν να περικωριοποιθκοφν (Καπαγιάννθ, 2006).  
 
Ρζραν αυτϊν θ εκπαίδευςθ ενθλίκων κεωρείται ότι προωκεί τθν προςωπικι ανάπτυξθ του 
ατόμου (αυτοπραγμάτωςθ) και τθν διεφρυνςθ των δυνατοτιτων του να ςυμμετζχει ςτθν 
πολιτικι ηωι με πιο ουςιαςτικό τρόπο και να είναι ςε κζςθ να επθρεάηει περιςςότερο τισ 
πολιτικζσ αποφάςεισ.  

 
 
 Ιδιαιτερότθτα και ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων 

 
Οι κεμελιωτζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων επιχείρθςαν ιδθ από τθ 
δεκαετία του 1960 να αναπτφξουν μια κεωρία που να αποδεικνφει ότι ο 
τρόποσ με τον οποίο μακαίνουν οι ενιλικοι και ο ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςισ 
τουσ διαφζρουν από εκείνουσ που αφοροφν τουσ ανθλίκουσ. Αν αυτό 
κεωρείτο δεδομζνο, θ εκπαίδευςθ ενθλίκων κα μποροφςε να 
διεκδικιςει μια αυτοτελι κζςθ ανάμεςα ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ.  

 
Ο πρϊτοσ που επεξεργάςτθκε ςυςτθματικά το ηιτθμα ιταν ο Malcolm Knowles (1913 -
1977), οι απόψεισ του οποίου άςκθςαν μεγάλθ επιρροι τισ δεκαετίεσ 1970 -1980. Με το 
βιβλίο του που είχε τον χαρακτθριςτικό τίτλο “The Modern Practice of Adult Education: 
Andragogy versus Pedagogy” (1970) διατφπωςε τθ κεωρία τθσ ανδραγωγικισ1. 
Υποςτιριξε, ότι:   

                                    
1 Στισ απόψεισ του Knowles αςκικθκε ζντονθ κριτικι από μελετθτζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, ςφμφωνα 

με τουσ οποίουσ θ ανδραγωγικι δεν αποτελεί ολοκλθρωμζνθ κεωρία αλλά απλό ςφνολο αξιωμάτων που δεν 

βαςίηονται ςε επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ (Brookfield, 1986, ς. 98   Jarvis,1985, ς. 100-101). Επίςθσ προςιψαν 
ςτον Knowles ότι θ διάκεςθ αυτοκακοριςμοφ ςτθν εκπαιδευτικι διεργαςία δεν χαρακτθρίηει εξ οριςμοφ 

Ειςαγωγικζσ  
Ραρατθριςεισ 

 

Ιδιαιτερότθτα 
και Σκοπόσ 
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«οι ενιλικοι ςκζπτονται και ςυμπεριφζρονται κατά τρόπο 
ριηικά διαφορετικό από τουσ ανθλίκουσ. Ζχουν πολφ 
ευρφτερο και διαφορετικισ υφισ απόκεμα εμπειριϊν.  Ζχουν 
ζντονθ ανάγκθ να αυτοκακορίηονται. Επιηθτοφν να 
ςυμμετζχουν ενεργθτικά ςτισ διαδικαςίεσ που τουσ 
αφοροφν».  

 
Κατά προζκταςθ θ εκπαίδευςθ ενθλίκων ζχει ωσ ςκοπό τθν αυτοδυναμία των 
εκπαιδευομζνων και χαρακτθρίηεται από μεκόδουσ βιωματικισ μάκθςθσ, από τθν 
ευρετικι πορεία προσ τθ γνϊςθ και από ανοικτζσ, ςυνεργατικζσ ςχζςεισ εκπαιδευτϊν - 
εκπαιδευομζνων (Knowles, 1998). 

 
Κακοριςτικισ ςθμαςίασ είναι το ζργο του 
Jack Mezirow, που αποτελεί το επίκεντρο 
των ςυηθτιςεων για τθν εκπαίδευςθ 
ενθλίκων τα τελευταία χρόνια. Με τα 
πρϊιμα άρκρα του (1981, 1985) και κυρίωσ 
με τα πρϊτα βιβλία του (1990, 1991) ζκεςε 
τα κεμζλια μιασ κριτικισ κεωρίασ για τθν 
ενιλικθ μάκθςθ και εκπαίδευςθ. O ίδιοσ 
λίγο αργότερα όριςε τθ κεωρία του ωσ 
“κεωρία μεταχθματίηουςασ μάκθςθσ, που 
επιδιϊκει να εξθγιςει τον τρόπο με τον 
οποίο δομείται θ ενιλικθ μάκθςθ και να 
προςδιορίςει τισ διεργαςίεσ ςφμφωνα με 
τισ οποίεσ μποροφν να μεταςχθματίηονται 
τα πλαίςια αναφοράσ με βάςθ τα οποία 
αντιλαμβανόμαςτε και ερμθνεφουμε τισ 
εμπειρίεσ μασ” (για τθ κεωρία τθσ 
μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ βλ. 
αναλυτικά: Mezirow, 1991). 

 
 
Θ κεωρία τθσ μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ, που ζχει κφριουσ εκφραςτζσ τουσ Mezirow 
και Brookfield και αποτελεί ςιμερα τον βαςικό πόλο αναφοράσ τθσ ςυηιτθςθσ για τθν 
εκπαίδευςθ ενθλίκων, ζχει ωσ κεμζλιό τθσ μια κζςθ που αναδεικνφει 
τθν ιδιαιτερότθτα αυτοφ του πεδίου: Οι ενιλικοι, χάρθ ςτθν εν δυνάμει ικανότθτά τουσ 
για κριτικό ςτοχαςμό, μποροφν να μακαίνουν με τρόπο διαφορετικό και πιο 
ολοκλθρωμζνο ςε ςχζςθ με τουσ ανθλίκουσ.  Πμωσ, πρόκειται απλϊσ για μια 
δυνατότθτα, που δεν ςθμαίνει ότι αναγκαςτικά όλοι οι ενιλικοι επικυμοφν ι μποροφν να 
ανταποκρίνονται ςτθ διεργαςία τθσ ςτοχαςτικισ μάκθςθσ.  

 
Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, οι επιςτθμονικζσ, τεχνολογικζσ και κοινωνικοοικονομικζσ εξελίξεισ 
είχαν ωσ αποτζλεςμα τον πολλαπλαςιαςμό και τθ ριηικι διαφοροποίθςθ των γνϊςεων που 
είναι αναγκαίεσ για τθν επαγγελματικι και τθν κοινωνικι ηωι. Οι ανάγκεσ οι οποίεσ οδιγθςαν 

                                                                                                       
τουσ ενθλίκουσ, δεδομζνου ότι πολλοί δζχονται - και ςυχνά επιδιϊκουν – το ρόλο του πακθτικοφ 
εκπαιδευομζνου (Rogers, 2002, κεφ. 10, Jarvis, 2004, ς. 142). 

 

 
Βαςικζσ Θεωρίεσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 

 
 Κεωρία τθσ Ανδραγωγικισ 

 Ρροςωποκεντρικι Κεωρία 

 Εκπαίδευςθ Ενθλίκων και κοινωνικι αλλαγι 

 Θ Εμπειρικι εκπαίδευςθ 
o Ο κφκλοσ τθσ μάκθςθσ (Kolb, D.) 
o Μζκοδοι ανάπτυξθσ του κριτικοφ 

ςτοχαςμοφ (Boud. D., Keogh, R., 
Walker, D.) 

o Μεταςχθματίηουςα μάκθςθ 
(Mezirow, J.) 

o Συνκετικι προςζγγιςθ (Jarvis, P.) 
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ςτθν ανάπτυξθ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςε ολόκλθρο τον κόςμο διαμόρφωςαν και το 
περιεχόμενό τθσ, με βάςθ το οποίο προςδιορίηονται οι εξισ κατθγορίεσ:  

 
 
 

 

 

 

 

 
Ριο ςυγκεκριμζνα πρζπει να διευκρινιςτεί ότι ρθτοί ςκοποί τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων είναι:  

 

 
Σφμφωνα με τθ ςκοποκεςία που προτείνεται ςτο πλαίςιο τθσ UNESCO, θ Εκπαίδευςθ 
Ενθλίκων κεωρείται εργαλείο που μπορεί να βοθκιςει ςτθν ενκάρρυνςθ των 
εκπαιδευόμενων: 

 

Συνοψίηοντασ, κα μποροφςαμε να αναφζρουμε πωσ θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, είτε 
πραγματοποιείται τυπικά ι άτυπα, μζςα ςε φυλακζσ, ςε κολζγια, ςε ακλθτικά και 
ψυχαγωγικά κζντρα τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ςε ςτρατιωτικζσ βάςεισ, ςε ςχολεία και κζντρα 
ειδικισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, ςε κζντρα υγείασ, ςε χϊρουσ πανεπιςτθμίων, ζχει ωσ 
κυρίαρχο ςκοπό τθν απόκτθςθ από τουσ εκπαιδευόμενουσ νζων προςόντων, κακϊσ και τθν 
αναβάκμιςθ και επικαιροποίθςθ ιδθ υπαρχόντων, για τθ δθμιουργία μιασ κοινωνικισ 
ομάδασ ικανισ να ανταπεξζλκει επαρκϊσ ςτισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ του περιβάλλοντόσ τθσ.   

 
 
 

 Θ αναβάκμιςθ των επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων, 

 Θ κοινωνικι ςυνοχι, 

 Θ ενεργθτικι ςυμμετοχι του πολίτθ, και  

 Θ προςωπικι ολοκλιρωςθ  

 

 Να υπερνικιςουν προκαταλιψεισ και μερολθπτικζσ πρακτικζσ, 

 Να αςχολθκοφν με τισ νζεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, 

 Να αξιοποιιςουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ, κυρίωσ οι γυναίκεσ, για ιςότθτα και 

δικαιοςφνθ για τον κακζνα, 

 Ρροσ τθν ενίςχυςθ τθσ διεκνοφσ κατανόθςθσ, 

 Να κατανοιςουν περιςςότερο τουσ διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ και οικονομίεσ 

(UNESCO, 1997)  

 Κοινωνικι κατάρτιςθ 

 Αλφαβθτιςμόσ και βαςικι παιδεία 

 Επαγγελματικι κατάρτιςθ, και 

 Αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου 
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 Βαςικζσ αρχζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων 

 
Εξετάηοντασ το κζμα τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων γίνεται ςυχνά λόγοσ για τισ 
βαςικζσ εκείνεσ αρχζσ ςτισ οποίεσ κα πρζπει να βαςίηεται ο ςχεδιαςμόσ των 
προγραμμάτων εκπαίδευςθσ ενθλίκων, προκειμζνου να επιτυγχάνεται όχι 
μόνο θ κάλυψθ των «ελλειμμάτων» τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ, αλλά και θ 
ανάπτυξθ νζων βαςικϊν δεξιοτιτων και θ αναβάκμιςθ των ιδθ υπαρχόντων 
γνϊςεων τουσ, ϊςτε να εξαςφαλιςκοφν οι καλφτερεσ προχποκζςεισ, 
προκειμζνου να αντιμετωπίςουν τον κοινωνικό αποκλειςμό, να ενταχκοφν 
ςτθν αγορά εργαςίασ και ςαν αποτζλεςμα να διαμορφϊςουν ςτάςθ ενεργοφ 
πολίτθ μζςα ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία.  

 
Ωσ βαςικζσ αρχζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων νοοφνται οι εξισ: 
 
χετικότθτα: Ο ενιλικοσ αποηθτά γνϊςθ ςχετικι με τα ενδιαφζροντά του. Ζχει ςυγκεκριμζνεσ 
ανάγκεσ που επιηθτά να καλφψει με τθ ςυμμετοχι του ςτο εκάςτοτε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, προςδοκϊντασ τθν προςωπικι του εξζλιξθ.  
 
Ενεργθτικότθτα: Ο ενιλικοσ μακαίνει ενεργθτικά. Επιηθτά τθ ςυμμετοχι του ςτθ μακθςιακι 
διαδικαςία, ςυμβάλλοντασ κατ’ αυτό τον τρόπο ςτθ διερεφνθςθ του κζματοσ που μελετάται 
κάκε ςτιγμι.  
 
Κριτικότθτα: Ο ενιλικοσ κρίνει τθν προςφερόμενθ γνϊςθ. Για να τθν αποδεχκεί, πρζπει να 
του φαίνεται «λογικι». 
 
Αλλθλεπιδραςτικότθτα: Ο ενιλικοσ εκπαιδευόμενοσ κζλει να ςυμμετζχει ςε αυτό που 
μακαίνει. Ο διδάςκων είναι για τον ενιλικο ζνασ ιςότιμοσ άνκρωποσ με περιςςότερεσ 
γνϊςεισ, οπότε δε κα διςτάςει να τον ρωτιςει εάν ζχει απορίεσ, να εμπλακεί ςε ςυηιτθςθ 
μαηί του και να ψάξει μαηί του παράλλθλο υλικό, ϊςτε να εμβακφνει ςτο κζμα. 
 
Περιοριςμοί: Ο ενιλικοσ ζχει ςοβαροφσ εξωτερικοφσ περιοριςμοφσ που ενδεχομζνωσ να 
δυςκολζψουν τθ ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα. Οι περιοριςμοί αυτοί είναι ςυνικωσ πολφ 
ιςχυροί για να αγνοθκοφν, όπωσ οικογζνεια, εργαςία, κοινωνικζσ ςχζςεισ κακϊσ απορροφοφν 
μεγάλο μζροσ του δυναμικοφ του. 
 
Προςαρμοςτικότθτα: Κάκε ενιλικοσ μακαίνει με το δικό του τρόπο, ζχει το δικό του 
μακθςιακό «ςτυλ». Στθ διάρκεια όλων των προθγοφμενων χρόνων τθσ ηωισ του, κάκε 
ενιλικοσ, ζχει διαμορφϊςει τισ δικζσ του ςτρατθγικζσ μάκθςθσ και αφομοίωςθσ τθσ γνϊςθσ. 
Ζτςι, λοιπόν, κάκε ενιλικοσ, χρειάηεται εξατομικευμζνθ διδαςκαλία.    
 
Θ εκπαίδευςθ των ενθλίκων περιλαμβάνει επιπλζον 8 βαςικζσ αρχζσ που αποτελοφν τθ βάςθ 
για το περιβάλλον εκπαίδευςθσ ενθλίκων.  

 Οι αρχζσ υποςτθρίηουν τισ πρακτικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςχεδίαςθ, παροχι, και 
αξιολόγθςθ των δραςτθριοτιτων εκπαίδευςθσ ενθλίκων.  

 Για να είναι αποτελεςματικι θ εκμάκθςθ, οι ενιλικοι εκπαιδευτικοί πρζπει να 
καταλάβουν τθ διαδικαςία εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 

  Οι αρχζσ παρζχουν τισ οδθγίεσ για τθ λιψθ απόφαςθσ. 

 
ΡΟΕΙΔΟΡΟΙΘΣΘ: Η μια κακολικι αλικεια για τισ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων είναι ότι 
δεν υπάρχει καμία κακολικι αλικεια. 

Βαςικζσ αρχζσ 
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 Θ εκμάκθςθ είναι μια αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά. 

o Αλλαγι ςτθ γνϊςθ ι τθν ικανότθτα. Θ αλλαγι ςτθ γνϊςθ είναι το πιο κοινό 
αποτζλεςμα τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων 

 Θ απόκτθςθ των νζων πλθροφοριϊν και τθσ γνϊςθσ είναι μζροσ τθσ κακθμερινισ 
ενιλικθσ ηωισ.  

 Οι ενιλικοι αναηθτοφν τισ ευκαιρίεσ εκμάκθςθσ. 

 Θ εκμάκθςθ είναι μια προςωπικι - μεμονωμζνθ διαδικαςία. 

 

 
 Οι ενιλικοι επιλζγουν να εμπλακοφν ςε μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ. 

 Μερικά προγράμματα απαιτοφν τθ ςυμμετοχι. 

 Θ αποδοτικότθτα και το επίτευγμα τθσ εκμάκθςθσ πρζπει να ςυςχετίηονται με το 
προςωπικό κίνθτρο. 

o Ρροςδιορίςτε τουσ παράγοντεσ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. 
o Αναπτφξτε μια "αιςκθτι ανάγκθ" για τουσ ςυμμετζχοντεσ. 
o Θ δυνατότθτα για τθν εκμάκθςθ μικραίνει. 
o Ενδοχπθρεςιακά προγράμματα, εργαςτιρια κατάρτιςθσ. 

 
 
 
 
 
 Οι ενιλικοι μακαίνουν καλφτερα μζςω τθσ άμεςθσ ςυμμετοχισ. 

 Τα προγράμματα πρζπει να αρχίηουν από το "επίπεδο 1". 

 Σθμαντικά εμπόδια ςτθν εκμάκθςθ (βλ. αναλυτικά ςε επόμενο κεφάλαιο): 
o Χαμθλόσ αυτοςεβαςμόσ 
o Αμφιβολία για τισ προςωπικζσ δυνατότθτεσ 
o Φόβοσ του εμπαιγμοφ ι τθσ αποτυχίασ 

 Οι δραςτθριότθτεσ πρζπει να οργανϊνονται ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηουν επιτυχία. 

 

 
 
 Γνϊςθ και δεξιότθτεσ με άμεςθ εφαρμογι. 

 Οι ενιλικοι δεν ζχουν το χρόνο ι τθν υπομονι να μάκουν τισ άςχετεσ πλθροφορίεσ. 

 Χριςθ τθσ επαγωγικισ προςζγγιςθ ςτθν εκμάκθςθ. 
o Χρθςιμοποίθςθ ρεαλιςτικϊν καταςτάςεων, περιπτωςιολογικϊν μελετϊν, 

παιχνιδιϊν ρόλου, επιδείξεων, κλπ. 
o Ρροςδιοριςμόσ και κακοριςμόσ του προβλιματοσ 
o Ρροτάςεισ για εναλλακτικζσ λφςεισ 
o Ανάπτυξθ ςυμπεραςμάτων. Τα ςυμπεράςματα να περιλαμβάνουν μια γενικι 

αρχι ι μια ζννοια 

2. Οι ενιλικοι πρζπει να κελιςουν να μάκουν 
 

4. Εςτίαςθ ςτα ρεαλιςτικά προβλιματα 

 

1. Θ εκμάκθςθ είναι αλλαγι 

 

3. Οι ενιλικοι μακαίνουν με τθ ενεργι δράςθ (learning by doing) 
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 Οι πλθροφορίεσ και θ γνϊςθ διατθροφνται περιςςότερο για τουσ ενθλίκουσ 
χρθςιμοποιϊντασ τθν επαγωγικι προςζγγιςθ. 

 

 
 
 Θ εμπειρία είναι ζνα ςυςςωρευτικό χαρακτθριςτικό. 

 Ροικίλλει ευρζωσ μεταξφ των ενιλικων ομάδων. 

 Θ προςκικθ τθσ νζασ γνϊςθσ ι τθσ ικανότθτασ είναι «εξαρτϊμενθ από τισ εμπειρίεσ τθσ 
κακθμερινότθτασ». 

o Θ κετικι εμπειρία βελτιϊνει τθν ποιότθτα τθσ εκμάκθςθσ 
o Θ αρνθτικι εμπειρία εμποδίηει τθν επίδραςθ τθσ εκμάκθςθσ 

 Οι ενιλικοι μπορεί να πρζπει να ξεμάκουν και ξαναμάκουν ςτθ ςθμερινι 
κοινωνία για να είναι επιτυχείσ. 

 
 

5. Επιρροζσ τθσ εμπειρίασ (+ ι -) ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων 
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Θεμζλια τθσ εκμάκθςθσ 

 
 

 
 
 

 
 
 Οι κανόνεσ εμποδίηουν τουσ ενιλικουσ αρχαρίουσ. 

 Ρλιρθσ εμβφκιςθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Οι περιςςότεροι ενιλικοι δζχονται τισ ςυμπεριφοριςτικζσ μεκόδουσ. 

 Τα διαλείμματα  ςε διαλζξεισ είναι μια ανάγκθ. 

 Επιτρζπει τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ όλων των ςυμμετεχόντων. 

 Ρροωκεί τθν άτυπθ και χαλαρωμζνθ ςυηιτθςθ. 

 
 
 
 
 
 Οι ενιλικοι μακαίνουν μζςω των αιςκιςεϊν τουσ. Ο ςυνυπολογιςμόσ όλων των 

αιςκιςεων αυξάνει τθν αποτελεςματικότθτα εκμάκθςθσ για τουσ ενθλίκουσ.  

 Ενςωματϊςτε τισ δραςτθριότθτεσ που απαιτοφν τθν αιςκθτιρια υποκίνθςθ και τθν 
ενεργό ςυμμετοχι. 

 Μεγιςτοποιιςτε τθν αποτελεςματικότθτα: μακροπρόκεςμθ διατιρθςθ. 

 Μεγιςτοποιιςτε τθν αποδοτικότθτα: μετάδοςθ πλθροφοριϊν. 

 
 
 

Γνώση, Δεξιότητες, και Εμπειρίες 

6. Άτυπα μακθςιακά περιβάλλοντα 

 

7. Ροικιλία ςτισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ 
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 Οι ενιλικοι είναι ατομικιςτζσ ςτθν αξιολόγθςθ των επιτευγμάτων ι τθσ απόδοςισ τουσ. 

 Αποφφγετε τθν εφαρμογι των άκαμπτων προτφπων αξιολόγθςθσ προόδου εκτόσ από τθν 
περίπτωςθ τθσ πιςτοποίθςθσ. 

 Οι ενιλικοι ωφελοφνται από τθν ενκάρρυνςθ των ικανοτιτων τουσ ωσ αρχάριοι 
o Αποφφγετε τθν ταπείνωςθ ι τον εμπαιγμό 
o Επικυμιςτε τθν επιβεβαίωςθ τθσ προόδου - κοιτάξτε αδιάκριτα τθν ομάδα. 

 

 
 Τρόποι μάκθςθσ ενθλίκων 

 
Για τα ςχολεία τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ υπάρχουν διδακτικά μοντζλα κακϊσ 
και γενικζσ και ειδικζσ διδακτικζσ, οι οποίεσ καλφπτουν τθν ανάγκθ διδακτικισ 
ςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν. 
 
Για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων δεν υπάρχει κάτι αντίςτοιχο, ωσ οριοκετθμζνοσ 
επιςτθμονικόσ κλάδοσ. 
 
Απλϊσ για μερικά αντικείμενα και μακιματα, που διδάςκονται και ςτο ςχολείο, υπάρχει μια 
διδακτικι επεξεργαςία και μια ςχετικι ςυηιτθςθ από τθν οποία επωφελείται και θ 
εκπαίδευςθ ενθλίκων (μακθματικά, ξζνεσ γλϊςςεσ κλπ).  
 
Ρροφανϊσ δεν υπάρχει μια Διδακτικι τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων (βλ. αναλυτικά παρακάτω 
για το τι ιςχφει). Υπάρχουν ωςτόςο ιδιαιτερότθτεσ τθσ Διδακτικισ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, 
οπότε ςε μια τζτοια περίπτωςθ, όταν αναφερόμαςτε ςτθ «Διδακτικι τθσ εκπαίδευςθσ 
ενθλίκων», εννοοφμε απλϊσ τθν ζμφαςθ που δίνουμε και όχι τθ διαφοροποίθςθ από μια 
Γενικι Διδακτικι, θ οποία ιςχφει για κάκε αντικείμενο και για κάκε θλικία μακθτϊν.  
 
Ωςτόςο τίκεται ζνα βαςικό ερϊτθμα: Μακαίνουν οι ενιλικεσ διαφορετικά ςε ςχζςθ με τα 
παιδιά;  

 
Το ερϊτθμα αυτό δεν ζχει απαντθκεί πλιρωσ. Αρκετοί μελετθτζσ διατείνονται ότι υπάρχουν 
ειδοποιοί διαφορζσ. Για παράδειγμα, θ μάκθςθ ενθλίκων αποτελείται περιςςότερο από 
«τροποποίθςθ, μεταβίβαςθ και επανζνταξθ νοθμάτων», παρά από «μορφοποίθςθ και 
ςυςςϊρευςθ» όπωσ γίνεται ςτθν παιδικι θλικία (Κόκκοσ, 2001). Υπάρχουν άλλοι που 
υποςτθρίηουν ότι υπάρχει μόνο μια δραςτθριότθτα, θ «εκπαίδευςθ» και ότι θ εκπαίδευςθ και 
μάκθςθ των ενθλίκων είναι βαςικά θ ίδια με τθν εκπαίδευςθ και μάκθςθ των παιδιϊν.  
 
Με τον ζναν ι με τον άλλο τρόπο, αυτό που κα πρζπει να κρατιςουμε είναι ότι ανεξαρτιτωσ 
τθσ χριςεωσ - ςε πολλζσ περιπτϊςεισ - παρόμοιων μεκόδων και για τισ δφο μακθςιακζσ 
ομάδεσ (παιδιά -ενιλικεσ), κεωρείται απαραίτθτθ θ προςαρμογι των μεκόδων εκπαίδευςθσ 
ςτισ δεξιότθτεσ τθσ μακθςιακισ ομάδασ, που κάκε φορά εκπαιδεφεται.  
 
Διαπιςτϊνεται λοιπόν, πωσ δε μποροφμε να μιλάμε για μάκθςθ ενθλίκων ςα να πρόκειται για 
κάτι το οποίο διαφζρει ριηικά από τθ μάκθςθ των παιδιϊν. Δεν υπάρχει μια διαδικαςία 
μάκθςθσ ειδικι για ενιλικουσ και επομζνωσ δε μποροφμε να διατυπϊςουμε μια κεωρία 
μάκθςθσ ενθλίκων. Ο άνκρωποσ μακαίνει με ζναν ιδιάηοντα τρόπο, που είναι ςε γενικι 

8. Κακοδιγθςθ, όχι βακμοί 

 

Τρόποι 
μάκθςθσ 
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κεϊρθςθ ίδιοσ τόςο για μικροφσ όςο και για μεγάλουσ, ο κακζνασ ωςτόςο μακαίνει με τον 
ατομικό του ρυκμό και μια εντελϊσ ατομικι προςζγγιςθ.  
 
Μολονότι όμωσ θ διαδικαςία μάκθςθσ δε διαφζρει ςτον ενιλικα και ςτο παιδί, θ 
διδαςκαλία ενθλίκων είναι καλό να διαφοροποιείται ωσ προσ οριςμζνεσ πλευρζσ από τθ 
διδαςκαλία των παιδιϊν. Θ ωριμότθτα, θ προαιρετικότθτα και θ αυτοκατεφκυνςθ είναι 
μερικά από τα βαςικά χαρακτθριςτικά τα οποία διαμορφϊνουν το περιβάλλον μάκθςθσ των 
ενθλίκων. Ρρζπει επίςθσ να λθφκεί υπόψθ το γεγονόσ ότι ζνα μεγάλο μζροσ τθσ μάκθςθσ των 
ενθλίκων ολοκλθρϊνεται όχι ςτα πλαίςια ιδρυμάτων, αλλά είναι αυτοκατευκυνόμενθ και 
γίνεται ςτο ςπίτι, ςε πολιτιςτικά ιδρφματα ι ςτο χϊρο εργαςίασ κλπ. Είναι προφανζσ ότι αυτό 
επθρεάηει τθν επιλογι των μεκόδων και των μζςων διδαςκαλίασ.  
 
Ζνα από τα νεότερα μοντζλα διδαςκαλίασ, τα οποία εξθγοφν κατά τρόπο πειςτικό τθ 
διδαςκαλία και τθ μάκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, είναι το μοντζλο του K. Doring, το 
οποίο ςτθρίηεται ςε πζντε βαςικζσ αρχζσ:  

 

   
 
 Μορφζσ μάκθςθσ ενθλίκων 

 
Αν και θ διαδικαςία μάκθςθσ δε διαφζρει, θ μίξθ των διαδικαςιϊν 
διαφοροποιείται ςτουσ ενιλικουσ ςε ςχζςθ με τα παιδιά. Οι ομάδεσ 
αποδεκτϊν τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ποικίλουν: άνεργοι, άνκρωποι που για 
κάποιουσ λόγουσ ζχουν διακόψει τθν εκπαίδευςθ, μετανάςτεσ, άτομα που 
ανικουν ςε περικωριακζσ ομάδεσ και προςπακοφν να επανενταχκοφν κλπ. 
Ανάλογα λοιπόν πρζπει να διαμορφϊνεται και θ διδαςκαλία για κακεμία από 
τισ ομάδεσ αυτζσ και για κάκε άτομο ξεχωριςτά. Για το λόγο αυτό 
χρθςιμοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων μια μεγάλθ ποικιλία 
μορφϊν διδαςκαλίασ και μάκθςθσ.  

 
 
 
 
 

1. Μάκθςθ είναι μια γενικι διαδικαςία αλλαγισ. Επειδι οι ενιλικεσ ζχουν διαμορφϊςει ιδθ 
ζνα κοςμοείδωλο ςτακερό, δυςκολεφονται ςε αλλαγζσ.  

2. Στθ μάκθςθ ςυμμετζχουν το κεφάλι, θ καρδιά και το χζρι ςυμμετζχει δθλαδι ολόκλθροσ ο 
άνκρωποσ με όλθ τθν προςωπικότθτά του. 

3. Κατά τθν μάκθςθ, ο άνκρωποσ είναι ενεργόσ κατά διάφορουσ τρόπουσ. Αφοφ θ μάκθςθ είναι 
μια διαδικαςία διαρκοφσ μεταβολισ και διεφρυνςθσ που αφορά τθ ςκζψθ, το ςυναίςκθμα 
και τθ δράςθ, το υποκείμενο το οποίο μακαίνει ςυμμετζχει ενεργϊσ ςε αυτι τθ διαδικαςία. 

4. Θ μάκθςθ χρειάηεται πολλζσ προςπάκειεσ και επαναλιψεισ. Πςο δφςκολα και πολφπλοκα 
πράγματα μάλιςτα καλοφμαςτε να μάκουμε, άλλο τόςο χρειάηεται προςπάκεια και 
επανάλθψθ.  

5. Θ μάκθςθ χρειάηεται πολλά μζςα για να επιτευχκεί. Για τισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ και 
προςπάκειεσ μάκθςθσ χρειάηονται και διάφορα μζςα. Τα μζςα αυτά εξαςφαλίηουν από τθ 
μια πλευρά μεγαλφτερθ εποπτικότθτα και από τθν άλλθ βοθκοφν ςτθ διάρκρωςθ και τθν 
ζμμεςθ κακοδιγθςθ τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ.  

               (Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2000)  

Μορφζσ 
μάκθςθσ 
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Οι κυριότερεσ αναφζρονται παρακάτω:  

 
Αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ: 
 
Στθν αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ το υποκείμενο (ο εκπαιδευόμενοσ) διατθρεί τον ζλεγχο τθσ 
μάκθςθσ και κακορίηει τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ τθσ, εντοπίηει τισ κατάλλθλεσ πθγζσ, 
αποφαςίηει για τθν επιλογι των μεκόδων μάκθςθσ και αξιολογεί τθν πρόοδό τουσ.  
 
Τα χαρακτθριςτικά τθσ αυτοκατευκυνόμενθσ μάκθςθσ είναι:  

 

  
Συνοπτικά μπορεί να πει κανείσ πωσ δφο είναι τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ 
αυτοκατευκυνόμενθσ μάκθςθσ:  
1. θ υπευκυνότθτα του εκπαιδευομζνου να ςχεδιάηει ο ίδιοσ τισ δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ 

και 
2. θ ενεργόσ εμπλοκι του εκπαιδευόμενου ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων που 

παρουςιάηονται κατά τθ διάρκεια τθσ μάκθςθσ. 

 

 Το άτομο ζχει αυξθμζνθ ευκφνθ για διάφορεσ αποφάςεισ οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν μάκθςθ. 

 Θ αυτοκατεφκυνςθ είναι ζνα χαρακτθριςτικό το οποίο υπάρχει ςε κάποιον βακμό ςε κάκε 
άτομο και ςε κάκε περίςταςθ μάκθςθσ. 

 Αυτοκατεφκυνςθ δε ςθμαίνει οπωςδιποτε ότι κάκε μάκθςθ λαμβάνει χϊρα ςε απομόνωςθ από 
τισ άλλεσ μορφζσ μάκθςθσ. 

 Θ αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ διαπιςτϊνεται ότι επιτρζπει ςε μεγάλο βακμό μεταβίβαςθ τθσ 
μάκθςθσ. 

 Θ αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ μπορεί να παίρνει διάφορεσ μορφζσ, να ςυμπεριλαμβάνει 
διάφορεσ δραςτθριότθτεσ και να χρθςιμοποιεί διάφορεσ πθγζσ. 

 Ο εκπαιδευτισ μπορεί να παίξει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ των 
εκπαιδευομζνων, διαλεγόμενοσ με τουσ μακθτζσ, εξαςφαλίηοντασ πθγζσ μάκθςθσ, 
αξιολογϊντασ επιδόςεισ και προωκϊντασ τθν κριτικι ςκζψθ. 

 Μερικά εκπαιδευτικά ιδρφματα αναηθτοφν και βρίςκουν τρόπουσ, προκειμζνου να ςτθρίξουν 
τθν αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ με ανοιχτά προγράμματα, προςφορά νζων μορφϊν 
μακθμάτων πζρα από τα ςυμβατικά κλπ.  
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 ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 
 

 
 
Μάκθςθ μζςω εμπειρίασ 
 
Θ ςτιριξθ ςτθν εμπειρία είναι ζνα βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ μάκθςθσ των ενθλίκων. Τα 
άτομα κακϊσ ωριμάηουν, ο πλοφτοσ των εμπειριϊν τουσ επιτρζπει όχι μόνο να επωφελθκοφν 
από αυτόν για τθν ίδια τουσ τθ μάκθςθ, αλλά εξαςφαλίηει και τθ δυνατότθτα να βοθκιςουν 
τουσ άλλουσ ςτθ δικι τουσ μάκθςθ.  
 
Σφμφωνα με τον Dewey για να αποτελζςει θ εμπειρία παράγοντα μάκθςθσ κα πρζπει να 
ανταποκρίνεται ςε δφο βαςικζσ αρχζσ:  

 τθ διαςφάλιςθ τθσ «ςυνζχειασ», δθλαδι τθσ ςφνδεςθσ τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ με τισ 
νζεσ εμπειρίεσ, 

 τθ ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ του ατόμου με το περιβάλλον, ϊςτε διαρκϊσ να υποβάλλει ςε 
ζλεγχο τθ νζα γνϊςθ. 

 
Σφμφωνα με το μοντζλο του D. Kolb ο εκπαιδευόμενοσ:             

 αποκτά μια ςυγκεκριμζνθ προςωπικι εμπειρία (ςυγκεκριμζνθ εμπειρία) 

 επανεξετάηει και αναςτοχάηεται αυτι τθν εμπειρία (αναςτοχαςτικι παρατιρθςθ) 

 διατυπϊνει αφθρθμζνεσ ιδζεσ και γενικευμζνεσ απόψεισ (κεωρθτικι ςφλλθψθ-
εννοιολόγθςθ) και  

 τισ ελζγχει ςε νζεσ περιςτάςεισ (πειραματιςμόσ ςτθν πράξθ).  
 
 
Θ μάκθςθ ξεκινά με τθν αφόρμθςθ, δθλαδι μια ςχεδιαςμζνθ εμπειρία ςτθν οποία ειςάγεται 
το άτομο και ακολουκείται από το ςτάδιο τθσ διατφπωςθσ διερευνθτικϊν ερωτθμάτων τθσ 
εμπειρίασ με βάςθ τθν παρατιρθςθ. Στθ ςυνζχεια, οι παρατθριςεισ ςυςτθματοποιοφνται και 
αναηθτοφνται οι γενικζσ αρχζσ που διζπουν το υπό μελζτθ φαινόμενο. Μζςα από αυτι τθ 
διαδικαςία, το άτομο διαμορφϊνει ζνα κεωρθτικό μοντζλο, το οποίο εφαρμόηει ςε 
παρόμοιεσ καταςτάςεισ για να ελζγξει τθν αλικεια του και το αναμορφϊνει με βάςθ τα 
ςυμπεράςματα τθσ πρακτικισ του εφαρμογισ. Μζςα από αυτι τθ ςυνεχι διαδικαςία, το 
άτομο μεταςχθματίηει το πρότερο ερμθνευτικό ςχιμα, ϊςτε να ανταποκρίνεται πιο 
αποτελεςματικά ςτθν καινοφρια αντίλθψθ πραγμάτων που απζκτθςε.  
 
Μάκθςθ του τρόπου μάκθςθσ 

 
Θ ικανότθτα των ενθλίκων να μακαίνουν τον τρόπο με τον οποίο μακαίνουμε (learning to 
learn) αποτελεί βαςικό ςκοπό τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Σφμφωνα με τουσ ειδικοφσ, θ 

Σε κάκε χαρακτθριςτικό τθσ αυτοκατευκυνόμενθσ μάκθςθσ, όπωσ αυτό περιγράφεται 
ςτον παραπάνω πίνακα, υπογραμμίςτε τθ ςθμαντικότερθ - κατά τθν άποψι ςασ 
λζξθ/λζξεισ - με εξαίρεςθ τισ λζξεισ «αυτοκατευκυνόμενθ» και «μάκθςθ» ι τα 
παράγωγά τουσ. 
α) Αξιοποιϊντασ τισ υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ κλειδιά, επιχειρείςτε να ςυντάξετε μια 
πρϊτθ περιγραφι τθσ ζννοιασ «αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ». Στθν περιγραφι αυτι 
κυκλϊςτε τθ λζξθ που κεωρείτε ωσ ςθμαντικότερθ.  
β) Ροιεσ ζννοιεσ κα λζγατε ότι ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται ωσ ταυτόςθμεσ τθσ 
«αυτοκατευκυνόμενθσ μάκθςθσ»; Ροιεσ διαφορζσ κα εντοπίηατε μεταξφ τουσ; 
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ικανότθτα τθσ μάκθςθσ του τρόπου μάκθςθσ προχποκζτει μια επιςτθμονικι ςυνείδθςθ πολφ 
βακφτερθ από το να καταφζρνει κανείσ να ζχει καλζσ επιδόςεισ ςε κάποιο πεδίο. Σθμαίνει 
μάλλον ότι οι ενιλικεσ κατζχουν μια αυτοςυνείδθςθ για τον τρόπο με τον οποίο κατορκϊνουν 
οι ίδιοι να ξζρουν τι πράγματι ξζρουν, μια ςυνείδθςθ του τρόπου επιχειρθματολογίασ, 
διατφπωςθσ υποκζςεων, ςυλλογισ ενδείξεων και κεμελίωςθσ τθσ δικαιολόγθςθσ, ο οποίοσ 
υπάρχει και ςτο υπόςτρωμα των πεποικιςεων μασ ότι κάτι είναι αλθκινό. 

 
Ανοιχτι μάκθςθ 
 
Ο όροσ «ανοιχτι μάκθςθ» αναφζρεται κυρίωσ ςτθ διάκεςθ των ςυντονιςτϊν και των 
επιμορφωτϊν να βοθκοφν τουσ εκπαιδευόμενουσ να υπερβαίνουν τα εμπόδια και τισ 
αναςτολζσ και να ςυμμετζχουν ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Τα εμπόδια και οι 
αναςτολζσ που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευόμενοι κάκε φορά μποροφν να προζρχονται από:  

 προθγοφμενεσ δυςάρεςτεσ εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ, 

 ςτενότθτα χρόνου, 

 απόςταςθ από τον εκάςτοτε χϊρο εκπαίδευςθσ, 

 οικονομικζσ δυςχζρειεσ, 

 απόμακρα προγράμματα, 

 προςωπικζσ παρεμβολζσ, 

 κοινωνικά και πολιτιςτικά ςτερεότυπα. 
 
Θ ανοιχτι μάκθςθ κατζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. Αυτό δεν είναι 
τυχαίο, δεδομζνου ότι θ εκπαίδευςθ ενθλίκων δίνει ξεχωριςτι ζμφαςθ ςτισ προθγοφμενεσ 
εμπειρίεσ των εκπαιδευόμενων.  

 
Ανοιχτι μάκθςθ και μάκθςθ με βάςθ τθν εμπειρία ςχετίηονται 
ςτενά μεταξφ τουσ, αφοφ και οι δφο επικεντρϊνονται ςτθν 
ανάγκθ προςαρμογισ τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ ςτισ 
κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ ςυνκικεσ και ςτα προςωπικά 
χαρακτθριςτικά του εκπαιδευόμενου.   
 

Εξάλλου, δεδομζνου ότι «θ εκπαίδευςθ κεωρείται πλζον ωσ μια δια βίου δραςτθριότθτα, 
ευζλικτεσ και ανοικτζσ μορφζσ μάκθςθσ γίνονται τα κυριότερα μζςα με τα οποία τα ιδρφματα 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςτισ διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ 
μάκθςθσ των ενθλίκων» (Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2000). 
 
Εξατομικευμζνθ μάκθςθ 
 
Θ μάκθςθ ςτον άνκρωπο είναι μια εξαιρετικά ατομικι υπόκεςθ που διαρκεί ςε όλθ τθ ηωι, 
επειδι όλα όςα ο άνκρωποσ είναι και δε τα οφείλει ςτθν υπόςταςθ και τθ φφςθ του δεν τα 
αποκτά με τθν ωρίμανςθ και τθν ανάπτυξθ, τα αποκτά με τθ μάκθςθ, όπωσ για παράδειγμα οι 
ικανότθτεσ, οι δεξιότθτεσ και οι μορφζσ ςυμπεριφοράσ. Πλα αυτά είναι υπόκεςθ του 
εγκεφάλου. Γι’ αυτό θ μάκθςθ για να είναι αποτελεςματικι, κα πρζπει να προςαρμόηεται 
ςτθν ιδιαιτερότθτα του κάκε ατόμου, δθλαδι να εναρμονίηεται με τθ λειτουργικι δομι του 
εγκεφάλου, τον τφπο μάκθςθσ του κάκε ατόμου, τουσ νόμουσ τθσ μνιμθσ, τθ 
δθμιουργικότθτα και τθ ςυγκζντρωςθ του ατόμου ςτισ περιςτάςεισ μάκθςθσ. Το γεγονόσ αυτό 
κακιςτά υποχρεωτικό να προςαρμοςτεί θ μάκθςθ ςτισ ατομικζσ υποκζςεισ (Κοςςυβάκθ, 
2004).  
 
Ο όροσ ατομικότθτα παραπζμπει ςτθν υπόκεςθ ότι κάκε άνκρωποσ είναι μοναδικόσ και 
ανεπανάλθπτοσ τόςο ωσ προσ τα όρια τθσ μορφωςιμότθτασ όςο και ςτο δικαίωμα του 
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αυτοκακοριςμοφ. Σο κυριότερο μειονζκτθμα των παραδοςιακϊν μεκόδων διδαςκαλίασ 
είναι το γεγονόσ ότι δε βοθκοφν επαρκϊσ ςτθν εξατομίκευςθ τθσ διδαςκαλίασ, αλλά 
διδάςκουν ςε όλουσ τουσ εκπαιδευόμενουσ τα ίδια πράγματα, κατά τον ίδιο τρόπο, 
ανεξάρτθτα από τισ ατομικζσ τουσ διαφορζσ. 
 
Ακόμα και θ προγραμματιςμζνθ διδαςκαλία, θ οποία 
ςζβεται απολφτωσ τθν ατομικότθτα του κάκε μακθτι, 
δεν εξαςφαλίηει από κάκε πλευρά τθν εξατομίκευςθ, 
διότι ο μακθτισ μπορεί να παρακολουκιςει αυτό που 
διδάςκεται με μια ταχφτθτα ςφμφωνθ με τισ ατομικζσ 
του δυνατότθτεσ, τα περιεχόμενα, ωςτόςο, και θ ςειρά 
τθσ παρουςίαςισ του είναι απολφτωσ όμοια για όλουσ. 
Για το λόγο αυτό κακιερϊκθκαν τα «δικτυωτά» 
προγράμματα ςτθν προγραμματιςμζνθ διδαςκαλία. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εξαςφαλίηουν οι εκπαιδευόμενοι, 
οι οποίοι κατζχουν προθγοφμενα μζρθ των όςων 
διδάςκονται τθ δυνατότθτα να προχωροφν 
γρθγορότερα ςε πιο ςφνκετο υλικό, ενϊ οι 
εκπαιδευόμενοι οι οποίοι αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ να 
κατευκφνονται ςε πρόςκετο επεξθγθματικό υλικό.  

 
Κριτικι ςκζψθ 
 
«Θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ αποτελεί πρωταρχικό ςκοπό για πολλοφσ παιδαγωγοφσ τθσ 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Ενδείξεισ ότι οι ενιλικεσ είναι ςε κζςθ να μακαίνουν με αυτόν τον 
τρόπο μποροφν να εντοπιςκοφν ςτθν εξελικτικι ψυχολογία» (Ραραςκευόπουλοσ, 1985).  
 
Ωσ ιδζα θ κριτικι ςκζψθ επικεντρϊνεται ςε τρεισ αλλθλεξαρτϊμενεσ διαδικαςίεσ:  
1. Τθν διαδικαςία κατά τθν οποία οι ενιλικοι αμφιςβθτοφν και ςτθ ςυνζχεια αντικακιςτοφν 

ι αναπλαιςιϊνουν μια υπόκεςθ, θ οποία μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι γίνονταν αποδεκτι κατά 
τρόπο άκριτο ωσ εκφράηουςα τθν κοινι λογικι. 

2. Τθν διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ οι ενιλικεσ παίρνουν μια εναλλακτικι προοπτικι για 
ιδζεσ, πράξεισ, μορφζσ ςυλλογιςμϊν και ιδεολογίεσ, οι οποίεσ μζχρι τότε κεωροφνταν 
δεδομζνεσ.  

3. Τθν διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ οι ενιλικεσ καταλιγουν να αναγνωρίηουν τθν θγεμονικι 
κζςθ τθν οποία καταλαμβάνουν κυρίαρχεσ πολιτιςτικζσ αξίεσ και κατανοοφν πόςο 
αυτονόθτα αποτελζςματα τθσ φυςικισ τάξθσ των πραγμάτων ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα 
ςυμφζροντα των μειονοτιτων.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Οι παραπάνω δεν είναι οι μοναδικζσ μορφζσ μάκθςθσ των ενθλίκων, αλλά εκείνεσ ςτισ οποίεσ θ 
εκπαίδευςθ ενθλίκων δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ κατά τα τελευταία χρόνια. 

 

Οι ατομικζσ διαφορζσ είναι 
πολφ περιςςότερεσ και 
μεγαλφτερεσ ςτουσ ενιλικουσ 
ςε ςχζςθ με τα παιδιά. 
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ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 

 

 

Θ τεχνολογικι και πολιτιςμικι εξζλιξθ του ανκρϊπου ςτθρίηεται ακριβϊσ ςτθν απορία και ςτθν 
ανάγκθ επίλυςθσ ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ/ανάγκθσ. Θ ανακάλυψθ και χριςθ νζων υλικϊν και 
τρόπων για τθν καταςκευι εργαλείων και μθχανϊν αποτελοφν τθ διαχρονικι βάςθ τθσ 
τεχνολογικισ και πολιτιςμικισ μασ εξζλιξθσ. 
α) Διατρζχοντασ όλεσ τισ μορφζσ μάκθςθσ που περιγράφθκαν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα μπορείτε 
να εντοπίςετε και άλλεσ μορφζσ μάκθςθσ που αξιοποιοφν οι ενιλικεσ; 
β) Θ καινοτομία και θ πρόοδοσ δεν είναι ατομικι υπόκεςθ, αλλά ςυλλογικι. Ρωσ το ανκρϊπινο 
είδοσ διαςφαλίηει τθ ςυλλογικι μάκθςθ από γενιά ςε γενιά; Ροια χαρακτθριςτικά κα αναγνωρίηατε 
ςτισ ςυγκεκριμζνεσ μορφζσ μεταβίβαςθσ τθσ γνϊςθσ; 
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Κεφάλαιο 11 του Ρροκόπθ Ρανδι 

Ενιλικεσ Εκπαιδευόμενοι 

 
Σφμφωνα με τον Kolb (1984) υπάρχουν τζςςερα διαφορετικά μακθςιακά 
πρότυπα για τουσ ενιλικουσ εκπαιδευομζνουσ:  
 Ενεργθτικοί εκπαιδευόμενοι, είναι οι εκπαιδευόμενοι που προτιμοφν να 

μακαίνουν κάνοντασ αμζςωσ κάτι. 
 τοχαηόμενοι εκπαιδευόμενοι, είναι όςοι προτιμοφν να παρατθροφν 

πρϊτα τουσ άλλουσ να κάνουν κάτι και ακοφν πρϊτα, πριν ενεργιςουν οι 
ίδιοι. 

 Θεωρθτικοί εκπαιδευόμενοι, είναι όςοι προτιμοφν να δθμιουργοφν 
ςυςτιματα και να καταπιάνονται με τισ βαςικζσ αρχζσ. 

 Πραγματιςτζσ εκπαιδευόμενοι, είναι όςοι προτιμοφν να πειραματίηονται, 
να εφαρμόηουν νζεσ ενοράςεισ και να μακαίνουν μζςα από τθ δοκιμι. 

 
Ροια είναι όμωσ τα γενικά χαρακτθριςτικά όλων των ενιλικων εκπαιδευόμενων; 

 
 Γενικά χαρακτθριςτικά ενιλικων εκπαιδευόμενων 

 
Σφμφωνα με τον Houle (1962) υπάρχουν τρεισ τφποι ενιλικων 
εκπαιδευομζνων: 

 Εκείνοι που χρθςιμοποιοφν τθν εκπαίδευςθ για να πετφχουν κάποιο 
εξωτερικό ςτόχο (π.χ. να πάρουν ζνα πτυχίο ι μια προαγωγι), 

 Εκείνοι που είναι προςανατολιςμζνοι ςτθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα 
(άτομα π.χ. ςτα οποία αρζςει θ ατμόςφαιρα τθσ εκπαιδευτικισ 
αίκουςασ), και 

 Εκείνοι που είναι προςανατολιςμζνοι ςτθ μάκθςθ και ζχουν ωσ 
αυτοςκοπό τθ γνϊςθ και τθ δεξιότθτα. 

 
Σφμφωνα με τον Jarvis «ο λόγοσ για τον οποίο ςυμμετζχουν οι ενιλικοι δεν εξαρτάται μόνο 
από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο και τθ δυναμικι του, αλλά και από τθν αλλθλεπίδραςι του 
με το κοινωνικο-πολιτιςμικό περιβάλλον ςτο οποίο δραςτθριοποιείται» (1999). Ο τρόποσ με 
τον οποίο επιδρά το περιβάλλον ςτισ επιλογζσ του εργαηομζνου μπορεί να λειτουργεί τόςο 
κετικά όςο και αρνθτικά. Μπορεί να βρίςκεται ςε περιβάλλον όπου θ εκπαίδευςθ και 
ανάπτυξι του κεωρείται απαραίτθτθ και ενιςχφεται ι ςε περιβάλλον όπου δεν ενιςχφεται και 
αντιμετωπίηεται ωσ περιττι και άςκοπθ. 
 
Ραράλλθλα, οι Jackson και Caffarella (1994) υποςτθρίηουν ότι «τα προγράμματα εκπαίδευςθσ 
που απευκφνονται ςε ενθλίκουσ δεν μπορεί να κεωροφν ότι ο εκπαιδευτισ ζχει το μόνο λόγο 
ςτθν ευκφνθ για τθν εκπαίδευςθ που κα λάβουν οι ςυμμετζχοντεσ, αντίκετα οι 
εκπαιδευόμενοι πρζπει να είναι και οι ίδιοι υπεφκυνοι για τθ μακθςιακι διεργαςία». Ακόμθ, 
ο Knowles (1998) αναφζρει ότι «οι ενιλικοι, όντασ υπεφκυνοι για τισ αποφάςεισ που 
παίρνουν για τθ ηωι τουσ, αναπτφςςουν μια ψυχολογικι ανάγκθ να τουσ βλζπουν και να τουσ 
φζρονται οι υπόλοιποι ωσ άτομα ικανά να κακορίςουν οι ίδιοι τθν πορεία τουσ». 
 
Σε κάκε περίπτωςθ αυτό που πρζπει να γίνει απολφτωσ κατανοθτό είναι ότι θ μακθςιακι 
διεργαςία των ενθλίκων κακορίηεται από πλικοσ αλλθλεξαρτϊμενων παραγόντων, των 
οποίων ο ρόλοσ και θ λειτουργία δεν ζχει εφκολα προβλζψιμθ ζκβαςθ οφτε εξαςφαλιςμζνο 
αποτζλεςμα. Ραρακάτω κα γίνει μια προςπάκεια ςυνοπτικισ αποτφπωςθσ των γενικϊν 

Γενικά 
Χαρακτθριςτικά 

Μακθςιακά 
Ρρότυπα 
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χαρακτθριςτικϊν των ενιλικων εκπαιδευομζνων. Τα γενικά τουσ χαρακτθριςτικά κα 
μποροφςαν να περιγραφοφν ωσ εξισ: 
 

 Είναι εξ οριςμοφ ενιλικοι με τάςεισ αυτοκακοριςμοφ. 

 Βρίςκονται ςε εξελιςςόμενθ διεργαςία ανάπτυξθσ και όχι ςτο ξεκίνθμα μιασ διεργαςίασ. 

 Φζρνουν μαηί τουσ ζνα ςφνολο εμπειριϊν και αξιϊν. 

 Ζρχονται ςτθν εκπαίδευςθ με δεδομζνεσ προκζςεισ και ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ. 

 Ζρχονται με προςδοκίεσ όςον αφορά τθ μακθςιακι διαδικαςία. 

 Ζχουν ανταγωνιςτικά ενδιαφζροντα. 

 Ζχουν διαμορφϊςει ιδθ τα δικά τουσ μοντζλα μάκθςθσ και προτιμοφν οι γνϊςεισ που κα 
αποκομίςουν να ζχουν νόθμα για τθ ηωι τουσ και, αν είναι δυνατόν, άμεςθ εφαρμογι. 

 
Αναλυτικότερα μποροφμε να ποφμε τα εξισ: Οι ενιλικοι επικυμοφν και επιδιϊκουν τον 
αυτοκακοριςμό, τθ χειραφζτθςθ και τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι ςτθ διαμόρφωςθ των 
καταςτάςεων που τουσ αφοροφν. Αυτό ςυνεπάγεται το ενεργθτικό ενδιαφζρον τουσ αλλά και 
τθ διάκεςθ για ενεργό ςυμμετοχι ςτο πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ. Οι ενιλικοι ζχουν τθν τάςθ 
αλλά και τθν διάκεςθ να ςυμμετζχουν, αν γίνεται, ςε όλα τα ςτάδια ενόσ εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ. Αν είναι εφικτό κα ικελαν να ςυμμετζχουν τόςο ςτο ςχεδιαςμό, όςο και ςτθν 
υλοποίθςθ του προγράμματοσ κακϊσ και ςε όλθ τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Είναι 
απαραίτθτο οι ενιλικεσ να αντιμετωπίηονται ωσ υπεφκυνα άτομα, και όχι ςαν ανιλικοι 
μακθτζσ, κακϊσ ζχουν ςυνθκίςει να αντιμετωπίηονται ωσ υπεφκυνα άτομα ςτισ λοιπζσ 
δραςτθριότθτζσ τουσ. Συνεπϊσ είναι πολφ ςθμαντικό ςε όλεσ τισ φάςεισ τισ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ να ηθτείται θ γνϊμθ τουσ και να νιϊκουν ενεργά μζλθ μιασ ομάδασ. Ραράλλθλα, 
βζβαια, οι ενιλικοι αναπτφςςουν ςυχνά τάςεισ αμφιςβιτθςθσ του περιεχομζνου τθσ 
εκπαίδευςθσ κακϊσ και των διαδικαςιϊν τθσ κακϊσ μπορεί να κρίνουν πωσ αυτά δεν 
ανταποκρίνονται ςτισ προςδοκίεσ τουσ ι πιο απλά δεν τουσ ενδιαφζρουν. Ραρόλα αυτά οι 
ενιλικοι μπαίνοντασ ςε μια εκπαιδευτικι διαδικαςία αναμζνουν πολλζσ φορζσ να 
αντιμετωπιςτοφν και να κακοδθγθκοφν ωσ παιδιά, απεμπολϊντασ τθν ενθλικιότθτά τουσ και 
υιοκετϊντασ ζναν πιο πακθτικό ρόλο.  
 
Ραράλλθλα, οι διεργαςίεσ ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ δεν ςταματοφν με τθν ενθλικίωςθ. Αλλαγζσ 
και εξελίξεισ μποροφν να ςυμβοφν ςε διαφορετικά επίπεδα ςτθ ηωι των ενθλίκων 
(ςυναιςκιματα, επαγγελματικι ηωι κ.λ.π.). Είναι προφανζσ ότι οι αλλαγζσ αυτζσ μποροφν 
κάλλιςτα να επθρεάςουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ωςτόςο δεν είναι πάντα εφκολο να 
εντοπιςκοφν αλλά και να αντιμετωπιςτοφν. Οι εκπαιδευτζσ πολλζσ φορζσ, ενϊ μπορεί οι ίδιο 
να βρίςκονται μζςα ςε μια τζτοια διαδικαςία, δεν μποροφν να αντιλθφκοφν ότι και οι 
εκπαιδευόμενοι βρίςκονται ενδεχομζνωσ ςε μια αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Συνεπϊσ είναι 
απαραίτθτθ θ φπαρξθ ευαιςκθςίασ απζναντι ςτουσ εκπαιδευόμενουσ κακϊσ και 
ςυνειδθτοποίθςθ του ότι θ εκπαιδευτικι εμπειρία αποτελεί μζροσ μιασ ςυνεχιηόμενθσ και 
εξελιςςόμενθσ διεργαςίασ. Τα παραπάνω κα βοθκιςουν τον εκπαιδευτι να ανταποκρικεί 
καλφτερα ςτισ απαιτιςεισ και τισ προςδοκίεσ των ενιλικων εκπαιδευομζνων. 
 
Επιπλζον, πρζπει να γίνει ςαφζσ ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςε μια εκπαιδευτικι 
διεργαςία ενθλίκων ότι οι ενιλικοι διακζτουν ευρφτερο φάςμα εμπειριϊν από τουσ 
ανιλικουσ και μποροφν να αντλιςουν από αυτό πολφ περιςςότερα ςτοιχεία. Κάκε 
εκπαιδευόμενοσ διακζτει ςυγκεκριμζνο φάςμα γνϊςεων και εμπειριϊν τισ οποίεσ φζρνει μαηί 
του ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και οι οποίεσ μποροφν να αποτελζςουν πθγι μάκθςθσ και 
ζμπνευςθσ για τθν ομάδα των εκπαιδευομζνων αλλά και τον ίδιο τον εκπαιδευτι, αν φυςικά 
αυτόσ ζχει τθν εμπειρία και τθν οξυδζρκεια να τισ διαχειριςτεί. Από τθν άλλθ μεριά θ τυχόν 
απόρριψθ τθσ εμπειρίασ του εκπαιδευομζνου μπορεί να κεωρθκεί ωσ προςωπικι απόρριψθ 
και να ζχει καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  



ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΣΥΝΔΛΚΑΛΛΣΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 
Μζκοδοι και τεχνικζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων  

 

 

 177 

 
Επιπροςκζτωσ πρζπει να γίνει κατανοθτό πωσ οι εκπαιδευόμενοι ςυμμετζχουν ςτα 
προγράμματα εκπαίδευςθσ ζχοντασ κάποια εςωτερικι αίςκθςθ ανάγκθσ. Κοινϊσ όταν 
αποφαςίηει ζνασ ενιλικασ να ςυμμετάςχει ςε ζνα πρόγραμμα εκπαίδευςθσ αυτό γίνεται για 
ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ, οι οποίοι ςχετίηονται με τθ φάςθ ηωισ που διανφουν αλλά και τισ 
ανάγκεσ που προκφπτουν κατά τθ διάρκειά τθσ. Ζρχονται λοιπόν ςτθν εκπαίδευςθ με 
ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ οι οποίοι μπορεί να είναι: 

 Επαγγελματικοί (απόκτθςθ επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων). 

 Κοινωνικοί (π.χ. ςυμβουλευτικι γονζων για τθν επιτυχι εκπλιρωςθ του γονεϊκοφ 
ρόλου ι ανάλθψθ ρόλου ςε μια πολιτικι ομάδα). 

 Ρροςωπικισ ανάπτυξθσ (π.χ. διεφρυνςθ των ενδιαφερόντων τουσ  ι εναςχόλθςθ με 
τον ακλθτιςμό). 

 Απόκτθςθσ κφρουσ (π.χ. κοινωνικι καταξίωςθ ι επαγγελματικι άνοδοσ με τθν 
απόκτθςθ γνϊςεων). 

 
Πταν θ εκπαιδευτικι διαδικαςία κατορκϊνει να εντοπίηει και να ικανοποιεί τισ ανάγκεσ των 
εκπαιδευομζνων, τότε ενιςχφεται το κίνθτρο για μάκθςθ. Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν 
Λευκεριϊτου (2006), επειδι ςυνικωσ θ ςυμμετοχι ςε ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςθμαίνει 
παραμεριςμό άλλων ενδιαφερόντων και προτεραιοτιτων, οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι ζχουν 
ςυγκεκριμζνεσ προςδοκίεσ από τθν εκπαίδευςθ. Οι προςδοκίεσ αυτζσ, όπωσ είναι λογικό, 
ςχετίηονται με τθν ικανοποίθςθ των προαναφερκζντων ςτόχων και κακορίηονται από τισ 
ςτάςεισ τουσ απζναντι ςτθν εκπαίδευςθ. Οι ςτάςεισ αυτζσ ζχουν ιδθ διαμορφωκεί από τθν 
προθγοφμενθ εμπειρία τουσ ωσ ενιλικοι. Επομζνωσ, βαςικόσ ςτόχοσ τθσ εκπαιδευτικισ 
διεργαςίασ οφείλει να είναι θ αξιοποίθςθ των κετικϊν ςτάςεων και ο μεταςχθματιςμόσ των 
αρνθτικϊν.  
 
Τζλοσ, πρζπει να τονιςτεί το γεγονόσ ότι οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι ζχουν πολλζσ 
υποχρεϊςεισ πζραν του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτο οποίο ςυμμετζχουν και ςτο οποίο 
ςθμειωτζον δεν ςυμμετζχουν πάντα «οικειοκελϊσ» αλλά υποχρεϊνονται είτε λόγω 
οικονομικϊν κινιτρων (π.χ. επιδότθςθ) είτε λόγω προϊςταμζνων. Τα κακικοντα και οι 
δεςμεφςεισ των ενθλίκων που απορρζουν από τουσ κοινωνικοφσ τουσ ρόλουσ (ςφηυγοι, 
γονείσ, εργαηόμενοι κ.λ.π.) τυγχάνει μερικζσ φορζσ να λειτουργοφν υποςτθρικτικά, προσ 
όφελοσ δθλαδι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (π.χ. εμψφχωςθσ από το οικογενειακό 
περιβάλλον ι το φιλικό περιβάλλον) ενϊ άλλοτε, τα κακικοντα με τα οποία είναι 
επιφορτιςμζνοι αποτελοφν αναςταλτικό παράγοντα ςτθν πορεία τθσ εκπαίδευςισ τουσ 
(εμπόδια ςτθ μάκθςθ). 
 
Εμπόδια ςτθ μάκθςθ των ενιλικων εκπαιδευομζνων 

 
Θ μακθςιακι πορεία των ενθλίκων δεν είναι απρόςκοπτθ και ευκφγραμμθ. Συναντά, όπωσ 
αναφζραμε παραπάνω, πλικοσ εμποδίων, τα οποία αν δεν αντιμετωπιςτοφν με κατάλλθλοι 
τρόπο μπορεί να καταςτιςουν αναποτελεςματικι τθν εκπαίδευςθ ι ακόμα και να 
προκαλζςουν τθ διακοπι τθσ. 
 
Ο A. Rogers (1999) ταξινομεί ςυνοπτικά τα εμπόδια ςτθ μάκθςθ των ενθλίκων: 
 

 Κακι οργάνωςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και όλα τα εμπόδια και οι φραγμοί 
που απορρζουν από αυτό. 

 Θ κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι. Αντίξοοι φυςικοί ι 
περιβαλλοντικοί παράγοντεσ, υποχρεϊςεισ και κακικοντα των εκπαιδευομζνων άςχετεσ 
προσ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κακζσ ςχζςεισ τουσ με τουσ εκπαιδευτζσ κ.λ.π.   
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 Εςωτερικά εμπόδια που ςυνδζονται με τθν προςωπικότθτά και τουσ παράγοντεσ που τθν 
ςυνκζτουν αποτελοφν τθ ςθμαντικότερθ κατθγορία φραγμϊν ςτθν μάκθςθ των ενιλικων 
εκπαιδευομζνων. Τα εμπόδια αυτά είναι πολφ δφςκολο να αντιμετωπιςκοφν. Επιπλζον, 
καμία περίπτωςθ δεν μοιάηει με τθν άλλθ οφτε υπάρχουν γενικζσ λφςεισ που ιςχφουν ςε 
όλεσ τισ περιπτϊςεισ, δεδομζνου ότι ο εκπαιδευτισ ι ο ςυντονιςτισ του προγράμματοσ 
εκπαίδευςθσ ζρχεται αντιμζτωποσ με τθν ξεχωριςτι, μοναδικι ιδιαίτερθ προςωπικότθτα 
του κακενόσ.  

o Τα εμπόδια αυτά ςχετίηονται με προχπάρχουςεσ γνϊςεισ, εμπειρίεσ και ςτάςεισ. 
Οι εκπαιδευόμενοι προςκολλϊνται ςε αυτζσ με αποτζλεςμα να αρνοφνται ι να 
δυςκολεφονται να προςεγγίςουν το καινοφριο αντικείμενο εκπαίδευςθσ. 

o Ραράλλθλα, τα εμπόδια αυτά προκφπτουν από ψυχολογικοφσ παράγοντεσ και 
οδθγοφν ςτθν αδυναμία ι ςτθν άρνθςθ για μάκθςθ. Τα εμπόδια αυτά 
αλλθλοδιαπλζκονται και αλλθλοτροφοδοτοφνται. Θ κατάςταςθ είναι δυνατό να 
επιδεινωκεί με το φόβο τθσ αποτυχίασ, το φόβο τθσ κριτικισ το φόβο τθσ 
γελοιοποίθςθσ κ.λ.π.  

 
Σφμφωνα με τον Κόκκο (1999) τα εμπόδια ςτθ μάκθςθ μποροφν να καταταχκοφν ςε τρεισ 
κατθγορίεσ:   
 
Στθν πρϊτθ κατθγορία εντάςςονται τα εμπόδια που οφείλονται ςτθν κακι οργάνωςθ τθσ 
μακθςιακισ διαδικαςίασ. Ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πάςχει ζκδθλα ςτο επίπεδο των 
ςτόχων, του ςυντονιςμοφ, τθσ υποδομισ κ.λ.π. είναι πολφ πικανό να προκαλζςει αιςκιματα 
απογοιτευςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, κα αλλοιϊςει το ενδιαφζρον τουσ και κα οδθγιςει ςε 
αρνθτικι ςτάςθ ι αδιαφορία. 
 
Στθ δεφτερθ κατθγορία εντάςςονται εμπόδια που απορρζουν από τισ κοινωνικζσ 
υποχρεϊςεισ και τα κακικοντα των ενιλικων εκπαιδευομζνων, που ςυχνά τουσ περιςποφν 
και τουσ εμποδίηουν ςτθν πορεία των ςπουδϊν. 
 
Οι δφο αυτζσ κατθγορίεσ αποτελοφν τα εξωτερικά εμπόδια ςτθ μάκθςθ των ενθλίκων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θ τρίτθ κατθγορία είναι τα εςωτερικά εμπόδια που απορρζουν από τθν προςωπικότθτα των 
ατόμων.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εςωτερικά εμπόδια 

 Ρροχπάρχουςεσ εμπειρίεσ, γνϊςεισ, ςτάςεισ, ςτισ οποίεσ οι εκπαιδευόμενοι ζχουν 
επενδφςει ςυναιςκθματικά, με αποτζλεςμα να προςκολλϊνται ςε αυτζσ. 

 Ψυχολογικοί παράγοντεσ (άγχοσ που οφείλεται ςε πολλά αίτια, όπωσ φόβοσ αποτυχίασ, 
κριτικισ, γελοιοποίθςθσ, αβεβαιότθτα για το αν κα ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
εκπαίδευςθσ). 

Εξωτερικά εμπόδια 

 Κακι οργάνωςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ (ςτόχοι, ςυντονιςμόσ, χϊροι, εποπτικά 
μζςα κ.ά.). 

 Κοινωνικζσ υποχρεϊςεισ και κακικοντα των ενθλίκων εκπαιδευομζνων που δυςκολεφουν 
τθν εκπαιδευτικι τουσ πορεία. 

 Εξωτερικοί παράγοντεσ που δυςκολεφουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (π.χ. ηζςτθ, 
κόρυβοσ). 
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Τα εμπόδια αυτά κα μποροφςαν να καταταχκοφν ςε δφο υποκατθγορίεσ: α) εμπόδια που 
ςχετίηονται με προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και αξίεσ και β) εμπόδια που απορρζουν από 
ψυχολογικοφσ παράγοντεσ.  
 
Τα εμπόδια λοιπόν ςτθ μάκθςθ των ενιλικων είναι ηιτθμα ιδιαιτζρα ςθμαντικό όςο και 
δφςκολο, και απαιτεί από τον εκπαιδευτι αυξθμζνεσ ικανότθτεσ προκειμζνου να το 
αντιμετωπίςει (ικανότθτα για διάγνωςθ τθσ κατάςταςθσ, για επικοινωνία, για επεξεργαςία 
εναλλακτικϊν λφςεων, κακϊσ και διαίςκθςθ και ευαιςκθςία). Για αυτό το λόγο ο Rogers 
αφιερϊνει αρκετζσ ςελίδεσ για να παρουςιάςει ςυγκεκριμζνεσ μεκόδουσ χειριςμοφ 
παρόμοιων καταςτάςεων (βλ. ς. 279‐281 και 290‐291 ςε ότι αφορά το μεταςχθματιςμό των 
αντιλιψεων και των ςτάςεων, κακϊσ και ς. 283‐285 ςε ότι αφορά τθν αντιμετϊπιςθ του 
άγχουσ). 

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 

 
 Ρροχποκζςεισ αποτελεςματικισ μάκθςθσ 

 
Ππωσ είδαμε παραπάνω, οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι ζχουν οριςμζνα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά. Βάςει αυτϊν των χαρακτθριςτικϊν και 
λαμβάνοντασ υπόψθ το ρόλο τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, μποροφμε 
να διατυπϊςουμε οριςμζνεσ βαςικζσ προχποκζςεισ, με βάςθ τισ οποίεσ είναι 
δυνατόν οι ενιλικοι να μακαίνουν αποτελεςματικά. Οι προχποκζςεισ τθσ 
αποτελεςματικισ μάκθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων ζχουν κακοριςτεί από 
τθν τρζχουςα βιβλιογραφία (βλ. Brookfield, 1986, Courau, 2000, Jarvis, 2004, 
Κόκκοσ, 2005). 
 
Σφμφωνα με τον Ashton (1984), υπάρχουν ζξι κφριεσ μεταβλθτζσ από τισ οποίεσ εξαρτάται θ 
αποτελεςματικότθτα ενόσ προγράμματοσ επιμόρφωςθσ:  
1. Θ διάρκεια τθσ διδακτικισ εμπειρίασ. 
2. Θ εκπαιδευτικι φιλοςοφία των εκπαιδευτικϊν. 
3. Το κίνθτρο για παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ. 
4. Οι ςτάςεισ προσ το αντικείμενο του προγράμματοσ. 
5. Ο αρικμόσ και θ ςυχνότθτα των επιμορφωτικϊν μακθμάτων των προγραμμάτων που 

παρακολουκοφνται. 
6. Θ αίςκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ.  
 
Σφμφωνα με τθν Λευκεριϊτου (2006), οι προχποκζςεισ αποτελεςματικισ μάκθςθσ μποροφν 
να κατθγοριοποιθκοφν, ςυνοπτικά, ωσ ακολοφκωσ:  
 
• Επίκεντρο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ είναι οι εκπαιδευόμενοι 
 

Θ εμπειρία όλων μασ ςε μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ είναι πολυετισ, ζντονθ, και ςτθν πλειονότθτά 
τουσ δεν καταγράφονται ςτθ μνιμθ μασ ωσ ιδιαίτερα επιτυχείσ. 
α) Τι ςυνικωσ λειτουργεί ςε εςάσ ωσ εμπόδιο, αναςταλτικόσ παράγοντασ, ι δυςκολία ςτθ 
διαδικαςία να μάκετε; 
β) Ροια ςτοιχεία τθσ διδακτικισ ςυμπεριφοράσ ενόσ δαςκάλου ι εκπαιδευτι ςασ κα κωροφςατε ότι 
κα ςυνζβαλλαν ςτθ μείωςθ των παραπάνω δυςκολιϊν; 

Ρροχποκζςεισ 
Αποτελεςματικισ 

Μάκθςθσ 
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 Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των 
εκπαιδευομζνων. 

 Αξιοποιοφνται οι γνϊςεισ και οι εμπειρίεσ των εκπαιδευομζνων. 
 Οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι του προγράμματοσ διατυπϊνονται με ςαφινεια ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ για να διαπιςτϊνεται κατά πόςο ανταποκρίνονται ςτισ προςδοκίεσ 
τουσ. 

 Λαμβάνονται υπόψθ οι προτιμϊμενοι τρόποι μάκθςθσ των εκπαιδευομζνων ςτθν 
οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ. 

 Διερευνϊνται τα εμπόδια ςτθ μάκθςθ που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευόμενοι και 
αναηθτοφνται τρόποι υπζρβαςισ τουσ. 

 Θ εκπαίδευςθ ζχει εκελοντικό χαρακτιρα, αφοφ κάκε είδουσ πίεςθ προσ τουσ 
ενθλίκουσ για ςυμμετοχι ςε μία εκπαιδευτικι διαδικαςία ζχει ςχεδόν πάντα αρνθτικά 
αποτελζςματα. 

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι άψογα οργανωμζνο ςε όλα τα επίπεδα 
(ςχεδιαςμόσ, εκπαιδευτικι διαδικαςία, υλοποίθςθ). 

 

 
 Ενκαρρφνεται και επιδιϊκεται θ ενεργθτικι ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία 
 

 Χρθςιμοποιοφνται ενεργθτικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 
 Επιδιϊκεται θ ευρετικι πορεία προσ τθ γνϊςθ, ζτςι ϊςτε μετά το τζλοσ τθσ 

εκπαίδευςθσ ο εκπαιδευόμενοσ να μπορεί να ςυνεχίςει μόνοσ τθ μακθςιακι του 
πορεία. 

 Καλλιεργείται κριτικόσ τρόποσ ςκζψθσ. 
 

 

 Επιδιϊκεται θ δθμιουργία μακθςιακοφ κλίματοσ που χαρακτθρίηεται από ουςιαςτικι 
επικοινωνία, πνεφμα ςυνεργαςίασ και αμοιβαίο ςεβαςμό 

 
 Καλλιεργοφνται αμφίδρομεσ ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτϊν και εκπαιδευομζνων, οι 

οποίεσ χαρακτθρίηονται από ειλικρίνεια, ςεβαςμό, αποδοχι. Ο εκπαιδευτισ 
λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ και εμψυχωτισ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Καλλιεργοφνται ςχζςεισ ςυνεργαςίασ, αμοιβαίου ςεβαςμοφ και εμπιςτοςφνθσ μεταξφ 
των εκπαιδευομζνων, οι οποίοι λειτουργοφν ωσ ομάδα. 

 
Κατά τον Κόκκο (2005) οι προχποκζςεισ αποτελεςματικισ μάκθςθσ είναι: 

- Εκελοντικόσ χαρακτιρασ μάκθςθσ, 

- Αποςαφινιςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων, 

- Καλι οργάνωςθ εκπαιδευτικοφ και μακθςιακισ διαδικαςίασ, 

- Εξατομικευμζνεσ προςεγγίςεισ, 

- Ενεργθτικι ςυμμετοχι, 

- Διερεφνθςθ εμποδίων και τρόποι υπζρβαςισ τουσ, 

- Επικοινωνία, ςεβαςμόσ, ςυνεργαςία, και τζλοσ 

- Ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και ζκφραςθ. 
 
Αναλφοντασ λίγο τα παραπάνω μποροφμε να ποφμε ότι θ πίεςθ προσ τουσ ενιλικουσ τισ 
περιςςότερεσ φορζσ οδθγεί ςε αρνθτικό αποτζλεςμα. Ζτςι όταν ζνασ ενιλικασ πιεςτεί να 
ςυμμετάςχει ςε ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πολφ πικανό το αποτζλεςμα αυτοφ του 
προγράμματοσ να είναι αρνθτικό. Συνεπϊσ λοιπόν, πρζπει ο ενιλικασ να προςζρχεται ςε ζνα 
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εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκελοντικά προκειμζνου να αυξθκοφν οι πικανότθτεσ κετικισ 
ζκβαςθσ τθσ εκπαίδευςθσ. Ραράλλθλα, είναι απαραίτθτο ςτθν εκκίνθςθ κάκε μακθςιακισ 
διεργαςίασ, ςτθν οποία εμπλζκονται ενιλικεσ, να αποςαφθνίηονται οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι. 
Ππωσ ζχει αναφερκεί και προθγοφμενα, οι ενιλικεσ ζρχονται ςτθν εκπαίδευςθ με 
ςυγκεκριμζνουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ, τουσ οποίουσ αναμζνουν (και απαιτοφν) να επιτφχουν 
μζςω τθσ επιμόρφωςισ τουσ. Συνεπϊσ, ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να κζςει όςο το δυνατόν πιο 
ςαφείσ και ρεαλιςτικοφσ ςτόχουσ, οι οποίοι κα πρζπει να ςυνδζονται τόςο με τισ 
υποκειμενικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευόμενων όςο και με τισ αντικειμενικζσ ανάγκεσ του 
επαγγελματικοφ και κοινωνικοφ γίγνεςκαι. Ρροκειμζνου δε, θ διαδικαςία αυτι να ζχει καλά 
αποτελζςματα πρζπει να δίνεται πολφ μεγάλθ βάςθ και ςθμαςία ςτθ διαδικαςία τθσ 
διάγνωςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν τθσ εκάςτοτε εκπαιδευτικισ ομάδασ, ενϊ παράλλθλα 
πρζπει να δίνεται μεγάλθ ςθμαςία και ςτθ ςυηιτθςθ περί εκπαιδευτικϊν ςτόχων ςτθν 
εναρκτιρια ςυνάντθςθ μεταξφ εκπαιδευτι και εκπαιδευομζνων.  
 
Επιπλζον, κα πρζπει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι τζλεια οργανωμζνο ςε όλα τα 
επίπεδα. Ο εκπαιδευτισ κα πρζπει να ζχει οργανϊςει μζχρι και εναλλακτικό ςχζδιο για τθν 
περίπτωςθ που ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ δεν λειτουργιςει. Βζβαια, πρζπει να τονιςτεί εδϊ ότι 
ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν αφορά μόνο τον εκπαιδευτι αλλά και τισ υποδομζσ, το 
εκπαιδευτικό υλικό, τθ γραμματειακι υποςτιριξθ κακϊσ και τα οικονομικά δεδομζνα. 
Συνεπϊσ, χρειάηεται άψογθ οργάνωςθ ςε όλα τα επίπεδα προκειμζνου να διευκολυνκεί θ 
εκπαιδευτικι διεργαςία και να υπάρχουν τα επικυμθτά εκπαιδευτικά αποτελζςματα.  
 
Ζνα ακόμα ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν αποτελεςματικι μάκθςθ των ενθλίκων είναι θ 
εξατομικευμζνθ προςζγγιςι τθσ. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικοφ υλικοφ και τθσ 
εκπαίδευςθσ εν γζνει οφείλει να ςχετίηεται άμεςα με τισ ανάγκεσ και τισ εμπειρίεσ των 
εκπαιδευομζνων. Οι κεματικζσ, τα παραδείγματα και τα προβλιματα πρζπει να ςυνδζονται 
άμεςα με τισ καταςτάςεισ που αντιμετωπίηουν ι ενδζχεται να αντιμετωπίςουν οι 
εκπαιδευόμενοι προκειμζνου οι τελευταίοι να μπορζςουν να δουν άμεςα και τθ 
χρθςτικότθτα τθσ εκπαίδευςισ τουσ. Ραράλλθλα με αυτό, πρζπει να δίνονται και εναφςματα, 
μζςω κάποιων ενεργθτικϊν τεχνικϊν, ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι να μποροφν να αξιοποιιςουν 
και να μοιραςτοφν τθν εμπειρία τουσ με τθν υπόλοιπθ εκπαιδευτικι ομάδα και να μάκουν 
ταυτόχρονα από τθν εμπειρία των άλλων.  
 
Επιπροςκζτωσ, είναι πολφ ςθμαντικό να λαμβάνονται υπόψθ οι προτιμϊμενοι τρόποι 
μάκθςθσ των ενθλίκων. Στθν εκπαίδευςθ των ενθλίκων χρειάηεται εξατομικευμζνθ 
προςζγγιςθ του τρόπου με τον οποίο κάκε εκπαιδευόμενοσ μακαίνει καλφτερα (ι ταχφτερα) 
και ο εκπαιδευτισ οφείλει να οργανϊνεται βάςει αυτισ τθσ λογικισ. Βζβαια, υπάρχουν και 
πολλά εργαλεία διάγνωςθσ, όπωσ είναι τα ερωτθματολόγια, μερικά από τα οποία είναι 
ευρζωσ διαδεδομζνα, όπωσ π.χ. το CLS (Canfield Learning Style Inventory), θ μζκοδοσ 
διάγνωςθσ του Kolb, οι Δείκτεσ των Τφπων τθσ Ρροςωπικότθτασ των Myers-Briggs, το 
Ερωτθματολόγιο των Crasha-Riechman κ.ά. (βλ. περιςςότερα ςτο Κόκκοσ, 2005). Μζςω 
φυςικά τθσ εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ είναι απαραίτθτο να προωκείται θ ενεργθτικι 
ςυμμετοχι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Ζχει αναφερκεί ιδθ, ότι οι ενεργθτικζσ τεχνικζσ 
μάκθςθσ είναι απαραίτθτεσ και αποςκοποφν τόςο ςτθ βελτίωςθ του κλίματοσ τθσ ομάδασ όςο 
και ςτθ δθμιουργία κατάλλθλων προχποκζςεων για τθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν. Ο Rogers 
επιςθμαίνει ότι θ επιλογι εκπαιδευτικισ τεχνικισ εξαρτάται τόςο από το διδακτζο 
αντικείμενο όςο και από το διακζςιμο χρόνο. Ωςτόςο, υπογραμμίηει ότι τόςο τα ερευνθτικά 
δεδομζνα όςο και θ εμπειρία τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων δείχνουν ότι, ςε γενικζσ γραμμζσ, ο 
παραδοςιακόσ δαςκαλοκεντρικόσ τρόποσ εκπαίδευςθσ (ειςιγθςθ, μονολογικι μεταφορά 
γνϊςεων από τθν πλευρά του εκπαιδευτι) αποτελεί μια από τισ πιο αναποτελεςματικζσ 
μεκόδουσ διδαςκαλίασ. Αντίκετα, θ αποτελεςματικότθτα μεγαλϊνει ςτο ζπακρο όταν 
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χρθςιμοποιοφνται (ςυνδυαςτικά) ενεργθτικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ. Ο Mucchielli (ςτο 
Courau, 2000) καταλιγει ςτο παρακάτω ςυμπζραςμα:  
 

«Εάν προςζχουμε, ςυγκρατοφμε κατά 
προςζγγιςθ: 
10% από αυτά που διαβάηουμε, 
20% από αυτά που ακοφμε,  
30% από αυτά που βλζπουμε,  
50% από αυτά που βλζπουμε και ακοφμε 
ταυτόχρονα, 
80% από αυτά που λζμε και  
90% από αυτά που λζμε, ενϊ ταυτόχρονα 
εκτελοφμε πράξεισ που απαιτοφν ςκζψθ και 
ςτισ οποίεσ εμπλεκόμαςτε ενεργθτικά». 

 
Ραράλλθλα, ςε κάκε εκπαιδευτικι διεργαςία είναι απολφτωσ απαραίτθτο να διερευνϊνται τα 
εμπόδια που τυχόν ςυναντοφν (ι μπορεί να ςυναντιςουν οι εκπαιδευόμενοι) και παράλλθλα 
πρζπει να αναηθτθκοφν τρόποι για τθν υπζρβαςθ αυτϊν των εμποδίων. Χρειάηεται ο 
εκπαιδευτισ να δείχνει ςεβαςμό ςτον κάκε εκπαιδευόμενο χωριςτά και να προςπακεί να 
δίνει λφςεισ πριν υπάρξει διάχυςθ του προβλιματοσ. Με τον τρόπο αυτό άλλωςτε, ςυμβάλλει 
και ςτθ δθμιουργία ενόσ ευχάριςτου μακθςιακοφ κλίματοσ το οποίο χαρακτθρίηεται από 
ουςιαςτικι και ειλικρινι επικοινωνία, ςυνεργατικό κλίμα και φυςικά αμοιβαίο ςεβαςμό. Ο 
εκπαιδευτισ οφείλει να λειτουργεί ωσ κακοδθγθτισ, ςυντονιςτισ και καταλφτθσ τθσ 
μακθςιακισ διεργαςίασ αλλά ςε καμία περίπτωςθ ωσ φορζασ τθσ αυκεντικισ γνϊςθσ. Ρρζπει, 
παράλλθλα, να ενκαρρφνει τθν ατομικι ι ομαδικι εξεφρεςθ λφςεων και να αλλθλεπιδρά και 
να ςυνεργάηεται με τουσ εκπαιδευόμενουσ.  
 
Αν τα παραπάνω πραγματοποιοφνται, ευδοκιμοφν οι προχποκζςεισ για τθν πραγμάτωςθ των 
εκπαιδευτικϊν ςτόχων.   
 
Ο Knowles κακόριςε τισ ςυνκικεσ μάκθςθσ και τισ αντίςτοιχεσ αρχζσ που πρζπει να 
εφαρμόηει ο εκπαιδευτισ για να είναι αποτελεςματικι θ εκπαιδευτικι διαδικαςία. Αυτζσ 
παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια: 
 

Συνκικεσ Μάκθςθσ Στάςθ του εκπαιδευτι για το ρόλο του 

Οι εκπαιδευόμενοι ζχουν ανάγκθ να 
μάκουν 

1. Ο εκπαιδευτισ φζρνει ςε επαφι τουσ 
εκπαι-δευόμενουσ με νζεσ ευκαιρίεσ για 
προςωπικι ανάπτυξθ. 
2. Ο εκπαιδευτισ βοθκάει κάκε 
εκπαιδευόμενο να αποςαφθνίςει τουσ 
ςτόχουσ που κα τον βοθκιςουν να βελτιϊςει 
τθ ςυμπεριφορά του. 
3. Ο εκπαιδευτισ ενκαρρφνει κάκε εκπαι-
δευόμενο να ανακαλφψει τα κενά ανάμεςα 
ςτισ απόψεισ του και τθν παροφςα κατάςταςθ 
απόδοςθσ. 
4. Ο εκπαιδευτισ βοθκάει τουσ 
εκπαιδευόμενουσ να αναγνωρίηουν τα 
προβλιματα που αντιμετωπίηουν ςτθ ηωι 
τουσ και που οφείλονται ςε αυτά τα κενά. 
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Το μακθςιακό περιβάλλον χαρακτθρίηεται 
από άνεςθ, αμοιβαία εμπιςτοςφνθ και 
ςεβαςμό, αμοιβαία αλλθλοβοικεια, 
ελευκερία ζκφραςθσ και αποδοχι τθσ 
διαφορετικότθτασ του ατόμου. 

5. Ο εκπαιδευτισ παρζχει ςυνκικεσ άνεςθσ 
(π.χ. τα κακίςματα, το κάπνιςμα, θ 
κερμοκραςία, το φωσ, θ διακόςμθςθ) που 
ευνοοφν τθν άλλθ-λεπίδραςθ (π.χ. κανείσ να 
μθν κάκεται πίςω από κάποιον άλλο). 
6. Ο εκπαιδευτισ δζχεται κάκε 
εκπαιδευόμενο ωσ άτομο και ςζβεται τα 
ιδιαίτερα ςυναιςκιματα και τισ ιδζεσ του. 
7. Ο εκπαιδευτισ προςπακεί να χτίςει ςχζςεισ 
αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ και αλλθλοβοικειασ 
ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, 
ενκαρρφνοντασ δραςτθριότθτεσ που 
απαιτοφν ςυνεργαςία και μειϊνοντασ τάςεισ 
ανταγωνιςμοφ. 
8. Ο εκπαιδευτισ εκφράηει τα δικά του 
ςυναιςκιματα και παρουςιάηεται ςαν ζνασ 
από τουσ ςυνεκπαιδευόμενουσ. 
 

Οι εκπαιδευόμενοι προςεγγίηουν τουσ 
εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ μιασ εκπαιδευτικισ 
εμπειρίασ ωσ δικοφσ τουσ ςτόχουσ. 

9. Ο εκπαιδευτισ υποβάλλει τουσ εκπαι-
δευόμενουσ ςε μια αμοιβαία διαδικαςία 
διαμόρφωςθσ μακθςιακϊν ςτόχων, ςτθν 
οποία ςυμπεριλαμβάνονται οι ανάγκεσ των 
εκπαι-δευομζνων, του οργανιςμοφ, του 
εκπαιδευτι, του πεδίου προσ μάκθςθ και τθσ 
κοινωνίασ. 
 

Οι εκπαιδευόμενοι δζχονται να μοιραςτοφν 
τθν ευκφνθ για το ςχεδιαςμό και τθ 
λειτουργία τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ, 
ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία και αποκτοφν ζνα ςυναίςκθμα 
αφοςίωςθσ ςε αυτι. 

10. Ο εκπαιδευτισ μοιράηεται τισ ςκζψεισ του 
ςχετικά με τισ διακζςιμεσ επιλογζσ ςτο 
ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ και 
ςτθν επιλογι των υλικϊν και των μεκόδων 
και εμπλζκει τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτθ 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων. 
11. Ο εκπαιδευτισ βοθκάει τουσ εκπαι-
δευόμενουσ να οργανωκοφν και να 
μοιραςτοφν τθν ευκφνθ για αμοιβαία 
προςπάκεια. 
 

Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία χρθςιμοποιεί 
τθν εμπειρία των εκπαιδευομζνων και 
ςχετίηεται άμεςα με αυτι. 

12. Ο εκπαιδευτισ παρακινεί τουσ εκπαι-
δευόμενουσ ςτθ χριςθ των εμπειριϊν τουσ 
ωσ πθγϊν μάκθςθσ με τθν εφαρμογι 
τεχνικϊν όπωσ θ ςυηιτθςθ, το παιχνίδι 
ρόλων, θ μελζτθ περιπτϊςεων κ.λπ. 
13. Ο εκπαιδευτισ προςαρμόηει τθν 
παρουςίαςθ τθσ δικισ του εμπειρίασ ςτο 
επίπεδο των εμπειριϊν των ςυγκεκριμζνων 
εκπαιδευομζνων. 
14. Ο εκπαιδευτισ βοθκάει τουσ εκπαι-
δευόμενουσ να εφαρμόςουν τισ νζεσ γνϊςεισ 
ςτθν πράξθ και ζτςι να νοθματοδοτιςουν τθ 
μάκθςθ. 
 

 

 
 

 
184 

Οι εκπαιδευόμενοι ζχουν μια αίςκθςθ 
προόδου για τουσ ςτόχουσ τουσ. 

15. Ο εκπαιδευτισ εμπλζκει τουσ εκπαι-
δευόμενουσ ςτθν ανάπτυξθ αμοιβαία 
αποδεκτϊν κριτθρίων και μεκόδων για τθ 
επιμζτρθςθ τθσ προόδου τουσ όςον αφορά 
τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ. 
16. Ο εκπαιδευτισ ενκαρρφνει τουσ εκπαι-
δευόμενουσ να αναπτφξουν και να 
εφαρμόςουν διαδικαςίεσ αυτοαξιολόγθςθσ 
ςφμφωνα με τα παραπάνω κριτιρια. 
 

 
Πίνακασ: Ο ρόλοσ του εκπαιδευτι ενθλίκων ςφμφωνα με το «Ανδραγωγικό Μοντζλο» του Knowles. Ρθγι: 
Knowles, M., Holton, E., Swanson, R., 1998: 93-94. 
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Κεφάλαιο 12 του Ρροκόπθ Ρανδι 

Θ διδαςκαλία ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων 

 
 Βαςικζσ διδακτικζσ αρχζσ 

 
Οι βαςικζσ διδακτικζσ αρχζσ που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων μποροφν 
να εξειδικευτοφν ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: 
 
 Επιςτθμονικότθτα. 
 Ρροςανατολιςμόσ ςτθν Ρράξθ. 
 Ρροςανατολιςμόσ ςτον ελεφκερο χρόνο. 
 Επικαιρότθτα. 
 Διδακτικι Επαγωγι. 
 Συμμετοχι των Εκπαιδευομζνων. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Επιςτθμονικότθτα 

 
Κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ και τθσ 
μάκθςθσ, τα διάφορα περιεχόμενα δεν 
ακολουκοφν μια τυχαία ςειρά, αλλά 
χρειάηονται μια λογικι δόμθςθ. Αυτι θ 
δόμθςθ γίνεται ςφμφωνα με τθ 
ςυςτθματικότθτα του ςυγκεκριμζνου 
επιςτθμονικοφ κλάδου, από τον οποίο 
αντλοφνται τα περιεχόμενα. Θ εφαρμογι 
αυτισ τθσ αρχισ μπορεί να γίνει με δφο 
τρόπουσ:  
 

 Ρρϊτον με τθ «μετάφραςθ» των 
επιςτθμονικϊν γνϊςεων και τθν 
προςπάκεια να προςεγγίςουν τθν 
επιςτιμθ οι αδαείσ και οι 
ανειδίκευτοι. «Μετάφραςθ» δε 
ςθμαίνει οπωςδιποτε 
«εκλαΐκευςθ», αλλά είναι θ 
προςπάκεια να παρουςιαςτοφν τα 
περιεχόμενα κατά τζτοιον τρόπο, 
ϊςτε να γίνουν κατανοθτά ςτον 

Θ Διδακτικι μεςολαβεί μεταξφ τθσ λογικισ 
που διζπει το αντικείμενο διδαςκαλίασ και 
τθσ λογικισ που χαρακτθρίηει τθν 
ψυχολογία των διδαςκόμενων (π.χ. κίνθτρα 
μάκθςθσ, προςωπικά γνωρίςματα, 
κοινωνικι κατάςταςθ) (Siebert, 1997 ςτο 
Κοςςυβάκθ, 2001). Για τθ Διδακτικι ζχουν 
ιδιαίτερθ ςθμαςία τα ερωτιματα:  
• ποιοσ, με ποιον  
• πότε  
• που  
• τι  
• πωσ και με τι  
• γιατί  
κζλει να μάκει κάποιοσ (Meyer, 1993 ςτο 
Κοςςυβάκθ, 2001). 

Σε μια πρϊτθ προςζγγιςθ θ Διδακτικι μπορεί να οριςκεί ωσ οργάνωςθ των διαδικαςιϊν 
διδαςκαλίασ-μάκθςθσ με τθν ζννοια τθσ επιλογισ και αξιολόγθςθσ περιεχομζνων, ςτόχων 
και μεκόδων. Αντικείμενο τθσ Διδακτικισ είναι το "τι" και "για ποιο ςκοπό" οφείλει να 
διδαχκεί κάτι. Ρζραν αυτοφ, θ Διδακτικι προςφζρει το κεωρθτικό υπόβακρο για τθν 
αιτιολόγθςθ των επιλογϊν μασ ωσ προσ τα περιεχόμενα και τουσ ςτόχουσ που αυτά 
εμπεριζχουν, κακϊσ και το κεωρθτικό υπόβακρο για τθν επιλογι των μεκόδων 
διδαςκαλίασ.  

Εξειδίκευςθ 
Διδακτικϊν 

Αρχϊν 
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εκπαιδευόμενο, χωρίσ να χάςουν 
τθν επιςτθμονικι τουσ δομι.  

 Δεφτερον, οι βαςικζσ γνϊςεισ ενόσ επιςτθμονικοφ κλάδου και θ βαςικι ορολογία 
οφείλουν να παρουςιάηονται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ κατά τθ διάρκεια των 
μακθμάτων παράλλθλα προσ το ςυγκεκριμζνο κζμα του κφκλου μακθμάτων.  

 
 
2. Προςανατολιςμόσ ςτθν Πράξθ 

 
Το γεγονόσ ότι οι ενιλικοι ςυμμετζχουν 
προαιρετικά ςε προγράμματα τθσ 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων, δείχνει ότι 
πρωταρχικόσ ςκοπόσ δεν είναι μόνο θ 
γενικι μόρφωςθ, αλλά και θ ανάπτυξθ 
ικανοτιτων, δεξιοτιτων και ςτάςεων, οι 
οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και να 
αξιοποιθκοφν ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ 
ςτθ ηωι και αν είναι εφικτό το ταχφτερο 
δυνατό.  
 
Οι δραςτικζσ και γριγορεσ αλλαγζσ, οι 
οποίεσ χαρακτθρίηουν το ςφγχρονο κόςμο, 
απαιτοφν χριςιμθ και εκμεταλλεφςιμθ 
γνϊςθ, γνϊςθ τθν οποία μπορεί να 
αξιοποιιςει το άτομο, προκειμζνου να 
αντιμετωπίςει κακθμερινά πρακτικά 
προβλιματα. Ο ενιλικοσ ζχει λίγο χρόνο 
ςτθ διάκεςι του, ακόμα και για τθν 
(επί)μόρφωςι του και γι αυτό πρζπει να 
μακαίνει χριςιμα πράγματα, δθλαδι όχι τθ 
ςχολικι γνϊςθ, αλλά γνϊςθ ηωισ (πρακτικι 
γνϊςθ).  

 
3. Προςανατολιςμόσ ςτον ελεφκερο χρόνο 

 
Ο ελεφκεροσ χρόνοσ δεν είναι μόνο αντιςτάκμιςμα του χρόνου εργαςίασ, αλλά μπορεί και 
πρζπει να ςυμβάλει ςτον εμπλουτιςμό τθσ ηωισ. Μια ςθμαντικι προςδοκία από τθν 
εκπαίδευςθ ενθλίκων είναι να δθμιουργιςει δυνατότθτεσ για μια λογικι και ενεργθτικι 
διαμόρφωςθ του ελεφκερου χρόνου. Βαςιηόμενθ ςε αυτό θ εκπαίδευςθ ενθλίκων οφείλει να 
λαμβάνει υπόψθ τθσ τα εξισ:  
 
α) πρζπει να διαμορφϊςει τισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ με μεγαλφτερο ςυντονιςμό και 
μεγαλφτερθ προςαρμογι προσ τον ελεφκερο χρόνο και,  
 
β) πρζπει να προςφζρει με διάφορεσ πολιτιςτικζσ προςφορζσ, δυνατότθτεσ μιασ ςωςτισ 
διαμόρφωςθσ του ελεφκερου χρόνου» (Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2000). 
 
4. Επικαιρότθτα 

 
Με τθν αρχι τθσ «επικαιρότθτασ» υποςτθρίηεται ότι επίκαιρα ερωτιματα και προβλιματα 
πρζπει να αποτελοφν αντικείμενα διδαςκαλίασ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. Αυτό βζβαια δε 

Σφμφωνα με τον Kron (ςτο 
Κοςςυβάκθ, 2001) θ διδακτικι 
μπορεί να οριςκεί ωσ:  
• επιςτιμθ τθσ διδαςκαλίασ και 
τθσ μάκθςθσ  
• επιςτιμθ του μακιματοσ  
• κεωρία των περιεχομζνων τθσ 
αγωγισ και τθσ διδαςκαλίασ  
• κεωρία κακοδιγθςθσ των 
διαδικαςιϊν μάκθςθσ  
• εφαρμογι των ψυχολογικϊν 
κεωριϊν για τθ διδαςκαλία και 
τθ μάκθςθ  
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ςθμαίνει ότι θ παράδοςθ πρζπει να αποκλειςκεί εντελϊσ από τθ δυνατότθτα να αποτελεί 
αντικείμενο τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Διότι θ παράδοςθ από κοινοφ με τθ γενικι μόρφωςθ 
αποτελοφν τθ βάςθ, πάνω ςτθν οποία πρζπει να ςυνδυάηονται επίκαιρα κζματα και 
προβλιματα. 
 
Για να το ποφμε διαφορετικά: θ πράξθ τθσ εκπαίδευςθσ εφαρμόηει τθν αρχι τθσ 
επικαιρότθτασ, όταν ςυνδυάηει δφο διδακτικά αξιϊματα: 1) ανταποκρίνεται ςε ερωτιματα και 
κζματα, τα οποία προκφπτουν ξαφνικά και 2) δεν παραμελεί κζματα τα οποία δε χάνουν ποτζ 
τθν επικαιρότθτά τουσ.  
 
Για να ανταποκρίνεται ςτθν αρχι αυτι θ εκπαίδευςθ ενθλίκων πρζπει να αντιδρά με 
ταχφτθτα ςε ότι λείπει και ότι ηθτείται.  

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 

 
 
5. Διδακτικι Επαγωγι 

 
Με τον όρο «διδακτικι επαγωγι» εννοοφμε τθ διαδικαςία εκείνθ κατά τθν οποία από ζνα 
μεγάλο πλικοσ περιεχομζνων επιλζγουμε εκείνα τα οποία κεωροφνται ωσ εντελϊσ 
απαραίτθτα για τθ μάκθςθ. Αν λάβουμε υπόψθ το γεγονόσ ότι τα περικϊρια και θ πίεςθ 
χρόνου είναι πολφ μεγαλφτερα ςε ενιλικεσ ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ, τότε κα πρζπει να 
δεχτοφμε ότι θ εφαρμογι τθσ διδακτικισ επαγωγισ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων γίνεται κυρίωσ 
εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ χρόνου. 
 
Συγκεκριμζνα, ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, θ διδακτικι επαγωγι πρζπει να προςανατολίηεται 
ςτα ακόλουκα κριτιρια: 
 

 Στθ δομι των κινιτρων των εκπαιδευομζνων, 
 Στα πρακτικά αποτελζςματα τα οποία πρζπει να προκφψουν μετά το πζρασ του 

κφκλου μακθμάτων, 
 Στισ γνϊςεισ οι οποίεσ πρζπει να προχποκζςουμε ότι υπάρχουν, 
 Στθν ζκταςθ του χρόνου τθν οποία ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ, 
 Στο ςθμείο ςτο οποίο βρίςκονται τα όρια ανάμεςα ςτθν διδακτικι επαγωγι και ςε μια 

ανεπίτρεπτθ απλοποίθςθ. 
 
Εφόςον λάβουμε υπόψθ μασ τα κριτιρια αυτά και με βάςθ τουσ ςαφϊσ κακοριςμζνουσ 
ςτόχουσ μπορεί να πραγματωκεί θ διδακτικι επαγωγι.  
 
6. υμμετοχι των εκπαιδευομζνων 

 
Συχνά αντιμετωπίηεται ζνα δίλθμμα αναφορικά με τθν διδακτικι τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων: 
Οι ςυηθτιςεισ ςχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα ζχουν ωσ αφετθρία τα προςόντα τα οποία 
πρζπει να αποκτιςει το άτομο για να επιβιϊςει και να ςυμβιϊςει με τουσ άλλουσ, ξεκινοφν 

Μια φωτογραφία, ζνα απόςπαςμα από τα άρκρα μιασ οικονομικισ εφθμερίδα και ενόσ περιοδικοφ 
ποικίλθσ φλθσ κα μποροφςαν να αποτελοφν εκπαιδευτικό υλικό αναφοράσ για μια εκπαιδευτικι 
δραςτθριότθτα. 
α) Τι τίτλο κα δίνατε ςτθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα; 
β) Ρϊσ κα δομοφςατε τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα ϊςτε να διευκολφνει τον εκπαιδευτικό ςασ 
ςτόχο; (περιγράψτε με δυο λόγια κακεμιά από τισ τρεισ πθγζσ ςασ). 
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δθλαδι από τισ απαιτιςεισ τθσ κοινωνίασ προσ τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. Από τθν άλλθ, θ 
εκπαίδευςθ ενθλίκων δεν μπορεί να παραιτθκεί από τον προςανατολιςμό ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ, δθλαδι από τθν υποκειμενικότθτα των εκπαιδευομζνων και τισ ανάγκεσ τουσ. 
Ο προςανατολιςμόσ αυτόσ προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ βρίςκει - μεταξφ άλλων - τθ 
νομιμοποίθςι του ςτο γεγονόσ ότι τα ερευνθτικά δεδομζνα δεν επιτρζπουν οφτε κατ’ 
ελάχιςτον τθν αμφιςβιτθςθ πωσ τόςο τα παιδιά όςο και οι ενιλικοι αντιδροφν πολφ 
καλφτερα ςε μεκόδουσ, οι οποίεσ ενκαρρφνουν τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ (Καψάλθσ & 
Ραπαςταμάτθσ, 2000). Ειδικά δε ςτθν περίπτωςθ των ενθλίκων, όπωσ κα δοφμε και 
παρακάτω ςτθν εξζταςθ των ενεργϊν τεχνικϊν εκπαίδευςθσ, θ ςυμμετοχι τουσ είναι 
προαπαιτοφμενο τθσ επιτυχίασ τθσ μακθςιακισ διεργαςίασ.  
 
 Εκπαιδευτικοί ςτόχοι 

 
Κάκε πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ενθλίκων οφείλει να ζχει κακοριςμζνουσ 
εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ. Ζνα από τα ςθμαντικότερα ηθτιματα όςον αφορά 
ςτθ διαδικαςία του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ είναι το τι, κυρίωσ, 
επικυμοφμε να επιτφχουν οι εκπαιδευόμενοι ςε ςχζςθ με το γνωςτικό 
αντικείμενο που κα αναπτυχκεί. Μία ξεκάκαρθ εικόνα του τι χρειάηεται να 
επιτευχκεί κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ είναι το βαςικότερο 
ςυςτατικό για τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςι του. Αν και θ δθμιουργία 
εκπαιδευτικϊν ςτόχων είναι μία διαδικαςία χρονοβόρα, θ οποία καταναλϊνει 
ζνα μεγάλο μζροσ του ςταδίου τθσ προετοιμαςίασ του προγράμματοσ, δε κα 
πρζπει να τθν αγνοεί κανείσ οφτε να τθν ολοκλθρϊνει βιαςτικά. 
 
Οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι κακορίηουν: α) τόςο τισ διδακτικζσ ενότθτεσ και τθν αλλθλουχία τουσ, 
όςο και β) τθν επιλογι των εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν και μζςων. Επομζνωσ, εάν οι ςτόχοι δεν 
είναι ξεκάκαροι, ενδζχεται να παραμελθκοφν ςθμαντικά ςτοιχεία του προγράμματοσ και 
κυρίωσ, οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων ςε αυτό. 

 
 

 
Οι ςτόχοι που διαμορφϊνονται για ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίηονται ςε τρία βαςικά 
επίπεδα: 
1. Στόχοι που αφοροφν τισ γνϊςεισ που κα λάβουν οι εκπαιδευόμενοι από το πρόγραμμα. 
2. Στόχοι που αφοροφν τισ ικανότθτεσ που κα αναπτφξουν οι εκπαιδευόμενοι μετά τθ λιξθ 

του προγράμματοσ. 
3. Στόχοι που αφοροφν τισ ςτάςεισ που κα υιοκετιςουν οι εκπαιδευόμενοι για το 

αντικείμενο ςτο οποίο εκπαιδεφονται. 
 
«Θ ταξινόμθςθ αυτι των εκπαιδευτικϊν ςτόχων είναι βαςιςμζνθ ςτισ αρχζσ τθσ ψυχολογίασ 
τθσ ςυμπεριφοράσ και διατυπϊκθκε από τον B. Bloom και τουσ ςυνεργάτεσ του» (Χαςάπθσ, 
2000). Οι ςτόχοι ςτο πρϊτο επίπεδο (γνϊςεισ) ςχετίηονται με όλα εκείνα τα δεδομζνα που κα 
λάβει ωσ πλθροφόρθςθ ο εκπαιδευόμενοσ από το πρόγραμμα και που κα καταχωριςει ςτθ 
μνιμθ του για μελλοντικι χριςθ. Οι ςτόχοι ςτο δεφτερο επίπεδο (ικανότθτεσ) είναι «οι 

Διαφορά μεταξφ γενικοφ ςκοποφ ενόσ προγράμματοσ και επιμζρουσ ςτόχων: 
 

«Ο ςκοπόσ ενόσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ είναι μια γενικι διλωςθ προκζςεων, θ οποία μπορεί 
και να μθν αναφζρεται ςτα αναμενόμενα αποτελζςματα με ςαφι και αναλυτικό τρόπο *...+. 
Αντίκετα, ο ςτόχοσ μιασ διδακτικισ ενότθτασ αναφζρεται ςτα επιδιωκόμενα αποτελζςματα τθσ 
διδαςκαλίασ τθσ με ςαφι και αναλυτικό τρόπο» (Γιαννακοποφλου, 2006). 

 

Εκπαιδευτικοί 
Στόχοι 
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δυνατότθτεσ που κα αναπτφξει ο εκπαιδευόμενοσ μετά τθ λιξθ του προγράμματοσ, ϊςτε να 
μπορεί να αξιοποιεί τεχνογνωςία, δεξιότθτεσ, προςόντα ι γνϊςεισ που κα τον βοθκιςουν να 
διαχειρίηεται με επιτυχία τόςο τισ οικείεσ όςο και τισ νζεσ επαγγελματικζσ καταςτάςεισ και 
απαιτιςεισ» (Cedefop, 2002). Οι ςτόχοι ςτο τρίτο επίπεδο (ςτάςεισ) είναι «οι αξίεσ και γενικά, 
οι προδιακζςεισ που κα αναπτφξουν ι κα αποκτιςουν οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίεσ κα 
επθρεάηουν τισ προτιμιςεισ και τθ ςυμπεριφορά τουσ για οριςμζνα πρόςωπα, πράγματα ι 
καταςτάςεισ» (Γιαννακοποφλου, 2006). 
 
«Είναι απαραίτθτο όχι μόνο να δθμιουργθκοφν εκπαιδευτικοί ςτόχοι, αλλά και να είναι 
απόλυτα ςαφείσ και ςυγκεκριμζνοι προκειμζνου να μπορζςει ο εκπαιδευτισ να ρυκμίςει 
αναλόγωσ τθ διάρκεια του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και ταυτόχρονα να κακθςυχάςει 
τουσ εκπαιδευομζνουσ, να τουσ βοθκιςει να περιορίςουν τθν αντίςταςι τουσ ςτο καινοφριο 
και ςτθν αλλαγι και να δομιςουν τθν εμπλοκι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διεργαςία» (Courau, 
2000). Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςαφινειασ κατά τθ δθμιουργία εκπαιδευτικϊν ςτόχων θ 
Courau προτείνει οι ςτόχοι να εκφράηονται με τθ χριςθ κατάλλθλων ρθμάτων για το κάκε 
επίπεδο ςτόχων, ενϊ υποςτθρίηει ότι θ φπαρξθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων και ςτα τρία επίπεδα 
κρίνεται απαραίτθτθ προκειμζνου ζνα πρόγραμμα να κεωρθκεί ολοκλθρωμζνο. 

 
Ραραδείγματα κατάλλθλων ρθμάτων παρατίκενται ςτον παρακάτω πίνακα (Courau, 2000): 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΘΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ 

Γνωρίηω Διορκϊνω Ρροςαρμόηομαι 

Καταλαβαίνω Διερευνϊ Αιςκάνομαι 

Ορίηω Χρθςιμοποιϊ Απομυκοποιϊ 

Ρροςδιορίηω Ενεργοποιϊ Εντάςςομαι 

Συγκροτϊ Κάνω Κινθτοποιοφμαι 

Ονομάηω Αλλάηω Ελζγχω 

Αναγνωρίηω Ρλθκτρολογϊ Αποδζχομαι 

Απομνθμονεφω Διαβάηω Συνθγορϊ 

Απαρικμϊ Συντάςςω Συνεργάηομαι 

Καταγράφω Εφαρμόηω Ρείκομαι 

Ρεριγράφω Ρραγματοποιϊ Αμφιςβθτϊ 

Δθλϊνω Συγκρίνω Ρροωκϊ 

Διακρίνω Αντιδιαςτζλλω Κρίνω 

Σκιαγραφϊ Κατατάςςω Επικυρϊνω 

Αναπαράγω Εξετάηω Διαπραγματεφομαι 

Διατυπϊνω Ρροβλζπω Διερωτϊμαι 

Ταυτοποιϊ Οργανϊνω  

Εκφράηω υκμίηω  

 
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 

 

Επανερχόμαςτε ςτθν προθγοφμενθ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα που περιγράψατε. Με όςα 
αναφζραμε ιδθ για τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ 
α) Ροιόν κα περιγράφατε ωσ τον κφριο εκπαιδευτικό ςασ ςτόχο; 
β) Επανεξετάςτε τον τίτλο που κα δίνατε ςτθν εκπαιδευτικι ςασ δραςτθριότθτα ϊςτε να 
ανταποκρίνεται ςτον παραπάνω ςτόχο. 
γ) Ρϊσ κα αναλφατε το βαςικό ςασ εκπαιδευτικό ςτόχο ςτουσ τρεισ άξονεσ: γνϊςεισ, ικανότθτεσ, 
ςτάςεισ; 
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Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςυμβολαίου 
 
Οι ενιλικεσ εκπαιδευόμενοι διακζτουν ζνα ςφνολο ιδεϊν και απόψεων για το τι είναι 
μάκθςθ, πϊσ αυτι λαμβάνει χϊρα και με ποιο τρόπο επικοινωνοφν με τουσ υπόλοιπουσ 
εκπαιδευόμενουσ ωσ μζλθ μιασ ομάδασ (Jarvis, 2004). Ο εκπαιδευτισ επίςθσ διακζτει τα δικά 
του γνωςτικά μοντζλα αναφορικά με τθν επικοινωνία με τουσ υπόλοιπουσ, τθ λειτουργία μιασ 
ομάδασ και τισ μεκόδουσ που κα ακολουκιςει για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ του (Κόκκοσ, 1999). 
Οι διαφορετικζσ αντιλιψεισ πολλϊν ανκρϊπων για ζνα κοινό κζμα, ςτο οποίο καλοφνται να 
ςυνεργαςτοφν, δθμιουργεί τθν ανάγκθ καταςκευισ ενόσ ςυςτιματοσ κοινά αποδεκτϊν 
κανόνων, για το πϊσ κα ςυνυπάρξουν και κα ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ του ςκοποφ τουσ. 
Αυτι είναι και θ πιο βαςικι λειτουργία του ςυμβολαίου μάκθςθσ μζςα ςε μια ομάδα: Η 
εφρεςθ αποδεκτϊν όρων και ςτθ ςυνζχεια θ τιρθςι τουσ από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. 
 
Εκτόσ όμωσ από το προαναφερόμενο πλεονζκτθμα του ςυμβολαίου, επιπλζον κετικά ςτοιχεία 
είναι: 

 Θ καλλιζργεια τθσ αίςκθςθσ τθσ ομάδασ και του «ανικειν» ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, που 
ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία δεςμϊν μεταξφ τουσ. 

 Θ αποφυγι λακϊν ι παραλείψεων από τθν πλευρά του εκπαιδευτι, αναφορικά με τθ 
διδακτζα φλθ και τθν ακολουκία των εκπαιδευτικϊν ενοτιτων. 

 Θ διερεφνθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και των προςδοκιϊν των εκπαιδευομζνων, 
ϊςτε να αντιςτοιχθκεί αυτό που προςφζρεται με αυτό που αποτελεί αίτθμα τθσ ομάδασ. 

 Θ εξαςφάλιςθ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ, του ςεβαςμοφ και τθσ αποδοχισ τθσ 
διαφορετικότθτασ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ομάδασ. 

 Θ οριοκζτθςθ ςτθ ςυμπεριφορά των ςυμμετεχόντων, μζςω τθσ δζςμευςθσ για τιρθςθ και 
αποδοχι των κανόνων. 

 Θ οριοκζτθςθ των εκπαιδευομζνων ωσ προσ τουσ λειτουργικοφσ κανόνεσ που ςυντελοφν 
ςτθ βιωςιμότθτα τθσ ομάδασ (ϊρεσ ζναρξθσ-λιξθσ, μακθςιακοί ςτόχοι, κ.ά.). 

 
Λόγω των προαναφερόμενων, ο εκπαιδευτισ ςυνδιαμορφϊνει το περιεχόμενο του 
ςυμβολαίου με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα και ηθτάει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ. 
 
Ποια ςθμεία πρζπει ωςτόςο να προβλεφκοφν για να είναι χρθςτικό το εκπαιδευτικό 
ςυμβόλαιο; 
 
Ο εκπαιδευτισ από τθν πρϊτθ ςτιγμι που κα ξεκινιςει τθ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ του 
ςυμβολαίου κα ζρκει αντιμζτωποσ με δφο ςυγκεκριμζνουσ περιοριςμοφσ. Ο πρϊτοσ αφορά 
ςτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ (θ χρονικι διάρκεια του προγράμματοσ, θ ςυχνότθτα των 
ςυναντιςεων, θ διάρκεια τθσ κάκε ςυνάντθςθσ και ο χϊροσ) και ο δεφτεροσ ςτισ προςδοκίεσ 
των μελϊν τθσ ομάδασ και ςτισ απόψεισ του εκπαιδευτι (Rogers,1999). Στθν πρϊτθ 
περίπτωςθ ο εκπαιδευτισ ζρχεται αντιμζτωποσ με διαδικαςτικά κζματα που επιλφονται 
εφκολα. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, θ διαχείριςθ είναι πιο ςφνκετθ, αλλά ςυνικωσ θ λφςθ 
δίνεται μζςα από το εκπαιδευτικό ςυμβόλαιο. Εξάλλου, όπωσ προαναφζρκθκε, ζνα από τα 
πλεονεκτιματά του είναι θ ανίχνευςθ των προςδοκιϊν των εμπλεκόμενων πλευρϊν. 
 
χεδιαςμόσ του εκπαιδευτικοφ ςυμβολαίου 
 
Το πρϊτο βιμα για τθ δθμιουργία του ςυμβολαίου μάκθςθσ είναι ο ςχεδιαςμόσ του. 
Σφμφωνα με το Rogers (1999), το ςυμβόλαιο πρζπει να περιζχει τουλάχιςτον τα παρακάτω 
ςτοιχεία: 

 Σε τι αναφζρεται το πρόγραμμα 

 Ροιο είναι το κζμα του 
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 Τι κα καλφψει και ςε ποιο επίπεδο 

 Ροια είναι θ μορφι του προγράμματοσ 

 Ρόςο κα διαρκζςει και ποια κα είναι θ ςυχνότθτα και θ διάρκεια των ςυναντιςεων 

 Τι είδουσ εργαςίεσ κα απαιτθκοφν ςτισ ςυναντιςεισ ι ςτθ διάρκεια των ςυναντιςεων τθσ 
ομάδασ 

 
Ο εκπαιδευτισ μπορεί να αυτοςχεδιάςει και ανάλογα με το ςτόχο τθσ ομάδασ και το προφίλ 
των εκπαιδευομζνων να προςκζςει τα ςτοιχεία εκείνα που κεωρεί ότι κα βοθκιςουν ςτον 
προςανατολιςμό τθσ ομάδασ του. 
 
Η δθμιουργία του εκπαιδευτικοφ ςυμβολαίου 
 
Στθ ςυνζχεια ο εκπαιδευτισ για να προχωριςει ςτθ δθμιουργία του ςυμβολαίου μπορεί να 
ακολουκιςει τα εξισ βιματα: 

 Αρχικά ενθμερϊνει τα μζλθ τθσ ομάδασ για το τι είναι το ςυμβόλαιο, ποιο είναι το 
περιεχόμενό του και ςε τι κα τουσ βοθκιςει ωσ ομάδα. 

 Διακζτει χαρτόνι ι κόλλεσ χαρτιοφ, χρϊματα, ςτυλό ι μαρκαδόρουσ. 

 Μπορεί να ηθτιςει από τουσ εκπαιδευόμενουσ να γράψουν το όνομά τουσ ι να 
ηωγραφίςουν ζνα ςκίτςο επάνω ςτο χαρτόνι πριν γραφτοφν οι κανόνεσ ι να γράψουν οι 
ίδιοι χειρόγραφα τουσ κανόνεσ. 

 Ενκαρρφνει όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ να ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςι του και ηθτάει τθ 
ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ για τουσ κανόνεσ. 

 Αφοφ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία φροντίηει να αναρτθκεί το ςυμβόλαιο ςε ευκρινζσ 
ςθμείο του χϊρου ςυνάντθςθσ και να παραμείνει εκεί ωσ και τθν τελευταία ςυνάντθςθ 
τθσ ομάδασ. 

 Δεςμεφεται ο ίδιοσ για τθν τιρθςι του και ηθτάει και τθν θκικι δζςμευςθ των μελϊν τθσ 
ομάδασ. 

 
Σο μακθςιακό ςυμβόλαιο δεν αποτελεί «απαράβατθ ςυμφωνία» που δεν μπορεί να 
αλλάξει ςτθ διάρκεια του προγράμματοσ, αν αλλάξουν οι ανάγκεσ των μελϊν τθσ ομάδασ. 
Είναι μια δυναμικι διαδικαςία που εξελίςςεται και βελτιϊνεται όςο εκπαιδευτισ και 
εκπαιδευόμενοι το δοκιμάηουν και διαπιςτϊνουν τα αποτελζςματά του. 
 
 Μζκοδοι διδαςκαλίασ ενθλίκων 

 
Οι βαςικζσ διαφορζσ τόςο ςτισ ανκρωπολογικζσ όςο και ςτισ διδακτικζσ 
προχποκζςεισ ανάμεςα ςτον ανιλικο και τον ενιλικο επιβάλλουν τθ χριςθ 
διαφορετικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ. Η εκπαίδευςθ ενθλίκων διαφζρει 
ουςιαςτικά από τθν εκπαίδευςθ των ανθλίκων και ωσ εκ τοφτου θ χριςθ 
ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων μεκόδων του ςχολείου, θ οποία ιταν ςυνικθσ 
παλαιότερα, αποδείχκθκε αν όχι ακατάλλθλθ, αλυςιτελισ. Για το λόγο αυτό 
τα τελευταία χρόνια υπάρχει ςθμαντικι μετακίνθςθ από τισ παραδοςιακζσ 
μεκόδουσ διδαςκαλίασ προσ τθν εφαρμογι ιδιαίτερων μεκόδων διδαςκαλίασ 
για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. 
 
Οι μζκοδοι αυτζσ κατατάςςονται ςε τρεισ γενικζσ κατθγορίεσ, οι οποίεσ αναφζρονται 
ακολοφκωσ: 
 
 
 
 

Οι Μζκοδοι 
Διδαςκαλίασ 
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Μζκοδοι παρουςίαςθσ 
 
Οι μζκοδοι αυτζσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν παρουςίαςθ τθσ φλθσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ από τθν 
πλευρά του εκπαιδευτι. Στθν κατθγορία αυτι ανικουν θ διάλεξθ του εκπαιδευτι, θ ειςιγθςθ 
του εκπαιδευομζνου, θ επίδειξθ κλπ. Το πιο κετικό τουσ ςτοιχείο είναι θ δυνατότθτα 
γριγορθσ και ολοκλθρωμζνθσ ενθμζρωςθσ. Σε ςχετικά ςφντομο χρονικό διάςτθμα δθλαδι 
μπορεί να γίνει θ μεταβίβαςθ ενόσ μεγάλου μζροσ γνϊςεων. Το πιο αρνθτικό τουσ ςτοιχείο 
είναι το γεγονόσ ότι δφςκολα κζτουν ςε ενζργεια τθν κριτικι ςκζψθ των εκπαιδευομζνων και 
τθ ςυςχζτιςθ του αντικειμζνου διδαςκαλίασ με άλλα περιεχόμενα και άλλεσ γνϊςεισ, ενϊ 
ελλοχεφει ανά πάςα ςτιγμι ο κίνδυνοσ τθσ πακθτικότθτασ των εκπαιδευομζνων. Γενικότερα ο 
κίνδυνοσ αυτόσ ελλοχεφει ςε όλεσ τισ μεκόδουσ που δεν είναι ενεργθτικζσ και δεν επιτρζπουν 
ςτον εκπαιδευόμενο να ςυμμετζχει ςτθ διεργαςία τθσ μάκθςθσ. 
 
Επειδι, οι μζκοδοι αυτζσ είναι από τθ φφςθ τουσ προςανατολιςμζνεσ ςτθν φλθ διδαςκαλίασ, 
κρίνεται ςκόπιμο να ςυμπλθρϊνονται με τισ μεκόδουσ τθσ δεφτερθσ κατθγορίασ, ϊςτε να 
τίκενται ςε λειτουργία οι διαδικαςίεσ ςκζψθσ, θ επεξεργαςία και θ οικειοποίθςθ των 
περιεχομζνων από τθν πλευρά των εκπαιδευομζνων. Θ κυριότερθ μζκοδοσ τθσ κατθγορίασ 
αυτισ είναι θ διάλεξθ (ειςιγθςθ), μια μζκοδοσ θ οποία χρθςιμοποιείται ςτθ διδαςκαλία τόςο 
τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ όςο και τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Οι περιςςότερεσ εκδθλϊςεισ τθσ 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτθρίηονται ςτθ διάλεξθ. Θ προτίμθςι τθσ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι 
επιτρζπει ςτον εκπαιδευτι να παρουςιάςει το μάκθμα ςε ζνα μικρό ι μεγάλο ακροατιριο. 
Ωςτόςο, όπωσ κα δοφμε και παρακάτω, δζχεται και ζντονεσ κριτικζσ, κυρίωσ διότι αδυνατεί 
να δραςτθριοποιιςει τα κίνθτρα για μάκθςθ, ιδιαίτερα αν οι ςυμμετζχοντεσ δεν ζχουν τθν 
ευκαιρία να ςυηθτιςουν τα βαςικά τθσ ςθμεία.  
 
Μζκοδοι κακοδιγθςθσ 
 
Είναι οι μζκοδοι, οι οποίεσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν από κοινοφ επεξεργαςία των περιεχομζνων 
από τον εκπαιδευτι και τουσ εκπαιδευόμενουσ. Ο εκπαιδευτισ οργανϊνει και δομεί το 
πρόγραμμα κατά τζτοιον τρόπο, ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι με μεγάλο μζροσ κακοδθγοφμενθσ 
αυτενζργειασ να οδθγοφνται ςτθν επίτευξθ μιασ ςειράσ προδιαγεγραμμζνων ςτόχων. Στθν 
κατθγορία αυτι ανικουν θ εξελικτικι ερωτθματικι μζκοδοσ, θ ςυηιτθςθ, το παιχνίδι ρόλων, 
οι ομαδικζσ εργαςίεσ κλπ. 
 
Το βαςικό πλεονζκτθμα των μεκόδων αυτϊν ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι προκφπτουν κοινωνικζσ 
ςχζςεισ και επαφζσ, καλλιεργείται θ επικοινωνία και οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ εκπαιδευτι 
και εκπαιδευομζνων μεταξφ τουσ και δθμιουργοφνται ςτον κακζνα νζοι τρόποι ςκζψθσ και 
νζεσ προοπτικζσ μάκθςθσ. Δίνεται θ δυνατότθτα λοιπόν ςτον εκπαιδευόμενο να ςκζπτεται και 
να ςτοχάηεται γφρω από απόψεισ του ίδιου και των άλλων, αλλά και να παίρνει κζςθ και να 
διατυπϊνει τθν άποψι του, για να μπορεί να ςυμμετζχει ενεργά ςτθ διδαςκαλία. Ο ρυκμόσ 
διδαςκαλίασ προςαρμόηεται ςτθν ομάδα, θ ευελιξία τθσ διδαςκαλίασ είναι εξαςφαλιςμζνθ 
και ο εκπαιδευόμενοσ ζχει πολλζσ και καλζσ δυνατότθτεσ ανατροφοδότθςθσ. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο είναι ςε κζςθ να αντιδράςει γριγορα ςε αδυναμίεσ, αςάφειεσ και δυςκολίεσ τόςο τθσ 
ομάδασ όςο και μεμονωμζνων εκπαιδευόμενων και να παρζμβει εγκαίρωσ, ϊςτε να 
αποτρζψει ανεπικφμθτθ πορεία ι ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ κατά τθ διδαςκαλία. Γενικότερα, οι 
ςυγκεκριμζνεσ μζκοδοι προςανατολίηονται ςτθν καλλιζργεια του ςτοχαςμοφ και τθσ κριτικισ 
ςκζψθσ των εκπαιδευόμενων. 
 
Οι μζκοδοι αυτζσ είναι ςαφϊσ πιο απαιτθτικζσ για τον εκπαιδευτι, από τον οποίο αναμζνεται 
να ενεργοποιιςει κατά το δυνατόν όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα, να κατευκφνει 
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τθ διδαςκαλία, ζτςι ϊςτε να μποροφν να επιτευχκοφν οι διδακτικοί ςτόχοι και οι ςτόχοι 
μάκθςθσ, εμφανιηόμενοσ παράλλθλα ωσ ιςότιμοσ εταίροσ και όχι ωσ αρχθγόσ.  
 
Μια ςθμαντικι μζκοδοσ τθσ κατθγορίασ αυτισ είναι θ ςυηιτθςθ, διάφορεσ μορφζσ τθσ 
οποίασ προτιμϊνται ωσ μζκοδοσ διδαςκαλίασ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων τόςο από τουσ 
εκπαιδευτζσ όςο και από τουσ εκπαιδευόμενουσ, καλό δε είναι να ςυνοδεφεται πάντα από 
υποςτθρικτικό υλικό, όπωσ φωτοτυπίεσ, βίντεο κλπ. Ωςτόςο, πρζπει να επιςθμανκεί ότι «θ 
ςυηιτθςθ μπορεί εφκολα να εκφυλιςκεί ςε μια δραςτθριότθτα χωρίσ ςτόχουσ. Για το λόγο 
αυτό πρζπει να είναι κακοριςμζνοσ ο ςκοπόσ τθσ ομάδασ, πριν να χρθςιμοποιθκεί ωσ 
μζκοδοσ διδαςκαλίασ» (βλ. περιςςότερα Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2000). 

 
Μζκοδοι ανακάλυψθσ 
 
Οι μζκοδοι αυτζσ βοθκοφν τουσ εκπαιδευόμενουσ να ακολουκοφν μια διαδικαςία 
πνευματικισ και νοθτικισ εξερεφνθςθσ, κυρίωσ με αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ, αλλά και με 
διάφορεσ μορφζσ παιχνιδιοφ. Οι μζκοδοι αυτζσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν ατομικι επεξεργαςία 
του υλικοφ από κάκε εκπαιδευόμενο, δθλαδι όχι ςτθν ομαδικι, αλλά ςτθν ατομικι μάκθςθ. 
Στθν ομάδα των μεκόδων αυτϊν ανικουν οι ατομικζσ εργαςίεσ, οι αςκιςεισ επανάλθψθσ, θ 
αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ κλπ. Χαρακτθριςτικά των μεκόδων αυτϊν είναι θ άςκθςθ 
ικανοτιτων και δεξιοτιτων, θ απόκτθςθ αςφάλειασ από τθν πλευρά των εκπαιδευομζνων 
κατά τθν επαφι τουσ με ότι ζχουν μάκει, θ πρακτικι άςκθςθ και θ μεταβίβαςθ τθσ μάκθςθσ. 
 
Το κφριο μειονζκτθμα των μεκόδων αυτϊν είναι το γεγονόσ ότι πολλζσ φορζσ λειτουργοφν 
κατά τρόπο μθχανιςτικό, δίνουν ελάχιςτα ι κακόλου ερεκίςματα για ςκζψθ και δεν 
προωκοφν τθν επικοινωνία και τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ μεταξφ των εκπαιδευομζνων. Επίςθσ, 
ατομικζσ δυςκολίεσ μάκθςθσ είναι πολφ δφςκολο να εντοπιςκοφν.  
 
Οι μζκοδοι αυτζσ είναι από τθ φφςθ τουσ προςανατολιςμζνεσ ιςχυρά ςτθν άςκθςθ και τθν 
επανάλθψθ και ζχουν ωσ βάςθ τουσ τθν αυτενζργεια και τθ διάκεςθ κάκε εκπαιδευόμενου να 
εργαςκεί μόνοσ του. Ρρζπει ωςτόςο οι αςκιςεισ να είναι ςφντομεσ, να γίνονται ςε μικρά 
βιματα και να αναφζρονται πάντα ςε ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ και περιοχζσ γνϊςεων. Τα 
λάκθ πρζπει να διορκϊνονται αμζςωσ, διότι είναι πολφ δφςκολο να απαλειφκεί κάτι 
λανκαςμζνο, το οποίο ζχει παγιωκεί με τθν άςκθςθ.  

 

 
 
Συνοψίηοντασ, οφείλουμε να ςθμειϊςουμε ότι θ εκπαίδευςθ ενθλίκων οφείλει να ζχει ωσ 
επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει βζβαια ότι παραγκωνίηουμε τον 
εκπαιδευτι, ο οποίοσ διαδραματίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν οργανωμζνθ μάκθςθ. 

 

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι θ ςειρά παρουςίαςθσ των τριϊν ομάδων μεκόδων δεν υποδθλϊνει 
ιεραρχικι κατάταξθ. Πλεσ οι μζκοδοι είναι χριςιμεσ και ςυμβάλλουν ςτθν επιτυχία τθσ 
διδαςκαλίασ. Οφτε εφαρμόηονται βεβαίωσ ξεχωριςτά και μεμονωμζνα και με ςυγκεκριμζνθ 
κακοριςμζνθ ςειρά. Θ εφαρμογι τουσ εξαρτάται από τθ φφςθ των περιεχομζνων διδαςκαλίασ, από 
τθ διδακτικι περίςταςθ και από τθν ομάδα των εκπαιδευομζνων. Για παράδειγμα, μια διάλεξθ 
μπορεί να ςυμπλθρϊνεται από μια ςυηιτθςθ ι μια ςυηιτθςθ ςτο χϊρο διδαςκαλίασ μπορεί να 
ολοκλθρϊνεται με μια ςυνοπτικι ειςιγθςθ. Ο ςυνδυαςμόσ διαφόρων μεκόδων αποδεικνφεται 
πολφ αποτελεςματικόσ, ιδιαίτερα ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, διότι δραςτθριοποιεί τα κίνθτρα 
μάκθςθσ των ενθλίκων και αποφεφγεται θ μονοτονία, θ οποία ςυνικωσ τουσ κουράηει. 
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 Τεχνικζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων 

 
Ρριν προχωριςουμε ςτθν αναλυτικι περιγραφι των εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν 
που προωκοφν τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι κρίνεται ςκόπιμο να γίνει μια 
εννοιολογικι διάκριςθ μεταξφ των εννοιϊν «εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ» και 
«εκπαιδευτικζσ μζκοδοι». Η ζννοια τθσ μεκόδου είναι ευρφτερθ τθσ τεχνικισ. 
Η τεχνικι είναι ζνα ςυγκεκριμζνο παιδαγωγικό «εργαλείο», δθλαδι είναι το 
μζςο με το οποίο εφαρμόηεται θ εκπαιδευτικι μζκοδοσ. Θ μζκοδοσ αποτελεί 
ζνα ςφνολο αρχϊν και προδιαγραφϊν του τρόπου εκπαίδευςθσ και, ςυνικωσ, 
για να εφαρμοςτεί χρθςιμοποιεί διάφορεσ τεχνικζσ. 
 
Για τθν ζννοια «εκπαιδευτικι μζκοδοσ» δεν ζχει επικρατιςει μια ςυγκεκριμζνθ ορολογία που 
να προωκεί τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι. Μερικζσ από τισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ είναι: α) οι 
ςυμμετοχικζσ μζκοδοι που αναπτφςςουν τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ του εκπαιδευτι και του 
εκπαιδευόμενων, όπωσ είναι θ ςυηιτθςθ, β) οι ευρετικζσ μζκοδοι κατά τισ οποίεσ οι 
εκπαιδευόμενοι εκπονοφν εργαςίεσ και ανακαλφπτουν τθ γνϊςθ (π.χ. αςκιςεισ, μελζτεσ κα.), 
γ) οι ερωτθματικζσ μζκοδοι που βοθκοφν τον εκπαιδευόμενο να ανακαλφψει αυτό που κζλει 
να διδάξει ο εκπαιδευτισ, δ) οι ενεργθτικζσ μζκοδοι, που ςυνδυάηουν τθν πράξθ με το λόγο 
και ε) οι μζκοδοι εξερεφνθςθσ και εφαρμογισ (Κόκκοσ, 1999).  

 

 
 
«Ενεργθτικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ κεωροφνται εκείνεσ που αναπτφςςουν τθν 
αλλθλεπίδραςθ του εκπαιδευτι και των εκπαιδευομζνων (αλλά και των εκπαιδευομζνων 
μεταξφ τουσ) και που δίνουν ςτουσ τελευταίουσ πθγζσ ϊςτε να αναηθτοφν πλθροφορίεσ, να 
αναπτφςςουν τθν κριτικι τουσ ικανότθτα, να επεξεργάηονται λφςεισ, να μακαίνουν 
πράττοντασ» (Κόκκοσ, 1999). 
 
Για να μπορζςει, λοιπόν, ο εκπαιδευτισ να ανταποκρικεί αποτελεςματικά ςτο ρόλο του 
χρειάηεται να εφαρμόςει μια ποικιλία εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν που ενιςχφουν τθν ενεργθτικι 
ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων με διάφορουσ τρόπουσ, δίνοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα να 
παράγονται άμεςα εμπειρίεσ. 
 
Προδιαγραφζσ 
 
Αρκετοί μελετθτζσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ζχουν επικεντρωκεί ςτθν 
προςπάκεια να προςδιοριςτεί αν οι προδιαγραφζσ τθσ ενεργθτικισ 
εκπαίδευςθσ και οι τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται από τον εκπαιδευτι ζχουν 
ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι αποτελεςματικζσ και κατάλλθλεσ. Οι 
προδιαγραφζσ που κα εξεταςτοφν αφοροφν, αφενόσ, το ςτάδιο του 
ςχεδιαςμοφ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και των ενεργθτικϊν 
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και, αφετζρου, το ςτάδιο τθσ υλοποίθςισ 
τουσ. 
 
Ζνα από τα ςθμαντικότερα ςθμεία των μελετϊν αυτϊν αφορά το περιεχόμενο που επιλζγεται 
να διδαχκεί. Ο Silberman (1998) αναφζρει ότι, «ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, όταν 
ςχεδιάηουμε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ζχουμε τθν τάςθ να εντάςςουμε ςε αυτό όςα 

Οι εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ είναι το ςφνολο των δραςτθριοτιτων που βοθκοφν τον εκπαιδευτι να 
επιτφχει τουσ επί μζρουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ, ενεργοποιϊντασ τουσ εκπαιδευόμενουσ 
καλφπτοντασ τισ εκπαιδευτικζσ τουσ ανάγκεσ. 

 

Ειςαγωγικζσ 
Ραρατθριςεισ 
για τισ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ 
Εκπαιδευτικϊν 

Τεχνικϊν 
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περιςςότερα ςτοιχεία μποροφμε, χωρίσ να επικεντρϊνουμε ςε αυτό που είναι πραγματικά 
χριςιμο». Ο ίδιοσ τονίηει ότι «τα προγράμματα εκπαίδευςθσ που προωκοφν τθν ενεργθτικι 
μάκθςθ πρζπει να εςτιάηουν ςτα πραγματικά κρίςιμα ςθμεία, ϊςτε να υπάρχει ο 
απαραίτθτοσ χρόνοσ για τον εκπαιδευτι να ςχεδιάςει δραςτθριότθτεσ που κα βοθκιςουν 
τουσ εκπαιδευόμενουσ να χτίςουν τθ γνϊςθ που χρειάηονται». Αυτό που χαρακτθρίηει τθν 
Ενεργθτικι Εκπαίδευςθ δεν είναι ςίγουρα θ ποςότθτα του περιεχομζνου που μπορεί να 
μεταδϊςει ο εκπαιδευτισ ςτον εκπαιδευόμενο, αλλά αντίκετα θ δυνατότθτα για μάκθςθ ςε 
βάκοσ. Για το λόγο αυτό, θ επιλογι του περιεχομζνου πρζπει να γίνεται με ιδιαίτερθ προςοχι 
εφόςον είναι πολφ πικανό να αποδειχκεί κρίςιμθ εμπειρία για τον εκπαιδευόμενο. 
 
Μια ακόμθ προχπόκεςθ αφορά τθν ποικιλία των τεχνικϊν και των προςεγγίςεων αλλά και 
τθν ιςορροπία αυτϊν. Θ ενεργθτικι εκπαίδευςθ κατά τον Siberman (1998) εμπεριζχει μια 
τριπλι επιδίωξθ ςτόχων: «επιδιϊκει να ενκαρρφνει ςυμπεριφορζσ, να αναπτφξει ικανότθτεσ 
και να προωκιςει τθν κατανόθςθ των κεωρθτικϊν μοντζλων και των ιδεϊν που βρίςκονται 
πίςω από αυτά». Κα πρζπει λοιπόν να δίνεται βάροσ και ςτισ τρεισ αυτζσ πτυχζσ αν κζλουμε 
να ζχουμε αποτελεςματικι εκπαίδευςθ. Θ επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ κακίςταται εφικτι αν ο 
εκπαιδευτισ μπορεί να ςυνδυάςει μια γκάμα τεχνικϊν, βάςει βζβαια των απαραίτθτων 
προδιαγραφϊν τουσ (τισ οποίεσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια), προκειμζνου να δϊςει ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ τθν ευκαιρία να ζρκουν ςε επαφι και με τισ τρεισ πτυχζσ που αναφζρκθκαν 
παραπάνω. Συγκεκριμζνα, αν ο εκπαιδευτισ ςχεδιάςει ζνα πρόγραμμα γεμάτο από 
δραςτθριότθτεσ, χωρίσ να ζχει μεριμνιςει για τα απαραίτθτα «διαλείμματα» ςυηιτθςθσ και 
ςτοχαςμοφ, δεν βοθκά τουσ εκπαιδευόμενουσ να προλάβουν να επεξεργαςτοφν τισ 
πλθροφορίεσ που λαμβάνουν από τισ εμπειρίεσ που βιϊνουν και τθν αλλθλεπίδραςθ που 
ζχουν με τα υπόλοιπα άτομα. Επιπλζον, θ ςυνεχισ δράςθ είναι ςίγουρο πωσ κα κουράςει τθν 
εκπαιδευτικι ομάδα. Επίςθσ, ιδιαίτερο ςθμείο που αφορά ςτο ςυνολικό ςχεδιαςμό του 
προγράμματοσ είναι και θ επιλογι των δραςτθριοτιτων ανάλογα με τθ δυςκολία που 
εμπεριζχουν για τουσ εκπαιδευόμενουσ, θ οποία κα πρζπει να αυξάνεται ςταδιακά και με 
τζτοιο τρόπο ϊςτε να ακολουκεί τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ (Jarvis, 1999). 
 
Οι τεχνικζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν, π.χ. παιχνίδια ρόλων, μελζτεσ περιπτϊςεων, 
προςομοιϊςεισ κ.λπ., κα πρζπει «να αναφζρονται ςε πραγματικά περιςτατικά ι ςε 
περιςτατικά που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθ ηωι και τα ενδιαφζροντα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
εκπαιδευτικισ ομάδασ» (Silberman, 1998). Αυτό ςθμαίνει ότι μια λανκαςμζνθ επιλογι 
ιςτορίασ - που μπορεί να είναι άςχετθ με τα ενδιαφζροντα των εκπαιδευομζνων, ιδιαίτερα 
πολφπλοκθ ι πολφ απλοϊκι - μπορεί να μειϊςει το ενδιαφζρον για ςυμμετοχι και δράςθ και 
άρα να μθν οδθγιςει ςτα αναμενόμενα αποτελζςματα. Χαρακτθριςτικά ο Μπακιρτηισ (2002) 
αναφζρει ότι θ μάκθςθ προχποκζτει το ενδιαφζρον. Αν ο εκπαιδευόμενοσ δεν ζχει λόγο να 
μάκει κάτι, δεν κα αποκτιςει καμία γνϊςθ. Βζβαια, το γεγονόσ αυτό ςυνδζεται πολφ ςτενά 
με τισ προςδοκίεσ αλλά και τισ πολλαπλζσ υποχρεϊςεισ των ενθλίκων. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ 
γίνονται απαιτθτικοί και επικυμοφν να καταλαβαίνουν άμεςα ςε τι ακριβϊσ αναφζρεται αυτό 
που πράττουν και τι είναι αυτό που κα αποκομίςουν ενϊ παράλλθλα κα ικελαν τθν 
καινοφρια γνϊςθ άμεςα διακζςιμθ προσ χριςθ. Θ εμπειρία που βιϊνει κάποιοσ μζςα ςτθν 
αίκουςα αποκτά αλθκινι αξία όταν αυτι ςυνδζεται με τισ κακθμερινζσ εμπειρίεσ των 
εκπαιδευομζνων. «Θ πραγματικι εμπειρία εμπεριζχει το βακφ ςυναίςκθμα του ατόμου που 
τθν ζχει βιϊςει, γεγονόσ που το κακιςτά ικανότερο ςτο να τθ μοιραςτεί με ζναν 
ςυνεκπαιδευόμενο ο οποίοσ ζχει βιϊςει μια παρόμοια εμπειρία» (Mintzberg, 2005). Ζτςι 
λοιπόν είναι απαραίτθτο ο εκπαιδευτισ να ςχεδιάηει δραςτθριότθτεσ που να αναφζρονται 
άμεςα ςτισ ανάγκεσ και ςτθν πραγματικότθτα των εκπαιδευομζνων του και πρζπει να 
επιλζγει «ςοφά» τισ ιςτορίεσ που κα χρθςιμοποιιςει ωσ παραδείγματα. 
 
Ο τρόποσ, άλλωςτε, με τον οποίο ςχεδιάηονται οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και το 
αποτζλεςμα που αναμζνετε να επιτευχκεί με αυτζσ ςχετίηεται άμεςα με τουσ εκπαιδευτικοφσ 
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ςτόχουσ. Σφμφωνα με τον Jarvis (1999) «για να είναι επιτυχθμζνεσ οι εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ ενεργθτικισ εκπαίδευςθσ κα πρζπει να ζχουν διατυπωκεί οι ςτόχοι με 
ιδιαίτερθ προςοχι». Θ φάςθ τθσ ςτοχοκεςίασ γίνεται ακόμθ πιο ςθμαντικι αν 
ςυνυπολογιςτεί το γεγονόσ ότι οι εκπαιδευόμενοι ζρχονται ςτθν εκπαίδευςθ με 
ςυγκεκριμζνεσ ςυνικωσ προςδοκίεσ για τα αποτελζςματα από τθ ςυμμετοχι τουσ (όπωσ 
είδαμε παραπάνω), οι οποίεσ μπορεί να διαφζρουν μεταξφ τουσ, αλλά και από τουσ 
αντικειμενικοφσ ςτόχουσ του προγράμματοσ. Τόςο ο εκπαιδευτισ όςο και θ εκπαιδευτικι 
ομάδα κα πρζπει να γνωρίηουν και να είναι προετοιμαςμζνοι για το προςδιοριςμζνο 
αποτζλεςμα τθσ κάκε δραςτθριότθτασ. Ζτςι μόνο κα νιϊκουν αςφαλείσ για ότι νζο χρειαςτεί 
να δοκιμάςουν. Βζβαια, κατά τον Rogers (1999), «ανεξάρτθτα από το γεγονόσ ότι πρζπει να 
γίνει πολφ καλι προετοιμαςία από τθν πλευρά του εκπαιδευτι για τουσ ςτόχουσ που ζχουν 
τεκεί, μπορεί τα πραγματικά αποτελζςματα τθσ διεργαςίασ να είναι πολφ διαφορετικά από 
τισ προςδοκίεσ του εκπαιδευτι ι των εκπαιδευομζνων, (επειδι θ μακθςιακι κατάςταςθ είναι 
μια δυναμικι ςχζςθ που αναπτφςςεται ανάμεςα ςτον εκπαιδευτι, τουσ εκπαιδευόμενουσ και 
τθ κεματολογία). Κα πρζπει λοιπόν όλοι να ζχουν επίγνωςθ τθσ πικανότθτασ απρόβλεπτων 
αποτελεςμάτων». 
 
Ραράλλθλα, μζςα από το βίωμα νζων εμπειριϊν ι τθν ανάκλθςθ παλαιότερων υπάρχει θ 
πικανότθτα να προκλθκοφν αρνθτικά ςυναιςκιματα ι ςυγκροφςεισ, που μπορεί να 
εμποδίςουν αντί να προωκιςουν τθ μάκθςθ. Για το λόγο αυτό, μια από τισ βαςικότερεσ 
προδιαγραφζσ είναι ο εκπαιδευτισ να είναι ιδιαίτερα προετοιμαςμζνοσ και ενθμερωμζνοσ 
για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα του, ϊςτε να επιλζξει τζτοιεσ εμπειρίεσ και 
δραςτθριότθτεσ που να μθν τουσ φζρουν ςε δυςχερι κζςθ. Κα πρζπει πάντωσ να ζχει και τισ 
κατάλλθλεσ γνϊςεισ που κα τον βοθκοφν να χειρίηεται τζτοιεσ καταςτάςεισ ενϊ όςο πιο 
ζμπειροσ είναι ζνασ εκπαιδευτισ τόςο πιο εφκολα κα μπορζςει να διαχειριςτεί τυχόν 
απρόβλεπτεσ καταςτάςεισ. Από τθν άλλθ, για να είναι παραγωγικι θ εργαςία ςε ομάδεσ, ο 
εκπαιδευτισ κα πρζπει να ζχει προετοιμάςει τουσ ςυμμετζχοντεσ για τθ μζκοδο τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ο χρόνοσ ξοδεφεται άςκοπα όταν οι εκπαιδευόμενοι 
δεν ςυμφωνοφν ι δεν ξζρουν τι πρζπει να κάνουν. Επειδι μάλιςτα «οι ενιλικοι 
εκπαιδευόμενοι δεν είναι ςυνθκιςμζνοι να πράττουν και θ εμπειρία τουσ ςτθν εκπαίδευςθ 
είναι κυρίωσ πακθτικι» (Knowles κά., 1998), χρειάηεται οι οδθγίεσ που τουσ δίνονται για τθν 
υλοποίθςθ μιασ άςκθςθσ να είναι ξεκάκαρα διατυπωμζνεσ. Άλλωςτε, όπωσ επιςθμάνκθκε 
παραπάνω, θ ενεργθτικι εκπαίδευςθ εμπεριζχει μια προςπάκεια για αλλαγι και ο φόβοσ για 
τθν αλλαγι αυτι μπορεί να επθρεάςει αρνθτικά τουσ εκπαιδευόμενουσ. Κατά τον Silberman 
(1998) «οι εκπαιδευόμενοι είναι αναγκαίο να είναι ςίγουροι για το τι ακριβϊσ κα πρζπει να 
κάνουν ζτςι ϊςτε να νιϊκουν αςφαλείσ». Οι περιςςότεροι ςυγγραφείσ που αναφζρονται ςτισ 
ενεργθτικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ και περιγράφουν τον αποτελεςματικό τρόπο υλοποίθςισ 
τουσ δεν παραλείπουν να τονίηουν ότι, ςε κάκε περίπτωςθ, είναι απαραίτθτο να δίνονται 
ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ακριβείσ οδθγίεσ για τθν πραγματοποίθςθ των αςκιςεων και των 
ςεναρίων, για να εξαςφαλίηεται θ αποτελεςματικότθτά τουσ. Πλα αυτά, βζβαια, μπορεί να 
ςθμαίνουν περιςςότερο χρόνο προετοιμαςίασ και ςυςτθματικισ δουλειάσ για τον εκπαιδευτι 
πριν από κάκε εκπαιδευτικι διεργαςία. Ρρόκειται, όμωσ, για «μια ιδιαίτερα δθμιουργικι 
διαδικαςία, τοποκετθμζνθ ςε νζο πλαίςιο αναηιτθςθσ και ζρευνασ, που ενκουςιάηει και 
εξελίςςει τον εκπαιδευτι, και ειδικότερα εκείνον που ενδιαφζρεται για τθν ουςιαςτικι 
εφαρμογι του ρόλου του» (Silberman, 1998). 

 
Σε καμία περίπτωςθ, βζβαια, δεν κα πρζπει να αγνοείται από τθν εκπαιδευτικι ομάδα το 
ςτάδιο του αναςτοχαςμοφ και τθσ ςυηιτθςθσ τθσ εμπειρίασ που προθγικθκε. Κάκε φορά που 
εφαρμόηεται μια ενεργθτικι εκπαιδευτικι τεχνικι, ςφμφωνα με τουσ  Jackson  & Caffarella 
(1994) «κα πρζπει να εμπεριζχεται το ςτάδιο κατά το οποίο οι εκπαιδευόμενοι ζχουν τθν 
ευκαιρία να ανακαλφψουν και να ςυνειδθτοποιιςουν τουσ κατάλλθλουσ τρόπουσ με τουσ 
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οποίουσ κα ςκζφτονται, κα αιςκάνονται και κα ςυμπεριφζρονται ςτο μζλλον». Οι 
ςθμαντικότεροι μελετθτζσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων επιςθμαίνουν τθ ςθμαςία του ςταδίου 
τθσ επεξεργαςίασ τθσ εμπειρίασ. Σε περίπτωςθ που ο αναςτοχαςμόσ αγνοείται, «οι 
εκπαιδευόμενοι δεν μποροφν να οριοκετιςουν τι τελικά ζμακαν και τι πζτυχαν με τθν 
ενεργθτικι τεχνικι που εφαρμόςτθκε» (Merriam, & Caffarella, 1999). Ο T.S. Elliot ζγραψε 
κάποτε ςε ζνα από τα ποιιματά του «Βιϊςαμε τθν εμπειρία αλλά χάςαμε το νόθμα» (ςτο 
Mintzberg, 2005). Και ο Mintzberg (2005) είναι κατθγορθματικόσ για τθ ςθμαςία του 
ςτοχαςμοφ ςτθν ενιλικθ μάκθςθ:  
 

«Το να κάνω δεν είναι μάκθςθ, όμωσ το να 
ςτοχάηομαι αυτό που κάνω, είναι!». 

 
Φςτερα από τθν ολοκλιρωςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ οι εκπαιδευόμενοι κα 
επιςτρζψουν και πάλι ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον, π.χ. ςτον εργαςιακό χϊρο, ςτο οποίο κα 
κλθκοφν να εφαρμόςουν τθ νζα γνϊςθ που ζχουν αποκτιςει μζςα από το πρόγραμμα. Ρζρα 
από τθ βαρφτθτα που ζχει το ίδιο το περιβάλλον για το αν κα προςφζρει πρόςφορο ζδαφοσ 
ςτον εργαηόμενο να εφαρμόςει όςα ζμακε, ο Silberman (1998) προτείνει τθ δθμιουργία ενόσ 
ςχεδίου δράςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ. Αυτό κα βοθκιςει τουσ 
εκπαιδευόμενουσ να ςχεδιάςουν με τζτοιο τρόπο τα επόμενα βιματά τουσ ϊςτε να 
αξιοποιιςουν όςα ζμακαν. Κα πρζπει λοιπόν ο εκπαιδευτισ να τουσ εμπλζξει ςε μια 
διαδικαςία ςχεδιαςμοφ νζων κατευκφνςεων αλλά και ςυγκεκριμζνων και ξεκάκαρων ςτόχων. 
Θ ςθμαςία του ςχεδίου δράςθσ τονίηεται και από τουσ Jackson & Caffarella (1994), ςφμφωνα 
με τουσ οποίουσ «είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τουσ εκπαιδευόμενουσ να δοκιμάςουν τελικά 
ςτθν πραγματικι ηωι αυτά που ζμακαν. Μάλιςτα όςο πιο αυκεντικι ιταν θ δραςτθριότθτα 
ςτθν αίκουςα εκπαίδευςθσ τόςο περιςςότερεσ είναι οι πικανότθτεσ να μπορζςει ο 
εκπαιδευόμενοσ να εφαρμόςει όςα ζμακε ςτθν πράξθ». Άλλωςτε και ο Dewey (1997), ςτα 
ςυμπεράςματά του, αναφζρει πωσ κεωρεί δεδομζνο ότι, «για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι τόςο 
των εκπαιδευομζνων όςο και τθσ κοινωνίασ, θ εκπαίδευςθ κα πρζπει να βαςίηεται ςτο βίωμα 
- δθλαδι ςε αυτό που ηει ο εκπαιδευόμενοσ ςτθν πραγματικι ηωι». Είναι λοιπόν κοινϊσ 
αποδεκτό ότι θ πρακτικι άςκθςθ και θ εξάςκθςθ τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ είναι 
κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν πραγματικι επίτευξθ των ςτόχων μιασ εκπαίδευςθσ ενθλίκων.  
 
Ενεργθτικζσ Σεχνικζσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων: είδθ και προδιαγραφζσ 

 
Για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων προτείνονται οι ακόλουκεσ ενεργθτικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ: 
 
 Θ Εμπλουτιςμζνθ Ειςιγθςθ 
 Συηιτθςθ, Ερωτιςεισ-Απαντιςεισ  
 Ο Καταιγιςμόσ Ιδεϊν (Brainstorming)  
 Οι Ομάδεσ Εργαςίασ 
 Θ Μελζτθ Ρερίπτωςθσ 
 Το Ραιχνίδι όλων 
 Θ Ρροςομοίωςθ 
 Θ Επίδειξθ 
 Ρρακτικι Άςκθςθ 
 Θ Συνζντευξθ από Ειδικό 
 Μζκοδοσ Project 
 
Κα δοφμε παρακάτω αναλυτικά τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα κάκε τεχνικισ 
κακϊσ και τισ προδιαγραφζσ τουσ:  

 
 

Είδθ  
Ενεργθτικϊν 

Τεχνικϊν 
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Εμπλουτιςμζνθ Ειςιγθςθ 

 
Συνικωσ θ πρϊτθ εκπαιδευτικι τεχνικι που ζρχεται ςτο μυαλό μασ όταν κάποιοσ μασ 
ρωτιςει ποιεσ τεχνικζσ εφαρμόηουμε ι γνωρίηουμε γενικότερα, είναι θ Ειςιγθςθ. Η Ειςιγθςθ 
είναι θ πιο διαδεδομζνθ τεχνικι εκπαίδευςθσ. Αυτό ςυμβαίνει κυρίωσ γιατί ςτθν Ελλάδα θ 
ειςιγθςθ είναι θ τεχνικι ςτθν οποία ζχουμε παραδοςιακά εκτεκεί (κυρίωσ ωσ 
εκπαιδευόμενοι) περιςςότερο. Στα ςχολικά και φοιτθτικά μασ χρόνια, αλλά και ςυχνά ωσ 
ενιλικοι εκπαιδευόμενοι, θ Ειςιγθςθ και θ κακϋ ζδρασ διδαςκαλία ιταν αυτι που εφάρμοηαν 
οι δάςκαλοι, κακθγθτζσ και «ειςθγθτζσ» μασ. 
 
Δεν είναι τυχαίο ότι θ Ειςιγθςθ είναι θ πιο πολυςυηθτθμζνθ εκπαιδευτικι τεχνικι. Θ 
ειςαγωγι και χριςθ καινοφριων και κυρίωσ πιο ςυμμετοχικϊν τεχνικϊν είχε ωσ αποτζλεςμα 
τθν άςκθςθ κριτικισ διεκνϊσ (Dewey, Kolb, Silberman, Brookfield κτλ.)2 ςτθν τεχνικι τθσ 
Ειςιγθςθσ, αλλά και τον εντοπιςμό τθσ αναγκαιότθτασ να εμπλουτιςτεί - ςτθν περίπτωςθ που 
κρίνεται θ χριςθ τθσ ωσ απαραίτθτθ - με ςυμμετοχικζσ δραςτθριότθτεσ.  
 
Είναι όμωσ θ Ειςιγθςθ θ καταλλθλότερθ τεχνικι για ζνα επιτυχθμζνο πρόγραμμα ενθλίκων; 
Ασ δοφμε οριςμζνεσ απόψεισ κάποιων μελετθτϊν για τθν τεχνικι αυτι:  
 

«Ο διδάςκων που αφιερϊνει πολφ χρόνο ςτθ 
μετάδοςθ καλά δομθμζνων πλθροφοριϊν υποκζτει 
με αιςιοδοξία ότι κακζνασ κα ςυγκρατιςει 
ςθμαντικό μζροσ των πλθροφοριϊν αυτϊν. τθν 
πραγματικότθτα, όμωσ, οι απϊλειεσ είναι μεγάλεσ 
και θ πλθροφορία που δζχεται ο διδαςκόμενοσ είναι 
ςυχνά παραμορφωμζνθ, παρά το γεγονόσ ότι ο 
διδάςκων τθ μετζδωςε με οργανωμζνο τρόπο *...+ 
Κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 
ςυμβαίνει ο εκπαιδευτισ να καταλαμβάνει 
περιςςότερο από το μιςό χρόνο του λόγου. 
Αποτζλεςμα είναι ότι οι κφριοι κερδιςμζνοι τθσ 
εκπαίδευςθσ είναι οι εκπαιδευτζσ». (Noue, D., 
Piveteau, J., 1999) 
  
«Είναι αφελζσ να κεωριςουμε ότι θ μάκθςθ 
προάγεται απλϊσ και μόνο επειδι οριςμζνοι 
ενιλικοι κακοδθγοφνται από ζναν εκπαιδευτι*...+ 
Μια ειςιγθςθ προσ ζνα ακροατιριο ενθλίκων, που 
δεν περιζχει δυνατότθτα για ςυηιτθςθ, χρόνο για 
ερωτιςεισ, ευκαιρία για ςυμμετοχικι διερεφνθςθ 
διαφορετικϊν απόψεων και δεν επιχειρεί να 
διαςυνδζςει τισ εμπειρίεσ των διδαςκομζνων με το 
παρουςιαηόμενο ηιτθμα, είναι ρθχι εκπαιδευτικι 
πρακτικι». (Brookfield, St., 1986) 
 

                                    
2 Σχολιαςμόσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ειςιγθςθσ και τθσ καταλλθλότθτάσ τθσ για τθ μακθςιακι διεργαςία 
ςτουσ ενιλικεσ ςυναντά κανείσ ςτα ζργα των: Dewey, J., (1997), Experience and education, Macmillan, N.Y, Kolb, D., 
(1984), Experiential learning: Experience as the source of learning and development, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 
New Jersey , Brookfield, S., (1986), Understanding and Facilitating Adult Learning, Open University Press, Milton 
Keynes, Silberman, Μ., (1998), Active training: A handbook of techniques, designs, case examples, and tips, 2nd Εd., 
Jossey-Bass, San Francisco. 
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«Οι ειςθγιςεισ επιβαρφνουν τθν ιδθ αδφναμθ 
ικανότθτα βραχυπρόκεςμθσ απομνθμόνευςθσ των 
ενθλίκων. Εκτυλίςςονται με ρυκμό που είναι 
απίκανο να ακολουκθκεί ακόμα και από τθν 
πλειοψθφία ςτθν αίκουςα. Οι ενιλικοι μακαίνουν 
μζςα από τθ ςυμμετοχι και τθν ενεργοποίθςθ, που 
και οι δφο απουςιάηουν από τισ ειςθγιςεισ. Επίςθσ, 
ζρευνεσ ζδειξαν επανειλθμμζνα ότι οι ειςθγιςεισ 
είναι φτωχι μζκοδοσ για το μεταςχθματιςμό των 
ςτάςεων *…+ Επίςθσ, θ ανατροφοδότθςθ είναι 
δφςκολθ. Από τθ ςτιγμι που αρχίηετε να επιδίδεςτε 
ςτθν παρουςίαςθ ενόσ κζματοσ που ςασ αρζςει, 
είναι εφκολο να μθν μπορείτε κακόλου να 
αντιλθφκείτε τθ βαριεςτιμάρα, τθν οκνθρία ι τθν 
ζλλειψθ κατανόθςθσ μζςα ςτθν αίκουςα». (Rogers, 
J., 1989). 

 

Από τα παραπάνω προκφπτει ότι θ ειςιγθςθ ναι μεν δεν αποτελεί τθν καταλλθλότερθ τεχνικι 
για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, εντοφτοισ χρθςιμοποιείται ευρζωσ. Οι ςθμαντικότεροι λόγοι 
που θ τεχνικι τθσ ειςιγθςθσ βρίςκει ευρεία εφαρμογι ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα:  
 
 Θ ςτάςθ των εκπαιδευτϊν απζναντι ςτθ μάκθςθ αλλά και ςτουσ εκπαιδευόμενουσ. Οι 

εκπαιδευτζσ προςπακοφν να μεταβιβάςουν όςεσ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μποροφν 
ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, ϊςτε να καλφψουν πλιρωσ το κζμα. 

 Μερικοί εκπαιδευτζσ μζςω τθσ ειςιγθςθσ ςε ακροατιριο ενιςχφουν τθν αυτοεκτίμθςι 
τουσ. 

 Υπάρχουν εκπαιδευτζσ που δεν ζχουν παιδαγωγικι κατάρτιςθ και ωσ εκ τοφτου δε 
γνωρίηουν άλλεσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ και ζτςι καταφεφγουν ςτθ γνωςτι και ευρζωσ 
διαδεδομζνθ ειςιγθςθ. 

 Θ τεχνικι αυτι πολλζσ φορζσ είναι επιλογι των ενιλικων εκπαιδευόμενων, διότι είτε 
πιςτεφουν ότι αυτι κα τουσ οδθγιςει ταχφτερα ςτθ γνϊςθ, είτε γιατί δυςπιςτοφν και 
αντιςτζκονται απζναντι ςτισ νζεσ τεχνικζσ εκπαίδευςθσ, είτε γιατί δεν επικυμοφν τθν 
ενεργοποίθςι τουσ και περιορίηονται ςε απλι παρουςία ςτθν αίκουςα είτε τζλοσ, 
επικυμοφν να αφεκοφν και να κακοδθγθκοφν από τον εκπαιδευτι. 

 Θ τεχνικι αυτι επιλζγεται από τουσ φορείσ που πραγματοποιοφν τα προγράμματα 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων, γιατί τθ κεωροφν πιο «οικονομικι» από άλλεσ τεχνικζσ που 
απαιτοφν τόςο υλικοτεχνικι υποδομι όςο και επιςτθμονικι και διοικθτικι υποςτιριξθ, 
όπωσ θ χριςθ πολυμζςων, οι βιντεοςκοπιςεισ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ, κ.α. 

 
Τα αποτελζςματα αυτϊν είναι ολζκρια για τουσ εκπαιδευόμενουσ, οι οποίοι πιζηονται για να 
μάκουν και να αφομοιϊςουν ζναν πολφ μεγάλο ςυνικωσ όγκο πλθροφοριϊν, πολλζσ φορζσ 
και άχρθςτο, που τουσ επιβάλουν μζςα ςε τόςο μικρό χρονικό διάςτθμα. Τισ περιςςότερεσ 
φορζσ αυτζσ οι μεταδιδόμενεσ πλθροφορίεσ δεν ςυνδζονται με τισ ιδθ υπάρχουςεσ γνϊςεισ 
και εμπειρίεσ των εκπαιδευόμενων, με αποτζλεςμα να μθ γίνεται δυνατι θ μάκθςθ και πόςο 
μάλλον θ κατανόθςθ και αφομοίωςθ των νζων δεδομζνων. Τζλοσ, το ςθμαντικότερο 
πρόβλθμα που παρουςιάηεται από τθν τεχνικι τθσ ειςιγθςθσ είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν 
εμπλζκονται ενεργά ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, με αποτζλεςμα να μθν ζχουν τθν ευκαιρία 
είτε να αποςαφθνίςουν τουσ ςυλλογιςμοφσ τουσ είτε να αναπτφξουν τισ κριτικζσ τουσ ςκζψεισ 
είτε να ζχουν άμεςθ εμπειρία από το εκπαιδευτικό αντικείμενο και τελικά να αφομοιϊνουν 
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μόνο μερικζσ πλθροφορίεσ από τθ μακθςιακι διεργαςία. Επιπλζον, δεν δίνεται θ ευκαιρία 
ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να γίνουν ομάδα και να μοιραςτοφν τα βιϊματα και τισ εμπειρίεσ 
τουσ. Συνοπτικά τα μειονεκτιματα αλλά και τα πλεονεκτιματα τθσ Ειςιγθςθσ είναι τα 
ακόλουκα:  

 

Ρλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

 Μετάδοςθ γνϊςεων ςε ςφντομο χρόνο 

 Ο ειςθγθτισ, λόγω τθσ μονόδρομθσ 
επικοινωνίασ και τθσ ζλλειψθσ 
ανατροφο-δότθςθσ, δε γνωρίηει αν 
μετζδωςε επιτυχϊσ τα μθνφματά του 
οφτε το βακμό μάκθςθσ που 
επιτεφχκθκε. 

 Ευκολότερθ προετοιμαςία για τον 
εκπαιδευτι 

 Αποδίδεται ςτον εκπαιδευόμενο 
πακθτικι ιδιότθτα. 

 Αίςκθμα αςφάλειασ ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ 

 Θ ςυγκζντρωςθ των ακροατϊν 
μειϊνεται μετά από 15-20 λεπτά. 

 
 Θ διατιρθςθ των νζων γνϊςεων είναι 

μικρισ χρονικισ διάρκειασ. 

 
 Με τθν εφαρμογι τθσ ειςιγθςθσ 

κεωρείται δεδομζνο ότι όλοι οι 
εκπαιδευόμενοι ζχουν τον ίδιο αρικμό 
μάκθςθσ και το ίδιο μακθςιακό 
πρότυπο. 

 
 Δεν ενδείκνυται για τθν επίτευξθ ςτόχων 

ςτο επίπεδο των ςτάςεων και τθν 
ανάπτυξθ νοθτικϊν διεργαςιϊν, όπωσ θ 
ανάλυςθ, ο ςτοχαςμόσ, θ ςφνκεςθ, θ 
αξιολόγθςθ κτλ. 

 
 Μειϊνει τθν υποκίνθςθ και τθ δθμιουρ-

γικότθτα του εκπαιδευόμενου. 

 
 Δεν ανταποκρίνεται ςε όλα τα 

μακθςιακά πρότυπα. 

 
 Ενζχει τον κίνδυνο τθσ «φτωχισ» 

οργάνωςθσ και μετάδοςθσ γνϊςεων. 

 
 
Ωςτόςο, παρά τα μειονεκτιματα που προαναφζρκθκαν, θ ειςιγθςθ δεν παφει και ςιμερα να 
αποτελεί μία από τισ βαςικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ ςτο πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και 
αυτό γιατί αν χρθςιμοποιθκεί ακολουκϊντασ τισ βαςικζσ προχποκζςεισ μιασ καλισ ειςιγθςθσ 
μπορεί να ζχει πλικοσ κετικϊν αποτελεςμάτων. Επομζνωσ το ηθτοφμενο δεν είναι αν κα 
καταργιςουμε ολοκλθρωτικά τθν ειςιγθςθ αλλά να γνωρίηουμε ςε ποιεσ περιπτϊςεισ 
κεωρείται καταλλθλότερθ, και κυρίωσ, πωσ μπορεί να βελτιωκεί, θ χριςθ τθσ, ιδίωσ μζςα από 
το ςυνδυαςμό τθσ με άλλεσ τεχνικζσ, περιςςότερο ενεργθτικζσ. Μερικοί λόγοι για τουσ 
οποίουσ μπορεί κάποιοσ να επιλζξει τθ χριςθ τθσ ειςιγθςθσ ζναντι κάποιασ άλλθσ 
περιςςότερο ενεργθτικισ τεχνικισ είναι οι εξισ:  
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ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 

 
 
Ρροδιαγραφζσ τθσ Ειςιγθςθσ 

 
Οι βαςικζσ προδιαγραφζσ που πρζπει να τθροφνται προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ 
αποτελεςματικότθτα τθσ Ειςιγθςθσ είναι οι ακόλουκεσ:  

 
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΙΣΘΓΘΣΘΣ 

 Ο εκπαιδευτισ χρειάηεται να διακζτει πολφ καλι γνϊςθ του κζματοσ που κα ειςθγθκεί. 

 Θ προετοιμαςία του εκπαιδευτι πρζπει να είναι άριςτθ. 

 Να μελετάται θ ομάδα ςτθν οποία απευκφνεται θ ειςιγθςθ: τα ενδιαφζροντα των 
εκπαιδευομζνων, οι εμπειρίεσ και οι γνϊςεισ τουσ. 

 Να ανακοινϊνονται εξ αρχισ οι ςτόχοι τθσ ειςιγθςθσ και να διαςυνδζονται με τισ ανάγκεσ 
των ςυμμετεχόντων και τα οφζλθ που κα αποκομίςουν. 

 Να διανζμονται εκ των προτζρων τα βαςικά ςθμεία τθσ ειςιγθςθσ ι αντίτυπα των 
διαφανειϊν που κα προβλθκοφν. 

 Ο εκπαιδευτισ να ξεκινά εκπλιςςοντασ ευχάριςτα τουσ ςυμμετζχοντεσ και με τρόπο που 
να ελκφει τθν προςοχι τουσ. 

Σε ποιεσ περιπτϊςεισ ταιριάηει καλφτερα θ Ειςιγθςθ  
 

 Ο εκπαιδευτισ νοιϊκει τθν ανάγκθ να παρουςιάςει τισ προςωπικζσ του απόψεισ ςτθν 
εκπαιδευόμενθ ομάδα. 

 Θ ειςιγθςθ είναι θ πιο εφκολθ και γριγορθ τεχνικι μετάδοςθσ γνϊςεων. 
 Σε ζνα ςυμμετοχικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θ περιςταςιακι χριςθ τθσ ειςιγθςθσ 

(ςφντομεσ και περιεκτικζσ παρουςιάςεισ) μπορεί να εμπλουτίςει το ρυκμό, να 
αποφευχκεί θ πλιξθ κτλ. 

 Θ ανάγκθ των εκπαιδευομζνων για υποβολι ερωτιςεων μπορεί να καλυφκεί πλιρωσ και 
γριγορα με τθν εφαρμογι τθσ ειςιγθςθσ. 

 Θ επίδειξθ ενόσ εργαλείου ι ενόσ βοθκιματοσ μπορεί να απαιτεί τθν τεχνικι τθσ 
ειςιγθςθσ προκειμζνου να επιςθμανκοφν και επεξθγθκοφν τα κυριότερα ςτοιχεία του. 

 Μπορεί να αυξιςει τθν αξιοπιςτία των πλθροφοριϊν προσ μετάδοςθ, ιδιαίτερα αν ο 
ειςθγθτισ είναι πρόςωπο υψθλοφ κφρουσ ι αν κατζχει άριςτεσ ικανότθτεσ δθμόςιασ 
ομιλίασ. 

 Πταν το γνωςτικό αντικείμενο προσ μελζτθ μεταβάλλεται πολφ ςυχνά και θ προςκικθ 
των νζων ςτοιχείων μπορεί να αντιμετωπιςτεί μόνο με τθν κάκετθ μεταφορά δεδομζνων 
(δθλαδι μια ειςιγθςθ) 

(Eitington, 1996) 

α) Για κάκε μια περίπτωςθ του παραπάνω πίνακα επιχειρείςτε να ςυμπλθρϊςετε τθν ακόλουκθ 
πρόταςθ: 
«αρκεί να μθν 
……………………………………………………………………………………………………………………………………» 
β) όταν ολοκλθρϊςετε τθν παραπάνω εργαςία για όλεσ τισ περιπτϊςεισ του πίνακα υπογραμμίςτε 
ςε κάκε πρόταςθ που ςυμπλθρϊςατε τθ λζξθ με τθ ςθμαντικότερθ αρνθτικι διάςταςθ. 
γ) αξιοποιϊντασ μόνο τισ υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ ςυντάξτε ζνα κείμενο με κζμα: τι κα πρζπει να 
προςζχει ο εκπαιδευτισ όταν ειςθγείται. 
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 Να μθν διαβάηει τθν ειςιγθςθ, αλλά να χρθςιμοποιεί ςθμειϊςεισ που να του 
υπενκυμίηουν τα κφρια ςτοιχεία τθσ. 

 Θ ειςιγθςθ να είναι ςφντομθ (15-20 λεπτά τθ φορά). 

 Ο προφορικόσ λόγοσ του εκπαιδευτι χρειάηεται να είναι ςαφισ, με ξεκάκαρα μθνφματα. 

 Να χρθςιμοποιεί χιοφμορ. 

 Να αναφζρονται πολλά παραδείγματα. 

 Να χρθςιμοποιείται υποςτθρικτικά οπτικοακουςτικό υλικό (διαφάνειεσ, εικόνεσ κλπ) 
διαςφαλίηοντασ τθν ανεμπόδιςτθ παρακολοφκθςθ των ςυμμετεχόντων. 

 Ο εκπαιδευτισ πρζπει να είναι ιδιαίτερα προςεκτικόσ όςον αφορά ςτθ μθ λεκτικι του 
επικοινωνία: τον τόνο τθσ φωνισ, τθν ταχφτθτα του λόγου, τισ κινιςεισ του, τισ παφςεισ 
του, τθν κίνθςι του μζςα ςτο χϊρο. 

 Να παρατθρεί και να αναλφει ενεργθτικά τθ μθ λεκτικι επικοινωνία των ςυμμετεχόντων 
(αν προςζχουν, αν το κζμα τουσ φαίνεται ενδιαφζρον, αν ζχουν ερωτιματα αλλά 
διςτάηουν να διακόψουν κλπ). 

 Να εφαρμόηεται θ τεχνικι τθσ διαφραγματικισ αναπνοισ ζτςι ϊςτε ο εκπαιδευτισ να 
ακοφγεται δυνατά και κακαρά χωρίσ να κουράηεται.  

 Θ όλθ παρουςίαςθ του εκπαιδευτι πρζπει να εκπζμπει αυτοπεποίκθςθ, ςιγουριά και 
ενκουςιαςμό για το αντικείμενο. 

 Θ εμφάνιςθ και το ντφςιμο του εκπαιδευτι να είναι κατάλλθλο για το πλαίςιο τθσ 
εκπαίδευςθσ και τον πλθκυςμό-ςτόχο. 

 Να αποφεφγονται τα «εεε», κτλ. 

 Να αποφεφγεται θ «ξφλινθ» γλϊςςα. 

 Να διατθρείται οπτικι επαφι με όλθ τθν ομάδα των εκπαιδευομζνων και να εφαρμόηεται 
θ τεχνικι του φάρου. 

 Να ηθτά ανατροφοδότθςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ειςιγθςθσ. 

Πθγι: Σςιμπουκλι & Φίλλιπσ, 2010 

 
Εκτόσ από τισ προδιαγραφζσ για μια καλι ειςιγθςθ που προαναφζρκθκαν, είναι ςθμαντικό 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ειςιγθςθσ να αξιοποιοφνται τεχνικζσ που εξαςφαλίηουν τθν 
ενεργθτικι παρακολοφκθςθ των εκπαιδευομζνων, ζτςι ϊςτε θ επικοινωνία να μθν είναι 
απόλυτα μονόδρομθ και να μθν αναπτφςςεται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ μια πακθτικι ςτάςθ. 
 
Εάν θ ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων ενεργοποιθκεί από τθν αρχι τθσ ειςιγθςθσ, τότε 
εκείνοι κα νιϊςουν ότι ο εκπαιδευτισ τουσ ζχει τθ διάκεςθ να δθμιουργιςει ζνα κλίμα 
ςυνεργατικότθτασ και να τουσ εμπλζξει ςτθν όλθ διαδικαςία. Κάτι τζτοιο κα ζχει ωσ 
αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του ενδιαφζροντόσ τουσ και τθσ προςοχισ τουσ για το αντικείμενο 
που κα αναπτυχκεί. Θ Ειςιγθςθ μπορεί (και τισ περιςςότερεσ φορζσ πρζπει) να εμπλουτιςτεί-
ςυνδυαςτεί με ζναν (ι περιςςότερουσ) από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 
 
1. όλοσ ενεργθτικοφ ακροατι: ανατίκεται ςτον εκπαιδευόμενο θ ευκφνθ τθσ ενεργθτικισ 

ακρόαςθσ. 
2. Κακοδθγοφμενθ καταγραφι ςθμειϊςεων: παρζχονται οδθγίεσ ι διανζμεται ςχετικό 

ζντυπο που κακοδθγεί τουσ ςυμμετζχοντεσ για τον τρόπο με τον οποίο κα κρατοφν 
ςθμειϊςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ειςιγθςθσ. 

3. Ρεριςταςιακι Ρρόκλθςθ: περιςταςιακά διακόπτεται θ ειςιγθςθ και ηθτείται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ να δϊςουν παραδείγματα των εννοιϊν που παρουςιάςτθκαν μζχρι εκείνθ 
τθ ςτιγμι ι να απαντιςουν, εν ςυντομία, ςε ςχετικζσ ερωτιςεισ. 

4. Συνεργατικι μάκθςθ: παροχι διαφορετικϊν δεδομζνων ςε διαφορετικοφσ 
ςυμμετζχοντεσ. Οι εκπαιδευόμενοι παροτρφνονται να ανταλλάξουν τισ ςθμειϊςεισ τουσ 
και να εκπαιδεφςει ο ζνασ τον άλλον. 
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5. Άςκθςθ διευκρίνιςθσ: κατά τθ διάρκεια τθσ ειςιγθςθσ πραγματοποιείται μια ςφντομθ 
δραςτθριότθτα ι άςκθςθ, ςτόχοσ τθσ οποία είναι θ διευκρίνιςθ των πλθροφοριϊν, ιδεϊν 
και ικανοτιτων που εξετάηονται. 

 
Ερωτιςεισ-Απαντιςεισ, υηιτθςθ 

 
Οι ερωτιςεισ - απαντιςεισ και θ ςυηιτθςθ αποτελοφν δφο πολφ ςυγγενικζσ εκπαιδευτικζσ 
τεχνικζσ που αποςκοποφν ςτο να ςυντελεςτεί θ μάκθςθ μζςω του διαλόγου εκπαιδευτι - 
εκπαιδευόμενων ι των εκπαιδευόμενων μεταξφ τουσ. Θ διαφοροποίθςι τουσ ζγκειται ςτο ότι 
οι ερωτιςεισ-απαντιςεισ εφαρμόηονται πιο αυκόρμθτα και δεν εξετάηουν το κζμα τόςο 
διεξοδικά όςο θ ςυηιτθςθ, ενϊ θ ςυηιτθςθ χρθςιμοποιείται για ςυςτθματικι επεξεργαςία 
ενόσ ηθτιματοσ. Επιπλζον, ςτθ ςυηιτθςθ ο εκπαιδευτισ ζχει προςχεδιάςει μια ςειρά 
ερωτιςεων με τισ οποίεσ προςεγγίηεται ςταδιακά το ηιτθμα. Αντίκετα, οι ερωτιςεισ-
απαντιςεισ πραγματοποιοφνται απρόβλεπτα με μορφι αυτοςχεδιαςμοφ όπου ο εκπαιδευτισ 
μζςα από ερωτιςεισ, ςε κάποιο ςθμείο τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, προςπακεί να 
εκμαιεφςει τισ απόψεισ των εκπαιδευομζνων, αναηωπυρϊνοντασ τθ ςυμμετοχι τουσ.  
 
Αναφορικά με τθ ςυηιτθςθ μποροφμε να ποφμε πωσ πρόκειται για ανταλλαγι απόψεων μζςα 
ςτθν εκπαιδευτικι ομάδα, με ςτόχο τθ ςταδιακι προςζγγιςθ ενόσ κζματοσ. Διεξάγεται ςε 
επίπεδο υπό-ομάδων ι ςτθν ολομζλεια. Απαιτείται καλι προετοιμαςία εκπαιδευτι και 
εκπαιδευομζνων για το κζμα που κα ςυηθτθκεί. Απαραίτθτο είναι να δίνονται διευκρινίςεισ 
από τον εκπαιδευτι για τθ διαδικαςία (πχ. χρονικι διάρκεια, ςτάδια, μεκοδολογία). Μπορεί, 
όπωσ είπαμε, να χρθςιμοποιθκεί ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ. Λδιαίτερα 
χριςιμθ μπορεί να είναι κατά τθν ζναρξθ τθσ προςζγγιςθσ ενόσ ηθτιματοσ, ϊςτε οι 
εκπαιδευόμενοι να προβλθματιςτοφν γφρω από το ηιτθμα αυτό, εξετάηοντασ διάφορεσ 
πτυχζσ του. 
 
Αναφορικά με τισ ερωτιςεισ-απαντιςεισ μποροφμε να ποφμε πωσ αφοροφν τθν πρόςβαςθ 
ςτθ μάκθςθ μζςω ερωταποκρίςεων. Οι ερωτιςεισ τίκενται από τον εκπαιδευτι προσ τουσ 
εκπαιδευόμενουσ αλλά και αντίςτροφα. Οι ερωτιςεισ πρζπει να απευκφνονται ςε όλουσ, να 
είναι «ανοικτζσ», επαγωγικζσ και να ωκοφν ςε τεκμθριωμζνουσ ςυλλογιςμοφσ. Να 
αποφεφγονται οι «ψευδο-ερωτιςεισ» (π.χ. κι εςείσ δεν πιςτεφετε ότι …;) και οι ρθτορικζσ 
ερωτιςεισ. Αν οι εκπαιδευόμενοι δεν απαντιςουν αμζςωσ, ο εκπαιδευτισ να μθ ςπεφδει να 
δϊςει τθν απάντθςθ. Συνικωσ, όπωσ και θ ςυηιτθςθ, χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με 
άλλεσ τεχνικζσ, κυρίωσ τθν άςκθςθ ι τθν ειςιγθςθ. Μεγάλθ ςθμαςία ςτθν τεχνικι των 
ερωτιςεων-απαντιςεων ζχει θ μορφι των ερωτιςεων. Υπάρχουν πζντε είδθ ερωτιςεων:  
 
 Γενικζσ ερωτιςεισ: απευκφνονται ςτο ςφνολο των εκπαιδευομζνων 
 Ανοικτζσ ερωτιςεισ: ο κάκε εκπαιδευόμενοσ μπορεί να διατυπϊςει τθν άποψθ του. Δεν 

μποροφν να απαντθκοφν μονολεκτικά (ναι ι όχι). Δεν ςχολιάηονται για τθν ορκότθτά 
τουσ. Οι ανοικτζσ ερωτιςεισ απελευκερϊνουν τθν κρίςθ και τθ φανταςία, ενϊ 
απαλλάςςουν τθ διαδικαςία τθσ εκπαίδευςθσ από το άγχοσ του ςωςτοφ ι του λάκουσ. Οι 
εκπαιδευόμενοι ςυμμετζχουν ενεργά ςε όλθ τθ διάρκεια του μακιματοσ.  

 Κλειςτζσ ερωτιςεισ: ερωτιςεισ που οι απαντιςεισ τουσ είναι μονολεκτικζσ δθλαδι ναι ι 
όχι. 

 Απευκείασ ερωτιςεισ: απευκφνονται ςε ζναν ςυγκεκριμζνο εκπαιδευόμενο όπου είτε 
ηθτοφνται οι πλθροφορίεσ είτε γίνεται αποτίμθςθ τθσ απόδοςισ του. 

 Αντίςτροφεσ/Αντανακλαςτικζσ ερωτιςεισ: χρθςιμοποιοφνται από τον εκπαιδευτι με 
ςτόχο τθν αναδιατφπωςθ ι τθ διευκρίνιςθ μιασ αναφοράσ που ζκανε ζνασ 
εκπαιδευόμενοσ.  

 

 

 
 

 
204 

Και οι δφο τεχνικζσ μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε οποιαδιποτε διδακτικι ενότθτα. Συχνά 
εφαρμόηονται ζνκετα ςε άλλεσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ, όπωσ ςτθν ειςιγθςθ, προςδιορίηοντασ 
ζτςι ποικιλία και ςυμμετοχικότθτα τθν εκπαιδευτικι διεργαςία. Συγκεκριμζνα, θ ςυηιτθςθ 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τόςο ςτα πρϊτα λεπτά μιασ διδακτικισ ενότθτασ όςο και κατά τθ 
διάρκειά τθσ, όταν αρχίηει θ προςζγγιςθ μιασ νζασ περιοχισ τθσ διδακτζασ φλθσ (Κόκκοσ, 
1999). 
 
Τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα των μεκόδων αυτϊν περιγράφονται ςυνοπτικά ςτον 
ακόλουκο πίνακα: 

 
 Ρλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

Ερωτιςεισ - Απαντιςεισ 

Αυτενζργεια 
εκπαιδευομζνων, 
επικοινωνιακό και 
ςυμμετοχικό κλίμα 

Χρονοβόρα διαδικαςία 
 

Ανάπτυξθ κριτικισ ικανότθτασ 
Ρικανζσ παρεμβάςεισ εκτόσ 
κζματοσ 

Λεπτομερισ προςζγγιςθ κζ-
ματοσ 

Δεν εξαςφαλίηεται 
ςυμμετοχι όλων των 
εκπαιδευομζνων 

Διαπίςτωςθ βακμοφ 
κατανόθςθσ του κζματοσ και 
των αναγκϊν των εκπαι-
δευομζνων 

Δεν βαςίηεται ςτθν πράξθ 

Συηιτθςθ 

Ανάπτυξθ ικανότθτασ 
ςυνεργα-ςίασ 
εκπαιδευομζνων 

Ρροχποκζτει γνϊςεισ των 
εκπαιδευομζνων για το κζμα 

(Όλα τα πλεονεκτιματα των 
ερωτιςεων - απαντιςεων) 

(Όλα τα μειονεκτιματα των 
ερωτιςεων - απαντιςεων) 

Πθγι: Κόκκοσ και Λιοναράκθσ, 1998.  

 
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 

 

 
 
Καταιγιςμόσ Ιδεϊν 
 
Θ τεχνικι του Καταιγιςμοφ Λδεϊν («brainstorming» ςτθν αγγλόφωνθ βιβλιογραφία) εξετάηει 
μια κεντρικι ιδζα ι ζνα ηιτθμα μζςω τθσ υποκίνθςθσ των διδαςκομζνων, να προβοφν ςε 
ελεφκερθ, αυκόρμθτθ ζκφραςθ ιδεϊν. Θ τεχνικι αυτι είναι ιδιαίτερα ςυμμετοχικι και 
επιτρζπει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να εκφράςουν ελεφκερα τισ ιδζεσ τουσ και να 
εξερευνιςουν με τισ δικζσ τουσ δυνάμεισ τισ διαςτάςεισ των μελετϊμενων ηθτθμάτων. Με 
αυτόν τον τρόπο αναπτφςςεται θ εμπλοκι τουσ ςτθ διεργαςία τθσ μάκθςθσ και ταυτόχρονα 
μεγαλϊνει θ μεταξφ τουσ οικειότθτα και ςυνεργαςία με αποτζλεςμα τθ βελτίωςθ του 
μακθςιακοφ κλίματοσ. 
 

Επανερχόμαςτε ςτθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα με τουσ ςτόχουσ που κζςατε. 
Σχεδιάςτε μια ςειρά από ερωτιςεισ-ερεκίςματα για τθν ανάπτυξθ των απόψεων των 
εκπαιδευομζνων ςτο κζμα, και τθν ομαδοποίθςθ των απόψεϊν τουσ ςε βαςικζσ κατθγορίεσ. 
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Σφμφωνα με τον Κόκκο (2005) «θ τεχνικι του Καταιγιςμοφ Λδεϊν προτείνεται ςτθν 
πολυεπίπεδθ εξζταςθ ενόσ ηθτιματοσ ι μιασ κεντρικισ ζννοιασ μζςω τθσ παρακίνθςθσ των 
εκπαιδευομζνων να προβοφν ςε ελεφκερθ, αυκόρμθτθ ζκφραςθ ιδεϊν. Ο εκπαιδευτισ ηθτάει 
από τουσ εκπαιδευομζνουσ να προτείνουν ατομικά όςο περιςςότερεσ ιδζεσ μποροφν ςε μία 
ερϊτθςθ που τουσ κζτει. Τουσ ενκαρρφνει να εκφραςτοφν με γριγορο ρυκμό, αυκόρμθτα, ο 
ζνασ μετά τον άλλον, υπό μορφι “καταιγιςμοφ”. Δεν ζχει ςθμαςία αν γνωρίηουν το κζμα. 
Ηθτοφμενο είναι να ςυμβάλουν ςτθν εξζταςθ του ηθτιματοσ με όποια ιδζα ζρχεται ςτο μυαλό 
τουσ, ζςτω και αν μοιάηει φανταςτικι ι απραγματοποίθτθ». 

 
 
 
 
 
 
 
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπϊνονται ςυνοπτικά τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα 
τθσ τεχνικισ του καταιγιςμοφ ιδεϊν:  

 
Ρλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

Υψθλόσ βακμόσ ςυμμετοχισ 
Δεν είναι απαραίτθτο να ςυμμετάςχουν όλοι 
οι εκπαιδευόμενοι 

Αξιοποίθςθ τθσ δθμιουργικότθτασ των 
εμπειριϊν των εκπαιδευομζνων 

Μπορεί να καταλιξει ςε επίδειξθ φανταςίασ 
παρά ςε δθμιουργικι ζκφραςθ 

Ανάπτυξθ τθσ ελεφκερθσ ζκφραςθσ, τθσ 
κριτικισ ςκζψθσ και τθσ ςυνεργαςίασ 

 

Απελευκερϊνεται θ ςκζψθ των 
ςυμμετεχόντων 

 

Θ ατμόςφαιρα γίνεται πιο χαλαρι  

Υπάρχει χϊροσ για εκπλιξεισ, χιοφμορ  

Οι ςυμμετζχοντεσ νοιϊκουν πιο άνετα και 
αναπτφςςεται μεταξφ τουσ οικειότθτα και 
εμπιςτοςφνθ 

 

Οι ςυμμετζχοντεσ διερευνοφν ςε βάκοσ το 
εξεταηόμενο ηιτθμα, βαςιηόμενοι ςε μεγάλο 
βακμό ςτισ δικζσ τουσ δυνάμεισ 

 

Τα ηθτιματα εξετάηονται από νζεσ και 
πολλαπλζσ οπτικζσ γωνίεσ, πράγμα που 
ευνοεί το μεταςχθματιςμό οριςμζνων 
ςτερεότυπων πεποικιςεων 

 

Πθγι: Κόκκοσ και Λιοναράκθσ, 1998, Κόκκοσ, 2005. 
 
Ρροδιαγραφζσ του Καταιγιςμοφ Ιδεϊν 

 
Οι βαςικζσ προδιαγραφζσ που πρζπει να τθροφνται προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ 
αποτελεςματικότθτα του Καταιγιςμοφ Λδεϊν είναι οι ακόλουκεσ: 
 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ 

 Δε γίνεται κριτικι όςο παρουςιάηονται οι ιδζεσ 

 Ο εκπαιδευτισ πρζπει να φροντίςει να νιϊςουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι άνετα να 
ςυμμετάςχουν ςτθ ςυηιτθςθ 

 Ο εκπαιδευτισ πρζπει να προςζξει να μθν πλατειάςει ο καταιγιςμόσ και να μθν 

Ο καταιγιςμόσ ιδεϊν τισ περιςςότερεσ φορζσ πραγματοποιείται ςτθν αρχι τθσ προςζγγιςθσ ενόσ 
γνωςτικοφ αντικειμζνου με ςτόχο να διερευνθκοφν οι ςυνιςτϊςεσ του ι να γίνει επεξεργαςία 
ενόσ οριςμοφ ι οριςμζνων εννοιϊν (Κόκκοσ, 1999). 
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διολιςκιςει ςε επίδειξθ φανταςίασ ι μθ δθμιουργικι παράκεςθ ιδεϊν 

 Ο εκπαιδευτισ δεν ξεχνά να ηθτιςει αργότερα από τουσ εκπαιδευόμενουσ να 
ςχολιάςουν τισ απόψεισ που κατζκεςαν 

 Ο εκπαιδευτισ ςθμειϊνει τισ ιδζεσ ςτον πίνακα πιςτά, χωρίσ να υποδεικνφει τίποτα 

 Εξετάηει τισ γραμμζνεσ λζξεισ και προςπακεί να τισ ταξινομιςει ςε κατθγορίεσ 

 Αξιοποιεί ερωτιςεισ-απαντιςεισ ι ςχετικι ςυηιτθςθ προκειμζνου να οδθγιςει τθν 
ομάδα ςε ςχολιαςμό των κατθγοριϊν που προζκυψαν 

 Ο εκπαιδευτισ ςτο τζλοσ πρζπει να προβεί ςε ςφνκεςθ όςων ςυηθτικθκαν 

Πθγι: Κόκκοσ, 2005.   

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 
 

 
Ομάδεσ Εργαςίασ  
 
Οι Ομάδεσ Εργαςίασ είναι θ τεχνικι κατά τθν οποία θ εκπαιδευόμενθ ομάδα χωρίηεται ςε 
υποομάδεσ (3-5 περίπου μελϊν), προκειμζνου να εκπονιςει κάποια άςκθςθ ι να ςυηθτιςει 
ζνα κζμα. Ζπειτα, κάκε υποομάδα ανακοινϊνει ςτθν ολομζλεια -μζςω εκπροςϊπου τθσ που 
ζχει ιδθ κακορίςει- το αποτζλεςμά τθσ, ενϊ ο εκπαιδευτισ ςυντονίηει μία ςυηιτθςθ μεταξφ 
των ομάδων. Θ τεχνικι ολοκλθρϊνεται με ςφνκεςθ και ςχολιαςμό από τον εκπαιδευτι και 
διαςφνδεςθ με τον ι τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, τουσ οποίουσ εξυπθρετοφςε θ 
ςυγκεκριμζνθ εργαςία ςε ομάδεσ. 
 
Θ τεχνικι των εργαςιϊν ςε ομάδεσ, κατά τουσ μελετθτζσ, είναι ο πιο ϊριμοσ τρόποσ για τθν 
ανάπτυξθ τθσ αυτεπίγνωςθσ και τθσ κριτικισ ςκζψθσ αλλά και για τθν αποτελεςματικι 
προςζγγιςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου. Ζχει παρατθρθκεί ότι όταν οι εκπαιδευόμενοι 
ανικουν ςε μια ομάδα αλλάηουν ςυμπεριφορζσ και τρόπουσ αντίδραςθσ, διαμορφϊνουν 
κοινζσ αντιλιψεισ, ιδζεσ και πεποικιςεισ, αξιολογοφν, κρίνουν, επικρίνουν και υμνοφν με τον 
ίδιο τρόπο. Μζςα από τθν εργαςία ςε ομάδεσ οι εκπαιδευόμενοι εκκζτουν τισ εμπειρίεσ και 
τισ απόψεισ τουσ μεταξφ τουσ και μζςω τθσ ςυνεργαςίασ αυτισ γίνεται επανεξζταςθ των 
πτυχϊν τουσ, ανακαλφπτονται νζεσ, και τελικά εξάγονται ςυμπεράςματα τα οποία ςυνδζονται 
με το κεωρθτικό πλαίςιο του ερευνϊμενου ηθτιματοσ. Θ εργαςία ςε ομάδεσ είναι δυνατόν να 
εφαρμοςτεί ευζλικτα ςε κάκε διδακτικι ενότθτα και ςε κάκε πρόγραμμα εκπαίδευςθσ 
ενθλίκων.  
 
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπϊνονται ςυνοπτικά τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα 
τθσ τεχνικισ των ομάδων Εργαςίασ:  
 

Ρλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

Εξαςφαλίηεται θ ενεργι ςυμμετοχι 

Ο εκπαιδευτισ τισ περιςςότερεσ φορζσ κζλει 
να ςυντονίηει τα πάντα, δεν εμπιςτεφεται τισ 
δυνατότθτεσ των εκπαιδευομζνων και δεν 
επιτρζπει τθ λιψθ πρωτοβουλιϊν από τουσ 
εκπαιδευόμενουσ 

Επανερχόμαςτε ςτθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα με τουσ ςτόχουσ που κζςατε και ςτισ ερωτιςεισ 
που περιγράψατε. 
α) Ροια κρίνετε καταλλθλότερθ για να απαντθκεί μζςω τθσ τεχνικισ του καταιγιςμοφ ιδεϊν; 
β) Ρεριγράψτε πϊσ ακριβϊσ κα οργανϊνατε τθ διαδικαςία αυτι; 
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Αναπτφςςεται ουςιϊδθσ επικοινωνία 
μεταξφ των εκπαιδευομζνων 

Συνικωσ ο εκπαιδευτισ δεν τθρεί τισ 
προδιαγραφζσ για τθν αποτελεςματικι 
λειτουργία των ομάδων 

Μεγαλφτερθ ελευκερία ζκφραςθσ  

Μείωςθ αιςκιματοσ αποτυχίασ  

Αναπτφςςεται πνεφμα αμοιβαιότθτασ, 
ςυνεργαςίασ και αλλθλοβοικειασ 

 

Πθγι: Κόκκοσ και Λιοναράκθσ, 1998. 
 

 
Ρροδιαγραφζσ των Ομάδων Εργαςίασ 

 
Οι βαςικζσ προδιαγραφζσ που πρζπει να τθροφνται προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ 
αποτελεςματικότθτα των Ομάδων Εργαςίασ είναι οι ακόλουκεσ:  

 
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΓΑΣΙΑΣ 

 Ρριν ξεκινιςουν οι ομάδεσ να εργάηονται ο εκπαιδευτισ πρζπει να ζχει εξθγιςει τι 
αναμζνεται από τισ ομάδεσ 

 Ρροκειμζνου να αποφευχκοφν τα λάκθ οι οδθγίεσ μπορεί να δοκοφν γραπτϊσ ςτισ 
ομάδεσ ι να αναγραφοφν ςτον πίνακα 

 Κα πρζπει να διευκρινιςτεί ο χρόνοσ που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ οι ομάδεσ για να 
επεξεργαςτοφν το ηιτθμα που τουσ δόκθκε 

 Κα πρζπει να διευκρινιςτεί ότι κάκε ομάδα κα επιλζξει τον εκπρόςωπό τθσ ο οποίοσ ςε 
επαρκζσ χρονικό διάςτθμα (που κα κακοριςτεί από τον εκπαιδευτι) κα παρουςιάςει το 
προϊόν των προβλθματιςμϊν τθσ 

 Εάν θ ολομζλεια δυςκολεφεται να χωριςτεί ςε υποομάδεσ (ςτθν περίπτωςθ που αυτζσ 
δεν ζχουν προςδιοριςτεί από τον εκπαιδευτι) τότε ο εκπαιδευτισ πρζπει να τθ 
βοθκιςει για να προχωριςει γριγορα ςτο διαχωριςμό και να ξεκινιςει το ζργο τθσ 

 Λδανικόσ αρικμόσ μελϊν ςε κάκε υποομάδα είναι τα πζντε άτομα. Σε ομάδα των τριϊν 
ατόμων υπάρχει ο κίνδυνοσ να εξαντλθκεί ςφντομα θ ανταλλαγι των απόψεων. Στα 
τζςςερα μζλθ μπορεί να δθμιουργθκεί αδιζξοδο ςε μια διαφωνία (δφο εναντίον δφο). Σε 
μεγαλφτερεσ των πζντε ατόμων ομάδεσ υπάρχει ο κίνδυνοσ να μθ δοκεί ςε όλουσ θ 
ευκαιρία να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ 

 Ο εκπαιδευτισ πρζπει να διευκολφνει τθν κατανομι μζςα ςτο χϊρο βοθκϊντασ τισ 
υποομάδεσ να μετακινιςουν τραπζηια και κζςεισ 

 Ο εκπαιδευτισ κατά τθ διάρκεια που οι υποομάδεσ εργάηονται είναι καλό να μθν 
αναμειγνφεται ςτο ζργο τουσ. Ωςτόςο, είναι ςθμαντικό να παραμείνει ςε ςθμείο ϊςτε 
να είναι ορατόσ ςε περίπτωςθ που κάποια ομάδα τον χρειαςτεί 

 Λίγο πριν τθ λιξθ του διακζςιμου χρόνου ο εκπαιδευτισ επιςκζπτεται τισ ομάδεσ για να 
υπενκυμίηει ότι πλθςιάηει θ ςτιγμι ολοκλιρωςθσ τθσ εργαςίασ τουσ και τθσ 
ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων από τουσ εκπροςϊπουσ 

 
 
Μελζτθ Περίπτωςθσ 

 
Θ Μελζτθ περίπτωςθσ είναι μια πολφ ενδιαφζρουςα παιδαγωγικι τεχνικι όπου οι 
εκπαιδευόμενοι παίρνουν τθν περιγραφι ενόσ προβλιματοσ, που είτε είναι πραγματικό είτε 
υποκετικό, και κάκε άτομο ι ομάδα καλείται να τθ μελετιςει ςε βάκοσ και να προτείνει 
εναλλακτικζσ λφςεισ ςτα προβλιματα που αναδφονται. Τισ περιςςότερεσ φορζσ προτείνονται 
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πολλζσ και διαφορετικζσ λφςεισ που παρουςιάηονται και ςχολιάηονται από τθν ολομζλεια, 
εντοπίηοντασ τα κετικά και τα αρνθτικά κάκε περίπτωςθσ. Εάν θ περίπτωςθ αναφζρεται ςε 
πραγματικό γεγονόσ, ςτο τζλοσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ παρουςιάηεται θ λφςθ που 
εφαρμόςτθκε ςτθν πραγματικότθτα και αναφζρονται και ςχολιάηονται τα αποτελζςματα 
αυτισ, εάν είναι γνωςτά.  
 
Θ Μελζτθ Ρερίπτωςθσ είναι τεχνικι που μοιάηει με τισ Ομάδεσ Εργαςίασ κυρίωσ ςτο ότι θ 
ολομζλεια προκειμζνου να μελετιςει ζνα ςενάριο χωρίηεται ςε μικρότερεσ ομάδεσ. Θ 
διαφορά τουσ ζγκειται ςτο γεγονόσ πωσ θ Μελζτθ Ρερίπτωςθσ είναι μια ςφνκετθ άςκθςθ για 
τθν οποία απαιτείται πολφ περιςςότεροσ χρόνοσ για να ολοκλθρωκεί, εφόςον θ διερεφνθςθ 
του κζματοσ - προβλιματοσ ςυνικωσ χρειάηεται να είναι πολφπλευρθ. Ζνα άλλο ςθμείο ςτο 
οποίο διαφζρουν είναι ότι θ Μελζτθ Ρερίπτωςθσ δεν ενδείκνυται να εφαρμόηεται ςτθν αρχι 
του προγράμματοσ (ενϊ θ Εργαςία ςε Ομάδεσ μπορεί να πραγματοποιθκεί ςε οποιαδιποτε 
ςτιγμι του προγράμματοσ) αλλά κυρίωσ όταν ζχει διερευνθκεί ζνα κζμα και οι 
εκπαιδευόμενοι ζχουν ιδθ αναπτφξει τισ πρϊτεσ γνϊςεισ για το γνωςτικό αντικείμενο.  
 
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπϊνονται ςυνοπτικά τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα 
τθσ τεχνικισ τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ:  

 
Ρλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

Κφριοσ παράγοντασ τθσ διαδικαςίασ είναι οι 
εκπαιδευόμενοι. Ενιςχφεται θ κριτικι και 
αναλυτικι ικανότθτά τουσ 

Θ μελζτθ περίπτωςθσ είναι δφςκολο να είναι 
ςυγγενισ με τισ εμπειρίεσ όλων των εκπαι-
δευομζνων 

Οι εκπαιδευόμενοι διειςδφουν περιςςότερο 
ςε ζνα ηιτθμα μζςω τθσ πράξθσ παρά μζςω 
τθσ κεωρθτικισ παρουςίαςθσ. 
Αναπτφςςεται ςυνε-πϊσ εξειδικευμζνθ 
παρά γενικευμζνθ γνϊςθ 

Δυςκολία εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων όταν οι 
λφςεισ δεν είναι ποςοτικζσ 

Οι εκπαιδευόμενοι ενεργοποιοφνται και 
ςυμμετζχουν ςτθν επίλυςθ του 
προβλιματοσ 

Θ αναγωγι από το επιμζρουσ προσ το όλο 
είναι δφςκολθ 

Αν θ μελζτθ περίπτωςθσ αντανακλά 
πραγματικζσ καταςτάςεισ, τότε ςυμβάλλει 
και ςτο μετα-ςχθματιςμό των ςτάςεων των 
εκπαιδευομζνων 

Απαιτείται ο εκπαιδευτισ να ζχει ςθμαντικι 
εκπαιδευτικι και επαγγελματικι εμπειρία 

Μζςω τθσ επίλυςθσ ενόσ ηθτιματοσ 
μποροφν να γίνουν αναγωγζσ ςε ευρείσ 
γνωςτικοφσ τομείσ 

 

Εξοικονόμθςθ χρόνου διδαςκαλίασ  

Ρροωκείται θ ανάπτυξθ ικανοτιτων 
ςυνεργαςίασ και αποτελεςματικισ 
επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν τθσ 
υποομάδασ 

 

Πθγι: Κόκκοσ και Λιοναράκθσ, 1998. 
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Ρροδιαγραφζσ τθσ Μελζτθσ Ρερίπτωςθσ 
 
Οι βαςικζσ προδιαγραφζσ που πρζπει να τθροφνται προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ 
αποτελεςματικότθτα τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ είναι οι ακόλουκεσ:  
 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΘΣ ΜΕΛΕΤΘΣ ΡΕΙΡΤΩΣΘΣ 

 Το ςενάριο είναι ρεαλιςτικό και κατά προτίμθςθ αλθκινό 

 Το ςενάριο εξυπθρετεί τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ 

 Τα ςτοιχεία και τα δεδομζνα είναι ςαφι, περιεκτικά και παρουςιάηονται με μία λογικι 
ςειρά 

 Θ ποςότθτα των δεδομζνων είναι επαρκισ ζτςι, ϊςτε να μπορεί να επιλυκεί το 
πρόβλθμα ι το ηθτοφμενο 

 Το ηθτοφμενο είναι αρκετά ςφνκετο ϊςτε να χρειάηεται μία επιςταμζνθ μελζτθ και 
προςπάκεια από πλευράσ των εκπαιδευομζνων προκειμζνου να καταλιξουν ςε λφςεισ 
και προτάςεισ 

 Το περιςτατικό εμπεριζχει ςτοιχεία και δεδομζνα για τα οποία απαιτείται να γίνει 
ςφγκριςθ και βακιά ανάλυςθ ι μελζτθ 

 Αποφεφγονται περιττά δεδομζνα που δεν είναι χριςιμα κατά τθν ανάλυςθ των 
επιμζρουσ ςτοιχείων του περιςτατικοφ ι που μπορεί να δθμιουργιςουν ςφγχυςθ ςτουσ 
εκπαιδευομζνουσ 

 Το ςενάριο προσ μελζτθ και ανάλυςθ δεν απαιτεί μία μοναδικι και ςυγκεκριμζνθ 
προςζγγιςθ, αλλά είναι ανοικτισ μορφισ και μπορεί να επιδζχεται παραπάνω από μία 
λφςεισ 

 Το ςενάριο που μελετάται είναι ικανό να εγείρει ζντονεσ ςυηθτιςεισ ι και διαφωνίεσ 
κατά τθν ανάλυςι του ςτθν ολομζλεια 

 Ραρζχεται αρκετόσ χρόνοσ για τθ μελζτθ τθσ περίπτωςθσ 

 Αφιερϊνεται αρκετόσ χρόνοσ για ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια 

Πθγι: Eitington, 1996.. 

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 

 
 
Παιχνίδι Ρόλων 

 
Το παίξιμο ρόλων αποτελεί μια από τισ πλζον αξιόπιςτεσ τεχνικζσ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. 
Οι εκπαιδευόμενοι υποδφονται ρόλουσ, που ςυνδυάηονται με μια εξεταηόμενθ κατάςταςθ 
ςτον επαγγελματικό ι ςτον κοινωνικό τομζα, με ςτόχο μζςα από το βίωμα να κατανοιςουν 
βακφτερα τθν κατάςταςθ και τισ αντιδράςεισ τουσ απζναντί τθσ. Θ εκπαιδευτικι αυτι τεχνικι 
εφαρμόηεται, ςφμφωνα με τον Κόκκο (1998) κυρίωσ, «όταν επιδιϊκεται θ ανάλυςθ 
προβλθματικϊν ι ςυγκρουςιακϊν καταςτάςεων, που αφοροφν τισ ικανότθτεσ, τισ ςτάςεισ, 
τθν επικοινωνία, τθ ςυμπεριφορά».  
 
Ρριν μποφμε ςτισ λεπτομζρειεσ τθσ τεχνικισ του παιξίματοσ ρόλων πρζπει να γίνει μια 
διευκρίνιςθ για τθ ςχζςθ που υπάρχει ανάμεςα ςε αυτι και ςτθν προςομοίωςθ. Θ 
προςομοίωςθ αποτελεί ζνα είδοσ παιξίματοσ ρόλων, με τθν εξισ διαφορά: οι εκπαιδευόμενοι 

Επανερχόμαςτε ςτθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα με τουσ ςτόχουσ που κζςατε και ςτισ ερωτιςεισ 
που περιγράψατε. 
α) Ροια κατά τθ γνϊμθ ςασ κα ιταν μια επιτυχθμζνθ περίπτωςθ που κα άξιηε να αξιοποιιςατε 
ϊςτε να υπθρετθκεί αποτελεςματικά ο εκπαιδευτικόσ ςασ ςτόχοσ; 
β) Ροφ κα αναηθτιςετε για να τθ βρείτε; 
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δεν ειςζρχονται ςε μια «κεατρικι κατάςταςθ», δεν υποδφονται κάποια πρόςωπα, όπωσ ςτο 
παίξιμο, αλλά απλϊσ ςυμμετζχουν ςε μια νοθτι και, κατά το δυνατόν, ρεαλιςτικι 
αναπαράςταςθ μιασ κατάςταςθσ, προςπακϊντασ να ςκεφτοφν όπωσ κα ςκζφτονταν τα 
«πραγματικά» πρόςωπα που αφορά θ κατάςταςθ. Κατά τα άλλα, τα ςτάδια και οι κανόνεσ 
λειτουργίασ τθσ προςομοίωςθσ είναι τα ίδια με εκείνα του παιξίματοσ ρόλων.  
 
Με το παιχνίδι ρόλων δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να:  
 
 Κάνουν πρακτικι εξάςκθςθ ςε μια δεξιότθτα που υποτίκεται ότι απζκτθςαν ςτο 

ςεμινάριο. 
 Δθμιουργιςουν ζνα κλίμα ευφορίασ που κα τουσ ξεκουράςει και κα τουσ τονϊςει το 

θκικό. 
 Ζχουν τθν ευκαιρία να δοκιμάςουν ςτθν πράξθ κάτι και να εντοπίηουν τυχόν λάκθ, πριν το 

εφαρμόςουν ςε άλλο κοινό. 
 Δοκιμάςουν κάτι με επιτυχία (ιδίωσ οι λιγότερο κεωρθτικοί ςυμμετζχοντεσ). 
 
Το Ραιχνίδι όλων είναι μια από τισ τεχνικζσ που μπορεί να χρθςιμοποιιςει ζνασ εκπαιδευτισ 
προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθ ςυμμετοχι όλων των εκπαιδευομζνων του κατά τθ διάρκεια 
τθσ μακθςιακισ διεργαςίασ. Στο Ραιχνίδι όλων οι εκπαιδευόμενοι ειςζρχονται ςε μία 
«κεατρικι κατάςταςθ», θ οποία παρζχει τθν ευκαιρία να «παιχτοφν» και να «βιωκοφν» 
αλθκινζσ κακθμερινζσ περιςτάςεισ ςε ζνα προςτατευμζνο εκπαιδευτικό περιβάλλον, μζςα 
ςτο οποίο επιτρζπονται θ δοκιμι, τα λάκθ και θ εξάςκθςθ. Το Ραιχνίδι όλων μζςω τθσ 
ανατροφοδότθςθσ που παρζχει ςτουσ «θκοποιοφσ», αφοφ το παίξουν, και θ οποία δίνεται 
από τουσ ςυνεκπαιδευόμενουσ, τον εκπαιδευτι αλλά και από τουσ ίδιουσ, εμπεριζχει 
εκπαιδευτικά οφζλθ που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ και ανάπτυξθ των επικυμθτϊν 
ςυμπεριφορϊν και ικανοτιτων που εξετάηονται ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
 
Ρρζπει βζβαια να ςθμειωκεί πωσ «το παιχνίδι ρόλων, ςφμφωνα με οριςμζνουσ μελετθτζσ, αν 
και αποτελεί υπζροχθ δραςτθριότθτα χαλάρωςθσ ι δθμιουργίασ, δε χρθςιμοποιείται τόςο 
εφκολα για τθν εκμάκθςθ πιο τεχνικϊν κεμάτων, όπωσ πχ. ενόσ λογιςμικοφ» (Courau, 2000) 
 
Το παιχνίδι ρόλων χωρίηεται ςτα παρακάτω ςτάδια:  
 
1. Δθμιουργία του ςεναρίου που κα παιχτεί. Ο εκπαιδευτισ ζχει προετοιμάςει ζνα 

ξεκάκαρο ςενάριο ι ιςτορία ςτο οποίο περιγράφονται με ςαφινεια οι ςτόχοι που 
εξυπθρετεί αλλά και το γενικότερο πλαίςιο μζςα ςτο οποίο διεξάγεται. Σε αυτό το 
ςενάριο περιγράφονται και οι ρόλοι που κα υποδυκοφν οι παίκτεσ. 

 
2. Προετοιμαςία τθσ εκπαιδευόμενθσ ομάδασ. Ρριν από τθν ζναρξθ του Ραιχνιδιοφ όλων, 

ο εκπαιδευτισ χρειάηεται να προετοιμάςει και να εμψυχϊςει τθν ομάδα για τθν 
εφαρμογι τθσ τεχνικισ αυτισ. Κα παρουςιάςει το γενικότερο πλαίςιο και τουσ ςτόχουσ 
του παιχνιδιοφ, κα μοιράςει ςε όλουσ ζνα ζντυπο με το ςενάριο και τθν περιγραφι των 
ρόλων που κα υποδυκοφν οι παίκτεσ, κα ξεκακαρίςει τυχόν αδιευκρίνιςτα ςθμεία. Εάν 
υπάρχουν διςταγμοί για τθ ςυμμετοχι ςτο παίξιμο, κα προςπακιςει να βοθκιςει να 
ξεπεραςτοφν και να δθμιουργθκεί μία ηεςτι και άνετθ ατμόςφαιρα. 

 
3. Επιλογι των παικτϊν. Σε αυτό το ςτάδιο κα πρζπει να επιλεχκοφν ποιοι εκπαιδευόμενοι 

κα αναλάβουν τουσ ρόλουσ που κα παιχτοφν και ποιοι κα λειτουργιςουν ωσ 
παρατθρθτζσ. Εδϊ υπάρχουν διάφορεσ παραλλαγζσ. Μπορεί οι ρόλοι να επιλεχκοφν 
εκελοντικά ι με κλιρωςθ ι μπορεί να κακορίςει ο εκπαιδευτισ ποιοι κα είναι οι παίκτεσ. 
Αυτό εξαρτάται από τθν ομάδα αλλά και από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ. Σε κάκε 
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περίπτωςθ καλό είναι οι ρόλοι να υποδφονται από άτομα που επικυμοφν να τουσ 
αναλάβουν και να νιϊκουν άνετα. Κάκε ρόλοσ μπορεί να παίηεται από παραπάνω από 
ζνα άτομο (ανάλογα με τθ μορφι του παιχνιδιοφ). Μπορεί, για παράδειγμα, το παιχνίδι 
να διεξαχκεί ςε δυάδεσ και να ακολουκιςει αντιςτροφι των ρόλων, ϊςτε όλοι οι 
εκπαιδευόμενοι να υποδυκοφν κάποιο από τα πρόςωπα τθσ ιςτορίασ. 

 
4. Προετοιμαςία των παικτϊν. Δίνεται χρόνοσ ςτουσ «θκοποιοφσ» να προετοιμαςτοφν για 

τουσ ρόλουσ που κα υποδυκοφν. Κάκε παίκτθσ προετοιμάηεται ςε απομονωμζνο χϊρο. 
Ραίρνει μία καρτζλα ςτθν οποία περιγράφεται το «πρόςωπο» που υποδφεται, τα 
χαρακτθριςτικά του, θ κζςθ του και άλλα ςχετικά ςτοιχεία που κα τον βοθκιςουν να 
κατανοιςει ποια ςυμπεριφορά κα επιδείξει και ποια ςτάςθ κα κρατιςει απζναντι ςτον ι 
ςτουσ άλλουσ ρόλουσ που εμπλζκονται ςτο παιχνίδι.  

 
5. Προετοιμαςία των παρατθρθτϊν. Πταν οι παίκτεσ προετοιμάηονται για τουσ ρόλουσ τουσ 

ςε ξεχωριςτι αίκουςα, τθν ίδια ςτιγμι ςτθν άλλθ αίκουςα (ςτθν οποία κα διεξαχκεί το 
παιχνίδι) ο εκπαιδευτισ εξθγεί ςτουσ παρατθρθτζσ τθ ςθμαντικότθτα του δικοφ τουσ 
ρόλου και τουσ ανακζτει ςυγκεκριμζνα κακικοντα. Τουσ ηθτά κατά τθ διάρκεια του 
παιχνιδιοφ να κρατοφν ςθμειϊςεισ με τισ παρατθριςεισ τουσ, ϊςτε να μποροφν να 
ανατροφοδοτιςουν τουσ παίκτεσ και να ςυηθτιςουν ςτθν ολομζλεια όταν κα 
ολοκλθρωκεί το παιχνίδι. Εξθγεί τι κα πρζπει να παρατθριςουν και ότι δε κα πρζπει να 
επζμβουν κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ. Μπορεί ακόμα να χωρίςει τουσ παρατθρθτζσ 
ςε διάφορεσ ομάδεσ, για παράδειγμα, μία ομάδα να εντοπίςει τα κετικά ςτοιχεία των 
ςυμπεριφορϊν που αναδφκθκαν, μία άλλθ ομάδα να κρατά ςθμειϊςεισ για το τι κα 
μποροφςε να βελτιωκεί κτλ. 

 
6. Οι παίκτεσ υποδφονται τα πρόςωπα τθσ ιςτορίασ. Εκτυλίςςεται το παιχνίδι χωρίσ να 

διακόπτεται από ςχόλια ι κριτικι, μζχρισ ότου θ κατάςταςθ που εξετάηεται να φτάςει ςε 
ζνα φυςικό τζλοσ ι θ ςυγκρουςιακι περίςταςθ να επιλυκεί. Με τθ λιξθ του παιχνιδιοφ ο 
εκπαιδευτισ ευχαριςτεί τουσ παίχτεσ για τθ ςυμβολι τουσ. (Το παιχνίδι μπορεί να 
βιντεοςκοπείται, προκειμζνου να μπορζςουν και οι ίδιοι οι παίκτεσ να δουν πϊσ 
υποδφκθκαν τουσ ρόλουσ τουσ και ζτςι να προκφψουν αντικειμενικά ςυμπεράςματα για 
όλουσ). 

 
7. Οι παίκτεσ βγαίνουν από τουσ ρόλουσ τουσ (derolling). Δίνεται χρόνοσ ςτουσ παίκτεσ να 

βγουν από τουσ ρόλουσ τουσ πριν ξεκινιςει ο ςχολιαςμόσ του παιχνιδιοφ από τουσ 
παρατθρθτζσ και τον εκπαιδευτι. Αυτό μπορεί να γίνει δίνοντασ πρϊτα το λόγο ςτουσ 
παίκτεσ να ςχολιάςουν τα ςυναιςκιματα που ζνιωςαν κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ, 
τα πρϊτα ςυμπεράςματά τουσ για αυτό που βίωςαν, για το πϊσ «είδαν» τον εαυτό τουσ 
να υποδφεται το ρόλο που ανζλαβαν. 

 
8. χολιαςμόσ του παιχνιδιοφ ρόλων ςτθν ολομζλεια. Ο εκπαιδευτισ ηθτά από τουσ 

παρατθρθτζσ να παρουςιάςουν τισ παρατθριςεισ τουσ με βάςθ το ζντυπο παρατιρθςθσ 
που είχαν λάβει πριν από το παιχνίδι ι τισ ςθμειϊςεισ που κράτθςαν κατά τθ διάρκειά 
του. Τα ςχόλια πρζπει να αφοροφν άμεςα τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ που εξυπθρετεί το 
παιχνίδι και να μθν ξεφεφγουν από το αντικείμενο τθσ εκπαίδευςθσ. Αφοφ οι 
παρατθρθτζσ και οι παίκτεσ ολοκλθρϊςουν το ςχολιαςμό τουσ, ο εκπαιδευτισ μπορεί να 
εκφράςει τισ δικζσ του απόψεισ, να δϊςει ανατροφοδότθςθ για τισ ςυμπεριφορζσ που 
αναδφκθκαν και να ςυνοψίςει τα κφρια ςθμεία ι τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν από 
το παιχνίδι. 

 
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπϊνονται ςυνοπτικά τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα 
τθσ τεχνικισ των παιχνιδιϊν ρόλων: 
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Ρλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

Αποτελεί μια από τισ πιο ενεργθτικζσ 
τεχνικζσ εκπαίδευςθσ 

Θ επιτυχία του παιχνιδιοφ εξαρτάται από τθ 
διάκεςθ και τθ δθμιουργικότθτα των 
εκπαιδευομζνων 

Θ ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων αναγάγεται 
ςε ςθμαντικό βακμό 

Ο εκπαιδευτισ πρζπει να γνωρίηει καλά τισ 
αρχζσ τθσ επικοινωνίασ και τθσ δυναμικισ τθσ 
ομάδασ 

Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ διαπραγμάτευςθσ 
και επικοινωνίασ 

Θ αλλαγι ςτάςεων μπορεί να είναι παροδικι 
και να αλλοιωκεί μετά το πζρασ τθσ άςκθςθσ 

Ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των 
εκπαιδευομζνων 

 

Αλλαγι ςτάςεων των εκπαιδευομζνων που 
οφείλεται ςτθ βιωματικι διαδικαςία του 
παιχνιδιοφ 

 

Εφαρμόηεται ςε εκπαιδευόμενουσ κάκε 
επιπζδου 

 

Πθγι: Κόκκοσ και Λιοναράκθσ, 1998. 

 
 
Ρροδιαγραφζσ του Ραιχνιδιοφ όλων 
 
Οι βαςικζσ προδιαγραφζσ που πρζπει να τθροφνται προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ 
αποτελεςματικότθτα των παιχνιδιϊν ρόλων είναι οι ακόλουκεσ:  
 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΟΛΩΝ 

 Το «ςενάριο», οι κανόνεσ του παιχνιδιοφ και οι οδθγίεσ που κα δοκοφν τόςο ςτουσ παίκτεσ όςο 
και ςτουσ παρατθρθτζσ πρζπει να είναι ακριβείσ και ξεκάκαρεσ 

 Το παιχνίδι πρζπει να είναι ςτενά ςυνδεδεμζνο με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ 

 Θ εκπαιδευόμενθ ομάδα πρζπει να ζχει «δεκεί», δθλαδι να ζχει ιδθ δθμιουργθκεί ζνα κλίμα 
εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των μελϊν τθσ και ο εκπαιδευτισ να γνωρίηει καλά τα μζλθ τθσ, για 
παράδειγμα, δεν προτείνεται να εφαρμοςτεί Ραιχνίδι όλων κατά τθν εναρκτιρια ςυνάντθςθ ι 
ςτθν πρϊτθ διδακτικι ενότθτα ενόσ μονοιμερου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 

 Θ κατάςταςθ - πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κα εξελιχκεί το παιχνίδι πρζπει να είναι αρκετά κοντά ςτα 
ενδιαφζροντα και τισ αλθκινζσ εμπειρίεσ των εκπαιδευομζνων, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ εμπλοκι 
τουσ και θ δυνατότθτά τουσ για ςυμμετοχι 

 Οι «θκοποιοί» πρζπει να παροτρυνκοφν από τον εκπαιδευτι να αντιδράςουν αυκόρμθτα κατά τθ 
διάρκεια του παιχνιδιοφ ανάλογα με τθν εξζλιξι του και ανάλογα με τισ αντιδράςεισ των άλλων 
«θκοποιϊν» με τουσ οποίουσ ςυναλλάςςονται 

 Ο εκπαιδευτισ χρειάηεται να διακζτει τισ βαςικζσ γνϊςεισ εμψφχωςθσ και κακοδιγθςθσ τθσ 
ομάδασ 

 Κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ δεν πρζπει να διακόπτεται θ ροι του από ςχόλια των 
παρατθρθτϊν ι των παικτϊν. 

 Είναι καλό το παιχνίδι να εφαρμόηεται ςε ϊρεσ τθσ θμζρασ που οι εκπαιδευόμενοι είναι 
ξεκοφραςτοι και μποροφν να αποδϊςουν 
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ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 

 
 
Προςομοίωςθ 

 
Θ Ρροςομοίωςθ αποτελεί ζνα είδοσ Ραιχνιδιοφ όλων, όμωσ διαφζρει ςτο ότι οι 
εκπαιδευόμενοι δεν ειςζρχονται ςε μία «κεατρικι κατάςταςθ». Δεν υποδφονται κάποια 
πρόςωπα, όπωσ ςτο Ραιχνίδι όλων, αλλά απλϊσ ςυμμετζχουν ςε μία νοθτι και, κατά το 
δυνατόν, ρεαλιςτικι αναπαράςταςθ μιασ κατάςταςθσ, προςπακϊντασ να ςκεφτοφν όπωσ κα 
ςκζφτονταν τα «πραγματικά» πρόςωπα που αφορά θ κατάςταςθ (π.χ. οι εκπαιδευόμενοι 
καλοφνται να εξετάςουν καταςτάςεισ και να εκφζρουν απόψεισ ςαν να ιταν ςτελζχθ 
επιχειριςεων, μθχανικοί, διπλωμάτεσ, κ.ά.). Κατά τα άλλα, τα ςτάδια και οι κανόνεσ 
λειτουργίασ τθσ Ρροςομοίωςθσ είναι τα ίδια με εκείνα του Ραιχνιδιοφ όλων (Κόκκοσ, 1999). 
 
Μία άλλθ διαφορά τθσ Ρροςομοίωςθσ από το Ραιχνίδι όλων ζγκειται ςτο ότι θ 
Ρροςομοίωςθ, ειδικά όταν αφορά τθν εκπαίδευςθ για τθ χριςθ κάποιου μθχανιματοσ (π.χ. 
προςομοιωμζνθ πτιςθ ςε πιλοτιριο αεροςκάφουσ ι προςομοιωμζνεσ αςκιςεισ κατά τθν 
εκπαίδευςθ για χριςθ υπολογιςτι), μπορεί να γίνει από κάκε εκπαιδευόμενο ξεχωριςτά 
(Courau, 2000). 
 
Τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ τεχνικισ αυτισ είναι ςχεδόν τα ίδια με τθσ 
τεχνικισ του παιχνιδιοφ ρόλων. Επιπλζον, ωσ πλεονεκτιματα μποροφν να λογιςτοφν:  
 
 Οι νζεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και ςτάςεισ που αναπτφςςονται ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν 

κακθμερινότθτα των εκπαιδευομζνων. 
 Οι εκπαιδευόμενοι μποροφν να εξαςκθκοφν ςε ζνα περιβάλλον ιρεμο, με χαμθλό ρίςκο 

και να εκπαιδευτοφν για το χειριςμό καταςτάςεων που ενζχουν περιςςότερο άγχοσ και 
κίνδυνο. 

 Δίνεται θ δυνατότθτα του λάκουσ και θ μάκθςθ μζςα απ’ αυτό, χωρίσ τισ ςυνζπειεσ που 
μπορεί να ζχει ζνα αντίςτοιχο λάκοσ ςε πραγματικό περιβάλλον.  

 
Ρροδιαγραφζσ τθσ Ρροςομοίωςθσ 
 
Οι βαςικζσ προδιαγραφζσ που πρζπει να τθροφνται προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ 
αποτελεςματικότθτα τθσ προςομοίωςθσ είναι οι ακόλουκεσ:  

 
Ρροδιαγραφζσ τθσ Ρροςομοίωςθσ 

 Οι ςτόχοι πρζπει να είναι προςδιοριςμζνοι με ςαφινεια 

 Θ ιςτορία και οι οδθγίεσ πρζπει να είναι ξεκάκαρεσ 

 Θ ιςτορία και θ ροι τθσ άςκθςθσ πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να καλφπτει όλεσ τισ 
βαςικζσ πτυχζσ του αντικειμζνου που εξετάηεται 

Επανερχόμαςτε ςτθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα με τουσ ςτόχουσ που κζςατε και ςτισ 
ερωτιςεισ που περιγράψατε κακϊσ και τθ μελζτθ περίπτωςθσ που ιδθ ζχετε επιλζξει. 
α) Με ερεκίςματα αναφοράσ τισ 3 πθγζσ και το περιςτατικό που περιγράψατε καταγράψτε τισ 
οδθγίεσ που κα δίνατε ςε 2 ομάδεσ εκπαιδευομζνων προκειμζνου να ςυντάξουν ζνα 
επικεντρωμζνο ςτο ςτόχο ςασ διάλογο δφο νζων ανκρϊπων που γνωρίηονται από παλιά, και 
τυχαία ςυναντϊνται ςιμερα. 
β) Ροιεσ οδθγίεσ κα δϊςετε ςτουσ παρατθρθτζσ του παιχνιδιοφ ρόλων; 
γ) Με ποιο τρόπο κα ολοκλθρωκεί θ δραςτθριότθτα ςτθν Ολομζλεια; 
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 Ρρζπει να ζχει δθμιουργθκεί κλίμα εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ 

 Ο εκπαιδευτισ πρζπει να αναπτφξει τθ δζςμευςθ των εκπαιδευομζνων ωσ προσ τθν 
επίτευξθ των ςτόχων τθσ άςκθςθσ 

 Σκόπιμο είναι να ζχουν δθμιουργθκεί ςυγκεκριμζνεσ καρτζλεσ ρόλων  

 Οι παρατθρθτζσ πρζπει να ζχουν ςυγκεκριμζνο ζργο Ραρατιρθςθσ 

 Τα χρονικά όρια διάρκειασ τθσ άςκθςθσ πρζπει να είναι κακοριςμζνα και να 
γνωςτοποιθκοφν ςτουσ εκπαιδευομζνουσ 

 Ρρζπει να δοκεί ο κατάλλθλοσ χρόνοσ ςτθν ομάδα για να «βγει» από τθν 
προςομοιωμζνθ κατάςταςθ 

 Ρρζπει να αφιερωκεί αρκετόσ χρόνοσ ςτον κριτικό ςχολιαςμό τθσ άςκθςθσ, ϊςτε να 
προκφψουν ςυμπεράςματα και να ςυνδεκοφν με τουσ ςτόχουσ που εξυπθρετεί 

 
 
Επίδειξθ 
 
Μια ακόμθ ενεργθτικι τεχνικι εκπαίδευςθσ είναι αυτι τθσ επίδειξθσ μζςω τθσ οποίασ οι 
εκπαιδευόμενοι μακαίνουν παρατθρϊντασ πρϊτα τον εκπαιδευτι να εκτελεί ι να 
παρουςιάηει μια εκπαιδευτικι πράξθ. Στθ ςυνζχεια οι εκπαιδευόμενοι επαναλαμβάνουν τθν 
ίδια διαδικαςία υπό τθν κακοδιγθςθ και τθν επίβλεψθ του διδάςκοντα. Θ τεχνικι αυτι 
εφαρμόηεται για τθν απόκτθςθ ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν γνϊςεων και ςυνδυάηεται με άλλεσ 
τεχνικζσ, όπωσ είναι θ άςκθςθ, θ ςυηιτθςθ και οι ερωτιςεισ-απαντιςεισ. 
 
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπϊνονται ςυνοπτικά τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα 
τθσ τεχνικισ τθσ επίδειξθσ: 
 

Ρλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

Θ μάκθςθ επιτυγχάνεται μζςω τθσ πράξθσ 
Δεν προωκείται θ επικοινωνία και θ 
πρωτοβουλία, αφοφ θ μάκθςθ γίνεται βάςει 
των πράξεων του εκπαιδευτι 

Ραρουςιάηονται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ οι 
κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ αλλά και το τελικό 
αποτζλεςμα αυτϊν 

Απαιτείται εξοπλιςμόσ, ςυνικωσ δαπανθρόσ 

Εξαςφαλίηεται θ ενεργοποίθςθ του ενδιαφζ-
ροντοσ όλων των εκπαιδευόμενων 

 

Δίνει τθν ευκαιρία μάκθςθσ μζςα από τθ 
δοκιμι και το λάκοσ 

 

Αναπτφςςεται θ αυτοπεποίκθςθ των 
εκπαιδευ-ομζνων, οι οποίοι 
ςυνειδθτοποιοφν τισ ικανότθτεσ 
αυτομόρφωςθσ που ενδζχεται να διακζτουν 

 

Πθγι: Κόκκοσ και Λιοναράκθσ, 1998. 

 
 
Πρακτικι Άςκθςθ 

 
Ρρακτικι άςκθςθ κεωρείται κάκε μορφι ατομικισ ι ςυλλογικισ εργαςίασ που 
πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο μιασ διδακτικισ ενότθτασ και ζχει ωσ ςτόχο τθ μάκθςθ μζςω 
τθσ πράξθσ και τθν ανάπτυξθ τθσ ενεργθτικισ ςυμμετοχισ των εκπαιδευομζνων. Θ πρακτικι 
άςκθςθ μπορεί να προςλάβει μεγάλθ ποικιλία μορφϊν, αφοφ μπορεί να διαρκζςει από λίγα 
λεπτά ι λίγεσ ϊρεσ όταν γίνεται ςτο πλαίςιο ενόσ εργαςτθρίου ι μιασ εκπαιδευτικισ 
αίκουςασ, ζωσ οριςμζνεσ θμζρεσ, εβδομάδεσ ι μινεσ, όταν πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο 
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μιασ επιχείρθςθσ. Θ ςθμαςία αυτισ τθσ τεχνικισ είναι ευνόθτθ, εάν λθφκοφν υπόψθ οι τρόποι 
με τουσ οποίουσ οι ενιλικοι μακαίνουν αποτελεςματικά. Ενδεικτικό τθσ ςθμαςίασ που 
αποδίδεται ςτθν πρακτικι άςκθςθ το γεγονόσ πωσ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επιβάλει, 
ςε ποςοςτό γφρω ςτο 50%, ςτα προγράμματα που χρθματοδοτεί να αφιερϊνουν ςθμαντικό 
μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν πρακτικι άςκθςθ (Κόκκοσ, 1999).  
 
Θ πρακτικι άςκθςθ μπορεί να είναι μια ατομικι ι ςυλλογικι εργαςία, με πολλζσ μορφζσ. 
Ενδείκνυται είτε για τθν επεξεργαςία ενόσ ηθτιματοσ είτε ςτθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ 
κ.ά. κάτω από τθν επίβλεψθ του εκπαιδευτι. Στόχοσ είναι οι διδαςκόμενοι να ενεργιςουν οι 
ίδιοι, και να ακολουκιςει ανάλυςθ των αποτελεςμάτων, άντλθςθ γενικϊν αρχϊν, 
διαςφνδεςθ με προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ.  
 
Ρλεονζκτθμα τθσ μεκόδου αυτισ είναι ότι ςυνδζει τθ κεωρία με τθν πράξθ, αυξάνεται θ 
ενεργι ςυμμετοχι και θ αυτοπεποίκθςθ των ςυμμετεχόντων. Θ εμπειρικι μάκθςθ ξεκινάει 
από τθ δράςθ (πρακτικι άςκθςθ, απόκτθςθ νζων εμπειριϊν), που ακολουκείται από τθν 
ταξινόμθςθ, μελζτθ και ανάλυςθ των δεδομζνων. Επίςθσ δεν απαιτεί πολφ χρόνο και μπορεί 
να προωκιςει ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ. Μειονζκτθμά τθσ είναι ότι απαιτεί 
προςεκτικι προετοιμαςία, και ότι δεν μποροφμε να τθ χρθςιμοποιιςουμε για αναλυτικι 
εξζταςθ ενόσ κζματοσ. 
 
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπϊνονται ςυνοπτικά τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα 
τθσ τεχνικισ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ: 
 

Ρλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

Συνδζει τθ κεωρία με τθν πράξθ 
Απαιτείται προςεκτικι προετοιμαςία και 
εποπτεία από τον εκπαιδευτι 

Ρροωκεί τθν ενεργι ςυμμετοχι 
Δεν μπορεί να εξεταςτεί εξονυχιςτικά ζνα 
ηιτθμα μζςω τθσ άςκθςθσ 

Οι εκπαιδευόμενοι γίνονται πιο υπεφκυνοι  

Αυξάνεται θ αυτοπεποίκθςθ των εκπαιδευο-
μζνων μετά τθν επιτυχι λφςθ των 
πρακτικϊν προβλθμάτων 

 

Δεν απαιτεί πολφ χρόνο  

Εςτιάηει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ τθσ 
διδαςκαλίασ 

 

Πθγι: Κόκκοσ και Λιοναράκθσ, 1998. 

 
 
υνζντευξθ από ειδικό 

 
Ρολλζσ φορζσ οι εκπαιδευόμενοι μποροφν μζςα από τθν προςωπικι τουσ προςπάκεια να 
ςυλλζξουν πλθροφορίεσ για το γνωςτικό αντικείμενο ςτο οποίο εκπαιδεφονται, να 
δθμιουργιςουν πολφτιμεσ ευκαιρίεσ μάκθςθσ, και να εκμαιεφςουν τισ πθγζσ εκείνεσ που 
αφοροφν και καλφπτουν άμεςα τισ ιδιαίτερεσ προςωπικζσ τουσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Ζτςι 
ςφμφωνα με τον Κόκκο (2005) πθγι μάκθςθσ μπορεί να είναι κάποιοσ ειδικόσ ι ζνα ζμπειρο 
πρόςωπο που προςκαλείται ςτο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ, με ςτόχο να μεταφζρει 
τθν εμπειρία του ςτουσ εκπαιδευόμενουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι χρθςιμοποιείται θ 
εκπαιδευτικι τεχνικι «Συνζντευξθ από Ειδικό». 
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Θ τεχνικι τθσ ςυνζντευξθσ από ειδικό χωρίηεται ςε τρία ςτάδια:  
 
1. Το ςτάδιο τθσ προετοιμαςίασ 
2. Το ςτάδιο πραγματοποίθςθσ 
3. Το ςτάδιο του ςχολιαςμοφ και τθσ ςφνκεςθσ 
 
Ασ δοφμε τισ προδιαγραφζσ για κάκε ςτάδιο αυτισ τθσ τεχνικισ: 
 

1. Κατά το ςτάδιο τθσ προετοιμαςίασ 

 Σε αυτό το ςτάδιο χρειάηεται να προςδιοριςτεί ο ςτόχοσ τθσ ςυνζντευξθσ, (γιατί να 
προςκλθκεί ο ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ, ςε ποια κζματα χρειάηεται να εςτιαςτεί θ 
ςυηιτθςθ) και τα αναμενόμενα αποτελζςματα (το πϊσ κα ωφελθκοφν οι 
εκπαιδευόμενοι, πϊσ τα κζματα που κα ςυηθτθκοφν ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ 
εκπαίδευςθσ κλπ) 

 Οι εκπαιδευόμενοι πρζπει να ενθμερωκοφν για το προφίλ του προςκεκλθμζνου ειδικοφ, 
όπωσ για τα ςτοιχεία του βιογραφικοφ του, πλθροφορίεσ και επιτεφγματα για το ζργο 
του, κείμενα που ενδεχομζνωσ να ζχει δθμοςιεφςει κλπ 

 Οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάηουν ατομικά αλλά και ομαδικά τισ ερωτιςεισ που 
επικυμοφν να κζςουν ςτον ειδικό και ορίηονται τα ι το άτομο που κα πάρει τθ 
ςυνζντευξθ 

 Ρροετοιμάηεται ζντυπο παρατιρθςθσ με τα ςθμεία που κα παρατθροφν οι υπόλοιποι 
εκπαιδευόμενοι (όςοι δεν κα πάρουν τθ ςυνζντευξθ) 

 

 
2. Κατά το ςτάδιο πραγματοποίθςθσ τθσ ςυνζντευξθσ 

 Τθ ςυνζντευξθ αναλαμβάνει να πάρει ζνα κυρίωσ άτομο ενϊ μπορεί ςυμπλθρωματικά 
να εμπλακοφν και ζνασ ι δφο ακόμθ εκπαιδευόμενοι που ςτο τζλοσ κα κζςουν 
ςυμπλθρωματικά ερωτιματα ι κα ηθτιςουν ςχετικζσ διευκρινίςεισ 

 Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ίςωσ χρειαςτεί να επζμβει διακριτικά ο εκπαιδευτισ 
προκειμζνου να «υποςτθρίξει» τον εκπαιδευόμενο ςτθν προςπάκειά του να πάρει τθ 
ςυνζντευξθ. Αυτό ςθμαίνει ότι ο εκπαιδευτισ ίςωσ χρειαςτεί να δϊςει απαραίτθτεσ 
διευκρινίςεισ ςτον ειδικό ι να ςυνδζςει οριςμζνα ςτοιχεία με το γνωςτικό αντικείμενο ι 
να εκμαιεφςει περιςςότερα ςτοιχεία από τον προςκεκλθμζνο 

 

 
3. Κατά το ςτάδιο του ςχολιαςμοφ και τθσ ςφνκεςθσ 

 Πταν αποχωριςει ο ειδικόσ, ο εκπαιδευτισ ςυντονίηει μια ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια ι 
χωρίηει ςε ομάδεσ προκειμζνου αυτζσ να μελετιςουν τισ απαντιςεισ του ειδικοφ. Στθ 
ςυνζχεια ςχολιάηεται θ ςυνολικι πορεία τθσ ςυνζντευξθσ, γίνεται ςφνκεςθ απόψεων και 
διαςφνδεςθ με το αντικείμενο του προγράμματοσ εκπαίδευςθσ 

 
Τα πλεονεκτιματα τθσ τεχνικισ τθσ ςυνζντευξθσ από ειδικό είναι τα ακόλουκα:  
 
 Οι εκπαιδευόμενοι ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ του περιεχομζνου τθσ 

εκπαίδευςθσ και ςτθν απόκτθςθ ςυγκεκριμζνων γνϊςεων 
 Καλφπτονται άμεςα οι ιδιαίτερεσ ατομικζσ αλλά και ομαδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 

όλων των ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα 
 Αναπτφςςεται θ αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ μζςα από τθν αναηιτθςθ πθγϊν και τθ 

διαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου 
 Αναπτφςςεται θ αναλυτικι και κριτικι ικανότθτα των εκπαιδευομζνων 
 Αναπτφςςεται θ ικανότθτα παρατιρθςθσ και ενεργθτικισ ακρόαςθσ. 



ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΣΥΝΔΛΚΑΛΛΣΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 
Μζκοδοι και τεχνικζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων  

 

 

 217 

Μζκοδοσ Project 
 
Θ μζκοδοσ Project είναι μια ανοιχτι διαδικαςία μάκθςθσ τα όρια και οι διαδικαςίεσ τθσ 
οποίασ δεν είναι αυςτθρά κακοριςμζνα και εξελίςςεται ανάλογα με τθν εκάςτοτε κατάςταςθ 
και τα ενδιαφζροντα των ςυμμετεχόντων. Συνιςτά μια ομαδικι διαδικαςία μάκθςθσ, όπου 
ςυμμετζχει ενεργά, ρυκμιςτικά και αποφαςιςτικά όλθ θ ομάδα (Frey, 1986). Ωσ δυναμικι 
μζκοδοσ που εξαρτάται άμεςα από τισ επιλογζσ των ςυμμετεχόντων, δεν μπορεί να ζχει 
ςτακερά και ςυγκεκριμζνα όρια και δομι. Θ μζκοδοσ Project, εξ οριςμοφ αναφζρεται ςτο 
αντικείμενο-κζμα μελζτθσ αλλά και ςτον τρόπο διερεφνθςισ του (ςτο τι και το πϊσ). 
 
Σφμφωνα με το Χρυςαφίδθ (1994) θ μζκοδοσ Project είναι ζνα πλζγμα διδακτικϊν 
διαδικαςιϊν που ζχουν ωσ αφόρμθςθ βιωματικζσ καταςτάςεισ. Καλφπτει τισ ανάγκεσ του 
ατόμου για εντατικοποίθςθ τθσ προςωπικισ διερεφνθςθσ και τθσ επικοινωνιακισ 
διαδικαςίασ.  
 
Τα πλεονεκτιματα τθσ μεκόδου αυτισ για τουσ εκπαιδευόμενουσ είναι τα ακόλουκα: 
 
 Αναπτφςςουν τθν πρωτοβουλία και τθν υπευκυνότθτά τουσ. 
 Αποφεφγοντασ τθν κατακερματιςμζνθ κεωρθτικι γνϊςθ κατανοοφν τθν αλλθλεξάρτθςθ 

και τθ ςυμπλθρωματικότθτα των γνωςτικϊν αντικειμζνων και οδθγοφνται ςτθ ςφνκεςθ. 
 Τα εκάςτοτε ερευνϊμενα γεγονότα τοποκετοφνται ςτο πολιτιςμικό τουσ αλλά και 

ευρφτερα διεκνζσ πλαίςιο. 
 Ερευνοφν ςτο πλαίςιο αναφοράσ, τισ βιβλιοκικεσ, το διαδίκτυο, τα ΜΜΕ. 
 Αςκοφνται ςτθν κριτικι αξιολόγθςθ και αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν. 
 Αναπτφςςουν κριτικό ςτοχαςμό και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ. 
 Καλλιεργοφν τθ ςυλλογικότθτα και τθ ςυνεργαςία. 
 Εκίηονται ςτθ διαλεκτικι με άλλα πολιτιςμικά περιβάλλοντα. Συνειδθτοποιοφν τθν 

αναγκαιότθτα αλλαγισ ςτάςεων, μεταςχθματιςμοφ και δράςθσ ωσ προζκταςθ τθσ 
κοινωνικισ γνϊςθσ. 

 Ραράγουν πρωτότυπο υλικό. 
 Αξιοποιοφν και αναδεικνφουν τα ιδιαίτερα ταλζντα και τισ δεξιότθτζσ τουσ. 
 Συνεργάηονται με τθν ευρφτερθ κοινότθτα. 
 Ενιςχφουν τθν αυτοεκτίμθςθ και αυτοπεποίκθςι τουσ. 
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Ρρωτοβουλία 

Ανταλλαγι απόψεων ςχετικά με 
τθν πρωτοβουλία 

Από κοινοφ διαμόρφωςθ των πλαιςίων δράςθσ 

Υλοποίθςθ όςων ζχουν προγραμματιςτεί 

Ρεράτωςθ του Project με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 
 Συνειδθτόσ τερματιςμόσ (όταν ζχει επιτευχκεί ο 

ςκοπόσ ι ζχει εξαντλθκεί ο προκακοριςμζνοσ χρόνοσ) 
 Επαναςφνδεςθ με τθν αρχικι πρωτοβουλία 
 Θ εφαρμογι του Project ςτθν κακθμερινι πράξθ 

Ρικανι περάτωςθ 

Ρικανι περάτωςθ 

Θ δομι τθσ μεκόδου Project ςφμφωνα με τον Frey (1986) είναι θ ακόλουκθ: 

 

 
 
 Κριτιρια επιλογισ κατάλλθλθσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ 

 
Ακόμθ και οι ενεργθτικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ ζχουν μειονεκτιματα και για 
να ζχουν κετικά αποτελζςματα πρζπει να τθροφν κάποιεσ προδιαγραφζσ. 
Καμία τεχνικι δεν εγγυάται εξ’ οριςμοφ τθν επιτυχία του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ. Θ αποτελεςματικότθτα, ςφμφωνα με τθν Καραγεωργίου (2009) 
εξαρτάται από διάφορουσ παράγοντεσ που ποικίλουν ανά περίπτωςθ. Για το 
λόγο αυτό, ο εκπαιδευτισ πρζπει να γνωρίηει τθν κατάλλθλθ ανά περίςταςθ 
εκπαιδευτικι τεχνικι και να τθν εφαρμόηει. Ακόμθ, ο εκπαιδευτισ πρζπει να 
μπορεί να ςυνδυάηει και να εναλλάςςει μεταξφ τουσ τισ τεχνικζσ ανάλογα με 
τθ δυναμικι που αναπτφςςεται ςτθν αίκουςα. Θ επιλογι και ο ςυνδυαςμόσ 
των εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν μεταξφ τουσ γίνεται βάςει κάποιων κριτθρίων.  
 
Τα κριτιρια αυτά είναι:  
 

 Ο εκπαιδευτικόσ ςκοπόσ του προγράμματοσ. Επιλζγονται ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ 
βάςει του ςκοποφ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Για παράδειγμα, αν ςκοπόσ του 
προγράμματοσ είναι να υλοποιθκεί ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, τότε προτιμότερθ 
τεχνικι είναι αυτι τθσ ειςιγθςθσ, ίςωσ και ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυηιτθςθ, τον 
καταιγιςμό ιδεϊν και τισ ερωτιςεισ-απαντιςεισ. Αν, όμωσ, ςτόχοσ του προγράμματοσ 

Κριτιρια 
Επιλογισ 
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είναι να μάκουν οι εκπαιδευόμενοι να βαςίηονται ςτισ δικζσ τουσ δυνάμεισ, ϊςτε να 
ςυνεχίςουν να μακαίνουν και μετά το πζρασ του προγράμματοσ τότε, ςε καμία 
περίπτωςθ, δεν επιλζγεται θ ειςιγθςθ αλλά οι ςυμμετοχικζσ τεχνικζσ.  

 
 Θ υφι του μακθςιακοφ αντικειμζνου. Το περιεχόμενο του μακθςιακοφ αντικειμζνου 

μερικζσ φορζσ επιβάλλει κάποιεσ τεχνικζσ, ενϊ περιορίηει κάποιεσ άλλεσ. Για 
παράδειγμα, αν το μακθςιακό αντικείμενο είναι θ παρουςίαςθ μεκοδολογικϊν 
οδθγιϊν, τότε θ κατάλλθλθ τεχνικι είναι θ ειςιγθςθ. Αν, όμωσ, ςτόχοσ του 
μακθςιακοφ αντικειμζνου είναι να εμπεδϊςουν τισ κεωρθτικζσ γνϊςεισ που 
προςζλαβαν, τότε πιο ενδεδειγμζνεσ τεχνικζσ είναι θ μελζτθ περίπτωςθσ, θ πρακτικι 
άςκθςθ, θ εργαςία ςε ομάδεσ και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ το παίξιμο ρόλων.  

 
 Οι μακθςιακοί τρόποι και τα εκπαιδευτικά χαρακτθριςτικά των εκπαιδευομζνων. 

Οι μακθςιακζσ ικανότθτεσ των εκπαιδευόμενων κακϊσ και οι τρόποι μάκθςθσ του 
κακενόσ ξεχωριςτά υπαγορεφουν τισ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν 
ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  

 
 Οι ικανότθτεσ του εκπαιδευτι. Είναι γεγονόσ ότι δεν ζχουν όλοι οι εκπαιδευτζσ τθν 

ίδια ικανότθτα εφαρμογισ των διάφορων εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν. Ωςτόςο, ζνασ 
εκπαιδευτισ δεν πρζπει ποτζ να αποκαρρφνεται να δοκιμάςει νζεσ τεχνικζσ.  

 
 Το μακθςιακό κλίμα. Κάκε ομάδα ζχει τα δικά τθσ χαρακτθριςτικά και διανφει τθ 

δικι τθσ μοναδικι πορεία. Ζτςι, ςε κάκε φάςθ τθσ πορείασ τθσ διαμορφϊνεται το 
ανάλογο μακθςιακό κλίμα με το οποίο εναρμονίηονται περιςςότερο ι λιγότερο οι 
διάφορεσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ. Για παράδειγμα, αν το κλίμα ςε μια ομάδα 
χαρακτθρίηεται από επιφυλακτικότθτα, τότε προτιμότερεσ τεχνικζσ είναι οι 
ερωτοαπαντιςεισ, θ μελζτθ περίπτωςθσ και θ πρακτικι άςκθςθ. Αν, όμωσ, μια ομάδα 
βρίςκεται ςε φάςθ ςφνκεςθσ, τότε μποροφν να εφαρμοςτοφν θ ςυηιτθςθ, το παίξιμο 
ρόλων, ο καταιγιςμόσ ιδεϊν, θ εργαςία ςε ομάδεσ και θ πρακτικι άςκθςθ.  

 
 Ο διακζςιμοσ χρόνοσ. Ο χρόνοσ διάρκειασ μιασ διδακτικισ ενότθτασ αποτελεί 

ςθμαντικό παράγοντα για τθν επιλογι των κατάλλθλων τεχνικϊν. Για παράδειγμα, αν 
ο διακζςιμοσ χρόνοσ είναι περιοριςμζνοσ, τότε προτιμότερθ τεχνικι είναι θ ειςιγθςθ 
και μια καλά προετοιμαςμζνθ πρακτικι άςκθςθ.  

 
 Θ χρονικι ςτιγμι. Σθμαντικόσ παράγοντασ είναι και θ χρονικι ςτιγμι που 

εφαρμόηεται θ εκπαιδευτικι τεχνικι. Δθλαδι μετά το μεςθμεριανό φαγθτό για 
παράδειγμα είναι προτιμότερεσ: το παιχνίδι ρόλων ι θ ομαδικι εργαςία που 
ενεργοποιοφν το ενδιαφζρον.  

 
 Οι διακζςιμοι πόροι. Τζλοσ, αναςταλτικό παράγοντα ςτθν εφαρμογι οριςμζνων 

τεχνικϊν, που απαιτοφν, ειδικι υλικοτεχνικι υποδομι αποτελεί ο προχπολογιςμόσ 
του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ.  

 
 Εποπτικά μζςα  
 
Για τθν υλοποίθςθ μιασ επιτυχθμζνθσ διδαςκαλίασ εκτόσ από τθν επιλογι των 
κατάλλθλων τεχνικϊν απαιτείται και ο καταλλθλότεροσ τρόποσ εκτζλεςθσ και 
μετάδοςθσ των νοθμάτων του διδακτικοφ υλικοφ. Για τθν επίτευξθ αυτϊν και 
επακολοφκωσ και τθσ διδαςκαλίασ και τθσ διεργαςίασ τθσ μάκθςθσ τόςο των 
ανιλικων όςο και των ενιλικων ατόμων κακοριςτικό ρόλο παίηει θ εφαρμογι 
εποπτικϊν μζςων και τεχνολογιϊν.  

Εποπτικά 
 Μζςα 
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Το ςφνολο ςχεδόν των ΕΜΔ ςτθρίηεται ςτθν όραςθ. Μζςω τθσ εικόνασ δίνεται θ δυνατότθτα:  

 
1. Ραρουςίαςθσ ενόσ μθνφματοσ που είναι εξαιρετικά περιεκτικό παρζχοντασ άμεςα τθ 

δεδομζνθ ερμθνεία. 
2. Άμεςθσ μετάδοςθσ, λιψθσ και ανάλυςθσ ενόσ μθνφματοσ.  
3. Αναπαράςταςθσ τθσ πραγματικότθτασ όταν δεν είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςτο 

πραγματικό περιβάλλον.  
4. Ρεριγραφισ λεπτομερειϊν που δεν είναι ορατζσ, μζςω απλισ παρατιρθςθσ ενόσ 

αντικειμζνου, απλοποίθςθσ πολφπλοκων εννοιϊν, παρουςίαςθσ ςχζςεων και 
επεξιγθςθσ φαινομζνων που δεν είναι άμεςα ορατά.  

5. Ραρουςίαςθσ ςυμπεριφορϊν που είναι δφςκολο να εξθγθκοφν προφορικά και να 
παρατθρθκοφν ςτθν πράξθ. 
 

Η εικόνα, όμωσ, δεν ςυνεπάγεται μονοςιμαντθ ερμθνεία με αποτζλεςμα να μθν είναι αρκετι 
για να περιγράψει ζνα γεγονόσ, μια κατάςταςθ, ζνα φαινόμενο. Για αυτό κρίνεται απαραίτθτο 
ςτθ διδαςκαλία θ εικόνα να υποςτθρίηεται από τον προφορικό αλλά και το γραπτό λόγο.  
 
Τα ΕΜΔ χρθςιμοποιοφνται ωσ: 
 
1. Μζςα παρουςίαςθσ, όπου ο εκπαιδευτισ προςπακεί να μεταδϊςει, να διατθριςει αλλά 

και να επαναλάβει τισ πλθροφορίεσ, ενιςχφοντασ τθ ςαφινεια του μθνφματοσ. 
2. Συνεργάτεσ διδαςκαλίασ, όπου το μζςο αποτελεί ανεξάρτθτθ πθγι μετάδοςθσ γνϊςεων 

λειτουργϊντασ ςυμπλθρωματικά του εκπαιδευτι και επεκτείνοντασ τθ διδαςκαλία του. 
3. Μζςα δθμιουργικισ εφαρμογισ, όπου οι εκπαιδευόμενοι είτε παρουςιάηουν εργαςίεσ, 

είτε κάνουν εξάςκθςθ υπό τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτι.  
4. Διδαςκαλία «κζαμα», όπου ο εκπαιδευτισ παραςφρεται από τθ δφναμθ τθσ τεχνολογίασ 

και καταλιγει ςτθν παραγωγι εντυπϊςεων άνευ ουςίασ και τθ ςπατάλθ χρόνου.   
 
Σα πλεονεκτιματα που προςφζρει θ χριςθ των ΕΜΔ πθγάηουν από τθν επίδραςθ που αυτά 
αςκοφν ςτθ διεργαςία τθσ μάκθςθσ και από τθ βοικεια που προςφζρει θ χριςθ τουσ ςτον 
εκπαιδευτι για τθν υλοποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ του.  
 
Με τθ χριςθ εποπτικϊν μζςων και τεχνολογικϊν εφαρμογϊν ο εκπαιδευτισ επιτυγχάνει:  
 Τθν πολλαπλι ενεργοποίθςθ περιςςότερων αιςκιςεων. 
 Τθ μεταφορά πλθροφοριϊν που δεν περιγράφονται εφκολα με λζξεισ. 
 Τθν ενίςχυςθ του προφορικοφ λόγου με εικόνεσ, διεγείροντασ ζτςι τθν προςοχι του 

εκπαιδευόμενου και διευκολφνοντασ τθν αντίλθψθ. 
 Τθν απόδοςθ με ςαφινεια εννοιϊν, ςχζςεων και φαινομζνων, προκαλϊντασ τθν 

ενεργθτικι ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων, αυξάνοντασ ζτςι το βακμό κατανόθςθσ και 
τον όγκο απομνθμόνευςθσ. 

 Τθν παραγωγι ζμμεςων ι άμεςων εμπειριϊν μζςω τθσ εξάςκθςθσ και τθσ δράςθσ ςε 
καταςτάςεισ είτε αναπαράςταςθσ είτε όχι τθσ πραγματικότθτασ.  

 Να «δουλζψει» περιςςότερο με τθν ομάδα. 
 Να παράξει μια δθμιουργικι διδαςκαλία. 

Σαν εποπτικά μζςα διδαςκαλίασ (ΕΜΔ) κεωροφνται «τα μζςα μετάδοςθσ εκπαιδευτικϊν 
μθνυμάτων που χρθςιμοποιεί ο εκπαιδευτισ, ϊςτε να γίνει θ διδαςκαλία του παραςτατικι, 
δθλαδι να προκαλεί ςφμπραξθ αιςκιςεων και νόθςθσ» (Κόκκοσ, 1999). 
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 Να οργανϊςει τθν φλθ αλλά και το χρόνο διδαςκαλίασ. 
 
Θ επιλογι του καταλλθλότερου, ανά περίπτωςθ, εποπτικοφ μζςου διδαςκαλίασ εξαρτάται 
από 5 κριτιρια:  
 
1. Τθν αρμονία, δθλαδι τθ ςυμβατότθτα του μζςου με τουσ ςτόχουσ, τθν φλθ και τθν 

εκπαιδευτικι μζκοδο. 
2. Τθν ζνταςθ που κζλει να αποδϊςει ο εκπαιδευτισ ςε μια πλθροφορία βάςει τθσ 

ςθμαντικότθτάσ τθσ. 
3. Τθν ευελιξία του μζςου, ϊςτε να παρζχονται δυνατότθτεσ παρουςίαςθσ, επανάλθψθσ 

και αλλαγισ του μθνφματοσ. 
4. Τθ διάρκεια που επικυμεί ο εκπαιδευτισ να προβάλλεται το μινυμα. 
5. Το χρόνο που απαιτεί θ χριςθ του μζςου ςε ςχζςθ με τθν αξιοποίθςθ του διακζςιμου 

χρόνου διδαςκαλίασ.  
 
Βαςικά Εποπτικά Μζςα Διδαςκαλίασ (ΕΜΔ) 

 
Τα ΕΜΔ χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ: ςτα βαςικά και ςτα ςφνκετα. Τα βαςικά ΕΜΔ είναι: ο 
πίνακασ, οι φωτογραφίεσ, τα ζντυπα και θ επίδειξθ αντικειμζνων. Θ περιγραφι τουσ 
περιορίηεται ςτα ςθμαντικότερα ςθμεία και ςυγκεκριμζνα ςτα πλεονεκτιματα και τα 
μειονεκτιματά τουσ.  
 
Πίνακεσ 
Ο πίνακασ είναι το πιο εφχρθςτο και το πιο διαδεδομζνο εποπτικό 
μζςο. Σιμερα εκτόσ από τον κλαςικό πίνακα κιμωλίασ υπάρχουν και 
άλλεσ μορφζσ πινάκων, όπωσ είναι οι πίνακεσ μαρκαδόρου, ο 
χάρτινοσ πίνακασ ςε τρίποδο, οι πίνακεσ πολλαπλϊν επιπζδων και οι 
θλεκτρονικοί πίνακεσ.  
 

Ρλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

Είναι διακζςιμοι 
Χαμθλι διζγερςθ τθσ προςοχισ και 
του ενδιαφζροντοσ 

Είναι εφκολοι ςτθ χριςθ 
Δυςκολία παρουςίαςθσ πολφπλοκων 
ςχθμάτων, μοντζλων, διαδικαςιϊν 

Ρροςφζρουν αμεςότθτα και ευελιξία 
Μζκοδοσ γραφισ που δεν 
εξαςφαλίηει πάντα καλι οπτικι 
επαφι 

Δυνατότθτα παράλλθλθσ χριςθσ τουσ  

 
Πθγι: Κόκκοσ, 1998. 

 
 
Επίδειξθ Παραςτάςεων και Αντικειμζνων 
Στθν κατθγορία αυτι ςυμπεριλαμβάνονται τα ζτοιμα ι 
προκαταςκευαςμζνα βοθκθτικά μζςα όπωσ είναι οι φωτογραφίεσ, τα 
ζντυπα, οι χάρτεσ, τα διαγράμματα, κτλ, διότι όλα αποτελοφν 
γραφικζσ απεικονίςεισ. Τα αντικείμενα μποροφν να καταςκευαςτοφν 
ι να αναπαραχκοφν από οποιοδιποτε φωτογραφικό υλικό, ανάλογα 
πάντα με το κζμα του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ (π.χ. μουςεία, 
βιβλιοκικεσ, internet, κ.α.). Νζεσ δυνατότθτεσ προςφζρουν οι 
ψθφιακζσ φωτογραφίεσ, οι οποίεσ μποροφν να αποκθκευτοφν 
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ψθφιακά, να εκτυπωκοφν και να προβλθκοφν ςε υπολογιςτι ι ςε 
προβολζα. 
 
Θ επίδειξθ μιασ παράςταςθσ μπορεί να γίνει μζςω αυτϊν των 
αντικειμζνων (διαφάνειεσ, ζντυπα κ.α.) αλλά και του υπολογιςτι. 
Σθμαντικόσ παράγοντασ για τθν επιλογι του τρόπου παρουςίαςθσ 
είναι θ «μονιμότθτα» ζκκεςθσ του μθνφματοσ, δθλαδι εάν ο 
εκπαιδευόμενοσ ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με τθν παράςταςθ και 
μπορεί να τθ μελετιςει και να τθν επεξεργαςτεί ατομικά για κάποιο 
χρονικό διάςτθμα ι εάν το μινυμα πρζπει να μείνει μεγαλφτερο 
διάςτθμα με ςτόχο τθν απομνθμόνευςι του.  

 
 
φνκετα Εποπτικά Μζςα Διδαςκαλίασ (ΕΜΔ) 

 
Εκτόσ από τα βαςικά ΕΜΔ υπάρχουν και τα ςφνκετα, τα οποία αποτελοφνται από: μζςα 
προβολισ εποπτικοφ υλικοφ ςε οκόνθ, οπτικοακουςτικά μζςα, χριςθ του θλεκτρονικοφ 
υπολογιςτι και εκπαιδευτικζσ ταινίεσ-βίντεο.  
 
Προβολείσ εικόνων και αντικειμζνων 
Σαν προβολείσ εικόνων και αντικειμζνων κεωροφνται και είναι 
ευρζωσ  διαδεδομζνοι: οι προβολείσ διαφανϊν εικόνων (slide 
projectors), οι ανακλαςτικοί προβολείσ (overhead projectors) και οι 
προβολείσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν (LCD projectors). 
 
Τα μζςα αυτά προβάλλουν κείμενα, ςχζδια και φωτογραφίεσ. Οι 
διαφάνειεσ αυτζσ μπορεί να είναι χειροποίθτεσ (για τα κείμενα 
κυρίωσ) είτε να ζχουν παραχκεί μζςω φωτοαντίγραφων ι 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Θ χριςθ τθσ προβολισ προςφζρει τα 
εξισ πλεονεκτιματα:   
 
 Μπορεί να προβάλει ςε μεγάλεσ οκόνεσ. 
 Αναδεικνφει χρωματικζσ και άλλεσ λεπτομζρειεσ. 
 Δυνατότθτα ταυτόχρονθσ χριςθσ ιχου μζςω μαγνθτόφωνου που 

είναι ενςωματωμζνο ςτθ ςυςκευι. 
 
Κα πρζπει να δοκεί μεγάλθ προςοχι ςτθ διάρκεια τθσ προβολισ, 
διότι θ ςυνεχισ προβολι άνω των 20 λεπτϊν ζχει αρνθτικά 
αποτελζςματα κακϊσ θ ζνταςθ τθσ εικόνασ και ο χαμθλόσ φωτιςμόσ 
μειϊνουν τθν προςοχι των εκπαιδευομζνων. 
 
Οπτικοακουςτικά μζςα 
Στθν κατθγορία αυτι ανικουν οι καςζτεσ ιχου, οι εκπαιδευτικζσ 
ταινίεσ-βίντεο, ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, θ κάμερα και τα 
πολυμζςα. 
 
Θ καςζτα ιχου/ CD χρθςιμοποιείται κατά τθ διάρκεια τθσ 
διδαςκαλίασ για τθν παρουςία διαλόγων, ςυηθτιςεων και οδθγιϊν. Θ 
εφαρμογι αυτι προςφζρει ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςε περίπτωςθ 
αδυναμίασ χριςθσ τθσ κάμερασ και του βίντεο. 
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Οι εκπαιδευτικζσ ταινίεσ αναπαριςτοφν τθν πραγματικότθτα. Θ 
κινοφμενθ εικόνα μαγνθτίηει τθν προςοχι, ενεργοποιεί τθ φανταςία, 
διεγείρει το ςυναίςκθμα. Ραρουςιάηει ςχζςεισ, γεγονότα, 
ςυμπεριφορζσ που είναι δφςκολο να απομονωκοφν και να 
περιγραφοφν με ακρίβεια. Ο κεατισ ςυμμετζχει ςτθ δράςθ. Οι ταινίεσ 
προςφζρονται για μάκθςθ μζςω παρατιρθςθσ και μίμθςθσ 
προτφπων (modeling, observational learning). 
 
Θ κάμερα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ βιντεοςκόπθςθ 
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και περιςτατικϊν που 
πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ. Ο ςκοπόσ 
τθσ βιντεοςκόπθςθσ εξυπθρετεί ςυνικωσ τον αναςτοχαςμό και τθν 
κριτικι ανάλυςθ εμπειριϊν που προζκυψαν μζςα ςτο πρόγραμμα, πχ. 
ζνα Ραιχνίδι όλων μπορεί να βιντεοςκοπθκεί και ςτθ ςυνζχεια θ 
ολομζλεια να το παρακολουκιςει. Κατϋ αυτόν τον τρόπο και οι 
«θκοποιοί» κα ζχουν τθν ευκαιρία να εξετάςουν το πϊσ υποδφκθκαν 
τουσ ρόλουσ τουσ και να επεξεργαςτοφν κριτικά τθν εμπειρία που 
βίωςαν. 
 
Θ τθλεόραςθ και το βίντεο χρθςιμοποιοφνται για τθν προβολι 
εκπαιδευτικϊν ταινιϊν ι βιντεοςκοπθμζνων περιςτατικϊν και τθν 
επεξεργαςία του περιεχομζνου τουσ από τθν εκπαιδευόμενθ ομάδα. 
Πταν χρθςιμοποιοφνται με τθν ταυτόχρονθ αξιοποίθςθ τθσ 
ςυμμετοχισ των εκπαιδευομζνων, τότε τα μακθςιακά αποτελζςματα 
μπορεί να είναι εξαιρετικά.  
 
Διακρίνονται ςε 5 βαςικζσ κατθγορίεσ ανάλογα με το περιεχόμενο και τον εκπαιδευτικό 
ςκοπό που εξυπθρετοφν. Ζτςι, μπορεί να είναι ταινίεσ:  
 
α) επίδειξθσ (π.χ περιγραφι μελζτθ περίπτωςθσ),  
β) αναπαραςτάςεισ (π.χ λειτουργία του εγκεφάλου),  
γ) ικανοτιτων (π.χ χειριςμόσ του προβολζα διαφανειϊν),  
δ) προτφπων ςυμπεριφοράσ (π.χ αντιμετϊπιςθ παραπόνων πελατϊν) και  
ε) ευαιςκθτοποίθςθσ (ταινίεσ διάρκειασ 4-5λεπτϊν για τθν ειςαγωγι ςε ζνα κζμα). 

 
Ραρόλο που ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ δεν αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο, εντοφτοισ τα 
τελευταία χρόνια χρθςιμοποιείται ολοζνα και περιςςότερο για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. 
Απόδειξθ αυτοφ είναι θ δθμιουργία μιασ ολόκλθρθσ μεκόδου εκπαίδευςθσ με κζντρο τον 
υπολογιςτι (CBE: Computer-Based Education). Ο υπολογιςτισ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ 
μζςο παραγωγισ και παρουςίαςθσ εποπτικοφ υλικοφ, ωσ μζςο εξάςκθςθσ και ωσ ανεξάρτθτο 
μζςο διδαςκαλίασ χωρίσ υποςτιριξθ από τον εκπαιδευτι. Τα οφζλθ είναι ποςοτικά και 
ποιοτικά, αν αναλογιςτεί κανείσ τθ μείωςθ του χρόνου προετοιμαςίασ, τθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ του εποπτικοφ υλικοφ και τθν ταχφτθτα παρουςίαςθσ. Αποτελεί ζνα μζςο εφρεςθσ 
νζων τρόπων ανάπτυξθσ περιςςότερων δθμιουργικϊν διδαςκαλιϊν, δεδομζνου ότι 
προςφζρει ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ παραςτατικισ απόδοςθσ γνϊςεων, ανάπτυξθσ και 
παρουςίαςθσ αςκιςεων και πρακτικϊν εφαρμογϊν, χριςθσ εργαλείων και ελζγχου τθσ 
πορείασ τθσ μάκθςθσ. 
 
Εντοφτοισ αντιμετωπίηει εμπόδια ςτθν εφαρμογι του ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων 
κακϊσ εκπαιδευτζσ και εκπαιδευόμενοι φοβοφνται. Ο φόβοσ προζρχεται από τθν απειρία 
τόςο των εκπαιδευτϊν όςο και των εκπαιδευομζνων ςε κζματα υπολογιςτϊν, τθ δυςκολία 
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άμεςθσ προςαρμογισ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ και το φόβο αντικατάςταςθσ του εκπαιδευτι από 
τον υπολογιςτι. 
  
Θ αξιοποίθςθ του υπολογιςτι ωσ μζςου διδαςκαλίασ βαςίηεται ςε κατάλλθλα εκπαιδευτικά 
λογιςμικά. Μια απλι μορφι των λογιςμικϊν αυτϊν αφορά τθν παρουςίαςθ διδακτζων 
ενοτιτων που ςυνοδεφονται από ςχετικζσ ερωτιςεισ-απαντιςεισ. Θ εξελιγμζνθ τουσ μορφι 
διακρίνεται από τθν αλλθλεπίδραςθ του εκπαιδευόμενου με τθ διδακτζα φλθ, όπου ο 
εκπαιδευόμενοσ οδθγείται ςταδιακά ςτθ μάκθςθ βαςιηόμενοσ ςτισ δικζσ του ατομικζσ 
δυνατότθτεσ. Τα εκπαιδευτικά αυτά λογιςμικά μετονομάηονται ςε πολυμζςα, κακϊσ εκτόσ 
από το κείμενο χρθςιμοποιοφν γραφικά, κινοφμενα ςχζδια και εικόνεσ, ιχο και 
αλλθλεπίδραςθ.  
 
Οι εφαρμογζσ των διαλογικϊν πολυμζςων προςφζρουν ποικιλία μζςων διζγερςθσ των 
αιςκιςεων, επιτρζπουν ςτον χριςθ αμφίδρομθ επικοινωνία και ευχζρεια ατομικισ επιλογισ 
ςτθν πρόςβαςθ των πλθροφοριϊν. Θ προςπζλαςθ παφει να είναι γραμμικι και ο χριςτθσ 
επιλζγει, παραλείπει, ορίηει τθ ςειρά, το ρυκμό υποδοχισ, τθ διαχείριςθ των πλθροφοριϊν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ του.  
 
Τα πλεονεκτιματα του ςυνδυαςμοφ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι με τα διαλογικά πολυμζςα 
είχε ςαν αποτζλεςμα τθν αξιοποίθςι τουσ ςε προγράμματα γενικισ εκπαίδευςθσ. Οι 
εφαρμογζσ αυτζσ είναι ςε πρϊιμο ςτάδιο, δεδομζνου του υψθλοφ κόςτουσ, του ελλιποφσ 
εξοπλιςμοφ και του ςθμαντικοφ χρόνου που απαιτοφν για να καταςκευαςτοφν και του μικροφ 
εμπορικοφ ενδιαφζροντοσ που παρουςιάηουν. 
 
Δεδομζνου ότι το ςφνολο ςχεδόν των ΕΜΔ ςτθρίηεται ςτθν ενεργοποίθςθ 
περιςςότερων αιςκιςεων, με πρωταγωνίςτρια τθν όραςθ, είναι ςκόπιμο να 
αναφερκοφμε ςυνοπτικά ςτα πλεονεκτιματα που προςφζρει θ χριςθ τθσ 
εικόνασ ςτθ διδαςκαλία.  
 
Σε ςχζςθ με τα ΕΜΔ, ωσ εικόνα κα ορίςουμε κάκε μινυμα που προβάλλεται. Στθν περίπτωςθ 
αυτι εικόνα είναι και το ςχιμα που παρουςιάηεται ςτον πίνακα και το κείμενο που 
προβάλλεται με ειδικι ςυςκευι (προβολζασ διαφανειϊν, βίντεο κτλ.) Με βάςθ τθν παραδοχι 
αυτι εικόνα μπορεί να αποτελοφν οι παραςτάςεισ, οι φωτογραφίεσ και τα ςκίτςα, ο 
ςυνδυαςμόσ των πιο πάνω με κείμενο, ζνα κείμενο που προβάλλεται, τα αντικείμενα για 
επίδειξθ, οι ταινίεσ. 
 
Τα 4 βαςικά πλεονεκτιματα που προςφζρει θ χριςθ τθσ εικόνασ ςτθ διδαςκαλία: 
1. Το μινυμα που παρουςιάηεται μζςω μιασ εικόνασ μπορεί να είναι εξαιρετικά περιεκτικό 

και να προςανατολίηει άμεςα τθν αντίλθψθ ςε μια μόνο ερμθνεία. Για παράδειγμα θ 
ερμθνεία τθσ λζξθσ «πίνακασ» μπορεί να είναι πολυςιμαντθ. Μπορεί να ςθμαίνει 
πίνακασ ηωγραφικισ, πίνακασ διδαςκαλίασ κ.ο.κ. Θ φωτογραφία ι το ςχζδιο του πίνακα, 
παραπζμπει άμεςα ςε μια ςυγκεκριμζνθ ερμθνεία.  

2. Θ ταχφτθτα μετάδοςθσ, λιψθσ και ανάλυςθσ ενόσ μθνφματοσ μζςω τθσ εικόνασ, μπορεί 
να είναι πολλαπλάςια ςε ςφγκριςθ με τον προφορικό λόγο ι το γραπτό κείμενο. 
Ραράλλθλα θ εικόνα μπορεί να περιγράψει λεπτομζρειεσ, που δεν είναι ορατζσ με τθν 
απλι παρατιρθςθ ενόσ αντικειμζνου, να απλοποιιςει πολφπλοκεσ ζννοιεσ, να 
παρουςιάςει ςχζςεισ, να εξθγιςει φαινόμενα που δεν είναι άμεςα ορατά (π.χ. 
κυκλοφορία του αίματοσ). 

3. Μια εικόνα αναπαριςτά τθν πραγματικότθτα όταν δεν είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςτο 
πραγματικό περιβάλλον (π.χ. φωτογραφία από το βυκό τθσ κάλαςςασ). 

Ρλεονεκτιματα 
τθσ εικόνασ 
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4. Θ εικόνα μπορεί επίςθσ να παρουςιάςει ςυμπεριφορζσ, που δεν είναι δφςκολο αφενόσ 
μεν να εξθγθκοφν προφορικά και αφετζρου να γίνει παρατιρθςι τουσ ςτθν πράξθ (π.χ. 
προβολι ταινίασ που παρουςιάηει τισ ςχζςεισ των μελϊν μιασ ομάδασ, τα παράπονα που 
εκφράηει ζνασ πελάτθσ κ.ο.κ.)  

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 

 

α) Ρροςπακιςτε να περιγράψετε με λζξεισ το παρακάτω ςχιμα. Δϊςτε το κείμενο ςε 
κάποιον άλλο. Ηθτιςτε του να ςχεδιάςει ςε ζνα λευκό φφλλο χαρτί το ςχζδιο που 
περιγράφετε ςτο κείμενο ςασ. Δεν επιτρζπονται ερωτιςεισ ι άλλθ βοικεια. Μοναδικι 
πθγι οδθγιϊν είναι αυτό που περιγράφετε ςτο κείμενό ςασ. Στόχοσ τθσ άςκθςθσ είναι να 
ςχεδιάςει ο αναγνϊςτθσ το ςχζδιο με τθ μεγαλφτερθ δυνατι ακρίβεια. Θα ζχετε πετφχει το 
ςτόχο, εάν μετά τθν αντιπαραβολι των ςχεδίων, δεν υπάρχει καμία διαφορά ςτθ ςφνκεςθ 
των ςχθμάτων και το μζγεκόσ τουσ.  
 
β) Μετά τθν πρϊτθ προςπάκεια ηθτιςτε πάλι από το ςυνεργάτθ ςασ να αναπαραγάγει το 
ςχζδιο ςφμφωνα με το κείμενο ςασ. Τϊρα όμωσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να κάνει ερωτιςεισ 
και να ηθτά διευκρινίςεισ. Συγκρίνετε το αποτζλεςμα των δφο προςπακειϊν.  
 
(Πθγι: Βαλάκασ, Γ.- προςαρμογι από Adair, J. 1978) 
 
Διαβάςτε το ςχόλιο μασ ςτο Ραράρτθμα.  

 

 
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 

 

Ροια είναι τα βαςικά πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των εποπτικϊν μζςων που 
παρουςιάςτθκαν παραπάνω; Συμπλθρϊςτε τον παρακάτω πίνακα: 

 
ΕΡΟΡΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ 

Χαρτοπίνακασ   

Ρίνακασ κιμωλίασ ι 
μαρκαδόρου 

  

Ζντυπα   

Αντικείμενα προσ επίδειξθ   

Διαφάνειεσ   

Διαφανοςκόπιο – οκόνθ 
προβολισ 

  

Μθχανιματα προβολισ 
μζςω Θ/Υ 
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Καςζτα ιχου/ CD   

Εκπαιδευτικζσ ταινίεσ   

Κάμερα   

Τθλεόραςθ/ βίντεο   

 
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 

 

Ρεριγράψτε για το δικό ςασ εκπαιδευτικό αντικείμενο παραδείγματα χριςθσ εποπτικϊν 
μζςων ςε κείμενο 10 ςειρϊν. 

 
Παράδειγμα: Η εκμάκθςθ τθσ χριςθσ ενόσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι μπορεί να γίνει μζςω 
διάλεξθσ με τθ βοικεια φωτογραφιϊν, εναλλακτικά με τθ χριςθ βίντεο, ωςτόςο θ λφςθ που 
πετυχαίνει το μζγιςτο βακμό εποπτείασ είναι θ επίδειξθ με πραγματικι χριςθ ενόσ 
υπολογιςτι.   
 
Προδιαγραφζσ χριςθσ και λειτουργίασ εποπτικϊν μζςων 

 
Τα εποπτικά μζςα μπορεί να είναι ιςχυρά εργαλεία εκπαίδευςθσ, εφόςον 
χρθςιμοποιθκοφν ςωςτά και αξιοποιθκοφν από τον εκπαιδευτι με φειδϊ και 
τθν κατάλλθλθ ςτιγμι. Από μόνα τουσ δεν ζχουν τθ δφναμθ να εκπαιδεφςουν 
και ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφν να υποκαταςτιςουν το ζργο του 
εκπαιδευτι. Επομζνωσ, θ υπερβολικι χριςθ τουσ ι θ μονότονθ χριςθ ενόσ 
μζςου μπορεί να ζχει αντίκετα από τα επικυμθτά αποτελζςματα. 
Ρροκειμζνου, λοιπόν, τα εποπτικά μζςα να αποδϊςουν, χρειάηεται να 
ακολουκοφνται οι παρακάτω προδιαγραφζσ κατά τθ χριςθ τουσ (Κόκκοσ, 
1998). 
 

 Ρρζπει να υπθρετοφν του εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ και τισ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ που 
επιλζγει ο εκπαιδευτισ. 

 Ρρζπει να χρθςιμοποιοφνται με φειδϊ. Ο εκπαιδευτισ δεν υποκφπτει ςτθ γοθτεία 
τουσ, που οδθγεί ςτθν κατάχρθςι τουσ. Για παράδειγμα, θ προβολι 4-5 διαφανειϊν 
ςτθ διάρκεια μιασ τετράωρθσ διδακτικισ ενότθτασ μπορεί να προςδϊςει 
παραςτατικότθτα ςτα μθνφματα του εκπαιδευτι, αντικζτωσ, θ αλλεπάλλθλθ χριςθ 
διαφανειϊν μπορεί να οδθγιςει ςτθν υποκατάςταςθ του εκπαιδευτι από αυτζσ. 

 Ρρζπει να χρθςιμοποιοφνται, όπωσ και οι εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ, με ευελιξία και 
εναλλακτικότθτα. Με αυτόν τον τρόπο προςδίδεται ποικιλία και ενδιαφζρον ςτθν 
εκπαιδευτικι διεργαςία. 

 Ρρζπει να χρθςιμοποιοφνται όςο πιο ςυχνά γίνεται, από τουσ ίδιουσ τουσ 
εκπαιδευομζνουσ. Οι εργαςίεσ, οι αςκιςεισ και οι παρουςιάςεισ των ςυμμετεχόντων 
εκπονοφνται πλθρζςτερα, αν ςυνοδεφονται από τθ διαμόρφωςθ «φακζλων» με 
ζντυπα, τθν καταςκευι διαφανειϊν, τθ χριςθ πινάκων, αντικειμζνων κ.ά. 

 
Κριτιρια επιλογισ εκπαιδευτικϊν μζςων 

 
Ππωσ θ επιλογι των εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν επθρεάηεται από κάποιουσ 
ςθμαντικοφσ παράγοντεσ, ζτςι και θ επιλογι των εκπαιδευτικϊν μζςων 
γίνεται βάςθ ςυγκεκριμζνων κριτθρίων. Θ ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν 
μθνυμάτων μζςα από τθ χριςθ εποπτικϊν μζςων εφκολα μπορεί να 
αναιρεκεί, εάν δε λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω κριτιρια: 
 

Ρροδιαγραφζσ 
χριςθσ και 
λειτουργίασ 

Κριτιρια  
Επιλογισ 
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1. Θ χριςθ ενόσ εποπτικοφ μζςου χρειάηεται να εξυπθρετεί ζνα ςυγκεκριμζνο ςκοπό που 
κα ςτθρίηει με τθ ςειρά του ζνα ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό ςτόχο. Για παράδειγμα, ζνασ 
εκπαιδευτισ ςε πρόγραμμα «Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτϊν» και ςτθν ενότθτα «Χριςθ 
εποπτικϊν μζςων» που κζλει να εκπαιδεφςει τθν ομάδα για τθ χριςθ του χαρτοπίνακα, 
το καταλλθλότερο εποπτικό μζςο είναι ο ίδιοσ ο χαρτοπίνακασ. Με αυτόν τον τρόπο οι 
εκπαιδευόμενοι κα δουν τθν πρακτικι του αξία, κα βιϊςουν τθ λειτουργικότθτά του, κα 
ανακαλφψουν τα πλεονεκτιματά του και τα ενδεχόμενα μειονεκτιματά του και κα 
εξοικειωκοφν γενικότερα με τθ χριςθ του. 

 
2. Θ αίκουςα εκπαίδευςθσ και ο εκπαιδευτικόσ χϊροσ. Θ διάταξθ των κακιςμάτων, το 

μζγεκοσ τθσ αίκουςασ, θ ακουςτικι του χϊρου κτλ, είναι όλα ςτοιχεία που μποροφν να 
επθρεάςουν τθν καταλλθλότθτα ενόσ εποπτικοφ μζςου. Για παράδειγμα, θ χριςθ ταινίασ 
ιχου (καςζτασ) ςε μία μεγάλθ αίκουςα που δε διακζτει θχθτικι εγκατάςταςθ, μπορεί να 
είναι θ πλζον ακατάλλθλθ λόγω του ότι ενζχει τον κίνδυνο κάποιοι εκπαιδευόμενοι να 
μθν μποροφν να ακοφςουν το μινυμα που εκπζμπεται. 

 
3. Το ςτάδιο το οποίο διανφει θ ομάδα. Θ βιντεοςκόπθςθ δεν ενδείκνυται να εφαρμοςτεί 

ςτο ςτάδιο τθσ Διαμόρφωςθσ, Σφγκρουςθσ ι φκμιςθσ. Αντίκετα, όταν τα μζλθ τθσ 
ομάδασ ζχουν γνωριςτεί καλά μεταξφ τουσ και βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ Δράςθσ και ζχει 
αναπτυχκεί ζνα κλίμα εμπιςτοςφνθσ και δθμιουργικισ αλλθλεπίδραςθσ, τότε θ χριςθ 
βιντεοκάμερασ ι θ μαγνθτοφϊνθςθ μπορεί να λειτουργιςει δυναμικά ςτθν επίτευξθ των 
εκπαιδευτικϊν ςτόχων του προγράμματοσ. 

 
4. Τα μακθςιακά πρότυπα των εκπαιδευομζνων. Θ επιλογι των εποπτικϊν μζςων μπορεί 

να επθρεαςτεί από τον τρόπο με τον οποίο προτιμοφν να μακαίνουν τα μζλθ τθσ 
εκπαιδευόμενθσ ομάδασ. Επομζνωσ, κατά το ςτάδιο τθσ προετοιμαςίασ του εκπαιδευτι 
και τθ μελζτθ των χαρακτθριςτικϊν των μελϊν που απαρτίηουν τθν εκπαιδευόμενθ 
ομάδα, αν εντοπιςτεί ότι το μεγαλφτερο μζροσ των εκπαιδευομζνων ανικουν ςτθν 
κατθγορία των «Κεωρθτικϊν», τότε θ χριςθ διαφανειϊν και θ εφαρμογι μιασ μεςτισ 
ειςιγθςθσ είναι μάλλον θ καταλλθλότερθ για τθ μετάδοςθ των εκπαιδευτικϊν 
μθνυμάτων μιασ ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ. Αν, αντίκετα, οι περιςςότεροι εκπαιδευόμενοι 
ανικουν ςτθν κατθγορία των «Στοχαςτϊν», τότε χρειάηεται θ εκπαιδευτικι διεργαςία να 
υποςτθριχκεί από εποπτικά μζςα που κα δίνουν τθν ευκαιρία ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να 
μελετιςουν ςε βάκοσ ζνα κζμα, να ςτοχαςτοφν πάνω ςε αυτό και να καταλιξουν ςε 
ομαδικά ςυμπεράςματα. Επομζνωσ, θ χριςθ φφλλων χαρτοπίνακα για τθν καταγραφι 
των ςυμπεραςμάτων τουσ ι θ μελζτθ ενόσ κειμζνου που κα διανεμθκεί προκειμζνου να 
ςυηθτθκεί ςτα πλαίςια μιασ υποομάδασ, κα εξυπθρετεί καλφτερα το μακθςιακό τουσ 
πρότυπο. 

 
5. Οι διακζςιμοι πόροι. Κάποιεσ αίκουςεσ παρζχουν μόνο βαςικό εξοπλιςμό και τα 

διακζςιμα εποπτικά μζςα μπορεί να είναι ζνασ πίνακασ και διαφανοςκόπιο. Ο 
εκπαιδευτισ χρειάηεται να γνωρίηει τι κα ζχει ςτθ διάκεςι του προκειμζνου να 
αποφαςίςει τα εποπτικά μζςα που κα εντάξει ςτθ διδαςκαλία του. Είναι ανϊφελο, για 
παράδειγμα, να προγραμματίηει χριςθ εκπαιδευτικισ ταινίασ, αν θ αίκουςα δε διακζτει 
βίντεο και τθλεόραςθ. 

 
6. Τα «πλεονεκτιματα» και τα «μειονεκτιματα» που χαρακτθρίηουν κάκε ζνα από τα 

εποπτικά μζςα ζτςι όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο ςυνοπτικό πίνακα που παρουςιάηεται 
ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο. Το να γνωρίηει ο εκπαιδευτισ τα βαςικά πλεονεκτιματα ενόσ 
εποπτικοφ μζςου ι τουσ περιοριςμοφσ που μπορεί να του κζςει, κα τον βοθκιςει να 
πάρει τθν τελικι απόφαςθ για το ποιο εποπτικό μζςο κα λειτουργιςει περιςςότερο 
αποτελεςματικά. 
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7. Θ άνεςθ του εκπαιδευτι όςον αφορά ςτθ χριςθ των εποπτικϊν μζςων. Κάποιοι 

εκπαιδευτζσ είναι πικανό να μθν ζχουν εξοικειωκεί με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ, π.χ. τθν 
προβολι διαφανειϊν μζςω Θ/Υ. Είναι προτιμότερο ςε μία τζτοια περίπτωςθ να 
χρθςιμοποιθκεί ζνα διαφανοςκόπιο. 

 

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 

 

Ρωσ οριοκετείτε τθ ςχζςθ του εκπαιδευτι με τθ χριςθ τεχνολογικϊν μζςων;  
(Θ άποψθ μασ ςτο Ραράρτθμα) 

 
 
Βιβλιογραφία 
 
Ξενόγλωςςθ 
 
Boyle, P.G. (1981) Planning Better Programms, New York, McGraw-Hill. 
Brookfield St. (2000) Transformative Learning as Ideology Critique, ςτο Mezirow J. (et 

al), Learning as Transformation, San Francisco, Jossey – Bass, pp. 125-148. 
Dewey, J., (1997), Experience and education, New York, Macmillan. 
Eitington, J. E. (1996) The Winning Trainer, Winning Ways to Involve People in Learning, Texas, 

Gulf Publishing Company. 
Frey, K. (1986) Η μζκοδοσ Project. Μια μορφι ςυλλογικισ εργαςίασ ςτο ςχολείο ωσ κεωρία 

και πράξθ, Κεςςαλονίκθ, Αφοί Κυριακίδθ. 
Honey, P. & Mumford, A. (1989) The manual of learning opportunities, Maidenhead, Peter 

Honey Publications.  
Houle, C. O. (1961) The Inquiring Mind, Madison, University of Wisconsin Press. 
Jackson, L., & Caffarella, R. (eds.) (1994) Experiential Learning: A new approach, San-

Francisco, Jossey-Bass.  
Jarvis, P. (1999) Adult & Continuing Education, 2nd Ed., London, Routledge.  
Knowles, M. (1970) The Modern Practice of Adult Education: Andragogy versus Pedagogy, 

New York, Association Press. 
Knowles M. (1998) The Adult Learner, Houston, Texas, Gulf Publishing Company. 

Knowles, M., Holton, E., & Swanson, R., (1998), The adult learner: The definitive classic in adult 
education and human resource development (5th ed.), Houston, Gulf Publishing Co. 

Kolb, D. (1984) Experiential Learning, New Jersey, Prentice Hall, Englewood Cliffs. 
Mezirow J. (1981) A critical theory of adult learning and education, in Adult Education, 32 

(1), pp. 3-27. 
Mezirow J. (1985) Concept and Action in Adult Education, in Adult Education Quarterly, 35 

(3), pp. 142-151. 
Merriam, S., Caffarella, R., (1999), Learning in Adulthood, a Comprehensive Guide, San 

Francisco, Jossey Bass.  
Mintzberg, H., (2005), Developing Managers not MBA´s, San Francisco, Berret – Koehler 

Publishers.  
Rogers, J. (1989) Adults Learning, 4th Ed. Buchingham – Pliladelphia, Open University Press. 
Silberman, M., (1998), Active training: A handbook of techniques, designs, case examples, and 

tips, 2nd Εd., San Francisco, Jossey-Bass.  
 
 
 



ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΣΥΝΔΛΚΑΛΛΣΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 
Μζκοδοι και τεχνικζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων  

 

 

 229 

Ελλθνόγλωςςθ 
 
Βεργίδθσ, Δ. Καραλισ, Κ. (1999) Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, τόμοσ Γ, Ράτρα, ΕΑΡ. 
Bourdieu, P. (1985), Tο ςυντθρθτικό ςχολείο: οι ανιςότθτεσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν παιδεία, 

ςτο Φραγκουδάκθ, A., Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ. Θεωρίεσ για τθν κοινωνικι 
ανιςότθτα και το ςχολείο, Ακινα, Ραπαηιςθσ. 

Γιαννακοποφλου, Ε. (2006), «Σχεδιαςμόσ Διδακτικισ Ενότθτασ», Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ 
Εκπαιδευτϊν, τόμοσ ΛΛI, Ακινα, ΕΚΕΡΛΣ. 

Cedefop (2002), Κατάρτιςθ και Μάκθςθ με τόχο τθν Απόκτθςθ Ικανοτιτων: Περίλθψθ των 
Κυριότερων θμείων. 

Courau, S. (2000), Σα βαςικά εργαλεία του εκπαιδευτι ενθλίκων, Ακινα: Μεταίχμιο. 
Καπαγιάννθ, Φ. (2006) Η εκπαίδευςθ ενθλίκων ςτθν Ελλάδα: Ιςτορικι εξζλιξθ και ςφγχρονθ 

πραγματικότθτα, Ρτυχιακι Μελζτθ, Χαροκόπειο Ρανεπιςτιμιο.   
Καραγεωργίου, Μ. (2009) Δθμιουργία οπτικοακουςτικοφ υλικοφ για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων 

ςε κζματα διαχείριςθσ περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων με τθν χριςθ των ΓΠ, Διπλωματικι 
Εργαςία, Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο.   

Καρατηά, Μ. & Φίλλιπσ, Ν. (2007) Παροχι ειςαγωγικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων 
επιχειρθματικότθτασ και πλθροφορικισ ςε αυτοαπαςχολοφμενουσ, εργαηόμενουσ κι 
εργοδότεσ μικρϊν επιχειριςεων, Ακινα, ΛΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ. 

Καυκαλάσ, Γρ. Κόκκοσ, Α. κ.ά. (1998) χεδιαςμόσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ, Ακινα, Ράντειο 
Ρανεπιςτιμιο (μορφι CD ROM). 

Καψάλθσ, Α. & Ραπαςταμάτθσ, Α. (2000) Εκπαίδευςθ Ενθλίκων: Διδακτικι Ενθλίκων, Τεφχοσ 
Β’, Κεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ.  

Κόκκοσ, Α., (1998). Ρροετοιμαςία των ομαδικϊν ςυμβουλευτικϊν ςυναντιςεων, ςτο 
Βεργίδθσ, Α. Λιοναράκθσ, Α. Λυκουργιϊτθσ, Α., Μακράκθσ, Β., & Ματραλισ, Χ., (Επ). 
Ανοικτι και Εξ αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ, Τόμ, Βϋ, Ράτρα, Ελλθνικό Ανοικτό 
Ρανεπιςτιμιο. 

Κόκκοσ, Α. (1999) Εκπαίδευςθ Ενθλίκων: Σο πεδίο, οι Αρχζσ Μάκθςθσ, οι υντελζςτεσ, Τόμοσ 
Α’, Ράτρα, Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο.   

Κόκκοσ, Α. (2001) Ο όλοσ του διδάςκοντοσ ςτθν Εκπαίδευςθ από Απόςταςθ. Θ περίπτωςθ 
του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου, ςτο Λιοναράκθσ, Α. (Επιµ.) 1ο Πανελλινιο 
υνζδριο για τθν Ανοικτι και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ, Ράτρα, 25-27 Μαΐου 2001, 
Ρρακτικά ειςθγιςεων. 

Κόκκοσ, Α. (2005) Μεκοδολογία Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, Εκπαιδευτικζσ Μζκοδοι, Ράτρα, 
Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο.  

Κόκκοσ, Α. & Λιοναράκθσ, Α. (1998), Ανοικτι και Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ, Σόμοσ Β, χζςεισ 
διδαςκόντων – διδαςκομζνων, Ράτρα, Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο. 

Κοςςυβάκθ, Φ. (2001) Κριτικι επικοινωνιακι διδαςκαλία. Κριτικι προςζγγιςθ τθσ διδακτικισ 
πράξθσ, Ακινα, Gutenberg. 

Κοςςυβάκθ, Φ. (2004) Εναλλακτικι Διδακτικι – Προτάςεισ για μετάβαςθ από τθ διδακτικι του 
αντικειμζνου ςτθ διδακτικι του ενεργοφ υποκειμζνου, Ακινα, Gutenberg. 

Λευκεριϊτου, Ρ. (2006)  Η εκπαιδευτικι διεργαςία ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, Ακινα, 
ΥΡΕΡΚ. 

Μπακιρτηισ, Κ., (2002), Επικοινωνία και Αγωγι, Ακινα, Gutenberg.  
Noue, D., και Piveteau, J. (1999) Πρακτικόσ οδθγόσ του εκπαιδευτι, Ακινα, Μεταίχμιο. 
Ραραςκευόπουλοσ, Λ. (1985) Εξελικτικι ψυχολογία, Τόμοσ 4, Ακινα, Ελλθνικά Γράμματα.   
Rogers, A. (1999) Η εκπαίδευςθ ενθλίκων, Ακινα, Μεταίχμιο. 
Τςιμπουκλι, Α. & Φίλλιπσ, Ν. (2010) Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων: χεδιαςμόσ 

διδακτικισ ενότθτασ, Ακινα, Λ.Δ.ΕΚ.Ε.  
Χαςάπθσ, Δ. (2000), χεδιαςμόσ, Οργάνωςθ, Εφαρμογι και Αξιολόγθςθ Προγραμμάτων 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ. Μεκοδολογικζσ Αρχζσ και Κριτιρια Ποιότθτασ, Ακινα, 
Μεταίχμιο. 

 

 
 

 
230 

Χρυςαφίδθσ, Κ. (1994) Βιωματικι–Επικοινωνιακι διδαςκαλία, Η Ειςαγωγι τθσ Μεκόδου 
Project ςτο χολείο, Ακινα, Gutenberg. 

 
 
 
 
Συμπλθρωματικι Βιβλιογραφία 
 
 
Δθμουλάσ, Κ., Σιδθρά, Β., Γαλατά, Β., (1995) υμμετοχικι μεκοδολογία εκπαίδευςθσ ενθλίκων, 

Ακινα, ΛΝΕ/ΓΣΕΕ. 
Feldman, R. (2009) Εξελικτικι Ψυχολογία: Δια Βίου Ανάπτυξθ, (Μτφ. Η. Αντωνοποφλου), 

Ακινα, Gutenberg. 
Galbraith, M. (1998) Adult learning methods: A guide for effective instruction, Malabar, Krieger 

Publishing Company. 
Jarvis, P. (1985) The sociology of Adult and Continuing Education, Kent, Croom Helm. 
Μουηάκθσ, Χ. (2006) Εκπαίδευςθ Ενθλίκων. Τεχνικζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων από απόςταςθ 

και ο ρόλοσ του εκπαιδευτι, Ακινα, ΓΓΕΕ. 
Ραπάνθσ, Ε. (2008) Εκπαιδευτικζσ Τεχνικζσ ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, διακζςιμο 
θλεκτρονικά ςτο http://epapanis.blogspot.com/2008/03/blog-post_31.html

Συμπλθρωματικι 
Βιβλιογραφία 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ  
(για τισ δραςτθριότθτεσ των Κεφαλαίων 10, 11 & 12)  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΣΥΝΔΛΚΑΛΛΣΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 
Ραράρτθμα 

 

 233 

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ  
Στθν Δραςτθριότθτα αυτι μοναδικόσ ςτόχοσ ιταν να δείξουμε ότι αυτό που μπορεί να 
παρουςιάςει μια εικόνα είναι όντωσ πολφ δφςκολο να περιγραφεί ακόμα και με χίλιεσ λζξεισ. 
Στθ δεφτερθ προςπάκεια, όπου υπάρχει δυνατότθτα ερωτιςεων και διαλόγου, θ επικοινωνία 
γίνεται αμφίδρομθ. Θ ανατροφοδότθςθ του πομποφ και οι εξθγιςεισ που μπορεί να δίνει 
προκαλοφν προςαρμογι των οδθγιϊν και θ ευκολία πιςτισ αναπαραγωγισ αυξάνεται 
ςθμαντικά.  

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ (ενδεικτικι απάντθςθ) 

 
ΕΡΟΡΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ 

Χαρτοπίνακασ  Τα μθνφματα που ςθμειϊ-
νονται ςτισ ςελίδεσ του, 
μποροφν να αναρτθκοφν 
ςτθν αίκουςα κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια του 
προγράμματοσ, δίνοντασ 
ζτςι τθ δυνατότθτα μόνιμθσ 
ζκκεςθσ πλθροφοριϊν 

 Τα μθνφματα πάνω ςτισ 
ςελίδεσ μποροφν να 
αποκολλθκοφν και να 
χρθςιμοποιθκοφν ςε άλλα 
προγράμματα 

 Σθμαντικι οικονομία 
χρόνου: Τα δεδομζνα 
μπορεί να καταγραφοφν 
ςτα φφλλα πριν τθν ζναρξθ 
του προγράμματοσ 

 Ροικιλία χρωμάτων με τθ 
χριςθ μαρκαδόρων 

 Διανομι φφλλων ςτισ 
ομάδεσ για να 
καταγράψουν και να 
παρουςιάςουν τα 
μθνφματά τουσ 

 Δυςκολία παρουςίαςθσ 
πολφ-πλοκων ςχθμάτων 
κλπ. 

 Κόςτοσ ανανζωςθσ 
δεςμίδασ χαρτιοφ 

 Το μζγεκοσ τθσ γραφισ δεν 
εξαςφαλίηει πάντα καλι 
οπτικι επαφι 

 Τυχόν ορκογραφικά λάκθ 
μποροφν να μειϊςουν τθν 
αξιοπιςτία του εκπαιδευτι 

Ρίνακασ κιμωλίασ ι 
μαρκαδόρου 

 Διακζτει μεγάλθ επιφάνεια 
 Δε χρειάηεται θλεκτρικό 

ρεφμα για να λειτουργιςει 
 Σφνκεςθ των απόψεων των 

εκπαιδευομζνων (είτε 
χρθςι-μοποιείται από τον 
εκπαιδευτι είτε από τουσ 
εκπαιδευό-μενουσ) 

 Ροικιλία χρωμάτων με τθ 
χριςθ μαρκαδόρων 

 Μικρό κόςτοσ 

 Χαμθλι διζγερςθ τθσ 
προςοχισ 

 Δυςκολία παρουςίαςθσ 
πολφ-πλοκων ςχθμάτων κλπ 

 Ρρζπει να ςβθςτοφν οι 
πλθροφορίεσ για να 
γραφτοφν οι επόμενεσ 

 Ξεπεραςμζνο εποπτικό μζςο 
(ςτθν περίπτωςθ του πίνακα 
κιμωλίασ) 

 Ενοχλθτικι θ ςκόνθ τθσ 
κιμωλίασ (ςτθν περίπτωςθ  
του πίνακα κιμωλίασ) 

 Το μζγεκοσ τθσ γραφισ δεν 
εξαςφαλίηει πάντα καλι 
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οπτικι επαφι 
 Τυχόν ορκογραφικά λάκθ 

μποροφν να μειϊςουν τθν 
αξιοπιςτία του εκπαιδευτι 

Ζντυπα  Ραρζχουν ευκαιρίεσ 
δθμιου-ργικισ μάκθςθσ 

 Αναπτφςςουν τθν ακρίβεια 
των μθνυμάτων (πχ. 
οδθγίεσ που δίνονται για 
αςκιςεισ κλπ) 

 Βοθκοφν ςτθν ανάκλθςθ 
γνϊςεων και ςτθν 
απομνθμό-νευςθ νζων 
πλθροφοριϊν, ενϊ 
κωδικοποιοφν τθν εμπειρία 
του εκπαιδευτικοφ 
βιϊματοσ 

 Εμπλουτίηουν παραςτατικά 
τα εκπαιδευτικά μθνφματα 

 Επεξθγοφν δφςκολεσ 
ζννοιεσ ι ορολογία 

 Εάν δεν είναι καλισ 
ποιότθτασ (θ εκτφπωςθ ι το 
περιεχόμενο), μειϊνεται θ 
αναγνωςιμότθτά τουσ και τθ 
χρθςιμότθτά τουσ 

 Εάν δοκοφν ςε ακατάλλθλθ 
ςτιγμι ι δεν ζχει 
προςδιοριςτεί ο 
εκπαιδευτικόσ τουσ ρόλοσ, 
μειϊνεται ι καταργείται 
ολοκλθρωτικά θ 
εκπαιδευτικι τουσ 
αξιοποίθςθ 

 Εάν το κείμενο απαιτεί 
μεγάλο χρόνο μελζτθσ 
υπάρχει κίνδυνοσ μείωςθσ 
του ενδιαφζροντοσ των 
εκπαιδευομζνων 

Αντικείμενα προσ 
επίδειξθ 

 Ραραγωγι άμεςθσ 
εμπειρίασ 

 Ραρζχουν τθ δυνατότθτα 
πρα-κτικισ εξάςκθςθσ 

 Υψθλι διδακτικι αξία 
 Βοθκοφν ςτθν πλιρθ 

κατανό-θςθ του 
εκπαιδευτικοφ αντι-
κειμζνου και ςτθν 
απομνθμό-νευςθ 

 Εάν δεν ζχει 
προγραμματιςτεί ο τρόποσ 
τθσ επίδειξθσ, μπορεί να 
δθμιουργθκεί άτακτθ 
ατμόςφαιρα 

 Απαιτείται χρόνοσ για να 
εξαςκθκοφν οι 
εκπαιδευόμενοι 

Διαφάνειεσ  Ενεργοποιοφν τθν προςοχι 
 Διευκολφνουν τθ ςαφινεια 

του μθνφματοσ 
 Βοθκοφν ςτθν 

απομνθμόνευςθ 
 Μεταφζρονται εφκολα 

 Χρειάηεται υψθλι αιςκθτικι 
για τθν δθμιουργία τουσ 

 Χρειάηονται γνϊςεισ Θ/Υ για 
τθν καταςκευι τουσ (power 
point) 

Διαφανοςκόπιο – 
οκόνθ προβολισ 

 Εφκολο ςτο χειριςμό 
 Ρροβολι ςε μεγάλεσ 

διαςτά-ςεισ 
 Εφκολθ επιςτροφι ςε κάτι 

που μόλισ προβλικθκε 

 Ραραπζμπει ςε κάκετθ 
μετα-φορά γνϊςθσ 

 Θ παρατεταμζνθ χριςθ του 
δθμιουργεί πλιξθ 

 Μπορεί να εμποδίηει τθ 
δυνατότθτα ορατότθτασ 
κάποι-ων ςυμμετεχόντων 

Μθχανιματα 
προβολισ μζςω Θ/Υ 

 Ρροβολι δεδομζνων από 
Θ/Υ 

 Ρροβολι βίντεο 
 Σφγχρονθ τεχνολογία 

παρου-ςίαςθσ με θχθτικά 
εφζ και ςταδιακι 

 Υψθλό κόςτοσ 
 Μεγάλθ εξοικείωςθ με Θ/Υ 
 Ρροβλιματα που μπορεί να 

προκφψουν ςτον Θ/Υ επθ-
ρεάηουν άμεςα τθ χριςθ και 
λειτουργία του 
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αποκάλυψθ εικόνασ ι 
κειμζνου 

Κάμερα  Υψθλι εκπαιδευτικι αξία, 
εάν χρθςιμοποιθκεί ςωςτά 

 Εξαιρετικό εργαλείο αυτό-
αξιολόγθςθσ (είτε του 
εκπαι-δευτι είτε των 
εκπαιδευο-μζνων) 

 Εξαιρετικό μζςο για κριτικό 
αναςτοχαςμό τθσ 
εμπειρίασ 

 Υψθλό κόςτοσ 
 Μπορεί να αναπτφξει 

ςυναιςκθματικά εμπόδια 
και να φζρει ςε δφςκολθ 
κζςθ τουσ 
εκπαιδευομζνουσ, εάν δεν 
ςυμφωνθκεί θ χριςθ τθσ 
κατά το εκπαιδευτικό 
ςυμβόλαιο 

Τθλεόραςθ/ βίντεο  Απλι τεχνολογία και χριςθ 
 Βοθκά ςτθν 

απομνθμόνευςθ 
πλθροφοριϊν 

 Υπάρχουν ςχεδόν παντοφ 

 Ρακθτικι ςυμμετοχι 
 Θ ταχφτθτα μετάδοςθσ 

περιορίηει τισ δυνατότθτεσ 
εμβάκυνςθσ ςε δεφτερο 
επίπεδο ανάλυςθσ 

 Θ ερμθνεία τθσ εικόνασ 
τείνει να είναι απλι και 
«κοινά αποδεκτι» 

 Δε μεταφζρονται εφκολα 

 
 
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ  

 
Θ τεχνολογία, εάν χρθςιμοποιείτε ςωςτά, μπορεί να αποτελζςει ςυντελεςτι ενίςχυςθσ του 
ζργου του εκπαιδευτι, όχι όμωσ μζςο υποκατάςταςισ του. Θ τεχνολογία υπθρετεί τον 
εκπαιδευτι, όχι το αντίςτροφο. Αποτελεί βοθκθτικό μζςο. Το περιεχόμενο μιασ διαφάνειασ ι 
μιασ ταινίασ δεν κακορίηει από μόνο του τθν εκπαιδευτικι αξία τθσ. Το εκπαιδευτικό 
αποτζλεςμα κα κακοριςτεί από τον τρόπο, με τον οποίο κα παρουςιαςτοφν τα μζςα από τον 
εκπαιδευτι, κακϊσ και από τον τρόπο, με τον οποίο κα εμπλακοφν οι εκπαιδευόμενοι ςτο 
ςχεδιαςμό, τθ διαμόρφωςθ και τθ χριςθ των μζςων, Ο εκπαιδευτισ λοιπόν και θ ςχζςθ του 
με τουσ εκπαιδευομζνουσ αποτελοφν τον πυρινα αξιοποίθςθσ των μζςων για τθ μετάδοςθ 
τθσ πλθροφορίασ.  
Συμπεραςματικά: κα πρζπει οι εκπαιδευτζσ (με εξαίρεςθ εκείνουσ που, λόγω του διδακτικοφ 
τουσ αντικειμζνου, χρθςιμοποιοφν ειδικά εκπαιδευτικά λογιςμικά) να ςχεδιάηουν τισ 
διδακτικζσ τουσ ενότθτεσ, αξιοποιϊντασ πρϊτιςτα τισ ενεργθτικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ, ςα 
να μθν υπιρχαν τα εποπτικά μζςα. Στθ ςυνζχεια να ςκζφτονται αν μποροφν να ενιςχφςουν 
και να εμπλουτίςουν τθ διδαςκαλία τουσ με αυτά, χωρίσ όμωσ να μειϊνεται ςτο παραμικρό θ 
δυνατότθτα ενεργισ εμπλοκισ των εκπαιδευομζνων ςτθ διεργαςία τθσ μάκθςθσ. Το 
εκπαιδευτικό αποτζλεςμα κα κρικεί, κατά κφριο λόγο, από τθν κατάλλθλθ χριςθ των 
εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν ςε ςυνάρτθςθ με τον κατάλλθλο ςχεδιαςμό των διδακτικϊν 
ενοτιτων και τθ δθμιουργικι ςχζςθ και επικοινωνία εκπαιδευτι – εκπαιδευομζνων.  
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