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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί την προσπάθεια συγκεντρωτισμού, 

ανάλυσης και παρουσίασης των παραγόντων μετασχηματισμού του ρόλου και των 

στάσεων στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο αντιπροσωπευτικού δείγματος 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών, χωριζόμενη σε 

θεωρητικό και ερευνητικό μέρος.  

Στο θεωρητικό πλαίσιο, αρχικά, διατυπώθηκε το πρόβλημα, ο σκοπός της 

έρευνας μέσω των ερευνητικών της ερωτημάτων, η αναγκαιότητα και η σημαντικότητά 

της, καθώς και η συμβολή της στο οικοδόμημα της γνώσης. Εν συνεχεία, δόθηκαν οι 

ορισμοί και οι επεξηγήσεις των βασικότερων όρων αναφορικά με την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων, κινητήριος μοχλός της οποίας είναι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων ενώ, 

συγχρόνως, παρουσιάστηκε και το οργανόγραμμα των φορέων αυτής. Ακολούθησε η 

παρουσίαση, η ανάπτυξη και ο σχολιασμός των θεωριών και του τρόπου μάθησης των 

ενήλικων εκπαιδευομένων, του έργου των εκπαιδευτών ενηλίκων, των παραγόντων που 

το μετασχηματίζουν και το αναδιαμορφώνουν και, τέλος, η ουσιαστικότητα της 

αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των Εκπαιδευτών Ενηλίκων και του παρεχόμενου 

έργου τους.  

Κατά την ερευνητική διαδικασία, διά μέσου ηλεκτρονικής αποστολής 

ερωτηματολογίου σε συγκεκριμένο αριθμό Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κέντρου Διά 

Βίου Μάθησης Σερρών συλλέχτηκαν και επεξεργαστήκαν τα δεδομένα της έρευνας, 

κατόπιν παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ενώ στη συνέχεια προέκυψαν τόσο γενικά 

όσο και ειδικά συμπεράσματα απαντώντας έτσι στα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα. 

Φυσικό επακόλουθο των ανωτέρω ήταν η αναδίφηση ιδεών και προτάσεων για 

περαιτέρω έρευνες, οι οποίες και καταγράφηκαν.  

Στον επίλογο, αποτυπώθηκε συνοπτικά η μακρά διαδρομή της όλης αναζήτησης 

και ο ενδεικτικός τερματισμός αυτής παρέχοντας στον κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώστη 

πρόσφορο έδαφος και περιθώρια πληθώρας σκέψεων και προβληματισμού.   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 Η διά βίου μάθηση και εκπαίδευση αποτελεί καταλυτικό παράγοντα ένταξης 

των ατόμων στο κοινωνικό γίγνεσθαι ενισχύοντας με απαραίτητα εφόδια και 

εμπλουτίζοντας τις υπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις τους προκειμένου 

να αυξάνονται οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες συμμετοχής τους στη διαμόρφωση 

των κοινωνικών εξελίξεων.  

 Ο πρωταγωνιστικός ρόλος στην όλη αυτή διαδικασία και εξέλιξη εκτός από 

τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους ανήκει και στους Εκπαιδευτές Ενηλίκων, οι 

οποίοι μέσα από οργανωμένες διαδικασίες μάθησης υιοθετούν ως βασική τους 

προτεραιότητα τη μάθηση από τους εκπαιδευομένους όσων περισσότερων 

στοιχείων για το αντικείμενο του εκπαιδευτικού τους ενδιαφέροντος στο 

συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.  

 Παρ’ όλα αυτά, στην άλλη όψη του νομίσματος υπάρχουν ορατές και 

ποικίλες δυσκολίες της όλης αυτής εκπαιδευτικής διεργασίας. Πέραν από το 

μετασχηματίζον ρόλο των εκπαιδευτών, ο οποίος συνεχώς αναδιαμορφώνεται 

αναλόγως των καταστάσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν, οι εκπαιδευτές 

ενηλίκων χρειάζεται να διαθέτουν απαιτούμενα προσόντα σαν αυτά της διαρκούς 

επιμόρφωσης και της διδακτικής εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων για την 

καλύτερη αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών τους. Ωστόσο, η πραγματικότητα 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αντανακλά και 

επαληθεύει σημαντικούς παράγοντες μιας συνεχόμενης αλλαγής, αναδίπλωσης, 

εγκλιματισμού και διαμόρφωσης του παρεχόμενου εκπαιδευτικού τους έργου με 

ποικιλότροπες και ποικιλόμορφες εκβάσεις.  
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1.1. Διατύπωση του προβλήματος 

 Στη σύγχρονη κοινωνία των διαρκώς εναλλασσόμενων πληροφοριών και 

γνώσεων, η Εκπαίδευση Ενηλίκων αναδιπλώνεται ως ένας από τους βασικούς 

παράγοντες αντιμετώπισης των καθημερινών προκλήσεων των ατόμων σε όλα τα 

επίπεδα της ζωής και της δράσης τους. Οι αρχές μάθησης της εν λόγω εκπαίδευσης 

καθιστούν το παραδοσιακό μοντέλο μάθησης του δασκάλου- αυθεντία και του 

μεταδότη προκαθορισμένων γνώσεων ανεπαρκές και ανεφάρμοστο. Οι Εκπαιδευτές 

Ενηλίκων αναλαμβάνουν το ρόλο του εμψυχωτή και του διευκολυντή, ο οποίος 

σχεδιάζει και συντονίζει με ιδιαίτερη ευελιξία την εκπαιδευτική διαδικασία 

ανιχνεύοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, χτίζοντας γέφυρες με 

αυτούς και εμπλέκοντάς τους ενεργά στη διαδικασία της μάθησης. Έτσι, χρειάζεται να 

διαθέτει ειδικές γνώσεις, αναπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες, βασικά να σέβεται και 

να αποδέχεται τους εκπαιδευόμενους και να υιοθετεί αξιωματική θέση υπέρ της 

συμμετοχικής και ενεργητικής εκπαίδευσης (Κόκκος, 1999· Βεργίδης, 2002α· 

Βεργίδης, 2002β). 

 

 

1.2. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών, διαφόρων 

ειδικοτήτων, οι οποίοι δίδαξαν ή και συνεχίζουν να διδάσκουν σε τμήματα μάθησης του 

Κέντρου. Ειδικότερα, σκοπός είναι να διερευνηθούν οι θέσεις και οι απόψεις τους για 

το ρόλο που διαδραματίζουν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, για το παρεχόμενο 

εκπαιδευτικό τους έργο, όπως επίσης και για τους παράγοντες που το επηρεάζουν 

άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά.   

Ωστόσο, η παρούσα έρευνα βασίζεται μόνο στις απόψεις των Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν διδάξει ή και συνεχίζουν να 

διδάσκουν σε τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών. 

Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν εκπαιδευτές, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν και 

δραστηριοποιούνται τόσο στην πόλη των Σερρών, όπου είναι η έδρα του Κέντρου Διά 

Βίου Μάθησης Σερρών όσο και σε χωριά που ανήκουν στο Δήμο Σερρών. Στην 
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παρούσα εργασία διερευνάται εάν και κατά πόσο οι απόψεις των Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών έτσι, όπως καταγράφονται, 

υλοποιούνται κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών τους συναντήσεων με τους 

εκπαιδευομένους, καθώς και η αντιστοιχία ανάμεσα στις απόψεις που υιοθετούν για το 

ρόλο τους ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων και στο τι τελικώς εφαρμόζεται στην πράξη. 

Ωστόσο, δεν  καταγράφονται οι απόψεις των εκπαιδευομένων αναφορικά με το ρόλο, 

τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα προσόντα και τους παράγοντες που ενισχύουν ή 

αποδυναμώνουν το εκπαιδευτικό έργο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κέντρου Διά 

Βίου Μάθησης Σερρών. 

Το κύριο μέρος χωρίζεται σε θεωρητικό και ερευνητικό. Στο θεωρητικό μέρος 

δίνονται οι ορισμοί και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και τα γνωρίσματα της Διά 

Βίου Μάθησης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, των 

Ενήλικων Εκπαιδευομένων, των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και των Τμημάτων 

Μάθησης. Ακολούθως, εκτίθεται το οργανόγραμμα των φορέων  Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων στον ελλαδικό χώρο, αυτών της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, 

του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και των  Κέντρων Διά Βίου Μάθησης. 

Στη συνέχεια, αναπτύσσεται το κεφάλαιο αναφορικά με τη διεργασία της μάθησης στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, έπεται η θεματική ενότητα σχετικά με το έργο των Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων, συνεχίζουν οι παράγοντες μετασχηματισμού του έργου των Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων και στο κλείσιμο η αναγκαιότητα της αξιολόγηση και αυτοαξιολόγησης των 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων και του εκπαιδευτικού τους έργου.  

Στο ερευνητικό μέρος παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, όπως η 

διαδικασία εκτέλεσής της, το μέσο συλλογής δεδομένων, το δείγμα, τα δεδομένα, οι 

παραδοχές της και οι αναλύσεις των δεδομένων, ολοκληρώνοντας με τα 

συμπεράσματα.  

 

1.3.Ερευνητικά ερωτήματα 

 Βάσει του σκοπού της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα 

εξής: 
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Ι. Πόσο εξοικειωμένοι και ευαισθητοποιημένοι είναι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων του 

Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών για το ρόλο που καλούνται να αναλάβουν 

σύμφωνα με τις απόψεις των ιδίων;  

ΙΙ. Ποιά τα εφόδια που οφείλουν να διαθέτουν οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων του Κέντρου 

Διά Βίου Μάθησης Σερρών σύμφωνα με τις απόψεις των ιδίων; 

ΙΙΙ. Ποιοί είναι οι παράγοντες που επιδρούν και πώς επηρεάζουν το παρεχόμενο 

εκπαιδευτικό έργο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

Σερρών σύμφωνα με τις απόψεις των ιδίων; 

 

 

1.4. Αναγκαιότητα της έρευνας  

Η αναγκαιότητα της διερεύνησης των αντιλήψεων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών κρίνεται ιδιαιτέρως χρήσιμη και 

προσοδοφόρα. Είναι σημαντικό να αναδειχθεί μια άλλη πτυχή του Εκπαιδευτή 

Ενηλίκων, η οποία θα τον εξελίξει και θα τον ολοκληρώσει σαν προσωπικότητα 

διαμορφώνοντας, μετασχηματίζοντας ή και ακόμη απορρίπτοντας τις απόψεις που 

ορίζουν τη γενικότερη κοσμοαντίληψή του. Άμεση επιδίωξη είναι να αναδειχθούν τα 

στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων δεν αποτελούν απλώς ένα 

συμβαλλόμενο παράγοντα στα οφέλη των εκπαιδευομένων τους. Δεδομένου, όμως, ότι 

ο τομέας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αποτελεί ένα σχετικά καινούριο κομμάτι της 

εκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο γίνεται ευρέως αντιληπτή η αναγκαιότητα για τη 

διεξαγωγή μιας έρευνας, η οποία θα εξετάζει τις απόψεις που διαμορφώνουν οι 

Εκπαιδευτές Ενηλίκων διαφορετικών ειδικοτήτων. 

Για την αποτελεσματικότητα του πολυδιάστατου ρόλου των Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων στην επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου κρίνεται ως αναπόσπαστο 

κομμάτι το πλέγμα των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων, των προσόντων και των στάσεών 

τους. Έτσι, για την αποτελεσματική άσκηση του ρόλου τους σε αυτήν, οι Εκπαιδευτές 

Ενηλίκων οφείλουν να γίνονται οι ίδιοι εκπαιδευόμενοι και παράδειγμα καλών 

πρακτικών. Είναι σημαντικό να είναι συνεπείς και να αποτελούν οι ίδιοι μοντέλα 

συνεχούς μάθησης για τους εκπαιδευομένους (Μαυρογιώργος, 2006) φροντίζοντας για 
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την ανανέωση και επικαιροποίηση των γνώσεών τους. Οι εκπαιδευτές αυτού του είδους 

γίνονται αποδεκτοί από την ομάδα των εκπαιδευομένων ως ηγέτες και την επηρεάζουν 

θετικά (Φίλλιπς, 2001). Ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτές ως άτομα προσχωρούν 

και εντάσσονται σε ομάδες ποικίλλει και εξαρτάται από τις στάσεις και τις αντιλήψεις 

τους για την έννοια της ομάδας (Πολέμη-Τοδούλου, 2003 στο Αγγέλη, 2005), ενώ οι 

κοινωνικές ικανότητες που διαθέτουν καθορίζουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, 

επιτρέποντάς τους ή όχι να πετυχαίνουν κοινωνική επαφή, να δίνουν ώθηση και 

έμπνευση στους άλλους, να πείθουν, να επηρεάζουν και να τους κάνουν να νοιώθουν 

άνετα (Goleman, 1998). Η πορεία των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στη σημερινή 

εκπαιδευτική πραγματικότητα μοιάζει αλλά και ταυτίζεται με ένα ταξίδι συνεχούς 

αναζήτησης, χωρίς δεδομένο προορισμό, χωρίς ποτέ να είναι επαρκές το περιεχόμενο 

των αποσκευών και χωρίς ποτέ να υπάρχει η ικανοποίηση ότι έστω κάτι κατακτήθηκε 

και ολοκληρώθηκε απόλυτα.  

Στη βιβλιογραφία απαντώνται διάφορες προσπάθειες καθορισμού των γνώσεων, 

δεξιοτήτων, στάσεων και προσόντων που πρέπει να διαθέτουν οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, 

καθώς και ποικίλων παραγόντων ώστε να ανταποκρίνονται ουσιαστικά αλλά και 

πολύπλευρα στο ρόλο και στην παροχή των εκπαιδευτικών τους υπηρεσιών. Μελέτες 

σχετικές με τη διερεύνηση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων των εκπαιδευτών 

(Αγγέλη, 2005· Βεργίδης & Καραλής, 1994· Ζιώμας και συν.) και η προβληματική που 

έχει αναπτυχθεί από μελετητές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτών (Jarvis, 2004· Κόκκος, 2005
α
· Μουζάκης, 2003) συγκλίνουν στην άποψη ότι 

τα βασικά προσόντα των Εκπαιδευτών Ενηλίκων πρέπει να είναι η επιστημονική 

κατάρτιση (εξειδικευμένες σπουδές), η επαγγελματική εμπειρία (διδακτική εμπειρία, 

εμπειρία στο σχεδιασμό, τη διοργάνωση και αξιολόγηση σε αντίστοιχα προγράμματα 

εκπαίδευσης) και η επιμόρφωση (παρακολούθηση προγραμμάτων, σεμιναρίων, ημερίδων 

σχετικών με την εκπαίδευση εκπαιδευομένων, την εκπαίδευση εκπαιδευτών, την 

εκπαίδευση σε θέματα επικοινωνίας και δυναμικής της ομάδας, την εκπαίδευση 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων). 

Οι Peeters & Molenberghs στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (2008) υποστηρίζουν ότι οι 

επιτυχημένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων χαρακτηρίζονται από τα εξής: είναι ικανοί στο να 

συντονίζουν τη μαθησιακή διαδικασία, να συντονίζουν ενήλικους εκπαιδευομένους, να 

έχουν επικαιροποιημένες γνώσεις, να σχεδιάζουν και να οργανώνουν τη διδασκαλία, να 

είναι πρωτότυποι και νεωτεριστές και να συνεργάζονται με τους μετόχους της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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  Οι Sanchez at all. στον Μάρκου (1996) μιλούν για τρεις βασικούς άξονες, στους 

οποίους είναι δυνατόν να κινηθεί η επιμόρφωση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τα 

θέματα που σημαντικά τους αφορούν και τους περιβάλλουν: α) ευαισθητοποίηση που 

αφορά αναζήτηση και αναστοχασμό στις υιοθετημένες αξίες και αρχές, β) γνώση που 

αφορά πληροφόρηση και κατανόηση διαφορετικών πλαισίων και γ) δεξιότητες που 

αφορούν κατάκτηση και χρήση επικοινωνιακών πρακτικών και κατάλληλων 

στρατηγικών και στάσεων.  

Σύμφωνα με τον Campbell (1977) διακρίνονται τρεις ομάδες σχετικά με τους 

Εκπαιδευτές Ενηλίκων. Αυτές, αφορούν τις πεποιθήσεις τους, τις ικανότητές τους για 

επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου και την κατανόηση των συνθηκών μάθησης των 

εκπαιδευομένων. 

 Οι Corben & Thomson στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (2008) διακρίνουν πέντε κατηγορίες. Έτσι, 

λοιπόν, οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων οφείλουν να είναι μαθητοκεντρικοί και να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, να ενισχύουν την αυτοεικόνα και 

την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευομένων, να έχουν παιδαγωγική κατάρτιση και γνώση 

των σύγχρονων διδακτικών τεχνικών και να πιστεύουν στην αξία της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης για τον εαυτό τους και για τους άλλους. 

 

 

1.5. Σημαντικότητα της έρευνας 

Η συγκέντρωση και ανάλυση των απόψεων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του 

Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών σε θέματα σχετικά με το ρόλο τους στο 

οικοδόμημα της εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και για τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις 

στάσεις και τα προσόντα που οι ίδιοι οφείλουν να διαθέτουν ως εκπαιδευτές, καθώς 

επίσης και για τους παράγοντες που ενισχύουν ή αποδυναμώνουν το εκπαιδευτικό τους 

έργο κρίνεται σημαντική και απαραίτητη. Αναμφισβήτητα η ουσιαστική και 

στοχευμένη δέσμευσή τους για συνεχή κριτική επανεξέταση των προαναφερθέντων 

βοηθάει ενεργά στον αυτομετασχηματισμό, στην ανάπτυξη και στην 

αποτελεσματικότητα της τεχνογνωσίας τους όταν όλα αυτά χαρακτηρίζονται από 

ευσυνειδησία, διάθεση για αυτοεξέλιξη και επαγγελματισμό (Jarvis, 2004· Argyris 1974 ֹ 

Schon, 1983· Goleman, 1998 στο Κόκκος, 2008). 
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1.6.  Συμβολή της έρευνας  

Ανεξαρτήτως των προαναφερθέντων, ωστόσο, υπάρχουν ουσιαστικοί και 

θεμελιώδεις λόγοι, για τους οποίους η παρούσα έρευνα είναι δυνατόν να σταθεί ως ένα 

λιθαράκι και να συμβάλλει αξιοπρεπώς στο ατελεύτητο οικοδόμημα που καλείται γνώση, 

καθώς στην υπάρχουσα βιβλιογραφία εντοπίζονται κενά στους παράγοντες και τα αίτια 

που μετασχηματίζουν, αλλάζουν και διαμορφώνουν το ρόλο και την ευρύτερη 

προσωπική αντίληψη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

Σερρών για το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, όπως: α) οι κοινωνικές αλλαγές που 

λαμβάνουν χώρα τόσο σε οικονομικό-τεχνολογικό όσο και σε κοινωνικό-πολιτισμικό 

επίπεδο και που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει την ζήτηση για τμήματα μάθησης της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κόκκος, 2005), β) ο μεγάλος αριθμός απασχολουμένων στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ανέρχεται σε χιλιάδες 

(Ευστράτογλου, 2005), γ) η οικονομική ανασφάλεια και η ημι-απασχόληση με τη μορφή 

διαφόρων ειδών συμβάσεων που οδηγεί στην ευρύτερη υποβάθμιση του τομέα (Newman, 

1979, Horsman & Woodrow, 2006), δ) κάποιες φορές, το μειωμένο ενδιαφέρον των 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ενεργή συμμετοχή σε επιμόρφωση και κατάρτιση, ακόμη και 

σε αυτομόρφωση με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, λόγω της ανωτέρω 

ανασφάλειας (Κόκκος, 2005, Jarvis, 2004), ε) ο χαμηλός βαθμός εξειδίκευσης και 

επαγγελματικότητας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Βεργίδης στο Κόκκος, 2005:127), στ) 

σύμφωνα με ευρήματα προηγούμενων μελετών (Βεργίδης, 2006, Καψάλης, 2006) 

επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτές δεν έχουν ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση 

και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων επαφίεται στην ευαισθησία κα το ταλέντο 

τους, ζ) η καταγεγραμμένη μέχρι σήμερα συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων, είτε αυτά είναι προγράμματα είτε προπτυχιακές ή και 

μεταπτυχιακές σπουδές, είτε σεμινάρια και ημερίδες σχετικά με την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων, αποδεικνύουν την αυξανόμενη διάθεση για εξειδίκευση και 

επαγγελματοποίηση του τομέα καθιστώντας την σημαντική τόσο για τους 

εκπαιδευόμενους και την ευρύτερη κοινωνία όσο και για τους ίδιους τους εκπαιδευτές, η) 

οι σύγχρονες απαιτήσεις των νέων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, όπως π.χ. η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση (Keegan, 2001), εξελίσσουν το ρόλο του Εκπαιδευτή Ενηλίκων 

από τον παραδοσιακό και θέτουν τις νέες τεχνολογίες ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

μετάδοση (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) αλλά και την απόκτηση και αφομοίωση της 
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γνώσης (εξ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών), θ) το αμφίβολο 

κοινωνικό status αυτού του είδους του «επαγγέλματος», ι) η έλλειψη ποιοτικών 

εφαρμογών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (Karalis & Vergidis, 2004) ως απόρροια 

των παραπάνω λόγων, με άμεσο αρνητικό αντίκρισμα στους τελικούς αποδέχτες, που 

είναι οι εκπαιδευόμενοι, στα μαθησιακά αποτελέσματα και τελικά στην αξιοπιστία του 

θεσμού. 
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2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

2.1. Διά Βίου Μάθηση  

 Η αναγκαιότητα για μάθηση προέρχεται από τη φύση του ατόμου εκφράζοντας 

την εκ γενετής τάση του για κατάκτηση της γνώσης και της αλήθειας και 

αντικατοπτρίζεται στην επιθυμία του για βελτίωση των συνθηκών της ζωής του σε όλα 

τα πεδία της ανθρώπινης δράσης και υπόστασής του. Ωστόσο, η διαδικασία της 

μάθησης είναι επίπονη, πολύπλοκη και αέναη και χαρακτηρίζεται ως ένας αγώνας 

δρόμου και ως ένα ταξίδι με πολλούς σταθμούς και προορισμούς. Αυτή η διαδρομή, 

λοιπόν, απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω 

συστηματικής μελέτης, εκπαίδευσης και αγωγής και έχει απροσδιόριστη χρονική 

διάρκεια καθιστώντας στον ανθρώπινο νου μια τάση διαρκούς επιδίωξης και 

αναζήτησης, προσδιορίζει και το νοηματικό περιεχόμενο της Διά Βίου Μάθησης 

(Μαστραπάς, 2007).  

 Ο όρος Διά Βίου Μάθηση είναι ευρύς, υποδηλώνοντας το συνεχόμενο 

χαρακτήρα της μάθησης, ο οποίος καλύπτει όλο το φάσμα της ζωής και περιλαμβάνει 

όλες ανεξαιρέτως τις μορφές μάθησης, τόσο εκείνες που παρέχονται από τον κάθε 

εκπαιδευτικό φορέα όσο και όλες της μορφές άτυπης μάθησης (Sutton, 1994). Ο όρος 

αυτός επικρατεί σήμερα διεθνώς για τρεις βασικούς λόγους: α) αντανακλά την ανάγκη 

συνεχούς απόκτησης και ανανέωσης γνώσεων που χαρακτηρίζει τις μεταβιομηχανικές 

κοινωνίες, β) ο πολλαπλασιασμός ολοένα και περισσότερων ευέλικτων μορφών 

μάθησης, οι οποίες και σαφώς αντικαθιστούν εκείνες που υλοποιούνται από τους 

παραδοσιακούς φορείς εκπαίδευσης πληθαίνοντας, έτσι, τα άτομα που συνεχίζουν την 

εκπαίδευση τους ατομικά, προσαρμοσμένη στο δικό τους χώρο, χρόνο και ρυθμό 

παρακολουθώντας προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση, μερικής, πλήρους ή 

περιοδικής φοίτησης είτε και αυτομόρφωσης (Jarvis, 2004) και γ) τα κράτη μέσα στις 

διεθνείς συνθήκες οξύτατου ανταγωνισμού και τάσεις μείωσης των δημόσιων δαπανών 

χρηματοδοτούν ολοένα και λιγότερο τους εκπαιδευτικούς θεσμούς υποδεικνύοντας 

κατά αυτόν τον τρόπο στους πολίτες ότι χρήζει ανάγκης να φροντίσουν οι ίδιοι για τη 

συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους (Griffin, 2004· Kallen, 1997).  

 Επομένως, η αξία και η έμφαση που δίνεται στις μέρες μας στον όρο Διά Βίου 

Μάθηση από τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς υποδηλώνει ορισμένες 

ιδεολογικές και πολιτικές επιλογές υποχρεώνοντας προαιρετικά τους πολίτες να 
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αναλάβουν να καταστρώνουν προσωπικά τα σχέδιά τους για μάθηση και εκπαίδευση 

ενώ τα κράτη περιορίζουν το ρόλο και τη δράση τους στο συντονισμό των ενεργειών ή 

ενδεχομένως στη διαμόρφωση κινήτρων (Κόκκος, 2007). Χαρακτηριστικά, όπως 

επισημαίνεται από τον Βεργίδη (2000) η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

αφιερωμένο έτος στη Διά Βίου Μάθηση το 1996 ήταν ότι η Διά Βίου Μάθηση είναι 

περισσότερο μία προσέγγιση, η οποία εστιάζει σε δυνατότητες και καταστάσεις 

μάθησης του ατόμου, οι οποίες ενισχύονται από ποικίλους κοινωνικούς θεσμούς όχι 

μόνο τυπικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης αλλά και του οικογενειακού 

περιβάλλοντος, της εργασίας καθώς και των μέσων επικοινωνίας. 

 

 

2.2. Εκπαίδευση Ενηλίκων  

 Η Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι ένα πεδίο δραστηριοτήτων που 

εμφανίζεται στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ στις αρχές του 20
ού

 αιώνα και έχει στόχο τη 

βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των εύθραυστων και ευάλωτων κοινωνικά τάξεων 

προσλαμβάνοντας, όμως, πολλές ακόμα μορφές, όπως επαγγελματική κατάρτιση, 

εκπαίδευση σε ζητήματα πολιτιστικά, κοινωνικά και πολιτικά και επεκτείνοντας τις 

δράσεις της σε όλες σχεδόν τις χώρες (Κόκκος, 2005). Έτσι, από τις αρχές της 

δεκαετίας του ’80 παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση τις υποστηρίζει και τις 

χρηματοδοτεί. Το παγκόσμιο φαινόμενο της επέκτασης του πεδίου της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οφείλεται στις ανάγκες που 

προέκυψαν σε δύο βασικά επίπεδα: α) Στο οικονομικό/τεχνολογικό, δηλαδή στην 

παγκοσμιοποίηση και σε όσα αυτή συνεπάγεται  (όξυνση του διεθνούς ανταγωνισμού, 

απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου) σε συνδυασμό με τις αλλεπάλληλες 

τεχνολογικές εξελίξεις που οδήγησαν, από τη μια πλευρά, σημαντικό τμήμα ανθρώπων 

στην ανεργία και, από την άλλη, στην ανάγκη εκσυγχρονισμού των εθνικών 

οικονομιών. β) Στο κοινωνικό/πολιτισμικό, δηλαδή στις σημαντικές αλλαγές που 

συμβαίνουν, αλλαγές όπως οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών, η επέκταση του 

φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού και η κρίση των παραδοσιακών κοινωνικών 

δομών, οι οποίες γεννούν την ανάγκη για Εκπαίδευση των Ενηλίκων.  
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Η ευρεία χρήση του όρου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων δημιουργεί ένα δυναμικό 

μέγεθος και καθιερώνει ένα ιδεώδες διασαφηνίζοντας ότι κάθε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ενήλικης μάθησης σέβεται τις βαθύτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των 

ατόμων και αποσκοπεί στην διασφάλιση ποιότητας και εναρμόνισης της καθημερινής 

ζωής και των απαιτήσεών της στην πραγματικότητα (Κόκκος, 2007). Βάσει, λοιπόν, 

των προαναφερομένων οι πιο εμπεριστατωμένοι ορισμοί αναφορικά με την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων υιοθετούν ανάλογες αξιώσεις και ιδεώδη.  

Η UNESCO (1976) ορίζει ότι η Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι κάθε εκπαιδευτική 

διεργασία, κάθε περιεχομένου, επιπέδου ή μεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική 

εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία που επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την 

αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και για μαθητεία, 

μέσω των οποίων άτομα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία, στην οποία 

ανήκουν, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν 

τα τεχνικά και επαγγελματικά τους προσόντα ή τα ορίζουν προς άλλη κατεύθυνση. Με 

τον τρόπο αυτό, επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη συμπεριφορά τους με τη διπλή 

προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της συμμετοχής σε μια 

εναρμονισμένη και αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη   

(Unesco, στο Rogers, 2002 ). 

Ο ΟΟΣΑ (1977) υποστηρίζει πως η  Εκπαίδευση Ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε 

μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον 

εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή 

ενδιαφέροντος, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής 

ενός ανθρώπου, το  οποίο έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η 

κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η «σφαίρα» της, επομένως, 

καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, 

καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό κοινωνικό σκοπό (ΟΟΣΑ, στο 

Rogers, 2002). 

Το Advisory Council for Adult and Continuing Education (1979) οριοθετεί την 

Εκπαίδευση Ενηλίκων χρησιμοποιώντας ένα κριτήριο αποκλειστικά θεσμικής και 

διοικητικής φύσεως υποστηρίζοντας την Εκπαίδευση Ενηλίκων ως κάθε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα μετά την αρχική εκπαίδευση, την οποία την κατατάσσει μέχρι και τα 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). 
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Εν κατακλείδι, λοιπόν, και σύμφωνα με τους δύο παραπάνω σαφείς ορισμούς, ο 

όρος Εκπαίδευση Ενηλίκων σηματοδοτεί το οργανωμένο μέρος της διά βίου μάθησης 

που αφορά ενήλικους εκπαιδευόμενους και ταυτόχρονα υποδηλώνει την ανθρωπιστική 

κατεύθυνση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται εντός του 

αυτού πλαισίου (Κόκκος, 2005α). 

 

 

2.3 Εκπαιδευτές Ενηλίκων  

 Σύμφωνα με τον Jarvis (2004) η Εκπαίδευση των Ενηλίκων πρέπει να είναι 

επικεντρωμένη στους εκπαιδευόμενους και οι εκπαιδευτές να είναι περισσότερο 

εμψυχωτές παρά πηγές και μεταδότες πληροφοριών και γνώσεων κατά τη διάρκεια της 

μαθησιακής διεργασίας. Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων είναι οι συντονιστές της μάθησης 

και όχι διαμεσολαβητές μεταβίβασης γνώσεων και αξιών (Κόκκος, 2005). Ο ορισμός 

του Εκπαιδευτή Ενηλίκων προσδιορίζεται με ποικίλους τρόπους στη σχετική 

βιβλιογραφία: Εμψυχωτής, συντονιστής, διευκολυντής, διαμεσολαβητής, συνεργάτης 

και βοηθός των εκπαιδευομένων, υποκινητής και καταλύτης της εκπαιδευτικής 

διεργασίας, ειδικός, σύμβουλος, μέντορας, ακτιβιστής (Λευθεριώτου, στο  Δ. Βεργίδης, 

Αλ. Κόκκος επιμ. 2010). 

Τα προσόντα που χρειάζεται να διαθέτει ένας Εκπαιδευτής Ενηλίκων, για να 

ανταποκρίνεται στο ρόλο του, καθορίζονται στη βιβλιογραφία με διάφορους τρόπους: 

άλλοτε εστιάζουν στη θεμελίωση προσωπικής φιλοσοφίας και σε χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς του, άλλοτε εμφανίζονται ως λεπτομερείς κατάλογοι που 

παραπέμπουν σε βασικά ζητήματα αρχών και μεθοδολογίας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

ενώ υπάρχουν και προσεγγίσεις που τον αντιμετωπίζουν περισσότερο ως επαγγελματία 

παρά ως εμψυχωτή της μάθησης (Λευθεριώτου, 2010). Ως σημαντικά επιμέρους 

στοιχεία των προσεγγίσεων συμπεριλαμβάνονται η γνώση στοιχείων δυναμικής της 

ομάδας και η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας για τη δημιουργία κατάλληλου 

μαθησιακού κλίματος (Jaques, 2004). Επισημαίνεται, επίσης, η ανάγκη επίγνωσης εκ 

μέρους του εκπαιδευτή των ορίων της παρέμβασής του, των προσωπικών του 

δυνατοτήτων και του γεγονότος ότι οι επιλογές του καθορίζονται από την «αξιωματική 

θέση» (Βαϊκούση και συν., 1999) που έχει διαμορφώσει για το ρόλο του και την 

Εκπαίδευση Ενηλίκων γενικότερα. Τέλος, οι προσωπικές και οι κοινωνικές ικανότητες 
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του εκπαιδευτή καθορίζουν τις διαπροσωπικές του σχέσεις (Goleman, 2000), 

συμπεριλαμβανομένης και της σχέσης του με τους εκπαιδευόμενους. Η επιτυχής 

άσκηση του ρόλου του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, λοιπόν, προϋποθέτει συνδυασμό 

γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων, αλλά και προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι απόψεις για το ρόλο του Εκπαιδευτή Ενηλίκων 

ορισμένων σημαντικών στοχαστών, που το έργο τους αποτελεί σημείο αναφοράς στο 

πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων εκφράζοντας την ανθρωπιστική προσέγγισή της.  

Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων είναι ταυτόχρονα εμψυχωτής, συντονιστής, 

καταλύτης, συνεργάτης, διαμεσολαβητής, σύμβουλος, εμπνευστής, ειδικός, εισηγητής, 

αλλάζοντας διαδοχικά ρόλους ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας του, διδάσκων και 

διδασκόμενος στο πλαίσιο μιας δυναμικής εκπαιδευτικής διεργασίας (Noyé & Piveteau, 

1999· Rogers, 1999· Κόκκος, 1999· Courau, 2000· Jarvis, 2004). Οφείλει και είναι σε 

θέση να κατανοεί τα φαινόμενα που σχετίζονται με τη δυναμική των σχέσεων που 

αναπτύσσονται στην ομάδα και να επικοινωνεί αποτελεσματικά, προκειμένου να 

συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού κλίματος. Βέβαια, χρειάζεται να 

έχει σαφή επίγνωση των ορίων της παρέμβασής του, των προσωπικών του δυνατοτήτων 

και του γεγονότος ότι η αξιωματική θέση (Κόκκος, 1999) που έχει διαμορφώσει, η 

βασική δηλαδή εκπαιδευτική στρατηγική του, καθορίζει και τις επιλογές του αναφορικά 

με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπως ως ποιο βαθμό επιθυμεί και ενθαρρύνει την 

ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων ή κατά πόσο τους αποδέχεται ως 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες και εμπιστεύεται τις δυνατότητές τους. 

Για να μπορεί ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 

ρόλου του χρειάζεται να διαθέτει συγκεκριμένα προσόντα. Χωρίς, όμως, να 

παραγνωρίζεται η σημασία των γνώσεων και ικανοτήτων, πρέπει, ωστόσο, να τονισθεί 

η σημασία των στάσεων κάθε εκπαιδευτή απέναντι στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς 

και η σημασία της ύπαρξης προσωπικών ικανοτήτων (Jarvis, 2004), αλλά και 

κοινωνικών, όπως η διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων, η συνεργασία, η επίλυση 

προβλημάτων, η δημιουργικότητα και η διαχείριση του εαυτού του. Οι προσωπικές και 

οι κοινωνικές ικανότητες καθορίζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις, επιτρέποντας ή όχι 

στον εκπαιδευτή να πετυχαίνει κοινωνική επαφή, να δίνει ώθηση και έμπνευση στους 

εκπαιδευόμενους, να πείθει και να επηρεάζει, να τους κάνει να νοιώθουν άνετα 

(Goleman, 1998). 
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Επομένως, ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων προκειμένου να κατανοεί και να 

υποστηρίζει τους ενήλικους στη μαθησιακή τους πορεία εκτός από την αναγκαία γνώση 

και εμπειρία χρειάζεται να διαθέτει και κατάλληλη νοοτροπία και στάση, καθώς και 

εκπαιδευτικές και προσωπικές ικανότητες (Jarvis, 2004). Αν η Εκπαίδευση Ενηλίκων 

θεωρείται ως ανθρωπιστική διεργασία, τότε η διδασκαλία προσδιορίζεται ως διεργασία 

που βασίζεται στη σχέση, (Jarvis, 2004) άρα, ο ρόλος του εκπαιδευτή και οι 

εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιεί δεν πρέπει να υπονομεύουν την αξιοπρέπεια 

και την ανθρώπινη υπόσταση των εκπαιδευομένων αλλά πρέπει να στοχεύουν στην 

ενίσχυσή της: οτιδήποτε λιγότερο από αυτό, αποτελεί κατάχρηση της θέσης του, 

ανηθικότητα και δεν ανταποκρίνεται στα υψηλά ιδανικά της εκπαίδευσης (Jarvis, 

2004). 

Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, ανεξαρτήτως περισσοτέρων ή λιγότερων προσόντων 

και εφοδίων, καλούνται να αναλάβουν δύσκολους ρόλους, εναλλασσόμενους και 

διαμορφούμενους αναλόγως των περιστάσεων, των καταστάσεων και των 

εκπαιδευομένων που έχουν απέναντί τους. Η κάθε ομάδα εκπαιδευομένων είναι 

διαφορετική, ιδιαίτερη με τα δικά της χαρακτηριστικά και τα δικά της δυναμικά μεγέθη. 

Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων πρέπει να γνωρίζουν και να μπορούν να προσαρμόζονται σε 

όλα αυτά. Αυτό, άλλωστε αποτελεί και μεγάλο μέρος της επιτυχίας του έργου τους. 

Επιπλέον, χρειάζεται και από τη φύση, το ήθος και την προσωπικότητά τους να 

διαθέτουν την ικανότητα και τις στάσεις ώστε να μπορούν να λειτουργούν και να 

εγκλιματίζονται επιτυχώς στα διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα, στα οποία καλούνται 

να διδάξουν.  

 

 

2.4. Ενήλικοι Εκπαιδευόμενοι  

 Συχνά στους χώρους της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αλλά και ευρύτερα στην 

εκπαίδευση ανακύπτει το ερώτημα για το ποιοί θεωρούνται ενήλικοι εκπαιδευόμενοι 

βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων και κριτηρίων. Ανατρέχοντας στη διεθνή 

βιβλιογραφία (Mezirow, 1991· Merriam & Caffarella, 1999· Paterson, 1979) 

διαπιστώνεται μια καθολική σύγκλιση ότι ο όρος δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά και 

μόνο στην ηλικία της ενηλικίωσης αλλά στο κατά πόσο ένα άτομο βρίσκεται στην 
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ενηλικιότητα, αναγνωρίζοντας δηλαδή στον εαυτό του τόσο το ίδιο όσο και ο περίγυρός 

του οικογενειακός, επαγγελματικός και πλατύτερα κοινωνικός στοιχεία ωριμότητας και 

αυτοπροσδιορισμού.  

 Ο Tight (2002) υποστηρίζει ότι η διαφορά ενήλικου και ανήλικου έγκειται στο 

κύρος και στην αυτοεικόνα, καθώς η ενηλικιότητα θεωρείται τρόπος ύπαρξης που δίνει 

κύρος και δικαιώματα στα άτομα ενώ ταυτόχρονα τα επιφορτίζει με καθήκοντα και 

ευθύνες. Ο Jarvis (1983) διακρίνει ότι η ενηλικιότητα αποκτάται όταν το άτομο 

αντιμετωπίζεται από τους άλλους ως κοινωνικά ώριμο και ταυτόχρονα θεωρεί ότι έχει 

κατακτήσει αυτό το επίπεδο. Ο Knowels (1998) ισχυρίζεται ότι τα άτομα θεωρούνται 

ενήλικα όταν αρχίζουν να αναλαμβάνουν ρόλους ενηλίκων, όπως εργαζόμενου, 

συζύγου, γονέα, ψηφοφόρου και γενικότερα όταν φτάνουνε στην κοσμοαντίληψη ότι 

αυτά τα ίδια είναι υπεύθυνα για τη ζωή τους και είναι αυτοπροσδιοριζόμενα. Ο Rogers 

(2002) συσχετίζει το ζήτημα της ενηλικιότητας με την αναζήτηση κριτηρίων 

χαρακτηρισμού της εκπαίδευσης ως «Εκπαίδευσης Ενηλίκων» θεωρώντας ως 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ενηλικιότητας την ωριμότητα, την ευθυκρισία και τον 

αυτοπροσδιορισμό. Ο Bookfield (1996) επικεντρώνει την προσοχή του στην εκδήλωση 

ή μη ενήλικης συμπεριφοράς στο πλαίσιο των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Τέλος, ο 

ΟΟΣΑΑ (1977) προτείνει να συγκαταλέγονται σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων άτομα που έχουν υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης και κύρια δραστηριότητά τους δεν είναι πλέον η εκπαίδευση.  

 Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπ’ όψιν τους πιο πάνω ισχυρισμούς ποιά τελικά, είναι τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων που τους διαφοροποιούν από 

τους ανήλικους στη σημερινή πραγματικότητα; Στις ακόλουθες γραμμές γίνεται 

συστηματική προσπάθεια σύνοψης και καταγραφής αυτών (Β. Νικολοπούλου & Ελ. 

Γιοβάννη, 2010): 

: 

1. Έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους, είτε αυτοί αφορούν 

τον επαγγελματικό τομέα ή κοινωνικούς ρόλους που καλούνται να 

αναλάβουν στην ενήλικη ζωή τους ή πάλι σχετίζονται με την προσωπική 

τους ανάπτυξη και τη διεύρυνση των ενδιαφερόντων τους. 

2. Συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία έχοντας συγκεκριμένες 

προσδοκίες, που πηγάζουν από την  αντίληψη και την εμπειρία τους για το τι 
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είναι μάθηση και καταλήγουν σε συγκεκριμένη αναμονή από το πρόγραμμα 

στο οποίο συμμετέχουν. 

3. Διαθέτουν γνώσεις, ευρύ φάσμα εμπειριών και διαμορφωμένες ήδη 

αντιλήψεις. Οι εμπειρίες τους γίνονται αφετηρία για τη νέα μάθηση. Ο 

Knowles υποστηρίζει ότι, για τα παιδιά, η εμπειρία είναι κάτι που απλά 

συμβαίνει ενώ για τους ενήλικες η εμπειρία χρησιμεύει στη δημιουργία της 

δικής τους αντίληψης για την ταυτότητά τους (Rogers, 1999). Η απόρριψη 

της εμπειρίας τους πολλές φορές εκλαμβάνεται ως προσωπική απόρριψη με 

αποτέλεσμα την πρόκληση αρνητικών συναισθημάτων που οδηγούν σε 

αρνητικές αντιδράσεις και στάσεις στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

4. Αποζητούν την ενεργητική συμμετοχή στην εκπαίδευσή τους αφού, το 

γεγονός, ότι είναι ενήλικες, είναι συνυφασμένο με τη χειραφέτηση και την 

τάση τους για αυτοκαθορισμό. Συχνά επιθυμούν να συμμετέχουν σε όλα τα 

στάδια ενός προγράμματος εκπαίδευσης σαν αυτά του σχεδιασμού, των 

συνθηκών υλοποίησης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

5. Έχουν διαμορφώσει προσωπικούς τρόπους και στρατηγικές μάθησης 

αναλόγως των ικανοτήτων, των εμπειριών και γενικότερα των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους.  

6. Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης και όχι σε στασιμότητα. 

Οι διεργασίες ανάπτυξης και εξέλιξης δεν σταματούν με την ενηλικίωση. 

Αλλαγές  συμβαίνουν στη ζωή των ενηλίκων σε πολλά και διαφορετικά 

επίπεδα, στη φυσική κατάσταση, στο διανοητικό επίπεδο, στα 

συναισθήματα και στις σχέσεις αλλά και στην επαγγελματική τους ζωή 

επηρεάζοντας, φυσικά, και την εκπαιδευτική διαδικασία. 

7. Έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα, υποχρεώσεις, καθήκοντα και 

δεσμεύσεις που προκαλούν εμπόδια στη μάθηση. Οι ενήλικοι 

εκπαιδευόμενοι έχουν πολλά καθήκοντα και δεσμεύσεις που απορρέουν από 

τους κοινωνικούς τους ρόλους. Ορισμένες φορές οι σχέσεις αυτές μπορεί να 

λειτουργούν υποστηρικτικά, προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

ενώ άλλοτε τα καθήκοντα με τα οποία είναι επιφορτισμένοι αποτελούν 

ανασταλτικό παράγοντα στην πορεία της εκπαίδευσής τους.  
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8. Αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας στην προσπάθεια να μην 

αμφισβητηθούν τα πιστεύω, οι αντιλήψεις και οι συνήθειές τους, τόσο από 

τους  εκπαιδευτές τους όσο και από τους συνεκπαιδευόμενούς τους.  

 

 

2.5 Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Τμήματα Μάθησης  

 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων οφείλει 

να είναι αποτέλεσμα συστηματικής επιστημονικής έρευνας και όχι προχειρότητας. 

Πρέπει να ορίζονται τα στάδια σχεδιασμού, η στοχοθεσία, το εκπαιδευτικό του 

περιεχόμενο, καθώς και ο φορέας χρηματοδότησης.  

Σύμφωνα με τον Rogers (1999) τα εκπαιδευτικά προγράμματα Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων χρειάζεται να κινούνται διαλεκτικά λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις θεματικές 

ενότητες και το εκπαιδευτικό υλικό από τη μια αλλά και την επιτακτική ανάγκη 

ευελιξίας, αυτονομίας και αυτοπραγμάτωσης των προσδοκιών των ενήλικων 

εκπαιδευομένων.  

Ο Jarvis (2004) αναζητώντας τις πιθανές εξόδους αυτού του λαβυρίνθου 

ανατρέχει στο ρομαντικό μοντέλο του Lawton, στην ανθρωπιστική προσέγγιση του 

Macfarlan, στο ζήτημα του κοινωνικού ελέγχου του Griffin, στην κάλυψη των αναγκών 

του Verner, και στον Houle, ο οποίος προβάλλει με ενδελέχεια ένα μοντέλο, το οποίο 

στοχεύει αποκλειστικά στον Εκπαιδευτή Ενηλίκων, ο οποίος δρα απολύτως ελεύθερα 

χωρίς να περιορίζεται από δεσμεύσεις, γεγονός που στην πραγματικότητα δεν 

υφίσταται αλλά διαψεύδεται. Στο ίδιο θεματικό πλαίσιο, ο ίδιος ο Jarvis (2004) 

αναφέρεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων θεωρώντας τα ως 

προϊόντα επίδρασης της κοινωνίας, των κυβερνόντων και των εκπαιδευτών 

προβάλλοντας ένα σύμπλεγμα φιλοσοφικών, ψυχολογικών, κοινωνιολογικών και 

κοινωνικής πολιτικής παραγόντων, απαιτήσεων, πόρων, προβολής, ζήτησης και 

αξιολόγησης.  

Προς την ίδια πλεύση, ο Βεργίδης (2008α) υποστηρίζει ότι τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ειδικά ο σχεδιασμός τους πρέπει να 

ακολουθούν συγκεκριμένα στάδια σαν αυτά της μελέτης της δεδομένης κατάστασης, 
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των εκπαιδευτικών αναγκών, των υλικών και των πόρων, του ανθρώπινου δυναμικού 

του σκοπού και των στόχων, των διδακτικών μεθόδων, της υλικοτεχνικής υποδομής, 

των προϋποθέσεων υλοποίησης και της αξιολόγησης. Δεδομένου, όμως, ότι οι ανωτέρω 

απόψεις των διακεκριμένων μελετητών στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

αποτελούν μία κατάσταση ιδεατή, τουλάχιστον ευχής έργον στην πεζή πραγματικότητα 

θα ήταν η υλοποίηση των ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων να ενστερνίζονται 

στρατηγικές αντίστοιχες της επιστημονικής εξειδίκευσης, της κοινωνικής ένταξης και 

της αντιμετώπισης του πνευματικού αποκλεισμού. 

Ερμηνεύοντας, όμως, την άλλη όψη του νομίσματος και διεισδύοντας στα 

τμήματα μάθησης των ενήλικων εκπαιδευομένων η πραγματικότητα είναι ορατή και 

αδιαμφισβήτητη. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν την τάση να ενδιαφέρονται 

λιγότερο για μαθήματα που έχουν να κάνουν με την έρευνα. Προτιμούν μαθήματα 

εστιασμένα σε μία έννοια και που αφορούν σε μεγάλο βαθμό στην εφαρμογή της 

έννοιας σε συγκεκριμένα προβλήματα. Ταυτόχρονα, πρέπει να ενσωματώνουν τις νέες 

ιδέες σε αυτό που ήδη γνωρίζουν, διαφορετικά η νέα γνώση δε διατηρείται. Το ίδιο 

συμβαίνει και αν η νέα πληροφορία έχει μικρή «εννοιολογική επικάλυψη» με αυτή που 

προϋπάρχει (Knowles, 1973). Οι ταχείς, πολύπλοκες ή ασυνήθιστες μέθοδοι μάθησης 

επηρεάζουν αρνητικά ενώ συγχρόνως είναι διατεθειμένοι να αντισταθμίσουν τους 

αργούς ρυθμούς με το να είναι περισσότερο ακριβείς και καταβάλλοντας λιγότερες 

προσπάθειες «δοκιμής και πλάνης». Επειδή, δε, εκλαμβάνουν το λάθος ως προσωπική 

αποτυχία, εφαρμόζουν ήδη δοκιμασμένες μεθόδους και διακινδυνεύουν λιγότερο.  

Για το λόγο αυτό, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, ο σχεδιασμός ενός 

προγράμματος σπουδών για ενηλίκους εκπαιδευόμενους πρέπει να γνωρίζει εκ των 

προτέρων εάν οι έννοιες ή οι ιδέες που διδάσκονται εναρμονίζονται ή συγκρούονται με 

τις πεποιθήσεις τους. Κάποιες φορές, βέβαια, ορισμένα πράγματα χρειάζεται να 

σχεδιαστούν έτσι ώστε να μπορούν να αλλάξουν κάποια εγκατεστημένα συστήματα 

αξιών και πεποιθήσεων. Παράλληλα, όμως, χρειάζεται να λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι 

διαφορετικές απόψεις ανθρώπων που βρίσκονται σε ανόμοιες ηλικίες και με 

διαφορετικά συστήματα αξιών.  

Επιπλέον, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι προτιμούν την αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση 

σε σχέση με τη συμμετοχή σε μια ομάδα, της οποίας ηγείται κάποιος επαγγελματίας, 

επιλέγουν περισσότερα από ένα μέσο για την απόκτηση πληροφόρησης ενώ 
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ταυτόχρονα επιθυμούν να έχουν πλήρη έλεγχο στον ρυθμό και την έναρξη ή τη λήξη 

του χρόνου εμπλοκής τους. Έτσι, μέσα πληροφόρησης, στα οποία δεν εμπλέκεται ο 

ανθρώπινος παράγοντας, όπως είναι τα βιβλία, η διδασκαλία μέσω υπολογιστή και η 

τηλεόραση, συγκεντρώνουν όλο και περισσότερες προτιμήσεις. Ανεξαρτήτως, πάντως, 

των εκπαιδευτικών μέσων που χρησιμοποιούνται, το απλό και συγκεκριμένο 

περιεχόμενο ενός γνωστικού αντικειμένου την καθιστά περισσότερο ελκυστική σε 

αυτούς. (Κόκκος, 2007). 

Αδιαμφισβήτητα η παρούσα κατάσταση φανερώνει ένα στάδιο εφαρμογής 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν περιστασιακά τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων πέρα από την τυπική εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός 

πολιτικής, ο οποίος θα ενσωματώνει την εκπαίδευση ενήλικων πολιτών στο τυπικό 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι αναγκαίος. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη χρονική 

και ιστορική στιγμή η κοινωνία έχει ανάγκη από σκεπτόμενους πολίτες με ποικιλία 

γνώσεων και ευχέρεια να τις αξιοποιούν για το κοινό καλό της ανθρωπότητας.  
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3. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ  

3.1. Εισαγωγικά  

 Βάσει της κλασικής ταξινόμησης των Coombs και Ahmed (1974) ως τυπική 

εκπαίδευση ορίζεται η εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς του δομημένου 

εκπαιδευτικού συστήματος από το νηπιαγωγείο ως και το πανεπιστήμιο ενώ ως μη 

τυπική εκπαίδευση ορίζεται η σειρά όλων εκείνων των οργανωμένων εκπαιδευτικά 

δραστηριοτήτων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού 

συστήματος και απευθύνονται σε ενήλικους. Έτσι, στην περίπτωση του ελλαδικού 

χώρου είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί φορείς που απευθύνονται 

σε ενήλικους ως εξής (Κόκκος, 2007): 

1. Φορείς τυπικής εκπαίδευσης ηλικιακά ενήλικων, οι οποίοι δεν εντάσσονται στο 

θεσμικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, παρέχουν αναγνωρισμένους τίτλους 

σπουδών και απευθύνονται σε άτομα που δε θεωρούνται ενήλικα. Πρόκειται 

δηλαδή για τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης.   

2. Φορείς τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων είναι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αντικαθιστώντας ή και επεκτείνοντας την 

αρχική εκπαίδευση που παρέχεται στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, 

απευθυνόμενα σε άτομα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία. 

3. Φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων είναι εκείνοι που παρέχουν 

εκπαίδευση εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος σε άτομα που 

θεωρούνται ενήλικα. Σε υποκατηγορίες κατατάσσονται φορείς που παρέχουν 

συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, όπως 

Σχολές Γονέων, Οδυσσέας, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, το θεσμικό πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην 

Ελλάδα, όπως και στα υπόλοιπα κράτη σε όλο τον κόσμο, αποτελείται από τους φορείς 

που παρέχουν όλο το φάσμα των μορφών της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Και επειδή στην σύγχρονη πραγματικότητα παρέχονται όσο ποτέ άλλοτε οι 

δυνατότητες ταύτισης και αλληλοσυμπλήρωσης της γνώσης των αγορών με την 

ανθρωπιστική, αποτελεί ευκαιρία η ένταξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στο εκπαιδευτικό 



28 
 

γίγνεσθαι παρέχοντας το ελιξίριο για την ίαση των νοσημάτων του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Η θεσμοθέτηση της αυτής εκπαίδευσης είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει 

νέους ορίζοντες και νέα ανοίγματα, θα μεταβάλλει τις υπάρχουσες νοοτροπίες και θα 

φέρει στο επίκεντρο τη γνώση ως ιδανικό ανάπλασης και ολοκλήρωσης των ατόμων 

και όχι μόνο ως μέσο εξυπηρέτησης και κάλυψης πρακτικών αναγκών. 

 

 

3.2. Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης   

 Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτελεί τον εθνικό και επιτελικό φορέα Δια Βίου 

Μάθησης στη χώρα στοχεύοντας στην ένταξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ευρύτερο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Σύμφωνα με το Ν. 3879/2010 η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. έχει ως αποστολή 

να σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική της διά βίου μάθησης, να διαμορφώνει τους 

σχετικούς κανόνες, να εκπονεί το αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα και να εποπτεύει την 

εφαρμογή του. Ειδικότερα: 

1. Εποπτεύει και διαχειρίζεται τα συστήματα αρχικής και συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.  

2. Διαμορφώνει το εκπαιδευτικό πλαίσιο όλων των μονάδων της αρχικής και της 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα της μη τυπικής 

εκπαίδευσης.  

3. Συντονίζει, αξιολογεί και υποστηρίζει το Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάθησης.  

4. Σχεδιάζει και διαχειρίζεται προγράμματα διά βίου μάθησης εθνικής σημασίας, 

που αφορούν τον πληθυσμό της χώρας και τον απόδημο ελληνισμό.  

5. Μελετά και αξιοποιεί βέλτιστες πρακτικές από το ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο και διαχειρίζεται ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα.  

6. Μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.  

7. Μεριμνά για τη συμμετοχή των μελών των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων σε 

προγράμματα δια βίου μάθησης.  
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8. Συνεργάζεται με διεθνείς ή ευρωπαϊκούς φορείς ή φορείς άλλων χωρών οι 

οποίοι έχουν ανάλογο σκοπό και εκπροσωπεί το Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σε όργανα διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών.  

9. Μεριμνά για την επιμόρφωση και τη συνεχή υποστήριξη των στελεχών των 

υπηρεσιακών μονάδων και των αρμόδιων φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου 

μάθησης των Περιφερειών και των Δήμων.  

10. Συγκροτεί και τηρεί Μητρώα Φορέων Δια Βίου Μάθησης και Προσόντων 

Πολιτών.  

  

 

3.3. Ίδρυμα Νεολαίας και διά Βίου Μάθησης  

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συστάθηκε με την συγχώνευση δια 

απορροφήσεως του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και του  

Ινστιτούτου Νεολαίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ) σε ενιαίο φορέα, που 

εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας βάσει της ΚΥΑ 127175/Η (ΦΕΚ Β2508/4-11-

2011).   

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης αποτελεί νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και 

λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί 

προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό 

Παιδείας. 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης έχει ως σκοπό του την υλοποίηση 

δράσεων, προγραμμάτων και έργων για:  

(α) τη Δια Βίου Μάθηση,  

(β) τη Νέα Γενιά, με έμφαση τη στήριξη των νέων στη σταδιοδρομία τους, την 

ανάδειξη και τη στήριξη της νεανικής καινοτομίας,  

(γ) τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη μαθητική 

και φοιτητική μέριμνα. 

http://www.ideke.edu.gr/
http://www.ein.gr/
http://www.inedivim.gr/attachments/article/7/fek-b-2508-4-11-2011.pdf
http://www.inedivim.gr/attachments/article/7/fek-b-2508-4-11-2011.pdf
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Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του είναι: 

1.  Η υλοποίηση έργων και δράσεων που αφορούν την προώθηση της νεανικής 

καινοτομίας.  

2.  Η τεχνολογική, επιστημονική, διαχειριστική και λογιστική υποστήριξη των 

δράσεων, προγραμμάτων και έργων που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.  

3.  Η μελέτη, έρευνα, παροχή πληροφοριών και ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε θέματα 

που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων και τη λαϊκή επιμόρφωση.  

4.  Η τεχνολογική, επιστημονική, διαχειριστική και λογιστική υποστήριξη των 

δράσεων, προγραμμάτων και έργων που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Δια Βίου 

Μάθησης.  

5.  Ο προγραμματισμός, παρακολούθηση και αποτύπωση της σε κάθε στιγμής 

υφιστάμενης νομικής και πραγματικής κατάστασης των κτιριακών υποδομών που 

αφορούν στη μαθητική και φοιτητική στέγαση.  

6.  Η δημιουργία των κατάλληλων προδιαγραφών για τη φοιτητική και μαθητική 

στέγαση.  

 

 

3.4. Κέντρα Διά Βίου Μάθησης  

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων που από το 2013 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο Δήμου. Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και 

λοιπές διατάξεις», αρθρ.8, παρ. 4,  ο Δήμος αναλαμβάνει την «ίδρυση και λειτουργία 

Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που οργανώνονται στο πλαίσιο της 

υπηρεσιακής  μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες δια βίου μάθησης ή νομικού προσώπου 

του Δήμου που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης». 

Τα προηγούμενα χρόνια είχαν λειτουργήσει με επιτυχία τα Κέντρα Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), τα οποία, όμως, είχαν κεντρική διαχείριση ως 

συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα και αναπτύχθηκαν σε επίπεδο Νομού. Η ουσιαστική 

διαφοροποίηση των Κ.Δ.Β.Μ. είναι ότι πλέον ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να 

αποφασίσει και να οργανώσει τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που 

επιθυμεί να υλοποιηθούν στην περιφέρειά του. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα να 

αντιστραφεί η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αφού μπορεί να 
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γίνεται πρώτα διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των πολιτών και να 

«μεταφράζονται» οι ανάγκες σε προγράμματα μάθησης. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Κεντρική 

Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) συνεργάστηκαν και συμφώνησαν να αναπτυχθεί και 

να υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους Δήμους ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 

δια βίου μάθησης με πόρους (65.000.000 €) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 

Πρόγραμμα υλοποιείται σε περισσότερους από 200 Δήμους σε όλη τη Χώρα με 

χιλιάδες τμήματα μάθησης και εκπαιδευόμενους σε 70 διαθέσιμες θεματικές ενότητες. 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από τη σύμπραξη τεσσάρων φορέων. Οι 

συμπράττοντες φορείς συνεργάζονται στενά και συναποφασίζουν για τις δράσεις που 

υλοποιούν μέσα από ένα συντονιστικό όργανο, την Επιτελική Επιτροπή για τα 

Κ.Δ.Β.Μ., στην οποία προεδρεύει ο εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε.  

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) έχει αναλάβει την 

υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του Προγράμματος συμπεριλαμβανομένης της 

οργάνωσης και υλοποίησης των τμημάτων μάθησης, οργανώνοντας και στελεχώνοντας 

όλο το δίκτυο των Κ.Δ.Β.Μ. 

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) έχει 

αναλάβει την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δικτύωση των αιρετών και των 

στελεχών των Δήμων, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο με την τοπικής αυτοδιοίκηση 

και πιο συγκεκριμένα τους Δήμους. 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) αναλαμβάνει αφενός μεν την 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση ενηλίκων στα Κ.Δ.Β.Μ., 

αφετέρου δε την εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων που θα εργαστούν στα 

Κ.Δ.Β.Μ. 

Τέλος, το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) έχει αναλάβει την ανάπτυξη 

του Portal επικοινωνίας των Κ.Δ.Β.Μ. καθώς και την ανάπτυξη του εσωτερικού 

δικτύου επικοινωνίας και παρακολούθησης (intranet) της υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου των Κ.Δ.Β.Μ. 

Το Πρόγραμμα  στοχεύει  στη  συνεργασία  των  φορέων διοίκησης  και 

των φορέων παροχής υπηρεσιών  δια βίου μάθησης και  αποσκοπεί  στην  ευρύτερη 

εφαρμογή  του  θεσμικού συστήματος παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες  

μέσω  της λειτουργίας  Δομών (Κέντρων Δια Βίου Μάθησης)  που παρέχουν  δια  βίου 

μάθηση σε όλους τους πολίτες. 
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Σκοπός της λειτουργίας και υλοποίησης του Προγράμματος, μεταξύ άλλων, 

είναι και η ενεργοποίηση του  Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης,  στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης ως επιτελικού φορέα της 

δια βίου μάθησης, όπως έχει προβλεφθεί στο ν.3879/2010. 

Στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, η 

υποστήριξη και προώθηση του εκπαιδευτικού έργου και των εν γένει δράσεών του 

ενεργοποιείται: 

(α) με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής Εμβέλειας, 

(β) με εκπαιδευτικές δράσεις Τοπικής Εμβέλειας, οι οποίες μετά από πρόταση 

των αιτούντων Δήμων και έγκριση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα υλοποιούνται. 

Μέσα από αυτήν την κατεύθυνση, τα Κ.Δ.Β.Μ., ως μονάδες Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

και υποσύστημα της δια βίου μάθησης, στοχεύουν -ως προς τους εκπαιδευόμενούς 

τους- στα εξής: 

1.   Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών 

πρόσβασης στην εκπαίδευση. 

2.      Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς 

εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών. 

3.     Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για 

οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση. 

4.      Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της 

διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης. 

5.      Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις 

νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες. 

6.      Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού. 

7.      Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη. 

8.      Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού. 

9.     Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων.  

              Στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης 

εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, 

της ύπαρξης αναπηρίας, του φύλου και της ηλικίας, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά 

προγράμματα μέσα από τα Κέντρα  Δια Βίου Μάθησης απευθύνονται σε 

όλους τους  ενήλικες,  άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό 

επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους και φοιτητές με μόνη 
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προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Τέλος, η ανάπτυξη 

ανεξάρτητων τμημάτων μάθησης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως Τσιγγάνοι, 

Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική Μειονότητα, Μετανάστες – Παλιννοστούντες, ΑΜΕΑ 

στοχεύει στην ισότιμη ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνία. 

 

 

 

3.5. Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Σερρών  

 Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Σερρών ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του από 

τις 22-02-2013. Στεγάζεται επί της οδού Δυτικής Θράκης 11 και Πάροδος Αβδήρων σε 

κτίριο που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και έχει παραχωρηθεί 

στο Δήμο Σερρών.  

Σύμφωνα με το Ν. 3879/2010 και βάσει σύναψης σχετικής Προγραμματικής 

Σύμβασης στις 17-10-2012 Υλοποίησης Προγραμμάτων του Δήμου Σερρών με το 

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το με αριθμό 

πρωτοκόλλου 602/10/21977/10.08.2012 έγγραφο του Ιδρύματος με θέμα «Ανοιχτή 

Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων Κέντρα Διά 

Βίου Μάθησης- Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής 

Εμβέλειας- ΑΠ7& ΑΠ8», το με κωδικό 7150/2012 «Σύμφωνο συνεργασίας της Γενικής 

Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Δήμου Σερρών», το με αριθμό πρωτοκόλλου 

1/24-08-2012 έγγραφο του Δήμου Σερρών Προς το Ίδρυμα με θέμα «Διαβίβαση 

στοιχείων για την ένταξη του Δήμου Σερρών στις Πράξεις Κέντρα Διά Βίου Μάθησης- 

Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας- ΑΠ7& ΑΠ8», 

καθώς και τις υπ’ αρίθμου 254, 213/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Σερρών περί ίδρυσης Κέντρου Διά Βίου Μάθησης αποφασίστηκαν και 

συμφωνήθηκαν στο προαναφερόμενο πλαίσιο τα εξής: 

1. Ο Δήμος Σερρών αναλαμβάνει να διαθέτει χώρους διοίκησης και 

εκπαίδευσης, να παρέχει υλικοτεχνική υποδομή και να ορίζει υπεύθυνο 

εκπρόσωπο του Δήμου για την εφαρμογή προγραμμάτων διά βίου μάθησης, 

να υποβάλλει προτάσεις για προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας που επιθυμεί 

να υλοποιηθούν, να προβλέπει των αριθμών τμημάτων μάθησης που θα 

αναπτυχθούν, να υποστηρίζει την επικοινωνιακή πολιτική του Κέντρου σε 



34 
 

τοπικό επίπεδο, να υποδέχεται τις αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευομένων, 

να επιλέγει τους εκπαιδευόμενους με την υποστήριξη των στελεχών του 

Ιδρύματος, να εκδίδει τις βεβαιώσεις παρακολούθησης και γενικότερα να 

πράττει οτιδήποτε άλλο αναγκαίο για την υλοποίηση των προγραμμάτων και 

τη συμμετοχή του στις πράξεις που προβλέπονται από την παρούσα 

σύμβαση και από τον παρόν νόμο.  

2. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης αναλαμβάνει να διαθέτει 

προσωπικό, να καθοδηγεί, να παρακολουθεί και να αξιολογεί το προσωπικό 

που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης: 

Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, 

Υπεύθυνοι Οργάνωσης και Εκπαιδευτές. Επίσης, να καλύπτει τις δαπάνες 

για την οργάνωση και υλοποίηση των τμημάτων μάθησης, να αναπτύσσει 

υποστηρικτικά εργαλεία, όπως εργαλείο ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών 

σε τοπικό επίπεδο και πρότυπο ανάπτυξης εκπαιδευτικών υλικών και τέλος, 

να υποστηρίζει συνολικά από επιστημονική και διοικητική άποψη το εν 

λόγω έργο.  

Το ενεργό προσωπικό του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών, Υπεύθυνη 

Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας και Υπεύθυνη Οργάνωσης 

(850/43/07-02-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 602/17/35477/3-12-2013 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 872/45/15-02-2013 απόφαση ορισμού και 

903/46/22-02-2013 έγκρισης) και Εκπαιδευτές (1625/78/23.01.2014 απόφαση του Δ.Σ. 

του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 602/19/3926/24-12-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την κάλυψη θέσεων Εκπαιδευτών) έχουν σαφείς αρμοδιότητες.  

1. Η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας  αναλαμβάνει: 

 Την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του 

Δήμου Σερρών. 

 Τον προγραμματισμό και τον καθορισμό του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος 

τμημάτων μάθησης.  

 Την υποστήριξη για την ανάπτυξη των προτάσεων του Δήμου για συμμετοχή 

στα εθνικά προγράμματα. 

 Την υποστήριξη του Δήμου για την ανάπτυξη προτάσεων για τα τοπικά 

προγράμματα.  
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 Τη διενέργεια και το συντονισμό των διαδικασιών αξιολόγησης και 

αυτοαξιολόγησης σε επίπεδο Δήμου. 

 Την ανάθεση του εκπαιδευτικού έργου σε εκπαιδευτές (σύνδεση 

εκπαιδευτών –τμημάτων μάθησης) και την εποπτεία των εκπαιδευτών. 

 Την οργάνωση και το συντονισμό μηνιαίων συναντήσεων με τους 

εκπαιδευτές του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.  

 Την επεξεργασία των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα και την ένταξή τους σε τμήματα μάθησης. 

 Την προώθηση και διασφάλιση ποιοτικών δεδομένων του Κέντρου Δια Βίου 

Μάθησης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας (πρόβλεψη κόστους αναγκών 

λειτουργίας του Κέντρου, σύνταξη και καταχώρηση δελτίων παραγγελίας 

υλικών, τήρηση βιβλίου εξοπλισμού κ.α.). 

 Τη συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Δήμου και  τη συμμετοχή στις 

διαδικασίες τοπικής επικοινωνιακής προβολής. 

 Την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και 

τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτά.  

 Την ενυπόγραφη πιστοποίηση του σχετικού εντύπου, έναρξης, λήξης και 

ενδεχόμενης διακοπής, της λειτουργίας των τμημάτων μάθησης. 

 Την ενυπόγραφή πιστοποίηση των παρουσιολογίων της υλοποίησης των 

τμημάτων μάθησης. 

 Την ευθύνη των ενδεχόμενων αλλαγών επί της λειτουργίας των τμημάτων 

μάθησης (αλλαγές προγραμματισμού, εκπαιδευτών, κ.α.).  

 Τη συμμετοχή σε συναντήσεις (απολογισμού και προγραμματισμού έργου) 

σε τοπικό, περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο. 

 Την αξιολόγηση εκπαιδευτών σε εκπαιδευτικό επίπεδο. 

 Την παρακολούθηση δεδομένων και η καταχώρηση στοιχείων αρμοδιότητάς 

του στην τηλεματική δικτύωση.  

 Την ευθύνη της αλληλογραφίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και την 

υπογραφή των εγγράφων σε θέματα αρμοδιότητάς του. 

 Την τήρηση φακέλου δημοσιότητας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.  

 Παραδοτέα: Προτάσεις για τα τοπικά προγράμματα, Συμπεράσματα 

Αξιολόγησης – Αυτοαξιολόγησης των δομών,  Αξιολόγηση εκπαιδευτών των 

δομών στη λήξη της εκπαιδευτικής περιόδου, Αξιολόγηση του 

αποτελέσματος της εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους στη λήξη της 
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εκπαιδευτικής περιόδου, Έντυπα ποιοτικών δεδομένων δομών, Έντυπα 

Πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου υλοποίησης τμημάτων μάθησης, 

Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων. 

2. Η Υπεύθυνη Οργάνωσης αναλαμβάνει: 

 Την τήρηση πλήρους και ενημερωμένου αρχείου των φακέλων που έχουν σχέση 

με τις δραστηριότητες του Κέντρου. 

 Τη συγκέντρωση αιτήσεων εκπαιδευομένων και την ενημέρωση των 

επιλεγέντων εκπαιδευομένων για την ένταξή τους σε τμήματα μάθησης. 

 Τη διάθεση των εκπαιδευτικών υλικών. 

 Τη συλλογή, οργάνωση και την αποστολή παραστατικών δαπανών. 

 Τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας, χαρακτηρισμό, διανομή και αρχειοθέτηση 

των σχετικών εγγράφων που αφορούν τις δραστηριότητες του Κέντρου Διά 

Βίου Μάθησης και την τήρηση πρωτοκόλλου.  

 Τη συμμετοχή σε συναντήσεις προγραμματισμού και απολογισμού του έργου σε 

τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. 

 Την τήρηση πρακτικών μηνιαίων συναντήσεων με τους εκπαιδευτές του 

Κέντρου Διά Βίου Μάθησης. 

 Τη συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησησης. 

 Την ηλεκτρονική καταχώρηση δεδομένων και στοιχείων των τμημάτων 

μάθησης, την τήρηση, διαμόρφωση και συμπλήρωση των προβλεπόμενων 

εντύπων του φυσικού αντικειμένου. 

 Τη συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων τοπικής προβολής. 

 Παραδοτέα: Φάκελοι αρχείων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, πρακτικά 

μηνιαίων συναντήσεων, έντυπα διαδικασιών λειτουργίας του Κέντρου Διά Βίου 

Μάθησης και μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων.   

3. Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων αναλαμβάνουν: 
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 - Την εκτέλεση του έργου της διδασκαλίας του γνωστικού τους αντικειμένου στo 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. 

- Τη συμμετοχή στις συντονιστικές και ενημερωτικές συναντήσεις του Κέντρου Δια 

Βίου Μάθησης. 

 -Τη συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης. 

- Την ορθή συμπλήρωση και τήρηση των εντύπων των τμημάτων μάθησης.  

- Για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου απαιτείται η συνεργασία τους με την 

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας του Κέντρου Δια Βίου 

Μάθησης. Επίσης, αναλαμβάνουν την υποχρέωση της προσοχής των χώρων 

διδασκαλίας και των εποπτικών μέσων. 

            Επιπρόσθετα, όλοι οι ανωτέρω αναλαμβάνουν: (α) Όλες τις συμπληρωματικές ή 

παρεπόμενες εργασίες που κατ’ αντικείμενο σχετίζονται με το Έργο ή που κατ’ εύλογη 

κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη και προσήκουσα 

εκτέλεσή του, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα 

με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση του Έργου. (β) Όλες τις 

συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες που θα απαιτηθούν για την αντιμετώπιση 

όλων των θεμάτων και προβλημάτων που τυχόν ανακύψουν κατά την εκτέλεση του 

Έργου. 
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4.  ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

4.1 Η διεργασία της μάθησης   

 Αν και οι παλαιότερες έρευνες επικεντρωνόταν κυρίως στη δράση των 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σταδιακά αυτό έχει αρχίσει να απομυθοποιείται και να 

διαφαίνεται ότι η δράση των εκπαιδευομένων είναι πιο σημαντική προκειμένου να 

προσδιοριστεί η γνώση που είναι δυνατόν να αποκτηθεί υποδεικνύοντας ότι οι 

πεποιθήσεις για το ρόλο του Εκπαιδευτή Ενηλίκων στη διεργασία της μάθησης 

οφείλουν να αλλάξουν (Nicol, 1997).  

 Επίσης, μια σειρά μελετών των Marton και Säljö (1976) αποκάλυψε ότι οι 

εκπαιδευόμενοι προσεγγίζουν τη διεργασία της μάθησης με διαφορετικούς τρόπους, 

τους οποίους και κατηγοριοποίησαν σε δύο επίπεδα: στο πρώτο, κατατάσσεται η 

επεξεργασία σε επιφανειακό επίπεδο, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι ακολουθούν 

μια παθητική προσέγγιση και στο δεύτερο, κατατάσσεται η επεξεργασία σε βαθύτερο 

επίπεδο, όπου οι εκπαιδευόμενοι υιοθετούν μια πιο ενεργητική προσέγγιση και 

προσβασιμότητα στη διαδικασία της μάθησης. 

 Ο Pask (1976) διέκρινε δύο σαφείς στρατηγικές τις οποίες χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευόμενοι χαρακτηρίζοντας σε ολιστές αυτούς που πρεσβεύουν μια ευρεία οπτική 

και αναζητούν ένα πλήθος αμοιβαίων σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων και γραμμικούς 

όλους όσους εστιάζουν την προσοχή τους στις λεπτομέρειες και ωθούνται από μια τάση 

προσαυξητικής μάθησης.  

 Ο Perry (1970) ανακάλυψε μια λογική ακολουθία στον τρόπο με τον οποίο οι 

εκπαιδευόμενοι προσεγγίζουν τη διεργασία της μάθησης, βιώνουν τις αξίες, υιοθετούν 

στάσεις και αντιλήψεις και ερμηνεύουν τον κόσμο γύρω τους κατά τη διάρκεια της 

συμμετοχής τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η αλληλουχία αυτή είχε 

αναπτυξιακή μορφή ξεκινώντας από μια δυιστική στάση και αποδοχή της αυθεντίας, 

περνώντας από τη φάση της σχετικότητας και καταλήγοντας στο τελευταίο στάδιο, 

αυτό της δέσμευσης στην ανοιχτή σκέψη.  

 Το 1990 ο Gibs υποστήριξε ότι ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι 

κατανοούν τη διεργασία της μάθησης αποτελεί το υπόβαθρο του τρόπου με τον οποίο 

θα την προσεγγίσουν και ότι η κατανόηση αυτή μεταβάλλεται ανάλογα με το πλαίσιο 
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που περιβάλλει τους εκπαιδευόμενους και ανάλογα με τις μαθησιακές απαιτήσεις που 

τους επιβάλλει το πλαίσιο αυτό.  

Επιπρόσθετα, ο Entwistle (1977) υποστήριξε ότι πρέπει να είναι ξεκάθαροι οι 

τρόποι και οι διαδικασίες σχηματισμού και διαχωρισμού ομάδων και κατηγοριών 

ενήλικων εκπαιδευομένων βάσει των ιδιαίτερων διανοητικών τους ικανοτήτων αλλά 

και των τρόπων και μεθόδων από πλευράς εκπαιδευτών που πρέπει να καλλιεργήσουν. 

Επίσης, είναι βασικό το κατά πόσο οι εργασίες- δραστηριότητες, οι ερωτήσεις και οι 

αξιολογήσεις που ανατίθενται στους εκπαιδευομένους ενθαρρύνουν επαρκώς την εις 

βάθος διεργασία.   

Οι Chickering και Gamson (1989) δημιούργησαν ένα περιεκτικό σύνολο αρχών 

που διέπουν την καλή πρακτική για τους εκπαιδευτές, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν 

όλες ως υποστηρικτικές και ενημερωτικές για τις κατάλληλες μεθόδους μάθησης σε 

ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων: επαφή εκπαιδευομένων-εκπαιδευτών, συνεργασία 

μεταξύ των εκπαιδευόμενων, ενεργή μάθηση, άμεση ανατροφοδότηση, έμφαση στο 

χρόνο σε σχέση με την εργασία, υψηλές προσδοκίες, σεβασμός στην διαφορετικότητα 

των εκπαιδευομένων και στην ποικιλία των τρόπων μάθησης αυτών. 

Η θεωρία του Garner (1993) σχετικά με την ύπαρξη οχτώ διαφορετικών ειδών 

νοημοσύνης όπως αυτής της γλωσσολογικής, της λογικής/μαθηματικής, της 

χωροταξικής, της κιναισθητικής, της μουσικής, της διαπροσωπικής, της 

ενδοπροσωπικής και της φυσιογνωστικής προσφέρει μια ευρύτερη κατανόηση των 

μεθόδων που εφαρμόζονται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από αυτήν της αυστηρά 

ακαδημαϊκής θεώρησης και μάθησης.  

Τέλος, θα ήταν ανεπαρκές να μη γίνει αναφορά και στον κύκλο της μάθησης ή 

αλλιώς στην μαθησιακή αλληλουχία που αναπτύχθηκε από τον Kolb (1984) και που 

βασίζεται στην αρχή ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν καλύτερα όντας 

ενεργοί, όταν έχουν την ευθύνη της προσωπικής τους μάθησης και όταν μπορούν να 

συσχετίζουν και να εφαρμόζουν τη γνώση που λαμβάνουν στο προσωπικό τους 

πλαίσιο.  
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4.2. Θεωρίες και στρατηγικές μάθησης  

 Παρουσιάζοντας τις σημαντικότερες και ουσιαστικά περιεκτικότερες θεωρίες 

της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σαφέστατα προκύπτει ότι η διεργασία της μάθησης 

προωθείται, κυρίως, μέσω της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους και 

εκπαιδευτές και της αξιοποίησης της εμπειρίας των εκπαιδευομένων. Αυτό, 

άλλωστε, διακρίνεται χαρακτηριστικά και στις τρεις παρακάτω βασικές θεωρίες της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

  Η Ανδραγωγική αναπτύχθηκε κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και 

επικράτησε ως τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Θεμελιωτής της θεωρείται ο E. 

Lindeman αλλά ο M. Knowles είναι εκείνος που την επεξεργάστηκε και την ανέπτυξε 

περισσότερο. Το όνομα της θεωρίας αυτής υποδηλώνει τη βούληση των εμπνευστών 

της να υπογραμμίσουν τη διαφοροποίηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων έναντι της 

εκπαίδευσης των ανηλίκων: Ανδραγωγική έναντι της Παιδαγωγικής ή Andragogy 

versus Pedagogy (Κόκκος, 2005α). 

Η θεωρία αυτή στηρίζεται σε έξι παραδοχές (Κόκκος, 2005α): 1) Οι ενήλικοι 

έχουν ανάγκη να γνωρίζουν για ποιο λόγο χρειάζεται να μάθουν κάτι πριν εμπλακούν 

στη διεργασία εκμάθησής τους. 2) Έχουν την ανάγκη και την ικανότητα να 

αυτοκαθορίζονται. 3) Εισέρχονται στην εκπαιδευτική διεργασία φέρνοντας μαζί τους 

ένα απόθεμα εμπειριών πολύ μεγαλύτερο από εκείνο των παιδιών. 4) Θέλουν να 

αποκτούν γνώσεις σχετικές με τις συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν ώστε να 

μπορούν να δρουν αποτελεσματικά. 5) Οι μαθησιακοί προσανατολισμοί των ενηλίκων 

έχουν ως επίκεντρο το πρόβλημα και όχι την απόκτηση αφηρημένων, ακαδημαϊκών 

γνώσεων. 6) Τα πιο σημαντικά κίνητρα μάθησης είναι τα εσωτερικά, όπως η ανάγκη 

για ικανοποίηση από την εργασία και αυτοεκτίμηση. 

Ωστόσο, η Ανδραγωγική θεωρία δε θεμελιώνεται επαρκώς, ως εκ τούτου είναι 

περισσότερο μια σειρά από αξιώματα παρά μια τεκμηριωμένη θεωρία (Jarvis, 1985 στο 

Κόκκος, 2005α). Αρκετοί μάλιστα μελετητές υποστηρίζουν ότι δεν είναι απολύτως 

σαφής ο διαχωρισμός ανάμεσα στην «ανδραγωγική» και στην «παιδαγωγική» 

(Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2008). Η καινοτομία όμως της θεωρίας της ανδραγωγικής  

επικεντρώνεται σε δύο πλαίσια: α) Στην έμφαση την οποία προσδίδει στα 

χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων και ιδιαίτερα στην τάση των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων, για αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση, δηλαδή για μια υποκειμενική 
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διεργασία μάθησης, δια μέσου της οποίας οι ενήλικοι έχουν τη δυνατότητα της 

αυτοβελτίωσης, όταν οι ίδιοι αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία και β) στην ανάδειξη, 

του διευκολυντικού ρόλου του Εκπαιδευτή Ενηλίκων (Cross, 1981· Κόκκος, 2005). 

Η δεύτερη θεωρία, Εκπαίδευση για την Κοινωνική Αλλαγή του Paulo Freire 

πιστεύει ότι οι κοινωνικά αποκλεισμένοι και καταπιεσμένοι απ’ την κυρίαρχη τάξη 

διαμορφώνουν αλλοτριωμένες συνειδήσεις και υιοθετούν αξίες και πρότυπα που δεν 

ανήκουν στην πραγματικότητα την οποία οι ίδιοι βιώνουν, γι’ αυτό και ο ρόλος της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι να απελευθερώνει τους εκπαιδευομένους ώστε να 

καταφέρουν να αμφισβητήσουν τις παραδοχές τους και να δράσουν με σκοπό την 

εξέγερση και την κοινωνική αλλαγή, που θα επιτευχθεί με τη συνειδητοποίησή τους 

μέσω του κριτικού στοχασμού (Κόκκος, 2005α).  

Στη μέθοδο του Freire υπάρχουν τρία στάδια: α) το Διερευνητικό 

(Investigative), β) το Θεματικό (Thematization) και γ) το Στάδιο του Προβληματισμού 

(Problematization). Το στάδιο του Προβληματισμού συμπίπτει με την κοινωνική 

δράση. Μέσα από την ολοκλήρωση των τριών σταδίων, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

επιτύχουν τη συνειδητοποίηση, δηλαδή μπορούν πλέον να κατανοήσουν ότι η άποψη 

τους για τον κόσμο και η θέση τους σε αυτόν διαμορφώνεται από κοινωνικές και 

ιστορικές δυνάμεις, οι οποίες λειτουργούν σε βάρος τους (Τσιμπουκλή – Φίλλιπς, 2008) 

Η τρίτη θεωρητική προσέγγιση αφορά τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση του 

Jack Mezirow, αναπτύχθηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και θεωρείται σήμερα 

η πιο σημαντική και ολοκληρωμένη επιστημονικά ανάμεσα στις σύγχρονες θεωρίες της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αναγνωρίζει τις δυνατότητες του ατόμου για θετική 

προσωπική αλλαγή και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των εμπειριών των 

ενήλικων εκπαιδευομένων για κριτικό στοχασμό. Υποστηρίζει ότι η μάθηση δεν 

αποτελεί απλή συσσώρευση νέων γνώσεων, οι οποίες προστίθενται σε παλαιότερες, 

αλλά ότι είναι μια διεργασία στην οποία αρκετές βασικές αξίες και παραδοχές, με βάση 

τις οποίες λειτουργούμε, αλλάζουν. Οι παραδοχές δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι 

αντιλήψεις των ενήλικων εκπαιδευομένων για τον κόσμο, οι οποίες έχουν αφομοιωθεί 

ασυνείδητα από τους ενήλικους εκπαιδευόμενους διαμέσου της διαδικασίας της 

κοινωνικοποίησης και κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες: τις επιστημολογικές, τις 

ηθικές, τις πολιτικές, τις κοινιωνιο-ιδεολογικές και τις φιλοσοφικές. (Τσιμπουκλή – 

Φίλλιπς, 2008).  
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Έτσι, λοιπόν, η Μετασχηματίζουσα Μάθηση είναι μάθηση που μετασχηματίζει 

πλαίσια αναφοράς, όπως νοητικές συνήθειες, νοηματοδοτικές προοπτικές, νοηματικά 

σύνολα, τις παραδοχές γενικότερα, έτσι, ώστε αυτά να γίνουν περισσότερο περιεκτικά, 

ανοικτά, στοχαστικά και συναισθηματικά έτοιμα για αλλαγή (Mezirow, 2007). Συνήθως 

ο μετασχηματισμός ξεκινάει από τη διαπίστωση ενός ατόμου ότι μια πεποίθηση που 

μέχρι χθες πιθανόν τον βοηθούσε να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του, σήμερα δεν 

μπορεί να του δώσει λύσεις ή πάλι ένα νέο ξαφνικό βίωμα πρέπει να γίνει κατανοητό 

και να αντιμετωπιστεί. Το μεγαλύτερο μέρος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει 

αφιερωθεί στο να περιγράψει πώς θα διευκολύνει την εργαλειακή μάθηση με τις 

καθαρά καθορισμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, τα μαθησιακά καθήκοντα και τους 

μετρήσιμους μαθησιακούς στόχους. Υπάρχει, ωστόσο, και η περιοχή της 

επικοινωνιακής μάθησης. Η έμφαση εδώ είναι στον κριτικό στοχασμό των παραδοχών 

που υποστηρίζουν τις πεποιθήσεις, στο διάλογο για την επικύρωση αυτών των 

πεποιθήσεων και στη στοχαστική δράση βάσει των αντιλήψεων που έρχονται ως 

αποτέλεσμα του μετασχηματισμού των νοηματικών δομών (Mezirow, 1994, στο 

Λιντζέρης, 2007).  

       Η κριτική στη θεωρία του Mezirow είναι κυρίως το ότι έχει υιοθετήσει μια 

φιλελεύθερη, δημοκρατική και όχι ριζοσπαστική προσέγγιση για την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων (Mezirow, 1989 στο Λιντζέρης, 2007) και ότι έχει αποδεχτεί τις κοινωνικές 

δομές ως ανασταλτικούς παράγοντες της μάθησης χωρίς να λαμβάνει ιδιαίτερα υπ’ 

όψιν τον αέρα και τη δύναμη της κοινωνικής αλλαγής αλλά ούτε και τις ηγετικές 

τάσεις, οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.  

 

 

4.3. Πώς μαθαίνουν οι ενήλικοι;  

Σύμφωνα με τη S. Courau (2000) τα στάδια της διεργασίας στη μάθηση 

ενήλικων εκπαιδευόμενων είναι τέσσερα: 1. Ασυνείδητη ανικανότητα: δεν ξέρω ότι 

δεν ξέρω. Πρόκειται για το προκαταρκτικό στάδιο κάθε μάθησης. 2. Συνειδητή 

ανικανότητα: ξέρω ότι δεν ξέρω. Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος ξέρει ότι αγνοεί κάτι και 

παίρνει την απόφαση να παρακολουθήσει συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

3. Συνειδητή ικανότητα: ξέρω ότι ξέρω, και είμαι σε θέση να προχωρήσω στην 

εφαρμογή τεχνικής ή γνώσης που έμαθα πρόσφατα. Είναι το στάδιο που πρέπει να 
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καταλαμβάνει μεγάλο χωροχρόνο στην εκπαιδευτική διαδικασία. 4. Υποσυνείδητη 

ικανότητα: δεν ξέρω πια ότι ξέρω, αφού ξέρω κάτι τόσο καλά που έχω ξεχάσει ότι 

κάποτε το έμαθα και σε τι ακριβώς συνίσταται αυτό που έμαθα. Πρόκειται για το στόχο 

κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας, αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί συνήθως σε 

βραχυχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα. Έτσι, αν δεν υπάρχει χρόνος, πρέπει να 

δίνονται τα εργαλεία που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευόμενους  να τον κατακτήσουν  

στη συνέχεια. 

Κατά τον Lieb (1991) υπάρχουν τουλάχιστον έξι παράγοντες που λειτουργούν ως 

κίνητρα και ωθούν τα ενήλικα άτομα να στραφούν στην οργανωμένη Εκπαίδευση 

Ενηλίκων: Η σύναψη κοινωνικών σχέσεων κάνοντας νέους φίλους και εκπληρώνοντας 

την ανάγκη για κοινωνικοποίηση, οι εξωτερικές προσδοκίες, με την προσπάθεια να 

συμμορφωθούν προς τις επιθυμίες κάπου άλλου, πιθανώς, κάποιου ανθρώπου με 

επίσημη εξουσία, η κοινωνική προσφορά, καθώς επιθυμούν να βελτιώσουν την 

προσφορά τους στην κοινότητα στην οποία ανήκουν ή την κοινωνία γενικότερα, η 

προσωπική εξέλιξη, με την επιδίωξη επίτευξης υψηλότερης θέσης στον εργασιακό 

χώρο και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών, η 

αποφυγή της ρουτίνας, προσπαθώντας να πετύχουν ένα διάλειμμα από την 

καθημερινότητα του σπιτιού ή της εργασίας και μια διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες 

απαιτήσεις της ζωής και το ενδιαφέρον για τη γνώση, όταν ενδιαφέρονται να μάθουν 

και αναζητούν τη γνώση για να ικανοποιήσουν κάποιες πνευματικές ανησυχίες ενός 

ερευνητικού μυαλού.  

Επιπλέον, με βάση τα παρακάτω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων 

εκπαιδευομένων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες, που βοηθούν 

στην αποτελεσματικότητα της μάθησής τους (Χατζηθεοχάρους· Νικολοπούλου· 

Γιοβάννη, 2010): Οι ενήλικοι μαθαίνουν όταν η εκπαίδευση έχει άμεση σχέση με την 

καθημερινότητά τους, με τις ανάγκες και τις εμπειρίες τους, όταν αντιλαμβάνονται, 

κατανοούν και αποδέχονται τους στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος, όταν 

ενεργούν και εμπλέκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης. όταν νιώθουν ενταγμένοι σε 

μια ομάδα, όταν διερευνώνται τα εμπόδια που συναντούν στη μάθηση και 

ανακαλύπτονται τρόποι για το ξεπέρασμά τους, όταν λαμβάνονται υπόψη οι 

προσωπικοί τρόποι και ρυθμοί μάθησης, όταν ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων ξέρει να 

αξιοποιεί τα αποτελέσματα της επιτυχίας και της αποτυχίας και όταν μαθαίνουν μέσα 

σε κλίμα που ευνοεί τη συμμετοχή 
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Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων επιβάλλουν την 

υιοθέτηση βιωματικών διδακτικών μεθόδων που τους εμπλέκουν στη διαδικασία της 

μάθησης, ενθαρρύνοντας την ενεργητική συμμετοχή τους μέσω της έρευνας και της 

ανάλυσης των βιωμάτων τους, της αναζήτησης νέας γνώσης και της αποφυγής της 

απομνημόνευσης. Ο όρος βιωματική μάθηση αναφέρεται στο σύνολο των μεθόδων και 

τεχνικών που στη βιβλιογραφία αποδίδονται με όρους, όπως ενεργητική μάθηση, 

μάθηση μέσω πράξης, εμπειρική μάθηση και συμμετοχική εκπαίδευση (Φίλλιπς, 2004). 

Όπως έχει αναλυθεί από πολλούς θεωρητικούς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 

θεμελιώδη ρόλο στη μάθησή τους διαδραματίζουν τα βιώματα και η εμπειρία τους, 

καθώς και η ενεργητική συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία (Lindeman, 1961, 

Knowles, 1980, Kolb, 1984, στο Φίλλιπς, 2004). Φυσικά το ζητούμενο ήταν και 

παραμένει το πώς μπορούν να συνδεθούν τα βιώματα με τη μάθηση με αποτελεσματικό 

τρόπο και ποιες διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές είναι οι πλέον πρόσφορες 

συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Κοινά αποδεκτό είναι 

ότι η ενεργητική συμμετοχή προωθείται με μεθόδους και τεχνικές που αναπτύσσουν 

την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, καθώς και μεταξύ των 

ίδιων των εκπαιδευομένων (Κόκκος, 1999). 

Οι πιο πρόσφορες μέθοδοι βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης που 

γενικότερα χρησιμοποιούνται σε προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι η 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ή  εργασία σε ομάδες και τα σχέδια δράσης, που 

προάγουν ταυτόχρονα, εκτός των άλλων, τη συμμετοχικότητα και τη συνεργασία 

μεταξύ των εκπαιδευομένων και μεταξύ των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων, 

καθώς και μια σειρά τεχνικές, όπως το παιχνίδι ρόλων και η μελέτη περίπτωσης 

(Ανάγνου· Νικολοπούλου, 2007). Παράλληλα, υιοθετούνται μια σειρά δραστηριότητες, 

όπως συμμετοχή σε ομάδες-εργαστήρια ποικίλων δράσεων, εκπαιδευτικές επισκέψεις 

σε τόπους άντλησης γνώσης.  

Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι ενήλικοι, κατά 

την πορεία της μάθησης, αντιμετωπίζουν προβλήματα που οφείλονται τόσο σε 

εξωτερικούς παράγοντες όσο και σε εσωτερικούς. Τα προβλήματα αυτά δημιουργούν 

εμπόδια στη μάθηση γι’ αυτό είναι σημαντικό, όσο αυτό είναι δυνατό, να ξεπεραστούν 

ή έστω να ελαχιστοποιηθούν. Τα εμπόδια αυτά κατηγοριοποιούνται ως εξής: α) εμπόδια 

που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τις δεσμεύσεις του ενήλικα 

(διαφορετικοί ρόλοι στους οποίους πρέπει να ανταποκριθεί), β) εμπόδια που 
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προκύπτουν από την οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας (ακατάλληλος χώρος, 

κακές σχέσεις εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων, δημιουργία λανθασμένων προσδοκιών 

και γ) εσωτερικά εμπόδια που προκύπτουν από την προσωπικότητα των ενηλίκων και 

αφορούν ψυχολογικούς  παράγοντες, όπως άγχος αποτυχίας, έλλειψη αυτοπεποίθησης, 

προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες, προκαταλήψεις που μπορεί να δημιουργούν 

αντίσταση στη νέα γνώση και στην αλλαγή (Χατζηθεοχάρους· Νικολοπούλου· 

Γιοβάννη, 2010).  

 

 

4.4. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα μέσα στην ομάδα  

Η έννοια της ομάδας είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με την προσωπική και 

κοινωνική ζωή των ατόμων γι’ αυτό και οι ανθρώπινες ομάδες δημιουργούνται για να 

εξυπηρετήσουν πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Η ομάδα συναποτελείται από 

άτομα-μέλη που σχετίζονται μεταξύ τους, αλληλοεξαρτώνται και συναλλάσσονται για 

μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και είναι ενταγμένη σε κάποιο ευρύτερο 

περιβάλλον, με το οποίο βρίσκεται σε συνεχή συναλλαγή και αλληλεξάρτηση (Πολέμη-

Τοδούλου, 2005).  

       Η ανάλυση των Tuckman & Jensen (Tennant, 1997)  για τα στάδια της ομάδας 

είναι σήμερα από τις πλέον αποδεκτές στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς 

περιγράφουν πέντε στάδια στην εξέλιξη της ομάδας: 1) Διαμόρφωση ή Σχηματισμός 

(Forming), 2) Σύγκρουση ή Αντιπαράθεση (Storming), 3) Ρύθμιση ή Λειτουργία 

κανόνων (Norming), 4) Δράση ή Απόδοση (Perfroming) και 5) Ολοκλήρωση ή 

Συνέχιση (Adjourning). Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες 

εκπαιδευτικές ομάδες παραμένουν στο πρώτο ή σπανιότερα στο δεύτερο στάδιο 

(Brown & Atkins, 1988) στο οποίο και διαλύονται.  

             Η εκπαιδευτική δραστηριότητα και λειτουργία της ομάδας αφορά τον τρόπο με 

τον οποίο αναπτύσσεται και προσεγγίζει τους στόχους της, τον τρόπο που ρυθμίζει τις 

ανάγκες διεργασίας και επιλύει θέματα σχέσεων μεταξύ των μελών της (Πολέμη-

Τοδούλου, 2000). Οι εκπαιδευτικές ομάδες αποτελούν το πεδίο στο οποίο οι ενήλικοι 

εκπαιδευόμενοι αξιοποιούν τις προηγούμενες εμπειρίες τους για να κατακτήσουν τη 

νέα γνώση. Σ’ αυτές, ενισχύονται οι ανθρώπινες σχέσεις και η συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων στη λήψη των αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η εκπαίδευση σε 
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ομάδες εξυπηρετεί βασικούς στόχους της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπως είναι η 

προώθηση της αυτογνωσίας, η αλληλοϋποστήριξη και η αμοιβαία ανατροφοδότηση, η 

ενθάρρυνση, η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και η συμβολή στην επίτευξη της 

αρχής μαθαίνω πώς να μαθαίνω (Jarvis, 2004, Tennant, 1997 στο Τσιμπουκλή & 

Φίλλιπς, 2008). 

          Στις εκπαιδευτικές ομάδες ενηλίκων, οι συμμετέχοντες έχουν συνήθως 

διαφορετικές απόψεις, παραδοχές, προσδοκίες και ικανότητες. Κάθε εκπαιδευόμενος 

βιώνει τη διεργασία και τη δυναμική της ομάδας με διαφορετικό τρόπο και, κατά 

συνέπεια, υιοθετεί κάποιο ρόλο μέσα σε αυτήν. Επομένως, η ποικιλία των ρόλων τους 

οποίους συναντάει ο εκπαιδευτής σε μια ομάδα είναι μεγάλη και είναι δύσκολο να 

καταγραφεί. Ο σιωπηλός εκπαιδευόμενος, ο παντογνώστης, ο προβοκάτορας, ο 

επιθετικός, ο σωτήρας της ομάδας, ο αντιπολιτευόμενος ή ο λεπτολόγος, είναι μόνο 

μερικοί από τους ρόλους τους οποίους υιοθετούν οι εκπαιδευόμενοι στις εκπαιδευτικές 

ομάδες (Courau, 2000). Οι ρόλοι αυτοί μπορεί να είναι λειτουργικοί ή μπορεί να 

αποτελέσουν και εμπόδια στην εξέλιξη της διεργασίας της μάθησης. 

 Σε μια εκπαιδευτική ομάδα ορισμένοι εκπαιδευόμενοι βιώνουν έντονο άγχος 

κάθε φορά που καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους. Άλλοι προβάλλουν 

αντιστάσεις σε κάθε δραστηριότητα την οποία δεν έχουν προτείνει οι ίδιοι. Οι 

αντιστάσεις και η γενικότερη συμπεριφορά των εκπαιδευομένων στην ομάδα 

σχετίζονται με την προσωπική ιστορία κάθε ατόμου (Correy, 1990 στο Τσιμπουκλή & 

Φίλλιπς, 2008). Οι μορφές αντίστασης των εκπαιδευομένων στις δραστηριότητες της 

ομάδας εκφράζονται με ορισμένες στάσεις και συμπεριφορές, όπως είναι η 

μονοπώληση του ενδιαφέροντος της ομάδας από ορισμένα μέλη, η δημιουργία υπό-

ομάδων, η επιδεικτική σιωπή και η απόσυρση ορισμένων εκπαιδευομένων από τις 

δραστηριότητες της ομάδας, ανάλογα με τους ρόλους που το κάθε μέλος υιοθετεί. 

Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων είναι σημαντικό να κατανοούν τα αίτια της 

συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων αλλά δεν είναι απαραίτητο να παρεμβαίνουν πάντα 

για να διαχειριστούν τις αντιστάσεις των εκπαιδευομένων στην ομάδα. Η ίδια η 

εκπαιδευτική ομάδα είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στο χειρισμό των αντιστάσεων 

και στην αντιμετώπιση της δύσκολης συμπεριφοράς (Kaplan & Sadock, 1993 στο 

Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2008). Ο τρόπος με τον οποίο κάθε εκπαιδευτής ως άτομο 

προσχωρεί και εντάσσεται σε ομάδες διαφοροποιείται ανάλογα με τις στάσεις και τις 

αντιλήψεις του για την έννοια της ομάδας (Πολέμη-Τοδούλου, 2003). 
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Ωστόσο, χρέος κάθε εκπαιδευτή που επιθυμεί να αξιοποιεί αποτελεσματικά την 

ομάδα, είναι να βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση ετοιμότητας, να στοχάζεται πάνω 

στον τρόπο συμμετοχής του σε ομάδες, επεξεργαζόμενος τις εμπειρίες, τις επιλογές και 

τα συναισθήματά του (Douglas, 1997· Noye-Piveteau, 1999· Rogers, 1999· Courau, 

2000· Πολέμη-Τοδούλου 2003· Jaques, 2004) και να μεριμνά ώστε η διεργασία να 

ενισχύει και όχι να υποβιβάζει την αυτοεκτίμηση των μελών όταν προκύπτουν 

δυσκολίες, να καθορίζεται με σαφήνεια η προσωπική ευθύνη κάθε μέλους, να δίνονται 

ευκαιρίες για επεξεργασία πληροφοριών και εμπειριών και να διαμορφώνεται κλίμα 

οικειότητας, συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος. 
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5. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

5.1. Οι ρόλοι και η εναλλαγή των ρόλων των εκπαιδευτών ενηλίκων  

 Στη σημερινή πραγματικότητα ολοένα και περισσότερο ζητείται και απαιτείται 

από τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων να μην είναι απλοί μεταφορείς γνώσεων αλλά 

ολοκληρωμένοι συντονιστές ενεργητικών και συμμετοχικών διαδικασιών μάθησης.  

Ο Knowles (1980 στο Jarvis, 2004) ορίζει την ανδραγωγική ως τέχνη και 

επιστήμη που βοηθάνε τους ενηλίκους να μαθαίνουν διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι το 

ανδραγωγικό μοντέλο δεν είναι μια ιδεολογία που μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς 

προσαρμογές, καθώς ουσιώδες χαρακτηριστικό του είναι η ευελιξία (Knowles, 1998). 

Υποστηρίζει, λοιπόν, ότι, αφού η ανδραγωγική και η παιδαγωγική βρίσκονται η μία 

στον αντίποδα της άλλης, ο ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων πρέπει να 

επαναπροσδιοριστεί από εκείνον που μεταδίδει γνώσεις σε εκείνον που κατά κύριο 

λόγο βοηθά τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν ερωτήματα. Θεωρώντας τη 

διδασκαλία ως διαδικασία σχεδιασμού και διαχείρισης των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, προσδιορίζει 16 αρχές της που συνεπάγονται συγκεκριμένα 

καθήκοντα των εκπαιδευτών (Knowles, 1998).  

Στις αρχές αυτές, απεικονίζεται το εμψυχωτικό είδος διδασκαλίας ενός 

ανθρωπιστή Εκπαιδευτή Ενηλίκων (Jarvis, 2007α) που λειτουργεί ως καταλύτης της 

εκπαιδευτικής διεργασίας με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας 

των εκπαιδευομένων, οι οποίοι εμπλέκονται ενεργητικά σε όλες τις φάσεις της, από το 

σχεδιασμό μέχρι και την αξιολόγηση. Σημαντικό για την ενεργητική συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων στη διαπραγμάτευση του περιεχομένου της εκπαίδευσής τους θεωρεί 

το «εκπαιδευτικό συμβόλαιο» (Knowles, 1998). Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στη 

δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού κλίματος, που χαρακτηρίζεται από 

αλληλοσεβασμό, ελευθερία έκφρασης, συνεργασία, στη διαμόρφωση του οποίου 

συντελούν εκτός από τις ψυχολογικές και οι υλικές συνθήκες, όπως η χωροταξική 

διευθέτηση αίθουσας διδασκαλίας. Έτσι, αναγνωρίζοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ 

εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων ως τη βασικότερη συνιστώσα του μαθησιακού 

κλίματος, τονίζει το καθήκον των εκπαιδευτών να μεριμνούν από τις πρώτες 

συναντήσεις για την καλλιέργεια καλών σχέσεων με τους εκπαιδευόμενους αλλά και 

των εκπαιδευομένων μεταξύ τους ενώ επακόλουθο όλων των παραπάνω, είναι και η 

επιλογή και αξιοποίηση ενεργητικών μεθόδων από τους εκπαιδευτές (Κόκκος, 2005).  
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Παρά τις εννοιολογικές αδυναμίες και τις επικρίσεις που έχει δεχτεί, η 

«ανδραγωγική» προσέφερε βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαιδευτική 

πρακτική των Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Jarvis, 2004). Ο ίδιος ο Knowles (1998) 

περιγράφει τη διεργασία του προσωπικού του μετασχηματισμού από δάσκαλο σε 

«διευκολυντή» της μάθησης και εντοπίζει βασικές αλλαγές που αφορούν την 

αυτοαντίληψή του για το ρόλο του εκπαιδευτή από μεταδότη γνώσεων σε συντονιστή 

της μαθησιακής διεργασίας και δευτερευόντως σε πηγή γνώσεων και στην υιοθέτηση 

διαφορετικού συστήματος ηθικών ανταμοιβών, όπως τη δικαίωση του εκπαιδευτή όχι 

μέσω του ελέγχου αλλά μέσω της απελευθέρωσης των εκπαιδευομένων. Επισημαίνει, 

επίσης, ότι οι διαφορετικές λειτουργίες που επιτελεί ως «διευκολυντής» της μάθησης 

απαιτούν διαφορετικές ικανότητες σαν αυτές της δόμησης σχέσεων, διάγνωσης 

αναγκών, εμπλοκής των εκπαιδευομένων στο σχεδιασμό, διασύνδεσής τους με τις 

πηγές της μάθησης και ενθάρρυνσης της πρωτοβουλίας τους.  

Ο Freire θεωρεί την εκπαίδευση απελευθερωτική, ουτοπική και επαναστατική 

διεργασία, όταν είναι προβληματίζουσα, όταν δηλαδή τα άτομα μπορούν να 

αποκτήσουν συνείδηση της παρουσίας τους μέσα στον κόσμο, ενεργούν, σκέφτονται 

και αναπτύσσουν όλες τις ικανότητές τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες τους, 

αλλά και τις ανάγκες και τις προσδοκίες των άλλων (Freire, 2006).  Κατά συνέπεια, η 

άσκηση της προβληματίζουσας εκπαίδευσης απαιτεί πρώτα από όλα την άρση της 

παραδοσιακής αντίφασης εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων και τη δημιουργία μας νέας 

σχέσης, αυτής του εκπαιδευτή-εκπαιδευομένου με τους εκπαιδευτές-εκπαιδευομένους. 

Οι εκπαιδευόμενοι από πειθήνιοι ακροατές γίνονται κριτικοί συνερευνητές και ο 

εκπαιδευτής ξαναπλάθει διαρκώς τις σκέψεις του μέσα από τις σκέψεις των 

εκπαιδευομένων του. Εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι αναδεικνύονται σε υποκείμενα 

της εκπαιδευτικής διεργασίας, όπου συναντώνται μέσω του διαλόγου σε μια κοινή 

προσπάθεια ανακάλυψης και ορισμού της πραγματικότητας (Freire, 1977α). Όπως, 

σαφώς, διευκρινίζεται, η ριζοσπαστικότητα της μεθόδου του έγκειται στο ότι 

υποστηρίζει πως το υποκείμενο της εκπαίδευσης και της γνώσης δεν είναι ο 

εκπαιδευτής ή ο εκπαιδευόμενος, αλλά η σχέση εκπαιδευτή- εκπαιδευόμενου, μια 

σχέση βαθιά δημοκρατική. Ο ρόλος, λοιπόν, του προβληματίζοντος εκπαιδευτή είναι να 

προτείνει προβλήματα σχετικά με κωδικοποιημένες υπαρξιακές καταστάσεις της ζωής 

των εκπαιδευομένων προκειμένου να τους βοηθήσει μέσω της κριτικής 

συνειδητοποίησης να πετύχουν σταδιακά κριτική αντίληψη της πραγματικότητάς τους 
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και να αναλάβουν δράση για να την αλλάξουν (Freire, 1977β). Οι προϋποθέσεις του 

διαλόγου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διεργασίας προσδιορίζονται από τον Freire 

(1977α) ως οι ισότιμες σχέσεις των συμμετεχόντων, το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, 

η πίστη στον άνθρωπο, η αναγνώριση της αξίας των άλλων, η ταπεινοφροσύνη, η 

ελπίδα και ο κριτικός στοχασμός.  

Η εκπαίδευση κατά τον Freire δεν είναι ουδέτερη για αυτό και οι εκπαιδευτές 

πρέπει πρώτα απ’ όλα να συνειδητοποιούν ότι η εκπαιδευτική τους πρακτική 

καθορίζεται από τις αντιλήψεις και τη στάση τους απέναντι στην εκπαίδευση. 

Σημαντική, επίσης, θεωρεί και την επίγνωση εκ μέρους των εκπαιδευτών της 

καλλιτεχνικής φύσης της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές, υποστηρίζοντας τους 

εκπαιδευόμενους στην ανακάλυψη νέων γνωστικών αντικειμένων, λειτουργούν ως 

καλλιτέχνες, καθώς η γνώση αναδημιουργεί και εμφυσά ζωή στο αντικείμενο της 

μελέτης. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και όταν μέσω του διαλόγου ανασκευάζουν 

τον εαυτό τους από παραδοσιακό διδάσκοντα σε ομιλητή και ακροατή, καλώντας 

ταυτόχρονα και τους εκπαιδευόμενους να ανασκευάσουν τους εαυτούς τους σε 

ακροατές και ομιλητές (Freire & Shor, 2004). 

Τα ουσιαστικά προσόντα του προβληματίζοντος εκπαιδευτή, προσδιορίζονται 

από τον Freire (2006) ως η ταπεινοφροσύνη, η οποία προϋποθέτει αυτοπεποίθηση, 

αυτοσεβασμό και σεβασμό για τους άλλους, η μαχητική αγάπη για τον άνθρωπο και τη 

διδασκαλία, η οποία οδηγεί τον εκπαιδευτή σε διεκδικήσεις και τον στηρίζει στις 

αντιξοότητες, το θάρρος που σημαίνει αναγνώριση των φόβων που περιορίζουν την 

απελευθερωτική δράση και προσπάθεια για την καταπολέμησή τους, η ανεκτικότητα με 

την έννοια του σεβασμού στο διαφορετικό, η αποφασιστικότητα, η οποία πηγάζει από 

την επιστημονική κατάρτιση, την πολιτική σαφήνεια και την ηθική ακεραιότητα, η 

ανυπόμονη υπομονή, η ισορροπία, δηλαδή, μεταξύ υπερβολικής υπομονετικότητας που 

οδηγεί σε ανοχή, μοιρολατρία, αδράνεια αλλά και ανυπομονησία,  που οδηγεί σε τυφλό 

ακτιβισμό και η χαρά της ζωής, η οποία κάνει την εκπαιδευτική διεργασία «ανοιχτή» 

στη ζωή, ριψοκίνδυνη, δημιουργική και όχι παθητική και στάσιμη. Ιδιαίτερη σημασία 

αποδίδει, επίσης, στην επιστημονική κατάρτιση και την προετοιμασία των εκπαιδευτών 

για το διδακτικό του έργο, ως απόρροια υπευθυνότητας στη συνέπεια μεταξύ λόγων και 

έργων των εκπαιδευτών, την οποία θεωρεί καθοριστική παράμετρο για την εδραίωση 

της σχέσης εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων και στη διαρκή αξιολόγηση εκπαιδευτών και 



51 
 

εκπαιδευομένων από κοινού τόσο της σχέσης τους όσο και της εκπαιδευτικής 

διεργασίας. 

 Με τη θεωρία του για τη μετασχηματίζουσα μάθηση, ο Mezirow (2007) 

επιχειρεί να εξηγήσει τη μαθησιακή διεργασία των ενηλίκων, εκκινώντας από το 

αξίωμα ότι ο τρόπος που ερμηνεύεται η πραγματικότητα καθορίζεται από το 

προσωπικό αντιληπτικό σύστημα που καθένας εσωτερικεύει μέσω της διεργασίας της 

κοινωνικοποίησης και το οποίο συχνά περιέχει διαστρεβλωμένες και λανθασμένες 

αξίες, πεποιθήσεις και παραδοχές, καθιστώντας δυσλειτουργική την ένταξή μας στην 

πραγματικότητα. Η ενήλικη μάθηση, λοιπόν, μέσω του κριτικού στοχασμού πρέπει να 

βοηθά τους εκπαιδευόμενους στην εξέταση και επανεκτίμηση των δυσλειτουργικών 

πεποιθήσεών τους για την πραγματικότητα ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 

καταλήγει και σε ολιστική αναθεώρηση του τρόπου ζωής τους διαμέσου του κριτικού 

αυτοστοχασμού (Κόκκος, 2005). Η διεργασία της μετασχηματίζουσας μάθησης 

περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε γόνιμο διάλογο, με στόχο την αξιοποίηση της 

συλλογικής εμπειρίας για την αναζήτηση κοινής κατανόησης και εκτίμησης της 

πραγματικότητας, την αιτιολόγηση πεποιθήσεων και ερμηνειών και την κριτική 

αξιολόγηση των παραδοχών. Στο πλαίσιο αυτής της εκπαιδευτικής διεργασίας, ο 

Εκπαιδευτής Ενηλίκων υπερβαίνει τον καθορισμένο ρόλο του, αναπτύσσει τον εαυτό 

του πέρα από τα όρια της εργασίας του και τον μετατρέπει σε συνεργατικό μανθάνοντα 

καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για να μεταβιβαστεί η εξουσία του στην ίδια την 

εκπαιδευόμενη ομάδα, όσο το δυνατόν πιο σύντομα (Mezirow, 2007).  

Σύμφωνα με τον Mezirow, (2007), οι εκπαιδευτές παρέχουν ευκαιρίες και 

ενισχύουν κανόνες που υποστηρίζουν την ελεύθερη, ολοκληρωμένη και ισότιμη 

συμμετοχή στο διάλογο, την αλληλεπίδραση και τη δόμηση σχέσεων, δημιουργούν 

προστατευμένα μαθησιακά περιβάλλοντα μέσα στα οποία ενισχύονται οι απαραίτητες 

συνθήκες κοινωνικής δημοκρατίας. Σκοπός και μέθοδος ταυτόχρονα των Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων αποτελεί η ενίσχυση της αυτοδυναμίας της σκέψης των εκπαιδευομένων, όχι 

όμως ως διδακτικός στόχος αλλά ως συνεχής κίνηση προς τη βαθύτερη κατανόηση των 

προσωπικών τους παραδοχών και των παραδοχών των άλλων υποστηρίζοντας τους 

εκπαιδευόμενους στην επίτευξη των προσωπικών τους μαθησιακών στόχων και στη 

συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων τους προκειμένου σταδιακά να γίνονται 

αυτοδύναμοι μανθάνοντες. 
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 Επιπλέον, οι εκπαιδευτές πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένες προσωπικές και 

κοινωνικές ικανότητες, υψηλή δηλαδή συναισθηματική νοημοσύνη (Goleman, 2000), 

που συνεπάγεται συνειδητοποίηση, αυτοέλεγχο και ενσυναίσθηση. Τέλος, πρέπει οι 

ίδιοι να αποτελούν παράδειγμα και πρότυπο μάθησης μέσω κριτικού στοχασμού 

(Mezirow, 2007). 

Παρότι ο Mezirow υποστηρίζει ότι με τη μάθηση η κοινωνική κατασκευή της 

πραγματικότητας μπορεί να αλλάξει, όπως και ο Freire, η θεώρησή του για την 

απελευθερωτική δύναμη της εκπαίδευσης είναι περισσότερο ψυχολογική (Jarvis, 2004). 

Θεωρεί ότι αν οι εκπαιδευτές δεσμεύονται ηθικά στην επιδίωξη συνθηκών κοινωνικής 

δικαιοσύνης, τότε μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να γίνουν κριτικά 

στοχαστικοί ως προς τις διαιωνιζόμενες ανισότητες στην κοινωνική δομή, που 

αντικατοπτρίζουν σχέσεις ισχύος και επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης τους έτσι ώστε να 

αναλάβουν συλλογική δράση για να τις βελτιώσουν (Mezirow, 2007). Επισημαίνει, 

δηλαδή, ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων δεν είναι ποτέ ουδέτεροι και τους χαρακτηρίζει 

πολιτισμικούς ακτιβιστές, δεσμευμένους να υποστηρίζουν και να διευρύνουν τους 

κανόνες, τις κοινωνικές πρακτικές, τους θεσμούς και τα συστήματα που ενισχύουν την 

πληρέστερη και πιο ελεύθερη συμμετοχή στο διάλογο, τη μετασχηματίζουσα μάθηση, 

τη στοχαστική δράση και τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση των συμμετεχόντων (Mezirow, 

2007). Η απόφαση για κοινωνική δράση επαφίεται αποκλειστικά και μόνο στους 

εκπαιδευόμενους και όχι στους εκπαιδευτές, οι οποίοι δεν πρέπει να παροτρύνουν για 

ανάληψη συγκεκριμένης πολιτικής δράσης επειδή αυτό αποτελεί κατήχηση (Mezirow, 

1989, στο Κόκκος, 2005). 

Η θέση του Mezirow για το ότι οι εκπαιδευτές δεν προτείνουν στους 

εκπαιδευόμενους συγκεκριμένες μορφές δράσης, αντίθετα τους αφήνουν ελεύθερους να 

αποφασίζουν μέσα από το μεγαλύτερο δυνατό φάσμα επιλογών (Κόκκος, 2005), 

βοηθώντας τους να γίνονται στοχαστικά κριτικοί ως προς αυτές, αποσαφηνίζει και 

οριοθετεί την παρέμβαση του εκπαιδευτή στο πλαίσιο της μετασχηματίζουσας 

μαθησιακής διεργασίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, ως 

συντονιστές της εκπαιδευτικής διεργασίας, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 

ώστε να παραμένουν εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου, χωρίς να διολισθαίνουν προς 

ψυχοθεραπευτικές διεργασίες (Μezirow, 2007).  

 Σύμφωνα με τον Jarvis (1987), η μάθηση, απαραίτητο στοιχείο για την 

ανάπτυξη του εαυτού και τη διαμόρφωση της σχέσης του ανθρώπου με την κοινωνία, 
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δεν είναι απλώς μια ευχάριστη ψυχολογική διεργασία που πραγματοποιείται 

απομονωμένα από τον κόσμο στον οποίο ζει ο εκπαιδευόμενος, αλλά είναι στενά 

συνδεδεμένη με τον κόσμο και επηρεάζεται από αυτόν (Κόκκος, 2005). Έτσι, 

καθορίζεται αφενός από τους υπεύθυνους της εκπαίδευσης, όπως φορείς και 

εκπαιδευτές, που συνειδητά ή ασυνείδητα μεταδίδουν στους εκπαιδευόμενους τμήμα 

του δικού τους κυρίαρχου ιδεολογικού και αξιολογικού συστήματος και αφετέρου από 

τις κοινωνικοπολιτισμικές επιρροές που οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι εσωτερικεύουν μέσω 

της κοινωνικοποίησης (Κόκκος, 2005).  

Η ανθρωπιστική προσέγγιση του Jarvis τοποθετεί τον εκπαιδευόμενο στο 

επίκεντρο της εκπαιδευτικής διεργασίας και η διδασκαλία προσδιορίζεται ως διεργασία 

που βασίζεται στη σχέση (Jarvis, 2004). Επομένως, ο ρόλος του εκπαιδευτή και οι 

εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιεί δεν πρέπει να υπονομεύουν την αξιοπρέπεια 

και την ανθρώπινη υπόσταση των εκπαιδευομένων αλλά πρέπει να στοχεύουν στην 

ενίσχυσή της: οτιδήποτε λιγότερο από αυτό, αποτελεί κατάχρηση της θέσης του 

εκπαιδευτή, αφού είναι ανήθικο και δεν ανταποκρίνεται στα υψηλά ιδανικά της 

εκπαίδευσης (Jarvis, 2004) θεωρώντας ότι οι εκπαιδευτές δεν πρέπει να επιβάλλουν τις 

απόψεις τους στους εκπαιδευόμενους αλλά να τους υποστηρίζουν στην πορεία του 

στοχασμού τους (Κόκκος, 2005), αναπτύσσοντας μαζί τους σχέση εμπιστοσύνης και 

συνεργασίας. Για να ανταποκριθούν στο ρόλο αυτό, όμως, χρειάζεται, εκτός από τη 

γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας τους, να έχουν και ορισμένα άλλα 

χαρακτηριστικά, όπως γνώση της εκπαιδευτικής διεργασίας, κατάλληλη νοοτροπία και 

στάση, καθώς και εκπαιδευτικές και προσωπικές ικανότητες (Jarvis, 2004).  

Διευκρινίζοντας, λοιπόν, και ιεραρχώντας τα χαρακτηριστικά αυτά, ο Jarvis, 

(2005) αναγνωρίζει ως βασικό προσόν του Εκπαιδευτή Ενηλίκων το να είναι καλός 

άνθρωπος και να αναγνωρίζει ότι ζει για να εξυπηρετεί και για να νοιάζεται τους 

εκπαιδευόμενους. Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι η εκπαίδευση είναι ανθρωπιστική 

πράξη και η διδασκαλία μια ηθική πράξη, θεωρεί σημαντικότατη παράμετρο του ρόλου 

των Εκπαιδευτών Ενηλίκων την ικανότητά τους να μπορούν να σχετιστούν με τους 

εκπαιδευόμενούς τους γιατί διαφορετικά δε θα μπορούν ποτέ να είναι καλοί 

εκπαιδευτές. Αποδίδει, λοιπόν, ιδιαίτερη σημασία στη διδακτική προσωπικότητα του 

εκπαιδευτή, στο στιλ του, το οποίο του επιτρέπει να σχετίζεται με άλλους και στους 

άλλους να σχετίζονται μαζί του αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι ο εκπαιδευτής 

ταυτόχρονα χρειάζεται να διαθέτει κύρος, το οποίο κερδίζει από τους εκπαιδευόμενους, 
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όχι, φυσικά, χάριν του ρόλου του. Βέβαια, για να συμβεί αυτό, πρέπει να κατέχει πολύ 

καλά και να έχει ερευνήσει σε βάθος το γνωστικό του αντικείμενο αφού όσο 

περισσότερο είναι αυθεντία, τόσο περισσότερη άνεση έχει να ομολογήσει ότι δεν 

γνωρίζει κάτι, τόσο περισσότερο μπορεί να παραδώσει την εξουσία στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής διεργασίας.  

Είναι προφανές ότι ο Jarvis (2004 & 2005) θεωρεί τις μεθόδους και τις τεχνικές 

διδασκαλίας όχι πρωτεύουσας σημασίας για να κρίνει κανείς έναν εκπαιδευτή, γιατί, 

πρώτιστα, πρέπει να παρέχονται οι ευκαιρίες για μάθηση και αυτό είναι πιο σημαντικό 

από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Αναγνωρίζει, βεβαίως, ότι οι εκπαιδευτές 

οφείλουν να κατέχουν και να μπορούν να χρησιμοποιούν ποικίλες εκπαιδευτικές 

μεθόδους σε διαπραγμάτευση πάντα με τους εκπαιδευόμενους και στο πλαίσιο της 

σχέσης τους με αυτούς. 

 

 

 

5.2. Προσδιορισμός εκπαιδευτικών στόχων  

 Ο σκοπός ενός προγράμματος εκπαίδευσης είναι μια γενική δήλωση προθέσεων 

και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται στα αναμενόμενα αποτελέσματα με σαφή και 

αναλυτικό τρόπο. Αντίθετα, οι στόχοι μιας διδακτικής ενότητας αναφέρονται στα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα  της διδασκαλίας της με σαφή και αναλυτικό τρόπο 

(Ανάγνου· Νικολοπούλου, 2007).  

Κρίνεται σκόπιμο οι στόχοι που διαμορφώνονται για ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα να χωρίζονται σε τρία βασικά επίπεδα: α) σ’ αυτούς που αφορούν τις 

γνώσεις που θα λάβουν οι εκπαιδευόμενοι από το πρόγραμμα, β) σ’ αυτούς που 

αφορούν τις ικανότητες που θα αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι μετά τη λήξη του 

προγράμματος και γ) σ’ αυτούς που αφορούν τις στάσεις που θα υιοθετήσουν οι 

εκπαιδευόμενοι για το αντικείμενο στο οποίο εκπαιδεύονται. Η ταξινόμηση αυτή των 

εκπαιδευτικών στόχων είναι βασισμένη στις αρχές της ψυχολογίας της συμπεριφοράς, 

που διατυπώθηκε από τον B. Bloom και τους συνεργάτες του (Χασάπης, Δ., 2000).  

Οι στόχοι στο επίπεδο γνώσεων σχετίζονται με όλα εκείνα τα δεδομένα που θα 

λάβει ως πληροφόρηση ο εκπαιδευόμενος από το πρόγραμμα και θα καταχωρίσει στη 

μνήμη του για μελλοντική χρήση. Οι στόχοι στο επίπεδο ικανοτήτων είναι οι 



55 
 

δυνατότητες που θα αναπτύξει ο εκπαιδευόμενος μετά τη λήξη του προγράμματος ώστε 

να μπορεί να αξιοποιεί τεχνογνωσία, δεξιότητες, προσόντα ή γνώσεις που θα τον 

βοηθήσουν να διαχειρίζεται με επιτυχία τόσο οικείες όσο και νέες επαγγελματικές 

καταστάσεις και απαιτήσεις (Cedefop, 2002). Οι στόχοι στο επίπεδο στάσεων είναι οι 

αξίες και γενικά οι προδιαθέσεις που θα αναπτύξουν ή θα αποκτήσουν οι 

εκπαιδευόμενοι, οι οποίες θα επηρεάζουν τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά τους για 

ορισμένα πρόσωπα, πράγματα ή καταστάσεις (Γιαννακοπούλου, 2006). 

Ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών στόχων επηρεάζει την επιλογή των 

διδακτικών ενοτήτων που θα συμπεριληφθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και 

την αλληλουχία τους και την επιλογή των τεχνικών. Τέλος, είναι απαραίτητο οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι να είναι απόλυτα σαφείς και συγκεκριμένοι προκειμένου να 

μπορέσει ο εκπαιδευτής να ρυθμίσει αναλόγως τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

προγράμματος και ταυτόχρονα να καθησυχάσει τους εκπαιδευομένους, να τους 

βοηθήσει να περιορίσουν την αντίστασή τους στο νέο και στην αλλαγή και να 

δομήσουν την εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διεργασία (Courau, 2000). Για την 

εξασφάλιση της σαφήνειας κατά τη δημιουργία εκπαιδευτικών στόχων η Courau (2000) 

προτείνει οι στόχοι να εκφράζονται με τη χρήση κατάλληλων ρημάτων για το κάθε 

επίπεδο, ενώ υποστηρίζει ότι η ύπαρξη εκπαιδευτικών στόχων σε τρία επίπεδα κρίνεται 

απαραίτητη προκειμένου ένα πρόγραμμα να θεωρηθεί ολοκληρωμένο. 

Οι Noyè και Piveteau (1999) διατυπώνουν τους στόχους ως περιγραφές 

αποτελεσμάτων, τα οποία επιθυμούν να κατακτήσουν στο τέλος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι και προτείνουν τη διάκριση των στόχων 

σε εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς: Οι εκπαιδευτικοί στόχοι ή αλλιώς τελικοί 

δείχνουν αυτά που οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να κάνουν κατόπιν ολοκληρώσεως 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενώ οι παιδαγωγικοί δείχνουν με λεπτομερή τρόπο τις 

δεξιότητες- ικανότητες που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη συμμετοχή τους 

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και παρουσιάζουν αυτό που θα είναι σε θέση να κάνουν 

οι εκπαιδευόμενοι στα πλαίσια του τμήματος μάθησής τους στην τελευταία τους 

εκπαιδευτική συνάντηση. Τέλος, αναγάγουν τους παιδαγωγικούς στόχους ως 

αναγκαιότητα, καθώς οι ίδιοι πιστεύουν ότι διευκολύνουν την αξιολόγηση, βοηθούν 

στην επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους και επιτρέπουν τη διαμόρφωση καλύτερων 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
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Η σχηματοποίηση των στόχων χρησιμεύει αποτελεσματικά στην οργάνωση και 

διανομή του εκπαιδευτικού υλικού από μεριάς εκπαιδευτών, ωστόσο, είναι αναγκαία η 

ενσωμάτωση της λογικής και της λειτουργίας τους στο νου των εκπαιδευομένων. Τότε 

μόνο υπάρχουν σοβαρές προοπτικές και ελπίδα ότι η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί 

να καταστεί βιώσιμη και επιτυχής με συμμετέχοντες που οικειοποιούνται αληθινά τους 

εκπαιδευτικούς στόχους και αναλαμβάνουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες κατά τη συμμετοχή 

τους στη διεργασία της μάθησης.  

 

 

5.3. Επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών  

 Οι εκπαιδευτικές τεχνικές είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που βοηθούν 

τους εκπαιδευτές να επιτύχουν τους επιμέρους εκπαιδευτικούς στόχους ενός 

προγράμματος ή μιας διδακτικής ενότητας, με την ενεργοποίηση της συμμετοχής των 

εκπαιδευομένων και την κάλυψη των ατομικών και ομαδικών αναγκών τους (Ανάγνου· 

Νικολοπούλου, 2007). Μερικές από τις βασικότερες εκπαιδευτικές τεχνικές, που συχνά 

συναντώνται σε προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι οι: 

 Εισήγηση και Εμπλουτισμένη εισήγηση  

 Καταιγισμός ιδεών 

 Εργασία σε ομάδες 

 Παιχνίδι ρόλων 

 Προσομοίωση 

 Μελέτη περίπτωσης 

 Επίδειξη 

 Εισήγηση και Εμπλουτισμένη εισήγηση: Είναι η τεχνική στην οποία παραδοσιακά 

η εκπαίδευση έχει εκτεθεί περισσότερο. Η εισαγωγή και η χρήση καινούριων και 

κυρίως πιο συμμετοχικών τεχνικών είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό της 

αναγκαιότητας να εμπλουτιστεί με συμμετοχικές δραστηριότητες.  Ωστόσο, η εισήγηση 

αποτελεί ακόμη και σήμερα μία από τις βασικές εκπαιδευτικές τεχνικές, γιατί, αν 
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ακολουθηθούν οι βασικές προϋποθέσεις μιας καλής εισήγησης μπορεί να έχει πολλά 

θετικά αποτελέσματα.  

Μερικοί λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να επιλέξει τη χρήση της εισήγησης 

έναντι κάποιας άλλης περισσότερο ενεργητικής τεχνικής είναι όταν: α) ο εκπαιδευτής 

νιώθει την ανάγκη να παρουσιάσει τις προσωπικές του απόψεις στην εκπαιδευόμενη 

ομάδα και β) όταν έχει να μεταδώσει γρήγορα πληροφορίες. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις 

μπορεί να την εμπλουτίσει με ενεργητικές τεχνικές για να αποφευχθεί η πλήξη 

(Τσιμπουκλή & Φίλλπς, 2008). 

  Καταιγισμός ιδεών (brainstorming): Στην ουσία πρόκειται για ένα μόνο μέρος 

μιας διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων (Jaques, 2004). Η τεχνική του καταιγισμού 

ιδεών είναι κατάλληλη για την πολυεπίπεδη εξέταση ενός ζητήματος ή μιας κεντρικής 

έννοιας με την παρακίνηση των εκπαιδευομένων να προβούν σε ελεύθερη, αυθόρμητη 

έκφραση ιδεών. Ο εκπαιδευτής ζητάει από τους εκπαιδευομένους να προτείνουν 

ατομικά όσο περισσότερες ιδέες μπορούν σε μια ερώτηση που τους θέτει, τους 

ενθαρρύνει να επιστρατεύσουν τη φαντασία τους και να εκφραστούν με γρήγορο 

ρυθμό, αυθόρμητα, ο ένας μετά τον άλλον, με τη μορφή καταιγισμού. Ζητούμενο είναι 

να συμβάλουν στην εξέταση του ζητήματος με όποια ιδέα έρχεται στο μυαλό τους έστω 

και αν μοιάζει φανταστική ή απραγματοποίητη (Κόκκος, 2005). Όσο παρουσιάζονται οι 

ιδέες δεν γίνεται κριτική γιατί ο εκπαιδευτής πρέπει να φροντίσει να νιώσουν όλοι οι 

εκπαιδευόμενοι άνετα ενώ στο τέλος ζητάει από τους εκπαιδευομένους να σχολιάσουν 

και να αξιολογήσουν τις απόψεις που κατέθεσαν, τις οποίες έχει σημειώσει στον πίνακα 

πιστά, χωρίς να υποδεικνύει τίποτα και προσπαθώντας να τις ταξινομήσει σε 

κατηγορίες για να τις αξιοποιήσει, να τις συνθέσει (Κόκκος, 2005) και να τις συνδέσει 

με τους στόχους της ενότητας. 

Εργασία σε ομάδες: Οι ομάδες εργασίας μπορούν να πραγματοποιηθούν 

οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια του προγράμματος. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές 

σε στιγμές που η εκπαιδευόμενη ομάδα παρουσιάζει σημάδια κόπωσης και χρειάζεται 

να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων. Ο προσδιορισμός των ομάδων το 

πώς δηλαδή θα χωριστούν, πόσα μέλη θα είναι σε κάθε ομάδα και άλλες παρόμοιες 

διαδικασίες μπορούν να γίνουν είτε από τον εκπαιδευτή, είτε τυχαία, είτε με προσωπική 

επιλογή των εκπαιδευομένων.  
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Παιχνίδι ρόλων: Το παιχνίδι ρόλων έχει την έννοια της αναπαράστασης μιας 

συνάντησης ή μιας σχέσης στο πλαίσιο ενός δεδομένου σεναρίου με σκοπό την 

κατανόηση μιας εμπειρίας σε σχέση με μια κατάσταση ή ένα πρόβλημα και την 

εξάσκηση των ικανοτήτων που απαιτούνται για την επίλυσή του (Jaques, 2004). Είναι 

μια από τις τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εκπαιδευτής προκειμένου να 

εξασφαλίσει τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων του κατά τη διάρκεια της μαθησιακής 

διεργασίας. Στο παιχνίδι ρόλων οι εκπαιδευόμενοι εισέρχονται σε μια θεατρική 

κατάσταση, η οποία παρέχει την ευκαιρία να διαδραματιστούν και να βιωθούν αληθινές 

καθημερινές περιστάσεις σε προστατευμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο 

επιτρέπονται η δοκιμή, τα λάθη, η εξάσκηση. Το παιχνίδι ρόλων μέσω της 

ανατροφοδότησης που παρέχει στους εκπαιδευομένους εμπεριέχει εκπαιδευτικά οφέλη 

που στοχεύουν στη βελτίωση και ανάπτυξη των επιθυμητών συμπεριφορών και 

ικανοτήτων που εξετάζονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Κατά το παιχνίδι ρόλων οι 

εκπαιδευόμενοι υποδύονται ρόλους, που συνδέονται με μια εξεταζόμενη κατάσταση 

στον επαγγελματικό ή στον κοινωνικό τομέα προκειμένου να κατανοήσουν βαθύτερα 

τόσο την κατάσταση όσο και τις αντιδράσεις τους απέναντί της. Η εκπαιδευτική αυτή 

τεχνική εφαρμόζεται κυρίως όταν επιδιώκεται η ανάλυση προβληματικών η 

συγκρουσιακών καταστάσεων, που αφορούν στις ικανότητες, στις στάσεις, στην 

επικοινωνία και στη συμπεριφορά (Κόκκος, 1998).  

Προσομοίωση: Η προσομοίωση απαιτεί ένα σενάριο που να απεικονίζει 

απλοποιημένα την πραγματικότητα (Jaques, 2004).  Η προσομοίωση αποτελεί ένα είδος 

παιχνιδιού ρόλων, όμως διαφέρει στο ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν εισέρχονται σε μία 

θεατρική κατάσταση. Δεν υποδύονται κάποια πρόσωπα, όπως στο παιχνίδι ρόλων, αλλά 

απλώς συμμετέχουν σε μια νοητή και, κατά το δυνατόν, ρεαλιστική αναπαράσταση 

μιας κατάστασης, προσπαθώντας να σκεφτούν όπως θα σκέφτονταν τα πραγματικά 

πρόσωπα που αφορά η κατάσταση. Παραδείγματος χάριν οι εκπαιδευόμενοι καλούνται 

να εξετάσουν καταστάσεις και να εκφέρουν απόψεις σαν να ήταν στελέχη επιχειρήσεων 

ή υπάλληλοι σε κάποια υπηρεσία και άλλα τέτοια παρόμοια. Κατά τα άλλα, τα στάδια 

και οι κανόνες λειτουργίας της προσομοίωσης είναι τα ίδια με του παιχνιδιού ρόλων 

(Κόκκος, 1999). Μια άλλη διαφορά της προσομοίωσης από το παιχνίδι ρόλων έγκειται 

στο ότι η προσομοίωση, ειδικά όταν αφορά την εκπαίδευση για τη χρήση κάποιου 

μηχανήματος, όπως τραπεζική συναλλαγή σε προσομοιωμένο ταμείο τραπεζικού 
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καταστήματος ή προσομοιωμένες ασκήσεις κατά την εκπαίδευση για χρήση 

υπολογιστή) μπορεί να γίνει από κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά (Courau, 2000). 

Μελέτη περίπτωσης: Η μελέτη περίπτωσης είναι κατά μία έννοια ένα είδος 

προσομοίωσης, στην οποία η εμπειρία παρουσιάζεται έμμεση και συμπυκνωμένη 

(Jaques, 2004). Η τεχνική της μοιάζει με την εργασία σε ομάδες, κυρίως όταν η 

ολομέλεια, προκειμένου να μελετήσει ένα σενάριο, χωρίζεται σε μικρότερες ομάδες. 

Κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι πρόκειται για μια σύνθετη άσκηση για την οποία 

απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος για να ολοκληρωθεί εφόσον η διερεύνηση του 

θέματος-προβλήματος συνήθως χρειάζεται να είναι πολύπλευρη. Επίσης, ένα άλλο 

σημείο στο οποίο διαφέρει από την εργασία σε ομάδες είναι πως δεν ενδείκνυται να 

εφαρμόζεται στην αρχή του προγράμματος, αλλά όταν έχει διερευνηθεί ένα θέμα και οι 

εκπαιδευόμενοι έχουν ήδη αναπτύξει κάποιες πρώτες γνώσεις για το γνωστικό 

αντικείμενο. Κατά τη μελέτη περίπτωσης προετοιμάζεται και δίνεται στους 

εκπαιδευομένους ένα περιστατικό, πραγματικό ή φανταστικό, που σχετίζεται με το 

θέμα που εξετάζεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι εκπαιδευόμενοι συγκροτούν 

ομάδες προκειμένου να διερευνήσουν σε βάθος το σενάριο και να προτείνουν λύσεις ή 

να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουν τεθεί ή και να ασκήσουν 

κριτική σε λύσεις που ήδη παρουσιάζονται και να προτείνουν δικές τους λύσεις για το 

εξεταζόμενο πρόβλημα. Το βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι εξασφαλίζει 

ανεκτικότητα απέναντι στις διαφορετικές απόψεις και προσφέρει συνεκτική γνώση 

(Jaques, 2004).  

Επίδειξη: Κατά την τεχνική της επίδειξης ο εκπαιδευτής επιδεικνύει ο ίδιος στην 

πράξη τα δεδομένα του γνωστικού αντικειμένου που εξετάζεται, όπως για παράδειγμα 

μια έννοια, ένα εργαλείο, μια συσκευή, μια διαδικασία ή πληροφοριακό υλικό. Κατά τη 

διάρκεια της επίδειξης ή αμέσως μόλις την ολοκληρώσει,  ο εκπαιδευτής φροντίζει να 

εμπλέξει ενεργά τους εκπαιδευομένους έτσι ώστε και οι ίδιοι να αισθανθούν, να δουν, 

να ακούσουν ή να αγγίξουν το σχετικό αντικείμενο της εκπαίδευσης επαναλαμβάνοντας 

τα οποιαδήποτε βήματα έχουν εξεταστεί.    

Τα κριτήρια για την κατάλληλη επιλογή από τις παραπάνω εκπαιδευτικές 

τεχνικές (Ανάγνου και Νικολοπούλου (2007) σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό σκοπό 

του προγράμματος, τη φύση του γνωστικού αντικειμένου, τα εκπαιδευτικά 

χαρακτηριστικά της ομάδας, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των 
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εκπαιδευτών, το μαθησιακό status, το διαθέσιμο χρόνο, χώρο και, τέλος, τα διαθέσιμα 

οπτικοακουστικά μέσα και εργαλεία. 

 

 

5.4. Συμμετοχή εκπαιδευομένων  

 Η έλλειψη εμπιστοσύνης και η αίσθηση της ανασφάλειας και της απειλής σε 

οποιαδήποτε σχέση αλληλεπίδρασης μπορεί να έχει εντελώς αρνητικά αποτελέσματα. 

Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο και  μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια των 

εκπαιδευτικών συναντήσεων. Βασική μέριμνα, όμως, των εκπαιδευτών, είναι η 

αποφυγή τέτοιων δυσάρεστων καταστάσεων και η εκούσια εξασφάλιση της 

συμμετοχής όλων των εκπαιδευομένων στη διεργασία της μάθησης.  

 Σύμφωνα με τον Jaques (2004) η συμμετοχικότητα των εκπαιδευομένων 

δύναται να εξασφαλιστεί με τη βελτίωση της επικοινωνίας και την καλλιέργεια 

αισθήματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας. Επίσης, με την παροχή και λήψη 

περιγραφικής και όχι αξιολογικής ανατροφοδότησης μεταξύ εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες πομπού και αποδέκτη με σαφήνεια 

και συγκεκριμένα παραδείγματα, με τροποποιήσεις και ελέγχους στην κατάλληλη 

χρονική στιγμή, με προσοχή και ειλικρίνεια, με σκοπούς χρησιμότητας, αξιολογώντας 

και κρίνοντας ορθά και αμερόληπτα συμπεριφορές και καταστάσεις, με διάλογο, 

διάθεση αλλαγής, με ενδιαφέρον και ευχαρίστηση και όλα αυτά στα πλαίσια της 

ανάγκης και αγάπης για συμμετοχή στη μάθηση. Ακόμη, η συμμετοχικότητα των 

εκπαιδευομένων υφίσταται όταν ενθαρρύνεται η αλληλεπίδραση με διάφορους 

τρόπους, όπως με τη διατήρηση οπτικής επαφής του εκπαιδευτή με όλη την ομάδα, την 

αναζήτηση μη λεκτικών μηνυμάτων, τη χρήση μη λεκτικής επικοινωνίας, την 

πρόσκληση ή και αποκλεισμό εκπαιδευομένου ή εκπαιδευομένων, την αντιστροφή των 

ερωτήσεων, την υποστήριξη και αναγνώριση της αξίας και της συμβολής του κάθε 

εκπαιδευομένου ξεχωριστά, τον έλεγχο και την ανάπτυξη, τον επαναπροσανατολισμό 

στη συζήτηση και την υποβολή διαφόρων ειδών ερωτήσεων.  

 Για τους εκπαιδευόμενους η έκφραση αποτελεί το μέσο αποσαφήνισης της 

σκέψης και της αφομοίωσης γι’ αυτό και ο λόγος τους πρέπει να καταλαμβάνει 

σημαντικό χώρο στην όλη εκπαιδευτική συνάντηση ενώ ο λόγος των εκπαιδευτών 



61 
 

οφείλει να στηρίζεται στην υπέρμετρη προσπάθεια παρακίνησης όλων των μελών των 

ομάδων τους στο να εκφραστούν χρησιμοποιώντας διαδικασίες εργασίας, οι οποίες 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της έκφρασης, στην ενθάρρυνση της 

συμπεριφοράς και στην ανάληψη πρωτοβουλιών από όλους τους εκπαιδευόμενους 

(Noyè και Piveteau, 1999). Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν όταν 

γνωρίζουν ότι ο λόγος τους θα ακουστεί και θα γίνει δεκτός ενώ στην περίπτωση που οι 

εκπαιδευτές δε συμφωνούν με κάποιες απόψεις που διατυπώνονται μπορούν να 

εμβαθύνουν με εύστοχες ρωτήσεις στα σημεία όπου υπάρχει απόκλιση απόψεων. 

Τέλος, είναι αποδεδειγμένο ότι η ομαδική εργασία δημιουργεί μια δυναμική, η οποία 

ευνοεί τη συμμετοχή και τη μάθηση των εκπαιδευομένων και είναι ωφέλιμη επειδή 

αυξάνεται η έκφραση, η δραστηριότητα και η υπευθυνότητα των συμμετεχόντων αρκεί 

να οργανώνεται με το σωστό και ενδεδειγμένο τρόπο δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 

κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες όπως και στην πραγματοποίηση της από κοινού 

παρουσίασης (Noyè και Piveteau, 1999).  
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6.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

6.1. Η ισχύουσα κατάσταση για τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων  

Τα τελευταία χρόνια η πραγματικότητα που βιώνεται στα τμήματα μάθησης των 

ενήλικων εκπαιδευομένων έρχεται να αναθεωρήσει αισθητά το παραδοσιακό μοντέλο, 

όπως αυτό προσδιόριζε τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων, κατά το οποίο οι τελευταίοι 

περιοριζόταν στο να μεταδίδουν γνώσεις και πληροφορίες, να αποδεικνύουν και να 

επεξηγούν και να δηλώσει την αναντιστοιχία στις σημερινές απαιτήσεις, ανάγκες και 

προσδοκίες που χαρακτηρίζουν τους εν δράσει ενήλικους εκπαιδευόμενους διότι οι 

ίδιοι τους διαθέτουν μεγάλο απόθεμα εμπειριών και γνώσεων, οπότε, εύλογο είναι να 

αναζητούν και να απαιτούν από τους εκπαιδευτές τους να τους το αναγνωρίζουν και να 

το αξιοποιούν στην πορεία της μάθησης (Κόκκος, 1999). Επιπλέον, είναι παραδεχόμενο 

ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν αποκρυσταλλώσει έναν ιδιαίτερο, προσωπικό 

τρόπο με τον οποίο μπορούν, επιλέγουν και προτιμούν να μαθαίνουν, άρα, και οι 

εκπαιδευτές πια προσεγγίζουν προσεκτικά και εξατομικευμένα έναν προς έναν τους 

συμμετέχοντες στην ομάδα τους εκπαιδευόμενους.  

Από την πρώτη στιγμή που ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι συναντιούνται 

αρχίζει να κυριαρχεί ένα αμοιβαίο σύνολο προσδοκιών σχετικά με την προσωπική 

συμπεριφορά των μελών της ομάδας. Έτσι, η υιοθέτηση ενός συνόλου εναλλακτικών 

επιλογών από μέρους του εκπαιδευτή, ανάλογα, βέβαια, και με το πώς θα καθοριστούν 

οι εκπαιδευτικές ανάγκες και οι εκπαιδευτικοί στόχοι, είναι προφανής.  

Ο Jaques (2004) παρουσιάζει στο σύνολο των ηγετικών ρόλων που ακολουθεί 

μερικές εναλλακτικές προτάσεις για ένα εκπαιδευτή δημιουργικό: α) Ηγέτης/ διδάσκων: 

Πρόκειται για τον παραδοσιακό ρόλο, ο οποίος υιοθετείται εύκολα εξ αιτίας των 

προκαταλήψεων από τις οποίες διακατέχονται οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι, 

ακόμα και αν προκαλεί συχνά τη δυσαρέσκεια και των δύο πλευρών. β) Ουδέτερος 

προεδρεύων: Ο εκπαιδευτής διατηρεί τον έλεγχο των διεργασιών, όμως, δε συμβάλλει 

στο περιεχόμενο με δραστικό τρόπο. γ) Εμψυχωτής: Ο ρόλος αυτός απαιτεί 

περισσότερο ικανότητες προσεκτικής ακρόασης και εκμαίευσης απόψεων παρά 

μετάδοσης γνώσης, καθώς στο επίκεντρο της προσοχής του ο εκπαιδευτής θέτει τους 

εκπαιδευόμενους, τους βοηθάει να εκφράζουν αυτά που κατανοούν και τους εκτιμάει 

για αυτό που ουσιαστικά είναι και όχι για αυτό που θα έπρεπε να είναι. δ) Σύμβουλος: 
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Ο εκπαιδευτής, ίσως, παρακινήσει τους εκπαιδευόμενους να συζητήσουν τα 

συναισθηματικά προβλήματα που τους απασχολούν, πιστεύοντας ότι τα προβλήματα 

που μοιράζονται τους ανακουφίζουν ψυχολογικά λαμβάνοντας πιθανόν και ο ίδιος από 

αυτήν τη διαδικασία ανατροφοδότηση. ε) Σχολιαστής: Ο εκπαιδευτής τίθεται εκτός 

ομάδας και σχολιάζει περιστασιακά τη δυναμική της ομαδικής αλληλεπίδρασης ή την 

επιχειρηματολογία των εκπαιδευομένων. στ) Περιπλανώμενος: Ο εκπαιδευτής 

περιφέρεται ανάμεσα στους εκπαιδευομένους, κυρίως, όταν εργάζονται σε ομάδες για 

να ελέγξει, να βοηθήσει και να εντοπίσει γενικές τάσεις που υπάρχουν. ζ) Απουσιάζων 

φίλος: Απόδειξη του ότι οι καλύτερες αρετές προκύπτουν από την αναγκαιότητα είναι 

όταν ο εκπαιδευτής εσκεμμένα απουσιάζει από το τμήμα για μικρό χρονικό διάστημα 

προκειμένου να αποδεσμεύσει τους εκπαιδευόμενους από την παρουσία του και με 

έκπληξη διαπιστώνεται κατά την επιστροφή του η δημιουργικότητα και η 

αποτελεσματικότητα του έργου των εκπαιδευομένων.   

Έτσι, λοιπόν, για να μπορούν οι σύγχρονοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων να 

ανταποκρίνονται στις σύνθετες απαιτήσεις όλων των ρόλων τους που καλούνται να 

αναλάβουν, χρειάζεται να διαθέτουν και κάποια βασικά απαιτούμενα προσόντα και 

εφόδια. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες ταξινόμησης των 

παραπάνω ώστε να καταλήξουν στην κλασική ταξινόμηση των Mocker και Noble 

(1981) για το τι πραγματικά ισχύει για όλους τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων των ημερών 

μας: 

 Ουσιαστική επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους. 

 Ανάπτυξη αποτελεσματικών σχέσεων μαζί τους. 

 Ενδυνάμωση των θετικών τους διαθέσεων. 

 Δημιουργία κλίματος που να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους. 

 Δημιουργία θεμελίων αμοιβαίου σεβασμού. 

 Προσαρμογή του ρυθμού μάθησης στις δυνατότητες των 

εκπαιδευομένων. 

 Προσαρμογή της διδασκαλίας τόσο στα ατομικά όσο και ομαδικά 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων. 
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 Αντίληψη διαφορών μεταξύ τυπικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης 

ενηλίκων. 

 Οργάνωση συνθηκών εκπαίδευσης που ευνοούν τη συμμετοχικότητα. 

 Διατήρηση ενδιαφέροντος για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

 Προσαρμογή του προγράμματος και της ύλης στις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες των εκπαιδευομένων. 

 Διαμόρφωση του χώρου για τη δημιουργία άνετου μαθησιακού 

περιβάλλοντος. 

 Αναγνώριση αναπτυξιακών ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων. 

 Προσαρμογή της μάθησης στο επίπεδο της ομάδας. 

 Σύνοψη και ανακεφαλαίωση των βασικών σημείων. 

 Συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης, αυτοαξιολόγησης και 

αποτελεσματικότητας του έργου. 

 Συνεχής ανατροφοδότηση αναφορικά με την πρόοδο των 

εκπαιδευομένων. 

 Επικέντρωση στις θεματικές ενότητες ζωτικής σημασίας για τους 

εκπαιδευόμενους. 

 Συντονισμός και επίβλεψη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

 Εφαρμογή αρχών μάθησης αναλόγων της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 Προβολή έμπρακτης διάθεσης για καινοτομία και πειραματισμό 

προσεγγίζοντας με νέους τρόπους και μεθόδους τα μαθησιακά 

αντικείμενα. 

 Υποκίνηση των εκπαιδευομένων να μελετούν μόνοι τους, αυτοδύναμα. 

 Αξιοποίηση των γνώσεων και των διδακτικών υλικών που διαμόρφωσαν 

άλλοι συνάδελφοί τους. 
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 Διασύνδεση της μαθησιακής διαδικασίας με τις εμπειρίες των 

εκπαιδευομένων.  

 

 

6.2. Οι εκπαιδευόμενοι  

 Το έργο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων διαφαίνεται εξ αρχής δύσκολο και 

πολύπλοκο. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι αποτελούν ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, 

όπου ο καθένας ξεχωριστά προσκομίζει τα δικά του θετικά και αρνητικά δεδομένα στην 

εν γένει μαθησιακή κατάσταση.  

Συγκεκριμένα, κατά τον Rogers (1999), μερικοί είναι πιο ενήλικοι από άλλους, 

ορισμένοι αναζητούν ακόμα στην εκπαίδευση την εξάρτηση ενώ άλλοι την αυτονομία. 

Όλοι αναπτύσσονται και εξελίσσονται αλλά προς διαφορετικές κατευθύνσεις και με 

διαφορετικό ρυθμό. Μερικοί διαθέτουν αρκετοί εμπειρία και γνώση ενώ άλλοι λιγότερη 

και παρουσιάζουν διάφορους βαθμούς προθυμίας χρήσης αυτών των πηγών ώστε να 

βοηθηθεί και να προωθηθεί η μαθησιακή διεργασία. Επίσης, έχουν μεγάλο φάσμα 

προθέσεων και αναγκών, άλλοι συγκεκριμένες, άλλοι γενικότερες και άλλοι άγνωστες 

ακόμα και στους ίδιους. Το βέβαιο είναι ότι όλοι βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία και 

βαθμό συνείδησης του τι μπορούν ή δεν μπορούν να κάνουν υπό μορφή μάθησης, όλοι 

έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα μεγαλύτερης σημασίας από την εκπαίδευσή τους 

και, φυσικά, όλοι πλέον έχουν αποκτήσει τους δικούς τους τρόπους μάθησης 

διαφοροποιώντας έτσι σημαντικά τον έναν από τον άλλο. 

Στο βιβλίο των Brown και Atkins (1988) έχει δημιουργηθεί ένας κατάλογος με 

όσα ικανοποιούν τους εκπαιδευόμενους αλλά και με όσα τους δυσκολεύουν. Σε αυτά 

που τους προσδίδουν ικανοποίηση και ολοκλήρωση συγκαταλέγονται η άσκηση 

μεγάλης επιρροής στις συζητήσεις, η συμμετοχή στην ανακάλυψη των απόψεων των 

υπολοίπων, η ύπαρξη ευελιξίας και όχι ενός αυστηρά δομημένου προγράμματος, η 

συζήτηση με σωστούς τρόπους, η ανάπτυξη δυνατοτήτων στην ανάλυση και επίλυση 

προβλημάτων και, τέλος, η αίσθηση της ένταξης σε ομάδα και όχι του αγνώστου 

μεταξύ αγνώστων. 
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Από την άλλη, όμως, οι δυσκολίες, οι ανησυχίες και οι φόβοι που 

αντιμετωπίζουν εστιάζουν στην επικράτηση ενός μόνο ατόμου στην μικρή τους ομάδα, 

στους αμίλητους συνεκπαιδευόμενούς τους, στα μεγάλα διαστήματα σιωπής και 

αμηχανίας, στη συμμετοχή όταν δεν το επιθυμούν, στις αόριστες ερωτήσεις, στην 

αίσθηση ότι αξιολογούνται από τους εκπαιδευτές μέσω των απαντήσεων και των 

στάσεών τους και ενίοτε στην αίσθηση απειλής από την εγγύτητα και την οικειότητα 

των εκπαιδευτών.  

Στις παραπάνω δυσκολίες έρχονται να προστεθούν και οι φραγμοί που θέτονται 

από τους ενήλικους εκπαιδευόμενους κατά τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευσή τους 

(Rogers, 1999). Η συναισθηματική, λοιπόν, επένδυσή τους στη γνώση, τους ωθεί να 

υπερασπίζονται συνεχώς την ακεραιότητά τους και οι νέες μαθησιακές αλλαγές συχνά 

αντιμετωπίζουν τη σθεναρή τους αντίδραση. Αιτία φραγμών είναι και οι 

προκαταλήψεις, οι απόψεις δηλαδή που έχουν υιοθετήσει και τις οποίες είναι 

απρόθυμοι να εξετάσουν λεπτομερώς αλλά και η δέσμευσή τους με τη συνήθεια όχι 

μόνο για λόγους ασφαλείας αλλά και από υπέρμετρο σεβασμό στο παρελθόν. Επιπλέον, 

είναι και το άγχος, ο φόβος, δηλαδή, για τις έξωθεν επιβεβλημένες απαιτήσεις, οι 

οποίες θεωρούνται και απειλητικές, όπως επίσης και η ανησυχία για την ικανότητα 

ανταπόκρισης, η οποία οφείλεται στην έλλειψη αυτοεκτίμησης. Ο φόβος της αποτυχίας 

απέναντι στους εκπαιδευτές, στην ομάδα και στον ίδιο τους τον εαυτό αποτελεί σοβαρό 

φραγμό των ενήλικων εκπαιδευομένων, όπως και η απροθυμία να αποδεχτούν τις 

συγκεκριμένες μεθόδους μάθησης. Ακόμη, η χαμηλή αυτοεικόνα, ο περιορισμένος 

αυτοορίζοντας και ο φόβος της αβεβαιότητας, δηλαδή, των ασαφών καταστάσεων ή 

εκείνων που η πιθανότητα επιτυχίας είναι άγνωστη, έχει ως αποτέλεσμα να καθιστούν 

ατροφικές την ικανότητα και την επιθυμία τους για ιδιαίτερες και περαιτέρω μορφές 

μάθησης.  

 

 

6.3. Εντοπίζοντας το πρόβλημα  

 Όπως λέγεται χαρακτηριστικά, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων μια μικρή σχετικώς 

ομάδων ειδικών προγραμματίζει και μια μεγάλη ομάδα μερικής απασχόλησης 

εφαρμόζει αυτόν τον προγραμματισμό με τη διεξαγωγή μαθημάτων (Καψάλης, 2006). 
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Η μεγάλη αυτή ομάδα δεν είναι άλλη από αυτήν των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, οι οποίοι, 

όπως και οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι προέρχονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά 

επίπεδα από δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι πολύ υψηλά επίπεδα μόρφωσης και 

κατάρτισης (Κελπανίδης & Βρυνιώτη, 2004) ενώ η ίδια ετερογένεια συναντάται 

αναφορικά και με τα επαγγελματικά τους προσόντα.  

Παρ’ όλα αυτά, όμως, οι δυσλειτουργίες στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

υφίστανται σταθερά, κυρίως, λόγω της έλλειψης κατάλληλων εκπαιδευτών, οι οποίοι 

δεν έχουν ειδικευτεί στον εν λόγω τομέα. Οι περισσότεροι, μάλιστα, δεν έχουν καν 

ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και η αποτελεσματικότητα των εκάστοτε εκπαιδευτικών 

τους παρεμβάσεων επαφίεται στην ευαισθησία και το ταλέντο τους (Βεργίδης, 2006). 

Ακόμα και οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν αδυναμίες των εκπαιδευτών 

από τη δική τους, φυσικά, οπτική γωνία καταλογίζοντάς τους ελλιπή κατάρτιση στις 

εκπαιδευτικές τους μεθόδους, έλλειψη ικανοποιητικής μεταδοτικότητας, έλλειψη 

εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικών μέσων και οργάνωσης, καθώς επίσης και 

πρόχειρη προετοιμασία για τις εκπαιδευτικές τους συναντήσεις (Βεργίδης, 2003).  

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι έρευνα του 2002 για τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των Εκπαιδευτών Ενηλίκων δημιουργεί έντονο προβληματισμό, καθώς πολλοί 

Εκπαιδευτές Ενηλίκων, μολονότι διαθέτουν εμπειρία και γνώση του αντικειμένου 

εξειδίκευσής τους, υστερούν σχετικά με τη χρήση σύγχρονων ενεργητικών 

εκπαιδευτικών τεχνικών, το σχεδιασμό ολοκληρωμένων διδακτικών ενοτήτων και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και στο χειρισμό της δυναμικής των σχέσεων 

που διαμορφώνονται μέσα στην ομάδα των εκπαιδευομένων (Κόκκος, 2007) 

εφιστώντας την προσοχή για εκπαίδευση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων σε θέματα 

ανάπτυξης του εκπαιδευτικού τους προφίλ με σκοπό την πιστοποίηση και την 

ενδυνάμωση της παιδαγωγικής τους εξειδίκευσης.  

Επιπλέον, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων κατά τη 

διάρκεια των εκπαιδευτικών τους συναντήσεων με τους εκπαιδευομένους υφίσταται η 

δυσκολία των εκπαιδευτών να διατηρούν ζωντανές τις συζητήσεις και να τις αναγάγουν 

σε παραγωγικές, να δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα ενθαρρύνοντας και 

παροτρύνοντας να μιλήσουν, κυρίως, τους εκπαιδευόμενους που δεν εκφράζουν τις 

απόψεις τους φοβούμενοι μήπως πουν κάτι λάθος, να ελέγχουν αποτελεσματικά τους 

θορυβώδεις εκπαιδευόμενους, να χειριστούν με λεπτότητα και διακριτικότητα τις 
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ανεπαρκείς ή άσχετες απαντήσεις των εκπαιδευομένων και να καταφέρουν τους 

εκπαιδευόμενους να τους αντιμετωπίζουν ως ίσους καταρρίπτοντας τις όποιες 

αναστολές τους (Brown & Atkins,1988). Τέλος, κατά τη διεξαγωγή μιας ομαδικής 

συζήτησης χρειάζεται σίγουρα μεγαλύτερη πνευματική επαγρύπνηση και ευστροφία 

από ό,τι σε μια τυπική εισήγηση, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια 

από πλευράς των εκπαιδευτών.  

Ανεξαιρέτως, όμως, του μορφωτικού και εκπαιδευτικού τους περιεχομένου και 

προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο εκπαιδευτικό τους έργο, οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων 

οφείλουν να κατέχουν τα παρακάτω πέντε είδη γνώσεων (Ντεμουντέρ, 2003· Καψάλης 

& Παπαπσταμάτης, 2002· Danau, 1989): 

1. Επιστημονικές γνώσεις. Χρειάζεται βαθιά γνώση και εξοικείωση του 

γνωστικού τους αντικειμένου καθιστώντας το σαφές και στους 

εκπαιδευόμενους. Αυτό σχετίζεται με την αρχική τους κατάρτιση. 

2. Παιδαγωγικές γνώσεις. Απαιτούνται παιδαγωγικές και διδακτικές 

ικανότητες, οι οποίες συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη μετάδοση της 

γνώσης και της τεχνογνωσίας τους στους ενήλικους εκπαιδευομένους 

τους.  

3. Τεχνικές γνώσεις. Ικανότητα χρήσης και χειρισμού των διαθέσιμων 

μέσων και τεχνικών, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οπτικοακουστικά 

μέσα και σωματικές τεχνικές έκφρασης. 

4. Κοινωνικές-πολιτικές γνώσεις. Κριτικός στοχασμός των 

κοινωνικοοικονομικών καταστάσεων, γνώση του εκάστοτε κοινωνικού 

πλαισίου και εφαρμογή των παιδαγωγικών καταστάσεων σε αυτό.  

5. Θεσμικές γνώσεις. Δημιουργία επαφών και ανάπτυξη σχέσεων 

συνεργασίας με αρμόδιους φορείς και πρόσωπα σε τοπικό αλλά και 

εθνικό και διεθνές επίπεδο ώστε να γνωρίζουν τους οποιουσδήποτε 

διαθέσιμους πόρους και δυνατότητες.  
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6.4. Χειρισμός και αντιμετώπιση προβλημάτων στη μαθησιακή ομάδα 

ενήλικων εκπαιδευομένων. 

  Όλοι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών τους 

προγραμμάτων αντιμετωπίζουν προβλήματα πάσης φύσεως. Κάποια από αυτά 

αφορούν μεμονωμένους εκπαιδευόμενους και κάποια όλη την ομάδα.  

   Έτσι, είναι δυνατόν να συναντούν επίμονους ομιλητές, η συμπεριφορά των 

οποίων προκαλεί το θυμό των υπολοίπων με επιπτώσεις τόσο στους ίδιους τους 

εκπαιδευτές αλλά και ευρύτερα σε όλη την ομάδα, μονομανείς, εκπαιδευόμενοι 

δηλαδή που επαναφέρουν συνεχώς για συζήτηση το ίδιο θέμα σε κάθε συνάντηση, 

σιωπηλούς, οι οποίοι συνήθως αρνούνται να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε 

συζήτηση ή ομαδική δραστηριότητα και εναλλακτικούς ειδικούς, οι εκπαιδευόμενοι 

δηλαδή που υπενθυμίζουν διαρκώς ότι είναι καλύτεροι γνώστες από τους 

εκπαιδευτές σε κάποια θέματα του γνωστικού αντικειμένου του εκπαιδευτικού 

προγράμματος (Rogers, 1999). Από την άλλη, η ανομοιογενής ομάδα, η οποία 

περιλαμβάνει εκπαιδευόμενους με διαφορετικές ικανότητες, εμπειρίες και γνώσεις 

είναι μία συνηθισμένη, σχεδόν δεδομένη πραγματικότητα στην πλειοψηφία των 

τμημάτων μάθησης. Επίσης, ο εκφυλισμός μιας ομάδας και ο περιορισμός της σε 

βαθμό να αποτελείται μόνο από τον εκπαιδευτή και ακόμα από ένα ή δύο 

εκπαιδευόμενους είναι μία προβληματική κατάσταση, ευτυχώς, όμως, σπάνια. 

Ακόμη, η ανάμειξη πολλών θεμάτων προκαλεί σύγχυση στην ομάδα και 

παραμόρφωση και αυτό γιατί μερικοί εκπαιδευόμενοι αντί να ακούν και να 

επικεντρώνουν την προσοχή τους στην τρέχουσα στιγμή αδημονούν να 

παρουσιάσουν αυτά που έχουν ετοιμάσει ενώ οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι 

συνεχίζουν να επικεντρώνονται σε προηγούμενα θέματα. Επίσης, μία ερώτηση, ένα 

σχόλιο μπορούν να τεθούν από κάποιους εκπαιδευόμενους σε μια ακατάλληλη 

στιγμή, να είναι άσχετα, να αποσπάσουν, όμως, την προσοχή από το κύριο θέμα και 

να επικρατήσει αναστάτωση στην όλη ομάδα. Τέλος, άλλο ένα πρόβλημα είναι η 

παρουσία ελάχιστων εκπαιδευομένων σε κάποιες εκπαιδευτικές συναντήσεις λόγω 

διαφόρων σοβαρών καταστάσεων, όπως κακοκαιρία, αρρώστια, εργασία ή ένα 

σημαντικό κοινωνικά γεγονός (Rogers, 1999). 

   Προς βελτίωση, λοιπόν, των ανωτέρω δυσχερών καταστάσεων οι Εκπαιδευτές 

Ενηλίκων χρειάζεται να θεσπίζουν βασικούς κανόνες για την εξασφάλιση της 

ομαλής ροής κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών τους συναντήσεων. 

Συγκεκριμένα, κατά τον Jaques (2004), εξ αρχής μπορούν να τεθούν τα κάτωθι: 
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 Η λειτουργία της ομάδας πάντοτε ξεκινάει, ακόμα και αν δεν έχουν 

προσέλθει όλοι οι εκπαιδευόμενοι και τελειώνει τη συμφωνηθείσα ώρα. 

 Όλοι έχουν δικαίωμα προτάσεων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

 Ο έχων το λόγο απευθύνεται προς όλους και όχι μόνο στον εκπαιδευτή. 

 Η ομαδική διεργασία είναι ευθύνη, χρέος και δικαίωμα όλων, οπότε όλοι 

οφείλουν να λαμβάνουν ενεργό μέρος.  

Μετά τις πρώτες εκπαιδευτικές συναντήσεις οι εκπαιδευτές είναι καλό να ενθαρρύνουν 

τους εκπαιδευόμενους να παροτρύνουν και δικούς τους βασικούς κανόνες για τη 

λειτουργία και εξέλιξη της ομάδας.  

 Καθίσταται σαφές ότι τα προβλήματα είναι αναμενόμενα. Ωστόσο, ο τρόπος 

χειρισμού τους είναι αυτός που καθορίζει το βαθμό επιτυχίας της ομάδας. Ο Gibbs 

(1992b) προτείνει τρεις βασικές στρατηγικές για το χειρισμό αυτών των προβλημάτων:  

 «Μην αρχίζεις από αυτό το σημείο». Η φράση αναφέρεται στα προβλήματα που 

δημιουργήθηκαν επειδή δε δόθηκαν οι κατάλληλες εξηγήσεις και δεν έγιναν οι 

κατάλληλες ενέργειες από την αρχή ώστε να διευθετηθούν σημαντικά ζητήματα 

και να αποφευχθεί η επανάληψη προβλημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια των 

συναντήσεων.  

 Χρησιμοποίηση δομών. Πολλά προβλήματα παρουσιάζονται ως αναπόφευκτη 

συνέπεια της  έλλειψης δομής. 

 Συντονιστικές παρεμβάσεις.  Πρόκειται για παρεμβάσεις εκπαιδευτών, οι οποίες 

απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες, εμπειρία, δυναμικότητα, σαφήνεια και 

αναλυτικότητα με τις οποίες, όμως, επιτυγχάνεται με έξυπνο τρόπο ο 

αναπροσανατολισμός της ομάδας, η εξομάλυνση των καταστάσεων και η 

συμμετοχή ακόμη και των ουδέτερων και αμέτοχων εκπαιδευομένων.  

Ο Jaques (2004), επίσης, υποστηρίζει ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων κατά την 

επιλογή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την ομάδα πρέπει να λαμβάνουν 

σοβαρά υπ’ όψιν αν αυτές ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα και τη διάθεση των 

εκπαιδευομένων στη δεδομένη χρονική στιγμή, αν είναι σχετικές με τις εκπαιδευτικές ή 

εργασιακές τους ανάγκες, αν επιτυγχάνεται η μάθηση σε διάφορα επίπεδα, αν η γνώση 

που αποκτιέται μπορεί εύκολα να μεταβιβαστεί ή να εφαρμοστεί πέρα από τα σύνορα 

του τμήματος και, βέβαια, αν οι ικανότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή της είναι 

μέσα στα πλαίσια των ικανοτήτων των εκπαιδευτών. 

Οι Prosser και Trigwell (1999) πιστεύουν ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων πρέπει 

να αποκτούν μεγαλύτερη επίγνωση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη 
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μάθηση και τη διδασκαλία μέσα στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου που 

διδάσκουν, να εξετάζουν προσεκτικά το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται 

η διδασκαλία τους και να αποκτούν μεγαλύτερη επίγνωση του τρόπου με τον οποίο το 

γενικό περιβάλλον σχετίζεται ή επηρεάζει τις παιδαγωγικές μεθόδους που εφαρμόζουν. 

Επιπροσθέτως, να αποκτούν μεγαλύτερη επίγνωση και να προσπαθούν να κατανοούν 

τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι αντιλαμβάνονται την εκπαιδευτική και 

μαθησιακή κατάσταση και σίγουρα να μπορούν να αναθεωρούν, να προσαρμόζουν και 

να αναπτύσσουν τη διδασκαλία τους μέσα από το πρίσμα ανάπτυξης της επίγνωσής 

τους.  

Εκείνη, όμως, που προσδιορίζεται ως η δυσκολότερη αλλαγή, είναι η 

τροποποίηση της στάσης και οι αλλαγές των στάσεων μέσω της μάθησης  αποτελώντας, 

αδιαμφισβήτητα, το πιο δύσκολο έργο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Παρ’ όλα αυτά οι 

παρακάτω επισημάνσεις παρουσιάζονται ως ιδιαίτερα βοηθητικές (Rogers, 1999): 

 Κατάλληλη βάση για την καινούρια ή την αναθεωρημένη γνώση είναι 

απαραίτητη για κάθε αλλαγή στάσης. 

 Η αλλαγή που απαιτείται δεν πρέπει να είναι τόσο μεγάλη ώστε οι 

εκπαιδευόμενοι να την απορρίψουν κατηγορηματικά επειδή απαιτεί 

ριζική αναθεώρηση σκέψης και συμπεριφοράς. 

 Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να αφήνονται ελεύθεροι να αντλούν τα δικά 

τους συμπεράσματα από το διδαχθέν εκπαιδευτικό υλικό και όχι να 

παροτρύνονται να αλλάξουν τις στάσεις και τις πρακτικές τους. 

 Το καινούριο εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να προέρχεται από πηγή που 

θεωρείται αξιόπιστη και ελκυστική. 

 Η μαθησιακή ομάδα των εκπαιδευομένων χρησιμοποιείται συχνά με 

επιτυχία για τη δημιουργία κλίματος, στο οποίο μπορούν να διεξαχθούν 

τέτοιες αλλαγές. Μια δημόσια έκθεση καινούριων στάσεων στηρίζει την 

προώθηση πιο μόνιμων αλλαγών.  

 Η εκπαιδευτική μέθοδος της ανάληψης ρόλων από τους 

εκπαιδευόμενους είναι χρήσιμη, καθώς μέσω αυτής οι εκπαιδευόμενοι 

παίρνουν τη θέση εκείνων που έχουν τις καινούριες επιθυμητές στάσεις.  

Ωστόσο, στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί και να επεξηγηθεί και η 

χρησιμότητα του μοντέλου της Γνωστικής Μαθητείας (Brown, Collins & Duguid, 

1989), όπου ένας αρχάριος, λιγότερο έμπειρος εκπαιδευόμενος με την υποστήριξη ενός 
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ειδήμονα (συνήθως του εκπαιδευτή) αποκτάει γνώσεις και δεξιότητες αναλαμβάνοντας 

όλο και περισσότερες ευθύνες ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα, ενώ και με την 

καθοδηγούμενη συμμετοχή του σε πραγματικές εργασίες ή δραστηριότητες, 

οικειοποιείται τη γνώση, τις δεξιότητες και τις αξίες σχετικά με την εκτέλεση αυτών, 

οπότε μπορεί και επικεντρώνεται σε γνωστικούς αντικειμενικούς στόχους. 

Τέλος, θα ήταν σημαντική παράβλεψη η μη αναφορά και στις Κοινότητες 

Πρακτικής (Lave & Wenger, 2005), όπου ομάδες ατόμων συνεργάζονται και 

μοιράζονται ιδέες για να βρουν λύσεις έχοντας κοινούς σκοπούς και η μάθηση 

επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεπίδρασης χωρίς να αποτελεί μια στατική διαδικασία 

αλλά μια διαρκή κατάσταση αλλαγών, οι οποίες οδηγούν στη διαμόρφωση της 

ταυτότητας των συμμετεχόντων, οι οποίοι είτε ως εκπαιδευτές είτε ως εκπαιδευόμενοι 

δράττουν την ευκαιρία να εξελιχθούν και να μάθουν αποκτώντας μαζί και την ιδιότητα 

του μέλους.   

Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα τα προαναφερθέντα, όπως χειρισμοί, 

αντιμετώπιση και αλλαγές απαιτούν συνεργατική και συλλογική δραστηριότητα. 

Επομένως, χρήζει επιτακτική η ανάγκη για παροχή υποστήριξης των Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων και των ενήλικων εκπαιδευομένων εκ μέρους της ηγεσίας και της διοίκησης 

μέσω (Bonwell & Eison, 1991): 

 Δημιουργίας ενός διερευνητικού κλίματος σχετικά με την τέχνη της 

εκπαίδευσης, καθώς η μάθηση της διδασκαλίας πρέπει να ενθαρρύνεται, 

να εκτιμάται και να αναλύεται. 

 Παροχής προς τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων σαφών και σταθερών 

πληροφοριών σχετικά με τις προσδοκίες που αφορούν τη διδασκαλία. 

 Ενθάρρυνσης εναλλακτικών μαθησιακών και εκπαιδευτικών μεθόδων 

και στρατηγικών που να καλύπτουν τις ανάγκες των διαφορετικών 

μοντέλων μάθησης των εκπαιδευομένων.  

 Δημιουργίας ενός υποστηρικτικού κλίματος που να επιτρέπει και να 

υποστηρίζει τη λήψη καινοτόμων αποφάσεων.  
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7. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

7.1.  Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων και του έργου τους. 

Ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να εφαρμόζεται η 

αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση είναι η βελτίωση της εκπαιδευτικής διεργασίας και 

των αποτελεσμάτων της (Thorne & Mackey, 2003). 

Αν και η αξιολόγηση εμπεριέχει κόστος, κυρίως σε χρόνο, ωστόσο προσφέρει 

πολλά και ξεκάθαρα οφέλη που το αντισταθμίζουν, όπως τα κάτωθι (Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων, 2010):  

 Βελτίωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

 Βελτίωση των εκπαιδευτών και των πρακτικών τους. 

 Καλύτερη επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών και κατάργηση όσων δεν 

οδηγούν στη μάθηση. 

 Καλύτερος συσχετισμός της εκπαίδευσης και της αυτοανάπτυξης. 

 Καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτών και του φορέα μέσα στον 

οποίο διεξάγεται η εκπαίδευση. 

 Καλύτερος συσχετισμός των στόχων της εκπαίδευσης και της κάλυψης 

αναγκών του φορέα μέσα στον οποίο διεξάγεται.  

 Απόδειξη της συνεισφοράς της εκπαίδευσης (Bramley, 2003).  

 

Οι κυριότεροι άξονες προς τους οποίους μπορεί να προσανατολιστεί η 

διεργασία της αξιολόγησης είναι οι τρεις ακόλουθοι (Εκπαιδευτικό Υλικό, 2010): 

1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

α) Ο σχεδιασμός του προγράμματος. 

β) Οι τεχνικές και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν.  

2.   Τα αποτελέσματα του προγράμματος: 

      α) Ανταπόκριση. 

      β) Μάθηση. 

      γ) Συμπεριφορά.  

3.   Τους εκπαιδευτές: 

      α) Οι γνώσεις τους. 

      β) Οι σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους και το μαθησιακό κλίμα. 

      Συγκεκριμένα ο τρίτος άξονας αφορά: 
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α) Τις γνώσεις των εκπαιδευτών για το γνωστικό αντικείμενο αλλά και την ικανότητά 

τους να τις μεταδίδουν με σαφήνεια και πρακτικότητα. Σημαντικό είναι να αξιολογείται 

κατά πόσο οι εκπαιδευτές έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν ποιες από τις γνώσεις 

χρειάζονται πραγματικά να μεταδοθούν στους εκπαιδευόμενους που απαρτίζουν την 

ομάδα τους. Αξιολογείται, επίσης, η ικανότητα των εκπαιδευτών να αναγνωρίζουν τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και να επιλέγουν, αναλόγως, τις γνώσεις 

εκείνες που χρειάζεται να μεταδοθούν ώστε να καλυφθούν οι εξειδικευμένες 

εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Επομένως, τα ενδεικτικά ερωτήματα που 

μπορούν να τεθούν είναι τα εξής: 

 Οι εκπαιδευτές γνωρίζουν σε βάθος το αντικείμενο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος; 

 Έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ως προς το διδακτικό αντικείμενο; 

 Είναι σε θέση να δώσουν ικανοποιητικές απαντήσεις στα σχετικά 

ερωτήματα των εκπαιδευομένων; 

 Γίνεται διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων κατά 

την εναρκτήρια συνάντηση; 

 Μπορούν να κατευθύνουν τους εκπαιδευόμενους σε πηγές γνώσεων για 

περαιτέρω διερεύνηση του εκπαιδευτικού αντικειμένου; 

β) Τις σχέσεις με τους εκπαιδευομένους και το γενικότερο μαθησιακό κλίμα που 

δημιουργούν. Στο σημείο αυτό, αξιολογείται κατά πόσο οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων 

διαμορφώνουν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος έναν 

αποτελεσματικό πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα στο οποίο μπορούν να 

αναπτυχθούν δημιουργικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευομένων, πρωτοβουλίες και 

θετικά συναισθήματα, όπως εμπιστοσύνη, αλληλοσεβασμός, συμμετοχικότητα και 

αλληλεγγύη. Ενδεικτικά ερωτήματα αξιολόγησης του αυτού κριτηρίου είναι τα 

παρακάτω: 

 Η οργάνωση της διδακτικής ενότητας διαθέτει σαφή και αποτελεσματική 

στρατηγική για την ενίσχυση της συμμετοχής, της συνεργασίας και της 

επικοινωνίας των εκπαιδευομένων; 

 Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται, εμπνέονται, υποστηρίζονται ώστε να 

συμμετέχουν ενεργά; 

 Είναι σεβαστές οι διαφορετικές εμπειρίες και απόψεις τους και 

αξιοποιούνται για τον εμπλουτισμό της συζήτησης; 
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 Οι ερωτήσεις που θέτουν οι εκπαιδευτές έχουν σαν αποτέλεσμα να 

ενισχύεται ο διάλογος, να οικοδομείται πνεύμα έρευνας και αναζήτησης και να 

παρακινούνται οι εκπαιδευμένοι ώστε να θέτουν και οι ίδιοι ερωτήματα;  

 Πώς αντιμετωπίζονται τα «λάθη», πώς εντοπίζονται τα αίτιά τους και πώς 

εφαρμόζονται οι στρατηγικές αξιοποίησης και διδακτικής εκμετάλλευσης; 

 Οι ρυθμοί μάθησης δραστηριοποιούν όλους τους εκπαιδευόμενους; 

 Εκδηλώνουν οι εκπαιδευόμενοι αυθόρμητο και πραγματικό ενδιαφέρον να 

αναλάβουν ατομικές ή συλλογικές εργασίες; 

 Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες χωρίς την άμεση καθοδήγηση των 

εκπαιδευτών (Μαυρογιώργος, 2006); 

 

 

 

7.2. Μέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων και του έργου τους.  

 Η αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων με στόχο την 

αυτοβελτίωση της συνολικότερης προσωπικότητάς τους αλλά και της 

επαγγελματοποίησής τους συνεπάγεται την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών που θα 

τους παρέχουν τη σχετική πληροφόρηση έτσι ώστε με την αξιοποίησή τους να 

οδηγηθούν στην ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και των στάσεών τους αλλά 

και στην ανάληψη της ευθύνης να συνεχίσουν να μαθαίνουν. Έτσι, η επιτυχία των 

εκπαιδευτών στην αυτοαξιολόγηση μπορεί να κριθεί από το κατά πόσο (Εκπαιδευτικό 

Υλικό, 2010): 

  Υιοθετούν μια αυτοκριτική διάθεση που χαρακτηρίζεται από σκέψεις, όπως 

μπορώ να καταφέρω περισσότερα από αυτά που ήδη έχω κατακτήσει, μπορώ να 

βελτιώσω τις διαπροσωπικές μου ικανότητες ζητώντας ανατροφοδότηση γι’ 

αυτές από άμεσους συνεργάτες μου. 

 Επαναξιολογούν καταστάσεις υιοθετώντας μια διαφορετική οπτική γωνία και 

προσπαθώντας να μπουν στη θέση εκείνων με τους οποίους συναλλάσσονται, 

όπως εκπαιδευόμενους, συναδέλφους και στελέχη. 
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 Σχεδιάζουν προγράμματα αξιολόγησης μέσα από τα οποία μπορούν να 

εμπνευστούν για να εφαρμόσουν σχετικά εργαλεία για την αξιολόγηση του 

παρεχόμενου εκπαιδευτικού τους έργου. 

 Εμπλέκονται σε μια συνεχή διαδικασία ανανέωσης αλλά και απόκτησης νέων 

γνώσεων, δεξιοτήτων και πιστεύω, τα οποία επιδρούν αποτελεσματικότερα στην 

ορθή λειτουργία του ρόλου των εκπαιδευτών. 

Οι εκπαιδευτές, που αξιολογούν τη δουλειά και την προσφορά τους, ερευνούν 

την αποτελεσματικότητά τους, αν, δηλαδή, οι στόχοι που έθεσαν είναι οι σωστοί, στο 

κατάλληλο επίπεδο και, φυσικά, αν επιτυγχάνονται. Χρειάζεται, βέβαια, να αξιολογούν 

και την πρόοδο, να συνδυάζουν τις προθέσεις (στόχους) με τα εξαγόμενα (τα 

αποτελέσματα της διδακτικής-μαθησιακής διεργασίας), να αποτιμούν την αλλαγή, να 

εκτιμούν τις προσπάθειες, να εντοπίζουν τις καινούριες ανάγκες και να προσμετρούν τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία.  

Στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα παρουσιάζεται ο άξονας αξιολόγησης των 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων, τα αντικείμενα αξιολόγησης και τα καταλληλότερα μέσα με τη 

χρονική περίοδο κατά την οποία προτείνεται να εφαρμοστούν (Εκπαιδευτικό Υλικό, 

2010): 
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ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΕΣΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Εκπαιδευτές 

Ενηλίκων 

   

α) Οι γνώσεις 

τους, οι 

ικανότητες, οι 

ικανότητές τους 

να αναγνωρίζουν 

τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των 

εκπαιδευομένων, 

να μεταδίδουν με 

σαφήνεια και 

πρακτικότητα τις 

σχετικές γνώσεις 

και να καλύπτουν 

τις εξειδικευμένες 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες.  

 Γνώση 

αντικειμένου  

 Προετοιμασία  

 Γνώσεις των 

αρχών 

Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων 

 Εντοπισμός 

εκπαιδευτικών 

αναγκών 

 Ερωτηματολόγιο/ 

έντυπο 

αξιολόγησης 

εκπαιδευτικού 

προγράμματος 

 Παρατήρηση 

Διδασκαλίας 

 Μαγνητοφώνηση 

εκπαιδευτικής 

συνάντησης 

 Βιντεοσκόπηση 

εκπαιδευτικής 

συνάντησης 

 Κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος  

 Στη λήξη του 

προγράμματος  

β) οι σχέσεις με 

τους 

εκπαιδευομένους 

και το μαθησιακό 

κλίμα  

 Διαμόρφωση 

θετικού 

κλίματος 

 Ανάπτυξη 

επικοινωνίας 

 Δημιουργική 

αλληλεπίδραση 

 Ερωτηματολόγιο/ 

έντυπο 

αξιολόγησης 

εκπαιδευτικού 

προγράμματος 

 Παρατήρηση 

Διδασκαλίας 

 Μαγνητοφώνηση 

εκπαιδευτικής 

συνάντησης 

 Βιντεοσκόπηση 

εκπαιδευτικής 

συνάντησης 

 Κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος  

 Στη λήξη του 

προγράμματος 

 

Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων μπορούν να συλλέξουν δεδομένα για την εφαρμογή 

του ρόλου που έχουν αναλάβει από διάφορες πηγές και κυρίως μέσα από τη χρήση των 

εργαλείων και των μέσω αξιολόγησης που παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα. 

Παράλληλα, όμως, μπορούν να προβούν και στις εξής ενέργειες (Εκπαιδευτικό Υλικό, 

2010):  

 Να ζητήσουν άμεση ανατροφοδότηση από συναδέλφους τους, οι οποίοι 

μπορούν να τους παρατηρήσουν κατά την διάρκεια της διδασκαλίας τους 
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και με ειδικά σχεδιασμένο έντυπο παρατήρησης να αξιολογήσουν την 

εκπαιδευτική τους πρακτική. 

 Να παρακολουθήσουν οι ίδιοι άλλους εκπαιδευτές, τους οποίους 

θεωρούν πολύ καλούς στο έργο τους και να εντοπίσουν τα στοιχεία 

εκείνα που τους διακρίνουν και τους κάνουν να ξεχωρίζουν.  

 Να παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών. 

 Να δημιουργήσουν ένα προσωπικό κατάλογο με τις ικανότητες που 

πρέπει να αναπτύξουν και για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο να 

αυτοαξιολογούνται σε αυτές ύστερα από κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

που τελειώνει. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατόν να διαφανεί η 

εξελικτική τους πορεία, η πρόοδος της προσπάθειάς τους και η βελτίωση 

του εκπαιδευτικού τους έργου. 

 Να μελετούν σχετική βιβλιογραφία.  

Αυτά όλα, βέβαια, δεν είναι παρά μόνο ενδεικτικές πρακτικές για το πώς οι 

Εκπαιδευτές Ενηλίκων, οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με την αυτοαξιολόγησή τους 

μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Η λίστα με ιδέες για αυτοβελτίωση και 

αυτοαξιολόγηση μπορεί να είναι μακρά, ωστόσο ο κάθε εκπαιδευτής που υπηρετεί 

συνειδητά τις αρχές και τις αξίες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων οφείλει να αναζητά και να 

βρίσκει τους δικούς του προσωπικούς τρόπους, που θα τον βοηθήσουν στην αέναη 

αυτή προσπάθεια.  
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8. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

8.1. Διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας  

 Η επαφή με τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων διαφόρων ειδικοτήτων του Κέντρου 

Διά Βίου Μάθησης Σερρών και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από αυτούς έγινε 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από 11-

04-2014 έως και 05-05-2014.  

Αφού, λοιπόν, έγινε η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων, τα δεδομένα 

κωδικοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν σε στατιστική επεξεργασία από το στατιστικό 

πακέτο SPSS. Η παρουσίαση αυτών περιλαμβάνει πίνακες και γραφικές παραστάσεις.   

Επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα, καθώς στηρίζεται σε πιο αξιόπιστες στατιστικές 

και αριθμητικές μετρήσεις του συνολικού αριθμού του δείγματος. Ωστόσο, για τις 

τελευταίες δηλώσεις (24-28) του ερευνητικού εργαλείου, οι οποίες έχουν μορφή 

ανοιχτού τύπου, συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν οι απαντήσεις των εκπαιδευτών, εν 

συνεχεία κατηγοριοποιήθηκαν και μέσω αυτής της μεθόδου προέκυψαν και τα ποσοστά 

της κάθε απάντησης.  

 

 

8.2. Μέσα συλλογής δεδομένων  

 Τα ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν με ένα αυτοσχέδια δομημένο 

ερωτηματολόγιο, το οποίο κατασκευάστηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες της έρευνας 

και αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Ο λόγος επιλογής του 

συγκεκριμένου εργαλείου είναι ότι προσέφερε μια όσο το δυνατόν σαφέστερη εικόνα 

σχετικά με το σύνολο των ερωτηθέντων. Η απόφασή μου να συμπεριλάβω στο 

ερωτηματολόγιο ερωτήσεις κλειστού τύπου πλην των πέντε τελευταίων σχετίζεται με το 

γεγονός ότι η χρήση του από τους συμμετέχοντες θα συνέβαλε στην πιο ευχάριστη 

συμπλήρωσή του. Από την άλλη πάλι, θεώρησα σωστό να συμπεριληφθούν και οι 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου προκειμένου να υπάρξει μια πιο βαθιά αντίληψη για τον 

συμμετέχοντα (Παρασκευόπουλος, 1993).    

 Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε μία εισαγωγική επιστολή στην οποία 

αναφερόταν ο σκοπός της έρευνας, η διασφάλιση της ανωνυμίας και ότι τα δεδομένα 

που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία της 
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συγκεκριμένης έρευνας. Επιπλέον, υπογραμμιζόταν πως η συμμετοχή τους θα ήταν 

ιδιαιτέρως χρήσιμη για την ανάδειξη μιας διαφορετικής πτυχής του ρόλου και του 

παρεχόμενου εκπαιδευτικού τους έργου. 

Τέλος, ο βασικός κορμός του ερωτηματολογίου ήταν δομημένος από θεματικά 

μέρη, όπου οι ερωτήσεις κλειστού τύπου απαντήθηκαν βάσει της κλίμακας Likert (1 

έως 5) ενώ οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου αποσκοπώντας σε μεγαλύτερη ευελιξία και 

ελευθερία των ερωτηθέντων χωρίς να κατευθύνονται από προκαθορισμένες απαντήσεις 

μπορούσαν να απαντηθούν κατά βούληση των συμμετεχόντων. Ο λόγος που 

επιλέχθηκαν αυτές οι ερωτήσεις για το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αφορούσε τη 

βιβλιογραφική μελέτη γύρω από το θέμα του ρόλου και των εφοδίων που πρέπει να 

διαθέτουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών, καθώς 

και των ποικίλων παραγόντων που τους επηρεάζουν ώστε να μπορούν να 

ανταποκριθούν στοχευμένα αλλά και συγχρόνως πολύπλευρα στις απαιτήσεις του 

εκπαιδευτικού τους έργου. 

 

 

8.3. Δείγμα  

Στην παρούσα έρευνα, η δειγματοληψία υπήρξε στοχευμένη. Έτσι, το δείγμα 

της αποτέλεσαν 35 Εκπαιδευτές Ενηλίκων διαφόρων ειδικοτήτων που διδάσκουν ή 

δίδαξαν σε τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών, τα οποία 

υλοποιήθηκαν ή και συνεχίζουν να υλοποιούνται γεωγραφικά στην ευρύτερη περιοχή 

του Δήμου Σερρών.  

Από αυτήν τη μικρή ομάδα πληθυσμού συλλέχτηκαν πληροφορίες έτσι, ώστε η 

γνώση που θα αποκομιστεί να είναι αντιπροσωπευτική του συνολικού μελετώμενου 

πληθυσμού (Cohen, Manion, Morrison, 2000).  

Σημειωτέον ότι το δείγμα υπήρξε μικρό λόγω του ότι υπάρχει γεωγραφικός 

περιορισμός και του ότι η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε βάσει των ανωτέρω 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους.  
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8.4. Παραδοχές  

             Είναι αναμενόμενο ότι ο ρόλος των Εκπαιδευτών Ενηλίκων με τα όποια εφόδια 

είναι οπλισμένος και περιβαλλόμενος αλλά και με τους όποιους παράγοντες 

επηρεάζουν αυτόν και το προσφερόμενο εκπαιδευτικό έργο έτσι, όπως ορίζονται στην 

παρούσα έρευνα, δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθούν από όλους τους συμμετέχοντες σε 

αυτή και ίσως να μην υπάρχει μία ξεκάθαρη εικόνα συλλογής δεδομένων. Η χρήση 

αποκλειστικά του ερωτηματολογίου, πιθανόν δεν έδωσε την ευκαιρία για μια 

λεπτομερή και εις βάθος διερεύνηση, ούτε αποφεύχθηκαν οι κρίσεις a priori 

(Ιωσηφίδης, 2003).  

Αντιθέτως, η χρήση και της ποιοτικής έρευνας συγχρόνως μέσω της 

συνέντευξης των συμμετεχόντων θα βοηθούσε σε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του 

αποτελέσματος.   

Αν, όμως, αυτή η έρευνα κατόρθωνε να καλύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

δειγματικό φάσμα θα ευστοχήσει και ο ισχυρισμός ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων του 

Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα ενός 

ιδανικά πλασμένου εκπαιδευτικού χώρου, απαλλαγμένου από προκαταλήψεις και 

προσανατολισμένου σε ιδέες και αξίες, όπως ο αλτρουισμός, η αλληλοκατανόηση, η 

αποδοχή, ο αλληλοσεβασμός, η αλληλεγγύη και η ισοτιμία. Λόγω, όμως, του ότι το 

δειγματικό φάσμα υπήρξε περιορισμένο, υπάρχει η ελπίδα ότι η παρούσα έρευνα θα 

αποτελέσει την αφετηρία προκειμένου να διεξαχθούν στο μέλλον και άλλες έρευνες 

που θα επιβεβαιώνουν και κυρίως θα συμπληρώνουν τα πορίσματα της παρούσας.    

 

 

8.5. Στατιστικές Τεχνικές 

 Τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν σε στατιστική επεξεργασία από 

το στατιστικό πακέτο SPSS, καθώς και με ποσοστά ανά απάντηση στις τελευταίες πέντε 

ερωτήσεις-δηλώσεις ανοιχτού τύπου περιλαμβάνοντας στην παρουσίασή τους πίνακες 

αλλά και γραφικές παραστάσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Επιλέχθηκε, δηλαδή, η 

ποσοτική έρευνα πέραν των τελευταίων πέντε ερωτήσεων-δηλώσεων του ερευνητικού 

εργαλείου, στις οποίες έγινε ένα μέρος ποιοτικής ανάλυσης ακολουθώντας διαδοχικά τα 

εξής βασικά βήματα: ακριβής καταγραφή των απαντήσεων, κωδικοποίηση αυτών, 

εντοπισμός κοινών θεματικών ενοτήτων, διάκριση κατηγοριών και υποκατηγοριών, 

ανάλυση του υλικού, όπως επίσης και παρουσίαση αυτού με ποσοστά.  
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8.6. Παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων  

             Για τις αναλύσεις των δεδομένων, οι οποίες προέρχονται από τις απαντήσεις 

των τριανταπέντε (35) συμμετεχόντων Εκπαιδευτών Ενηλίκων διαφόρων 

κατευθύνσεων και ειδικοτήτων σε τμήματα μάθησης ενήλικων εκπαιδευομένων του 

Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών σε συγκεκριμένα δομημένο ερωτηματολόγιο, το 

οποίο αποτέλεσε και το βασικό εργαλείο της έρευνας,  χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά 

το στατιστικό πακέτο SPSS. Τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν σε 

στατιστική επεξεργασία από το εν λόγω πακέτο με ποσοστά ανά δήλωση/ερώτηση από 

την ένα (1) έως και την είκοσι τρία (23). Οι υπόλοιπες δηλώσεις/ερωτήσεις από την 

είκοσι τέσσερα (24) έως και την είκοσι οχτώ (28) καθ’ ότι ανοιχτού τύπου δεν 

υποβλήθηκαν σε στατιστική επεξεργασία, ωστόσο, μεταφέρονται, αναλύονται και 

παρουσιάζονται και αυτές παρακάτω: 

             Ξεκινώντας πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, η πλειοψηφία των Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών κυμαίνεται μεταξύ 31-40 ετών 

(68,6%), ακολουθούν οι νεότεροι έως 30 ετών (20%) ενώ η μειοψηφία μεταξύ 41-50 

ετών ισορροπεί στο 11,4%.  

Πίνακας 1:  

 

 

 

 

 

  

 

Αναφορικά με το φύλο η πλειοψηφία αποτελείται από γυναίκες, σχεδόν τα 2/3 

(74,3) ενώ οι άντρες καταλαμβάνουν το 1/3 (25,7%). 

 

 

 

Ηλικία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid έως 30 7 20,0 20,0 20,0 

31-40 24 68,6 68,6 88,6 

41-50 4 11,4 11,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Πίνακας 2: 

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρας 9 25,7 25,7 25,7 

Γυναίκα 26 74,3 74,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

Σχετικά με το επίπεδο μόρφωσης, σχεδόν οι μισοί είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 

διπλώματος (45,7%) ενώ κανένας δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.   

Πίνακας 3: 

Μορφωτικό επίπεδο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Τριτοβάθμια εκπαίδευση 19 54,3 54,3 54,3 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών 
16 45,7 45,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 Η επιμόρφωση των περισσοτέρων σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων κυμαίνεται 

ως 50 ώρες (48,6%), δηλαδή στο ελάχιστο, ενώ οι λιγότεροι παρουσιάζουν τη μέγιστη 

επιμόρφωση πάνω από 300 ώρες (11,4%). Ανάμεσα στις 51-300 ώρες επιμόρφωσης 

κυμαίνονται οι υπόλοιποι, σχεδόν κάτω από τους μισούς (22,9%+17,1% =40%).  

Πίνακας 4: 

Ώρες επιμόρφωσης σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-50 17 48,6 48,6 48,6 

51-150 8 22,9 22,9 71,4 

151-300 6 17,1 17,1 88,6 

πάνω από 300 ώρες 4 11,4 11,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Στα πλαίσια της ευρύτερης διδακτικής εμπειρίας, η πλειοψηφία παρουσιάζει 

διδακτική εμπειρία ως 5 έτη (45,7%), σχεδόν το 1/3 6-10 έτη (34,3%) και οι λιγότεροι 

πάνω από 10 έτη (20%)  

Πίνακας 5: 

Διδακτική εμπειρία (γενικώς) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-5 έτη 16 45,7 45,7 45,7 

6-10 έτη 12 34,3 34,3 80,0 

πάνω από 10 έτη 7 20,0 20,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 Εστιάζοντας στη διδακτική εμπειρία σε ενήλικες εκπαιδευομένους, σχεδόν τα ¾ 

του συνόλου έχει διδάξει 1-5 έτη (74,3%), ελάχιστοι πάνω από 10 έτη (8,6%) και λίγοι 

6-10 έτη (17,1%).  

 

Πίνακας 6: 

Διδακτική εμπειρία (ενήλικες) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-5 έτη 26 74,3 74,3 74,3 

6-10 έτη 6 17,1 17,1 91,4 

πάνω από 10 έτη 3 8,6 8,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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 Φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ερώτηση 7) 

 Σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) έχει διδάξει η πλειοψηφία 

(57,1%). 

Πίνακας 7: 

ΙΕΚ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν επιλέχθηκε 15 42,9 42,9 42,9 

Επιλέχθηκε 20 57,1 57,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 Σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) σχεδόν κάτω από το ¼ του 

συνόλου (22,9%). 

Πίνακας 8: 

ΚΕΚ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν επιλέχθηκε 27 77,1 77,1 77,1 

Επιλέχθηκε 8 22,9 22,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

  

Σε Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) πάνω από τους μισούς (51,4%). 

Πίνακας 9: 

ΚΕΕ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν επιλέχθηκε 17 48,6 48,6 48,6 

Επιλέχθηκε 18 51,4 51,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 

 Σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) οι περισσότεροι δεν έχουν διδακτική 

εμπειρία (82,9%) παρά μόνο λίγοι (17,1%).  
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Πίνακας 10: 

ΣΔΕ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν επιλέχθηκε 29 82,9 82,9 82,9 

Επιλέχθηκε 6 17,1 17,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 Σε Σχολές Γονέων πέραν ελαχίστου ποσοστού (2,9%) η συντριπτική πλειοψηφία 

δεν έχει διδακτική εμπειρία (97,1%). 

Πίνακας 11: 

                                                              Σχολές Γονέων 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν επιλέχθηκε 34 97,1 97,1 97,1 

Επιλέχθηκε 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

  

Στο πρόγραμμα Εκπαίδευση των Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την 

ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό «Οδυσσέας» η πλειοψηφία δεν έχει 

διδακτική εμπειρία (97,1%). 

Πίνακας 12: 

Οδυσσέας 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν επιλέχθηκε 34 97,1 97,1 97,1 

Επιλέχθηκε 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

  

Στο πρόγραμμα Εκπαίδευση Αγροτών «Ησίοδος» και πάλι η πλειοψηφία δεν 

παρουσιάζει διδακτική εμπειρία (88,6%) πέραν λίγων εξαιρέσεων σε μικρό ποσοστό 

(11,4%). 
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Πίνακας 13: 

Ησίοδος 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν επιλέχθηκε 31 88,6 88,6 88,6 

Επιλέχθηκε 4 11,4 11,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 Στο Πρόγραμμα Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων 

στις Νέες Τεχνολογίες «Ήρων» μόνο ένα μικρό ποσοστό (8,6%) παρουσιάζει διδακτική 

εμπειρία ενώ η πλειοψηφία (91,4%) όχι.  

Πίνακας 14: 

Ήρων 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν επιλέχθηκε 32 91,4 91,4 91,4 

Επιλέχθηκε 3 8,6 8,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 Σημειωτέον ότι στην αυτή δήλωση (7), η επιλογή (ι) δε συμπληρώθηκε από 

κανένα συμμετέχοντα.  

  

 

 

 

           Θεματικά Πεδία (ερώτηση 8) 

 Ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό, σχεδόν το ¼ του συνόλου (25,7%) ανήκει σε 

γνωστικά αντικείμενα Γλώσσας και Επικοινωνίας. 

Πίνακας 15: 

Γλώσσα και Επικοινωνία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν επιλέχθηκε 26 74,3 74,3 74,3 

Επιλέχθηκε 9 25,7 25,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Μικρό ποσοστό του συνόλου (5,7%) παρουσιάζεται σε γνωστικά αντικείμενα 

Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Δράσεων. 

Πίνακας 16: 

Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν επιλέχθηκε 33 94,3 94,3 94,3 

Επιλέχθηκε 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου (34,3%) παρουσιάζεται σε γνωστικά 

αντικείμενα Νέων Τεχνολογιών.  

Πίνακας 17: 

Νέες Τεχνολογίες 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν επιλέχθηκε 23 65,7 65,7 65,7 

Επιλέχθηκε 12 34,3 34,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

Αξιόλογο ποσοστό του συνόλου (14,3%) εμφανίζεται και σε γνωστικά 

αντικείμενα Οικονομίας- Επιχειρηματικότητας.  

Πίνακας 18: 

Οικονομία- Επιχειρηματικότητα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν επιλέχθηκε 30 85,7 85,7 85,7 

Επιλέχθηκε 5 14,3 14,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 Σχετικά μικρό ποσοστό του συνόλου (11,4%) εμφανίζεται σε γνωστικά 

αντικείμενα Ποιότητα Ζωής –Περιβάλλοντος. 
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Πίνακας 19: 

Ποιότητα Ζωής –Περιβάλλον 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν επιλέχθηκε 31 88,6 88,6 88,6 

Επιλέχθηκε 4 11,4 11,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 Μικρό ποσοστό του συνόλου (8,6%) παρουσιάζεται σε γνωστικά αντικείμενα 

Πολιτισμού και Τέχνης. 

Πίνακας 20:  

Πολιτισμός και Τέχνη 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν επιλέχθηκε 32 91,4 91,4 91,4 

Επιλέχθηκε 3 8,6 8,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 Σχετικά μικρό ποσοστό του συνόλου (11,4%) εμφανίζεται σε γνωστικά 

αντικείμενα προγραμμάτων για Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες. 

Πίνακας  21: 

Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν επιλέχθηκε 31 88,6 88,6 88,6 

Επιλέχθηκε 4 11,4 11,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

             Θέματα Οργάνωσης  (δηλώσεις 9-11) 

 Η πλειοψηφία (34,3%), θεωρεί την καταλληλότητα του χώρου διεξαγωγής των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως καλή ένα ποσοστό 28,6% ως μέτρια, ένα ποσοστό, 

επίσης, 28,6% από πολύ καλή έως άριστη (14,3%+14,3% = 28,6%) ενώ η μειοψηφία 

(8,6%) την κρίνει ως ακατάλληλη.  
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Πίνακας 22: 

Η καταλληλότητα του χώρου διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ελάχιστος/η/ο 3 8,6 8,6 8,6 

Μέτριος/α/ο 10 28,6 28,6 37,1 

Καλός/η/ο 12 34,3 34,3 71,4 

Πολύ καλός/η/ο 5 14,3 14,3 85,7 

Άριστος/η/ο 5 14,3 14,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτές (25,7%) κρίνουν την πληρότητα του 

οπτικοακουστικού εξοπλισμού ως καλή, ακολουθεί ποσοστό 22,9% που τη θεωρεί 

μέτρια και ένα 20% την κρίνει ως ελάχιστη. Από πολύ καλή ως άριστη τη βαθμολογεί 

το 31,4% (17,1%+14,3%). 

Πίνακας 23: 

Ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για την καλύτερη διεξαγωγή 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ελάχιστος/η/ο 7 20,0 20,0 20,0 

Μέτριος/α/ο 8 22,9 22,9 42,9 

Καλός/η/ο 9 25,7 25,7 68,6 

Πολύ καλός/η/ο 6 17,1 17,1 85,7 

Άριστος/η/ο 5 14,3 14,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 Η πλειοψηφία (51,4%) των εκπαιδευτών εκτιμάει ότι ο αριθμός των 

εκπαιδευομένων εξυπηρετεί τη διεξαγωγή και υλοποίηση των στόχων των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε πολύ καλό βαθμό, το 28,6% σε άριστο, το 14,3% σε 

καλό και το 5,7% σε μέτριο ενώ κανένας δεν απάντησε ότι εξυπηρετεί ελάχιστα.  
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Πίνακας 24: 

Ο αριθμός των εκπαιδευομένων εξυπηρετεί τη διεξαγωγή και υλοποίηση των 

στόχων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μέτριος/α/ο 2 5,7 5,7 5,7 

Καλός/η/ο 5 14,3 14,3 20,0 

Πολύ καλός/η/ο 18 51,4 51,4 71,4 

Άριστος/η/ο 10 28,6 28,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

                Στελέχη Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών (δηλώσεις 12-13) 

 Η πλειοψηφία (60%) των εκπαιδευτών υποστηρίζει τη σημαντικότητα του 

ρόλου των στελεχών του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών για την υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως άριστη, το 34,3% ως πολύ καλή και μόνο το 5,7% ως 

καλή ενώ κανένας δεν απάντησε ότι την κρίνει από ελάχιστη έως μέτρια.  

Πίνακας 25: 

Η σημαντικότητα του ρόλου των στελεχών του Κ.Δ.Β.Μ. Σερρών για την υλοποίηση 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καλός/η/ο 2 5,7 5,7 5,7 

Πολύ καλός/η/ο 12 34,3 34,3 40,0 

Άριστος/η/ο 21 60,0 60,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

  

Σχεδόν τα 2/3 (74,3%) του συνόλου των εκπαιδευτών αξιολογούν το βαθμό 

ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας με τα στελέχη του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

Σερρών ως προς την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως 

άριστο, το 20% του συνόλου ως πολύ καλό, το 2,9% καλό, ως ελάχιστο το 2,9% ενώ 

κανένας δεν απάντησε ότι τον κρίνει μέτριο. 
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Πίνακας 26: 

Ο βαθμός ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας με τα στελέχη του Κ.Δ.Β.Μ. Σερρών ως 

προς την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ελάχιστος/η/ο 1 2,9 2,9 2,9 

Καλός/η/ο 1 2,9 2,9 5,7 

Πολύ καλός/η/ο 7 20,0 20,0 25,7 

Άριστος/η/ο 26 74,3 74,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 

  Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (δηλώσεις 14-18)  

 Η πλειοψηφία (45,7%) θεωρεί την προσαρμογή των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στις ανάγκες των εκπαιδευομένων πολύ καλή, το 28,6% καλή και το 

17,1% άριστη ενώ η μειοψηφία σε ποσοστό 8,6% (5,7%+2,9%) από ελάχιστη έως 

μέτρια. 

Πίνακας 27: 

Η προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις ανάγκες των 

εκπαιδευομένων 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ελάχιστος/η/ο 2 5,7 5,7 5,7 

Μέτριος/α/ο 1 2,9 2,9 8,6 

Καλός/η/ο 10 28,6 28,6 37,1 

Πολύ καλός/η/ο 16 45,7 45,7 82,9 

Άριστος/η/ο 6 17,1 17,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 Οι πιο πολλοί από τους εκπαιδευτές (37,1%) χαρακτηρίζουν τη χρησιμότητα 

του εκπαιδευτικού υλικού ως καλή, επίσης το 37,1% (25,7%+11,4%) από πολύ καλή ως 

άριστη ενώ το 25,7% (5,7%+20,0%) από ελάχιστη ως μέτρια. 
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Πίνακας 28: 

Η χρησιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ελάχιστος/η/ο 2 5,7 5,7 5,7 

Μέτριος/α/ο 7 20,0 20,0 25,7 

Καλός/η/ο 13 37,1 37,1 62,9 

Πολύ καλός/η/ο 9 25,7 25,7 88,6 

Άριστος/η/ο 4 11,4 11,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 Σχεδόν το μισό του συνόλου (48,6%) βαθμολογεί τον εμπλουτισμό των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως πολύ καλό, το 28,6% ως καλό, το 11,4% ως άριστο, 

όπως και το 11,4% από ελάχιστο ως μέτριο. 

Πίνακας 29: 

Ο βαθμός εμπλουτισμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ελάχιστος/η/ο 2 5,7 5,7 5,7 

Μέτριος/α/ο 2 5,7 5,7 11,4 

Καλός/η/ο 10 28,6 28,6 40,0 

Πολύ καλός/η/ο 17 48,6 48,6 88,6 

Άριστος/η/ο 4 11,4 11,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτών (48,6%) επιθυμεί τη συνέχιση της διδασκαλίας 

της σε ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα σε άριστο, το 37,1% σε πολύ καλό και το 

24,3% σε καλό βαθμό ενώ κανένας δε σημείωσε σε ελάχιστο ή μέτριο βαθμό. 

Πίνακας 30: 

Η συνέχιση της διδασκαλίας σας σε ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καλός/η/ο 5 14,3 14,3 14,3 

Πολύ καλός/η/ο 13 37,1 37,1 51,4 

Άριστος/η/ο 17 48,6 48,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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 Οι περισσότεροι εκπαιδευτές (57,1%) επιθυμούν τη συνέχιση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων προβάλλοντας την πρότασή τους με άριστα, ακολουθεί 

το 31,4% με πολύ καλά, το 2,9% με καλά, επίσης το 2,9% με μέτρια και το 5,7% με 

ελάχιστα.   

Πίνακας 31: 

Η πρότασή σας για συνέχιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ελάχιστος/η/ο 2 5,7 5,7 5,7 

Μέτριος/α/ο 1 2,9 2,9 8,6 

Καλός/η/ο 1 2,9 2,9 11,4 

Πολύ καλός/η/ο 11 31,4 31,4 42,9 

Άριστος/η/ο 20 57,1 57,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 

              Εκπαιδευόμενοι (δηλώσεις 19-21) 

 Οι εκπαιδευτές στην πλειοψηφία τους (62,9%) κρίνουν ως άριστο το ενδιαφέρον 

των εκπαιδευόμενων για τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, ποσοστό 34,3% το 

κρίνει ως πολύ καλό, ποσοστό μόνο 2,9% ως καλό ενώ κανένα ποσοστό δεν το κρίνει 

ούτε ως μέτριο ούτε ως ελάχιστο. 

Πίνακας 32: 

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καλός/η/ο 1 2,9 2,9 2,9 

Πολύ καλός/η/ο 12 34,3 34,3 37,1 

Άριστος/η/ο 22 62,9 62,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

  

 Το 48,6% των εκπαιδευτών αξιολογεί ως πολύ καλή τη δεκτικότητα των 

εκπαιδευομένων απέναντι στη θεματολογία, τις πρακτικές και τις μεθόδους των 
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εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το 40% ως άριστη, μόνο το 11,4% ως καλή ενώ κανένα 

ποσοστό δεν την αξιολογεί ούτε ως μέτρια ούτε ως ελάχιστη. 

Πίνακας 33: 

Η δεκτικότητα των εκπαιδευομένων απέναντι στη θεματολογία, τις πρακτικές και τις 

μεθόδους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καλός/η/ο 4 11,4 11,4 11,4 

Πολύ καλός/η/ο 17 48,6 48,6 60,0 

Άριστος/η/ο 14 40,0 40,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτές (28,6%) πιστεύουν ότι η χρονική διάρκεια των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι πολύ καλή, ποσοστό 22,9% τη  θεωρεί άριστη ενώ 

ίδιο ακριβώς ποσοστό  22,9% τη θεωρεί μέτρια. Καλή τη θεωρεί το 17,1% ενώ 

ελάχιστη το 8,6%.  

Πίνακας 34: 

Η χρονική διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ελάχιστος/η/ο 3 8,6 8,6 8,6 

Μέτριος/α/ο 8 22,9 22,9 31,4 

Καλός/η/ο 6 17,1 17,1 48,6 

Πολύ καλός/η/ο 10 28,6 28,6 77,1 

Άριστος/η/ο 8 22,9 22,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 

   Εκπαιδευτές (δηλώσεις 22-23)  

 

 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτών (51,4%) εκτιμάει ότι προσαρμόζει τις μεθόδους 

διδασκαλίας στις απαιτήσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε καλό βαθμό, το 40% σε 

άριστο, το 5,7% σε καλό ενώ μικρό ποσοστό (2,9%) σε ελάχιστο. 
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Πίνακας 35: 

Η προσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας στις απαιτήσεις της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ελάχιστος/η/ο 1 2,9 2,9 2,9 

Καλός/η/ο 2 5,7 5,7 8,6 

Πολύ καλός/η/ο 18 51,4 51,4 60,0 

Άριστος/η/ο 14 40,0 40,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτές (42,9%) κρίνουν την αναγκαιότητα 

ενίσχυσης και εμπλουτισμού των επιμορφωτικών τους αναγκών σε άριστη κλίμακα, το 

34,3% σε πολύ καλή, το 11,4% σε μέτρια, το 5,7% σε καλή και σε ελάχιστη, επίσης, το 

5,7%. 

Πίνακας 36: 

Η αναγκαιότητα ενίσχυσης και εμπλουτισμού των επιμορφωτικών  σας αναγκών. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ελάχιστος/η/ο 2 5,7 5,7 5,7 

Μέτριος/α/ο 4 11,4 11,4 17,1 

Καλός/η/ο 2 5,7 5,7 22,8 

Πολύ καλός/η/ο 12 34,3 34,3 57,1 

Άριστος/η/ο 15 42,9 42,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

           

               Ακολουθεί η μεταφορά και παρουσίαση σε πίνακες των απαντήσεων, καθώς 

επίσης και η ανάλυση αυτών στις δηλώσεις ανοιχτού τύπου (24-28), στις οποίες οι 35 

συμμετέχοντες στην έρευνα Εκπαιδευτές Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης. 

Σερρών κλήθηκαν να απαντήσουν: 
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Πίνακας 37: Λόγοι συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα 

Απαντήσεις Αριθμός απαντήσεων στο 

σύνολο των 

συμμετεχόντων 

Ποσοστά 

Οικονομικοί λόγοι. 14/35 40,6% 

Ιδιαιτερότητα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων 

12/35 34,8% 

Διδακτική εμπειρία 11/35 31,9% 

Διδασκαλία στο γνωστικό 

μου αντικείμενο 

9/35 26,1% 

Μετάδοση γνώσεων 7/35 20,3% 

Προϋπηρεσία 6/35 17,4% 

Επαφή με πολίτες- γνωριμίες 4/35 11,6% 

Προσωπική βελτίωση 3/35 8,7% 

Εργασία  2/35 5,8% 

  

            Το 40,6% των εκπαιδευτών συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα για 

οικονομικούς λόγους, το 34,8% λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, το 31,9% για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας, το 26,1% γιατί διδάσκει το 

γνωστικό αντικείμενο, το οποίο σπούδασε, το 20,3% χάριν της αγάπης για μετάδοση 

γνώσεων, το 17,4% για απόκτηση προϋπηρεσίας, το 11,6% για να έρχεται σε επαφή και 

να γνωρίζει νέους ανθρώπους, το 8,7% για αυτοβελτίωση και το 5,8% για να έχει 

εργασία.  
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Πίνακας 38: Προβλήματα κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

Απαντήσεις Αριθμός απαντήσεων στο 

σύνολο των 

συμμετεχόντων 

Ποσοστά 

Έλλειψη οπτικοακουστικού 

εξοπλισμού- Υλικοτεχνική 

υποδομή 

12/35 34,8% 

Ανομοιογένεια 

εκπαιδευομένων (επίπεδο, 

γνώσεις, ανάγκες, 

προσδοκίες) 

9/35 26,1% 

Έλλειψη εκπαιδευτικού 

υλικού 

6/35 17,4% 

Μη καταλληλότητα χώρου 4/35 11,6% 

Διαρροή εκπαιδευομένων 4/35 11,6% 

Μικρή διάρκεια 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

2/35   5,8% 

Μεγάλος αριθμός 

εκπαιδευομένων 

1/35 2,9% 

Αμφισβήτηση - αρνητικές 

αντιδράσεις 

εκπαιδευομένων.(ωρολόγιο 

πρόγραμμα, χώρος, μέσα) 

1/35 2,9% 

Αδυναμία πρακτικής 

εξάσκησης 

1/35 2,9% 

    

       Τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετίζονται με την έλλειψη οπτικοακουστικού 

εξοπλισμού και υλικοτεχνικής υποδομής σύμφωνα με το 34,8%, με την ανομοιογένεια 

των εκπαιδευομένων κατά το 26,1%, με την έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού κατά το 

17,4%, με την καταλληλότητα χώρου σύμφωνα με το 11,6%, με τη διαρροή 

εκπαιδευομένων κατά το 11,6%, με τη μικρή διάρκεια των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων κατά το 5,8%, με το μεγάλο αριθμό εκπαιδευομένων σύμφωνα με το 

2,9%, με την αμφισβήτηση και τις αρνητικές αντιδράσεις των εκπαιδευομένων για το 

2,9%, καθώς και με την αδυναμία πρακτικής εξάσκησης σύμφωνα με το 2,9%.  
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Πίνακας 39: Προτάσεις βελτίωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Απαντήσεις Αριθμός απαντήσεων στο 

σύνολο των 

συμμετεχόντων 

Ποσοστά 

Εκπαιδευτικό υλικό 11/35 31,9% 

Οπτικοακουστικός 

εξοπλισμός 

11/35 31,9% 

Αύξηση ωρών 5/35 14,5% 

Κατάλληλος χώρος 4/35 11,6% 

Ομοιογένεια εκπαιδευομένων 3/35 8,7% 

Μικρότερος αριθμός 

εκπαιδευομένων 

2/35 5,8% 

Επιμόρφωση 2/35 5,8% 

Συνέχιση  των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 

1/35 2,9% 

Περισσότερα τμήματα 1/35 2,9% 

Προσαρμοσμένο ωρολόγιο 

πρόγραμμα 

1/35 2,9% 

Πρακτική εξάσκηση 1/35 2,9% 

   

Για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το 31,9% προτείνει την 

παροχή εκπαιδευτικού υλικού από το φορέα, το 31,9% την ύπαρξη και χρήση 

οπτικοακουστικού εξοπλισμού, το 14,5% την αύξηση των ωρών, το 11,6% την 

καταλληλότητα του χώρου, το 8,7% την ομοιογένεια των εκπαιδευομένων, το 5,8% την 

εισαγωγή μικρότερου αριθμού εκπαιδευομένων, το 5,8% τη συνεχή επιμόρφωση των 

εκπαιδευτών ενηλίκων, το 2,9% τη συνέχιση των προγραμμάτων, το 2,9% το 

σχηματισμό περισσοτέρων τμημάτων μάθησης, το 2,9% την προσαρμογή του 

ωρολογίου προγράμματος στις ανάγκες των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων και 

το 2,9% το πέρασμα από το θεωρητικό κομμάτι στην πρακτική εξάσκηση.  
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Πίνακας 40: Παράγοντες μετασχηματισμού του εκπαιδευτικού έργου  

Απαντήσεις Αριθμός απαντήσεων στο 

σύνολο των 

συμμετεχόντων 

Ποσοστά 

Ανομοιογένεια 

εκπαιδευομένων 

2/35   5,8% 

Έλλειψη οργανωμένου 

εκπαιδευτικού υλικού 

2/35   5,8% 

Στόχοι ανάγκες και λόγοι 

παρακολούθησης των 

εκπαιδευομένων 

1/35 2,9% 

Προσαρμογή της ύλης στο 

επίπεδο των εκπαιδευομένων 

1/35 2,9% 

Μη συμμετοχή 

εκπαιδευομένων 

1/35 2,9% 

Καθοδήγηση μόνο σε τοπικό 

επίπεδο και όχι και σε 

κεντρικό 

1/35 2,9% 

Έλλειψη εποπτικών μέσων 1/35 2,9% 

Έλλειψη σταθερού χώρου 

διδασκαλίας 

1/35 2,9% 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 

μικρής διάρκειας 

1/35 2,9% 

Καθυστέρηση πληρωμών 1/35 2,9% 

Κούραση λόγω φόρτου 

εργασίας 

1/35 2,9% 

 

            Ως παράγοντες μετασχηματισμού του εκπαιδευτικού τους έργου προβάλλεται η 

ανομοιογένεια των εκπαιδευομένων από το 5,8%, η έλλειψη οργανωμένου 

εκπαιδευτικού υλικού από το 5,8%, οι στόχοι, οι ανάγκες και οι λόγοι παρακολούθησης 

των εκπαιδευομένων από το 2,9%, η προσαρμογή της ύλης στο επίπεδο των 

εκπαιδευομένων από το 2,9%, η μη συμμετοχή των εκπαιδευομένων από το 2,9%, η 

καθοδήγηση σε τοπικό και  κεντρικό επίπεδο από το 2,9%, η έλλειψη εποπτικών μέσων 

από το 2,9%, η έλλειψη σταθερού χώρου διδασκαλίας από το 2,9%, η μικρή διάρκεια 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  από το 2,9%, η καθυστέρηση των πληρωμών τους 

από το 2,9% και, τέλος, η κούραση των ιδίων λόγω φόρτου εργασίας από το 2,9%. 
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Πίνακας 41: Προτάσεις αποτελεσματικής υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου  

Απαντήσεις Αριθμός απαντήσεων στο 

σύνολο των 

συμμετεχόντων 

Ποσοστά 

Νέο και εμπλουτισμένο 

εκπαιδευτικό υλικό 

12/35 34,8% 

Επιμόρφωση εκπαιδευτών 6/35 17,4% 

Διανομή έντυπου 

εκπαιδευτικού υλικού 

5/35 14,5% 

Εποπτικά μέσα 3/35 8,7% 

Ομοιογένεια 2/35 5,8% 

Μεγαλύτερη διάρκεια 

προγραμμάτων 

2/35 5,8% 

Ορθή υλικοτεχνική 

λειτουργία 

2/35 5,8% 

Καταλληλότητα χώρου 1/35 2,9% 

Σταθερότητα χώρου 

μαθημάτων 

1/35 2,9% 

Συναντήσεις εκπαιδευτών για 

ανταλλαγή απόψεων 

1/35 2,9% 

Συνεχής ανατροφοδότηση του 

έργου των εκπαιδευτών από 

τον αρμόδιο φορέα 

1/35 2,9% 

 

              Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του εκπαιδευτικού τους έργου, οι 

εκπαιδευτές προτείνουν τη διάθεση από το φορέα νέου και εμπλουτισμένου 

εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με το 34,8%, την επιμόρφωση των εκπαιδευτών 

σύμφωνα με το 17,4%, τη διανομή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με το 

14,5%, την ύπαρξη εποπτικών μέσων και εργαλείων σύμφωνα με το 8,7%, την 

ομοιογένεια των εκπαιδευομένων σύμφωνα με το 5,8%, τη μεγαλύτερη διάρκεια των 

προγραμμάτων σύμφωνα με το 5,8%, την ορθή υλικοτεχνική λειτουργία σύμφωνα με το 

5,8%, την καταλληλότητα του χώρου σύμφωνα με το 2,9%, τη σταθερότητα του χώρου 

διεξαγωγής των μαθημάτων σύμφωνα με το 2,9%, τις συναντήσεις εκπαιδευτών για 

ανταλλαγή απόψεων σύμφωνα με το 2,9%, καθώς και τη συνεχή ανατροφοδότηση του 

έργου τους από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με το 2,9%. 
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              Εν συνεχεία, στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται και αναλύονται 

συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών, των ερωτήσεων δηλαδή, οι οποίες αποτέλεσαν 

τον πυρήνα προς απάντηση των τριών ερευνητικών ερωτημάτων της παρούσας 

έρευνας.  

Πίνακας 1: 

Report 

Η προσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας στις απαιτήσεις της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων.   

Διδακτική εμπειρία 

(ενήλικες) Mean N Std. Deviation 

1-5 έτη 4,2500 26 ,86313 

6-10 έτη 4,1667 6 ,75277 

πάνω από 10 έτη 4,3333 3 ,57735 

Total 4,2429 35 ,80779 

 

Βάσει του Πίνακα 1 προκύπτει ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων του Κέντρου Διά 

Βίου Μάθησης Σερρών ανεξαρτήτως μικρότερης ή μεγαλύτερης διδακτικής εμπειρίας 

στην Εκπαίδευση Ενηλίκων δηλώνουν ότι προσαρμόζονται στις μεθόδους διδασκαλίας 

της αυτής εκπαίδευσης σε πολύ καλό βαθμό (Mean=4,2429).  

Πίνακας 2: 

Report 

Η προσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας στις απαιτήσεις της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων.   

Ώρες επιμόρφωσης σε 

θέματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων Mean N Std. Deviation 

0-50 4,1471 17 ,93148 

51-150 4,0000 8 ,75593 

151-300 4,5000 6 ,54772 

πάνω από 300 ώρες 4,7500 4 ,50000 

Total 4,2429 35 ,80779 

 

 Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων του Κέντρου Διά 

Βίου Μάθησης Σερρών ανεξαρτήτως λιγότερων ή περισσότερων ωρών επιμόρφωσης σε 

θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων πιστεύουν ότι είναι ικανοί να προσαρμόζονται στις 
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μεθόδους διδασκαλίας της αυτής εκπαίδευσης σε πολύ καλό βαθμό (Mean=4,2429) σε 

ποσοστό ακριβώς ίδιο με αυτό της προσαρμογής τους στις μεθόδους διδασκαλίας της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων βάσει της διδακτικής τους εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων 

(Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 3: 

Report 

Η προσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας στις 

απαιτήσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.   

Ηλικία Mean N Std. Deviation 

έως 30 4,4286 7 ,53452 

31-40 4,2708 24 ,89660 

41-50 3,7500 4 ,50000 

Total 4,2429 35 ,80779 

  

Βάσει του Πίνακα 3 η πλειοψηφία των εκπαιδευτών (24/35), η ηλικία των 

οποίων κυμαίνεται μεταξύ 31-40 ετών θεωρεί ότι προσαρμόζεται στις μεθόδους 

διδασκαλίας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε πολύ καλό βαθμό (Mean=4,4286). 

 

Πίνακας 4: 

Φύλο * Η προσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας στις απαιτήσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  Crosstabulation 

Count   

 

Η προσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας στις απαιτήσεις της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων. 

Total Ελάχιστος/η/ο Καλός/η/ο Πολύ καλός/η/ο  Άριστος/η/ο 

Φύλο Άνδρας 0 0 6  3 9 

Γυναίκα 1 2 12  11 26 

Total 1 2 18  14 35 

 

Βάσει του Πίνακα 4 οι 23/26 γυναίκες εκπαιδεύτριες πιστεύουν ότι 

προσαρμόζονται στις μεθόδους διδασκαλίας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων από πολύ καλό 

ως άριστο βαθμό και όλοι οι άνδρες εκπαιδευτές (9/9) πιστεύουν ακριβώς το ίδιο. 
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Πίνακας 5: 

 

Από τον Πίνακα 5 προκύπτει ότι όλοι οι εκπαιδευτές με μεταπτυχιακό τίτλο 

(16/16) θεωρούν ότι προσαρμόζονται στις μεθόδους διδασκαλίας της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων από πολύ καλό ως άριστο βαθμό, ακριβώς το ίδιο με τους 16/19 εκπαιδευτές, 

αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 

 

Πίνακας 6:  

Η δεκτικότητα των εκπαιδευομένων απέναντι στη θεματολογία, τις 

πρακτικές και τις μεθόδους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.   

Ώρες επιμόρφωσης σε θέματα 

εκπαίδευσης ενηλίκων Mean N Std. Deviation 

0-50 4,2941 17 ,58787 

51-150 4,1250 8 ,83452 

151-300 4,6667 6 ,51640 

πάνω από 300 ώρες 4,0000 4 ,81650 

Total 4,2857 35 ,66737 

 

 Βάσει του Πίνακα 6 προκύπτει ότι, μολονότι η πλειοψηφία των Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών (17/35) παρουσιάζει τις λιγότερες 

ώρες επιμόρφωσης σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ωστόσο βαθμολογεί με πολύ 

Μορφωτικό επίπεδο * Η προσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας στις απαιτήσεις  

της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  Crosstabulation 

Count   

 

Η προσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας στις απαιτήσεις της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων. 

Total Ελάχιστος/η/ο Καλός/η/ο Πολύ καλός/η/ο  Άριστος/η/ο 

Μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 
1 2 9  7 19 

Μεταπτυχιακός 

τίτλος 

σπουδών 

0 0 9  7 16 

Total 1 2 18  14 35 
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καλά (Mean= 4,2941) τη δεκτικότητα των εκπαιδευομένων απέναντι στη θεματολογία, 

τις πρακτικές και τις μεθόδους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων φανερώνοντας με 

αυτόν τον τρόπο την ορθή χρήση του ρόλου της και τον απόηχο αυτού στους ενήλικους 

εκπαιδευομένους.  

Πίνακας 7: 

Report 

Η δεκτικότητα των εκπαιδευομένων απέναντι στη θεματολογία, τις 

πρακτικές και τις μεθόδους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.   

Διδακτική εμπειρία 

(ενήλικες) Mean N Std. Deviation 

1-5 έτη 4,3462 26 ,68948 

6-10 έτη 4,0000 6 ,63246 

πάνω από 10 έτη 4,3333 3 ,57735 

Total 4,2857 35 ,66737 

  

Βάσει του Πίνακα 7 η πλειοψηφία των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κέντρου Διά 

Βίου Μάθησης Σερρών, η οποία έχει διδακτική εμπειρία σε ενήλικους εκπαιδευόμενους 

1-5 έτη κρίνει τη δεκτικότητα των εκπαιδευομένων απέναντι στη θεματολογία, τις 

πρακτικές και τις μεθόδους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως πολύ καλή (Mean= 

4,3462) αξιολογώντας έτσι συγχρόνως και τη δική τους εξοικείωση και ευαισθησία 

απέναντι στη δραματοποίηση του δικού τους ρόλου.  

 

Πίνακας 8: 

Report 

Η δεκτικότητα των εκπαιδευομένων απέναντι στη 

θεματολογία, τις πρακτικές και τις μεθόδους των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων.   

Ηλικία Mean N Std. Deviation 

έως 30 4,0000 7 ,57735 

31-40 4,3333 24 ,70196 

41-50 4,5000 4 ,57735 

Total 4,2857 35 ,66737 

  

 Βάσει του Πίνακα 8 η πλειοψηφία των εκπαιδευτών (24/35), η ηλικία των 

οποίων κυμαίνεται μεταξύ 31-40 ετών θεωρεί πολύ καλή τη δεκτικότητα των 



106 
 

εκπαιδευομένων απέναντι στη θεματολογία, τις πρακτικές και τις μεθόδους των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων  (Mean= 4,3333). 

 

 

 

 Πίνακας 9: 

Φύλο * Η δεκτικότητα των εκπαιδευομένων απέναντι στη θεματολογία, τις 

πρακτικές και τις μεθόδους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Crosstabulation 

Count   

 

Η δεκτικότητα των εκπαιδευομένων απέναντι στη 

θεματολογία, τις πρακτικές και τις μεθόδους των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Total Καλός/η/ο Πολύ καλός/η/ο Άριστος/η/ο 

Φύλο Άνδρας 0 7 2 9 

Γυναίκα 4 10 12 26 

Total 4 17 14 35 

 

 Στον Πίνακα 9 οι γυναίκες εκπαιδεύτριες κρίνουν τη δεκτικότητα των 

εκπαιδευομένων απέναντι στη θεματολογία, τις πρακτικές και τις μεθόδους των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων από καλή έως άριστη και οι άνδρες εκπαιδευτές από 

πολύ καλή έως άριστη. 

 

 

 

Πίνακας 10: 

Μορφωτικό επίπεδο * Η δεκτικότητα των εκπαιδευομένων απέναντι στη θεματολογία, 

 τις πρακτικές και τις μεθόδους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Crosstabulation 

Count   

 

Η δεκτικότητα των εκπαιδευομένων απέναντι στη 

θεματολογία, τις πρακτικές και τις μεθόδους των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Total Καλός/η/ο Πολύ καλός/η/ο Άριστος/η/ο 

Μορφωτικό επίπεδο Τριτοβάθμια εκπαίδευση 1 9 9 19 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών 
3 8 5 16 

Total 4 17 14 35 
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Στον Πίνακα 10 τόσο οι εκπαιδευτές με μεταπτυχιακό τίτλο όσο και οι 

εκπαιδευτές, απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολογούν τη δεκτικότητα των 

εκπαιδευομένων απέναντι στη θεματολογία, τις πρακτικές και τις μεθόδους των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων από καλή έως άριστη. 

 

Πίνακας 11: Μορφωτικό επίπεδο-Διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 

Βάσει του Πίνακα 11, αναφορικά με τη διδακτική εμπειρία σε ενήλικους 

εκπαιδευομένους οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών 

που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν κατά μέσο όρο 1,32%, δηλαδή 

0,6 ώρες ενώ οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών έχουν 1,38%, δηλαδή 0,7, 

διαφορά, λοιπόν, ιδιαιτέρως μη σημαντική στατιστικά.  

 

Πίνακας 12: Επιμόρφωση-Διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Correlations 

 

Ώρες 

επιμόρφωσης 

σε θέματα 

εκπαίδευσης 

ενηλίκων 

Διδακτική 

εμπειρία 

(ενήλικες) 

Ώρες επιμόρφωσης σε 

θέματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων 

Pearson Correlation 1 ,217 

Sig. (2-tailed)  ,211 

N 35 35 

Διδακτική εμπειρία (ενήλικες) Pearson Correlation ,217 1 

Sig. (2-tailed) ,211  

N 35 35 

 

Group Statistics 
  

Μορφωτικό επίπεδο N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Διδακτική 

εμπειρία 

(ενήλικες) 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 19 1.3158 .58239 .13361 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
16 1.3750 .71880 .17970 



108 
 

Βάσει του πίνακα 12 υπάρχει μέτρια, θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών (r=0,217, p=0,211), υποδηλώνοντας ότι οι ώρες επιμόρφωσης και οι ώρες 

διδακτικής εμπειρίας που έχουν οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου 

Μάθησης Σερρών στο ενεργητικό τους σχετίζονται μεταξύ τους σε μέτριο βαθμό, 

ωστόσο όχι στατιστικά σημαντικό ώστε να επηρεάζει και να επιδρά η μία μεταβλητή 

στην άλλη.  

 

Πίνακας 13: 

Report 

Η αναγκαιότητα ενίσχυσης και εμπλουτισμού των επιμορφωτικών  σας 

αναγκών.   

Ώρες επιμόρφωσης σε 

θέματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων Mean N Std. Deviation 

0-50 3,4706 17 1,54587 

51-150 4,3750 8 ,74402 

151-300 4,1667 6 1,60208 

πάνω από 300 ώρες 4,3750 4 ,75000 

Total 3,9000 35 1,36015 

  

 Από τον Πίνακα 13 προκύπτει ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων του Κέντρου Διά 

Βίου Μάθησης Σερρών ανεξαρτήτως λιγότερων ή περισσότερων ωρών επιμόρφωσης σε 

θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων δηλώνουν ότι χρειάζονται συνεχής και ανανεώσιμη 

επιμόρφωση σε πολύ μεγάλο βαθμό (Mean=3,9000). 

 

Πίνακας 14: 

Report 

Η αναγκαιότητα ενίσχυσης και εμπλουτισμού των επιμορφωτικών  σας 

αναγκών.   

Διδακτική εμπειρία 

(ενήλικες) Mean N Std. Deviation 

1-5 έτη 3,8077 26 1,44275 

6-10 έτη 4,2500 6 ,88034 

πάνω από 10 έτη 4,0000 3 1,73205 

Total 3,9000 35 1,36015 
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Βάσει του Πίνακα 14 προκύπτει ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων του Κέντρου Διά 

Βίου Μάθησης Σερρών ανεξαρτήτως μικρότερης ή μεγαλύτερης διδακτικής εμπειρίας 

στην εκπαίδευση ενηλίκων υποστηρίζουν την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των 

επιμορφωτικών τους αναγκών σε πολύ μεγάλο βαθμό (Mean=3,9000) σε ποσοστό 

ακριβώς ίδιο με αυτό της αναγκαιότητας ενίσχυσης και εμπλουτισμού των 

επιμορφωτικών τους αναγκών βάσει των υλοποιημένων ωρών επιμόρφωσης σε θέματα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Πίνακας 10). 

 

 Πίνακας 15: 

Correlations 

 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

Ώρες 

επιμόρφωσης 

σε θέματα 

εκπαίδευσης 

ενηλίκων 

Μορφωτικό επίπεδο Pearson Correlation 1 ,075 

Sig. (2-tailed)  ,670 

N 35 35 

Ώρες επιμόρφωσης σε 

θέματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων 

Pearson Correlation ,075 1 

Sig. (2-tailed) ,670  

N 35 35 

  

Στον Πίνακα 15 παρουσιάζεται θετική αλλά πολύ μικρή συσχέτιση μεταξύ των 

δύο μεταβλητών (r=0,075, p=0,670), δηλαδή οι ώρες επιμόρφωσης που έχουν 

παρακολουθήσει οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων του Κ.Δ.Β.Μ. Σερρών σχετικά με θέματα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων σχετίζονται σε πολύ μικρό βαθμό με το μορφωτικό τους 

επίπεδο.   
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Πίνακας 16: 

Correlations 

 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

Διδακτική 

εμπειρία 

(ενήλικες) 

Μορφωτικό επίπεδο Pearson Correlation 1 ,047 

Sig. (2-tailed)  ,789 

N 35 35 

Διδακτική εμπειρία (ενήλικες) Pearson Correlation ,047 1 

Sig. (2-tailed) ,789  

N 35 35 

  

Στον Πίνακα 16 παρουσιάζεται θετική αλλά ελάχιστη συσχέτιση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών (r=0,047, p=0,789). Οι ώρες διδακτικής εμπειρίας, οι οποίες έχουν 

υλοποιηθεί από τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών 

εξαρτώνται ελάχιστα από το μορφωτικό τους επίπεδο.  

  

 

 

 

 

Πίνακας 17: 

Η καταλληλότητα του χώρου διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  * Το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευόμενων για τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. Crosstabulation 

Count   

 

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τα 

παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Total Καλός/η/ο Πολύ καλός/η/ο Άριστος/η/ο 

Η καταλληλότητα του 

χώρου διεξαγωγής 

των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

Ελάχιστος/η/ο 0 1 2 3 

Μέτριος/α/ο 0 5 5 10 

Καλός/η/ο 1 2 9 12 

Πολύ καλός/η/ο 0 3 2 5 

Άριστος/η/ο 0 1 4 5 

Total 1 12 22 35 
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Από τον Πίνακα 17 γίνεται φανερό ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτών (22/35) 

αξιολογεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά 

προγράμματα ως άριστο. Από αυτούς, το 9/35 αξιολογεί την καταλληλότητα του χώρου 

διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων απλά ως καλή και το 5/35 ως μέτρια ενώ 

και οι περισσότεροι (5/35) που αξιολογούν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων ως πολύ 

καλό, θεωρούν την καταλληλότητα του χώρου μέτρια. 

 

 

 

Πίνακας 18: 

Ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για την καλύτερη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων * Το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Crosstabulation 

Count   

 

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τα 

παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Total Καλός/η/ο Πολύ καλός/η/ο Άριστος/η/ο 

Ο οπτικοακουστικός 

εξοπλισμός που 

χρησιμοποιήθηκε για 

την καλύτερη διεξαγωγή 

των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 

Ελάχιστος/η/ο 1 2 4 7 

Μέτριος/α/ο 0 4 4 8 

Καλός/η/ο 0 2 7 9 

Πολύ καλός/η/ο 0 2 4 6 

Άριστος/η/ο 0 2 3 5 

Total 1 12 22 35 

 

Στον πίνακα 18 το 22/35 των εκπαιδευτών που αξιολογεί το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευόμενων με άριστα βαθμολογεί τη χρησιμότητα του οπτικοακουστικού 

εξοπλισμού από ελάχιστη ως μέτρια, το 7/35 ως καλή, το 4/35 ως πολύ καλή και μόνο 

το 3/35 ως άριστη. 
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Πίνακας 19: 

Ο αριθμός των εκπαιδευομένων εξυπηρετεί τη διεξαγωγή και υλοποίηση των στόχων των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. * Το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Crosstabulation 

Count   

 

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τα 

παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Total Καλός/η/ο Πολύ καλός/η/ο Άριστος/η/ο 

Ο αριθμός των 

εκπαιδευομένων 

εξυπηρετεί τη διεξαγωγή 

και υλοποίηση των 

στόχων των 

εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

Μέτριος/α/ο 0 1 1 2 

Καλός/η/ο 1 2 2 5 

Πολύ καλός/η/ο 0 8 10 18 

Άριστος/η/ο 

0 1 9 10 

Total 1 12 22 35 

  

Από τον πίνακα 19 προκύπτει ότι από τους 22/35 εκπαιδευτές που κρίνουν 

άριστο το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων οι 19/35 εκπαιδευτές κρίνουν τον αριθμό 

των εκπαιδευομένων από πολύ καλό ως άριστο και οι 3/35 από μέτριο ως καλό. 

 

 

Πίνακας 20: 

Η χρησιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού.  * Το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τα παρεχόμενα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Crosstabulation 

Count   

 

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τα 

παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Total Καλός/η/ο Πολύ καλός/η/ο Άριστος/η/ο 

Η χρησιμότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού. 

Ελάχιστος/η/ο 0 1 1 2 

Μέτριος/α/ο 0 3 4 7 

Καλός/η/ο 0 4 9 13 

Πολύ καλός/η/ο 1 4 4 9 

Άριστος/η/ο 0 0 4 4 

Total 1 12 22 35 

  

Στον Πίνακα 20 προκύπτει ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτών 9/35 που κρίνουν 

άριστο το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων, αξιολογούν τη χρησιμότητα του 
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εκπαιδευτικού υλικού ως καλή, 8/35 από πολύ καλή ως άριστη, 4/35 μέτρια και 1/35 ως 

ελάχιστη. 

 

 

Πίνακας 21: 

Η σημαντικότητα του ρόλου των στελεχών του Κ.Δ.Β.Μ. Σερρών για την υλοποίηση 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καλός/η/ο 2 5,7 5,7 5,7 

Πολύ καλός/η/ο 12 34,3 34,3 40,0 

Άριστος/η/ο 21 60,0 60,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

  

Από τον Πίνακα 21 προκύπτει ότι το 60% των εκπαιδευτών υποστηρίζει τη 

σημαντικότητα του ρόλου των στελεχών του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών για 

την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως άριστη, το 34,3% ως πολύ καλή, 

μόνο το 5,7% ως καλή ενώ κανένας δεν την αξιολογεί από ελάχιστη ως μέτρια. 

 

Πίνακας 22: 

Ο βαθμός ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας με τα στελέχη του Κ.Δ.Β.Μ. Σερρών ως 

προς την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ελάχιστος/η/ο 1 2,9 2,9 2,9 

Καλός/η/ο 1 2,9 2,9 5,7 

Πολύ καλός/η/ο 7 20,0 20,0 25,7 

Άριστος/η/ο 26 74,3 74,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

Στον Πίνακα 22 παρουσιάζεται ότι το 74,3% του συνόλου των εκπαιδευτών 

αξιολογούν το βαθμό ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας με τα στελέχη του Κέντρου Διά 

Βίου Μάθησης Σερρών ως προς την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ως άριστο και το 20% ως πολύ καλό. 
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Πίνακας 23: 

Report 

Ηλικία * Το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Crosstabulation  

Ηλικία Mean N Std. Deviation 

έως 30 4,4286 7 ,53452 

31-40 4,6250 24 ,57578 

41-50 4,7500 4 ,50000 

Total 4,6000 35 ,55307 

 

Στον Πίνακα 23 η πλειοψηφία των εκπαιδευτών (24/35)  ηλικίας, 31-40 

αξιολογεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων του σχεδόν ως άριστο (Mean=4,6250). 

 

 

Πίνακας 24: 

Φύλο * Το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Crosstabulation 

Count   

 

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τα 

παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Total Καλός/η/ο Πολύ καλός/η/ο Άριστος/η/ο 

Φύλο Άνδρας 0 4 5 9 

Γυναίκα 1 8 17 26 

Total 1 12 22 35 

 

Στον Πίνακα 24 οι 17/35 εκπαιδεύτριες βαθμολογούν το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευομένων τους με άριστα. 
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Πίνακας 25: 

Report 

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά 

προγράμματα.   

Ώρες επιμόρφωσης σε 

θέματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων Mean N Std. Deviation 

0-50 4,6471 17 ,60634 

51-150 4,5000 8 ,53452 

151-300 4,6667 6 ,51640 

πάνω από 300 ώρες 4,5000 4 ,57735 

Total 4,6000 35 ,55307 

 

Από τον Πίνακα 25 προκύπτει ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτών (17/35) παρά 

τη μικρή της επιμόρφωση σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, κατορθώνει να κρατάει το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων της σχεδόν σε άριστα επίπεδα. (Mean=4,6471). 

 

Πίνακας 26: 

Report 

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά 

προγράμματα.   

Διδακτική εμπειρία 

(ενήλικες) Mean N Std. Deviation 

1-5 έτη 4,6923 26 ,54913 

6-10 έτη 4,1667 6 ,40825 

πάνω από 10 έτη 4,6667 3 ,57735 

Total 4,6000 35 ,55307 

 

Τέλος, από τον Πίνακα 26  προκύπτει ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτών 

(26/35) παρά τη μικρή της διδακτική εμπειρία σε ενήλικες 1-5 έτη, αξιολογεί το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων της σχεδόν ως άριστο (Mean=4,6923). 
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

9.1. Γενικά συμπεράσματα 

 Κατόπιν αναλύσεως και παρουσίασης των δεδομένων, τα οποία προέκυψαν από 

τη συμπλήρωση του εργαλείου της έρευνας από τους 35 συμμετέχοντες Εκπαιδευτές 

Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών, κρίνεται ορθό και πρέπον να 

παρουσιαστούν τόσο τα ουσιαστικότερα συμπεράσματα γενικότερα, καθώς και όλα όσα 

απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν από την αρχή της έρευνας.  

 Γενικώς, λοιπόν, από τους 35 συμμετέχοντες στην έρευνα Εκπαιδευτές 

Ενηλίκων προκύπτουν τα εξής:  

1) Η ηλικία των περισσοτέρων κυμαίνεται μεταξύ των 31-40 ετών. 

2) Στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες. 

3) Η πλειοψηφία βάσει σειράς συγκέντρωσης μεγαλύτερου ποσοστού έχει 

διδάξει σε φορείς και αυτόνομα Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπως ΙΕΚ, 

ΚΕΕ, ΚΕΚ, ΣΔΕ, Ησίοδος, Ήρων, Σχολές Γονέων και Οδυσσέας. 

4) Οι ειδικότητες με την υψηλότερη ζήτηση βάσει σειράς συγκέντρωσης 

μεγαλύτερου ποσοστού είναι της Πληροφορικής (Νέες Τεχνολογίες), των Ξένων 

Γλωσσών (Γλώσσα και Επικοινωνία), των Ανθρωπιστικών Επιστημών (Κοινωνικές 

Δεξιότητες & Δράσεις και Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων), των 

Οικονομικών Επιστημών (Οικονομία-Επιχειρηματικότηταα), του Περιβάλλοντος 

(Ποιότητα Ζωής-Περιβάλλον) και των Εικαστικών (Πολιτισμός και Τέχνη).  

5) Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου είναι σχεδόν οι μισοί ενώ η πλειοψηφία είναι 

απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κανένας δεν είναι κάτοχος διδακτορικού 

τίτλου.  

6) Η πλειοψηφία των εκπαιδευτών έχει μικρή επιμόρφωση σε θέματα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων από 0 έως 50 ώρες. 

7) Η πλειοψηφία των εκπαιδευτών έχει τη μικρότερη διδακτική εμπειρία σε 

ενήλικους εκπαιδευομένους έως 5 έτη και έπονται οι από 6 έως 10 έτη. 
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8) Η πλειοψηφία των εκπαιδευτών συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα 

πρώτα για οικονομικούς λόγους και ακολούθως λόγω της ιδιαιτερότητας της εν λόγω 

εκπαίδευσης . 

9) Οι περισσότεροι εκπαιδευτές δηλώνουν ότι προσαρμόζουν το ρόλο και τις 

μεθόδους διδασκαλίας τους στις ανάγκες και απαιτήσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

 

 

9.2. Πρώτο ερευνητικό ερώτημα 

Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με το βαθμό 

εξοικείωσης και ευαισθητοποίησης των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου 

Μάθησης Σερρών για το ρόλο τους, ερωτήσεις 17, 18, 20, 22, 24 και 25 του 

ερωτηματολογίου, αναφύονται τα εξής συμπεράσματα: 

Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών, ηλικίας 31-

40 ετών, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή χωρίς, ανεξαρτήτως μικρότερης ή 

μεγαλύτερης διδακτικής εμπειρίας σε ενήλικες εκπαιδευομένους και ασχέτως 

λιγότερων ή περισσότερων ωρών επιμόρφωσης σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στις μεθόδους διδασκαλίας της αυτής 

εκπαίδευσης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, μολονότι η πλειοψηφία των Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών παρουσιάζει τις λιγότερες ώρες 

επιμόρφωσης σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και έχει διδακτική εμπειρία σε 

ενήλικους εκπαιδευόμενους 1-5 έτη, ωστόσο, προσπαθεί για την εξασφάλιση της 

δεκτικότητας των εκπαιδευομένων απέναντι στη θεματολογία, τις πρακτικές και τις 

μεθόδους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων φανερώνοντας με αυτόν τον τρόπο την 

προσπάθεια εγκλιματισμού των εκπαιδευτών στις εκάστοτε συνθήκες, αξιοποιώντας 

συγχρόνως και τη δική τους κοινωνική εξοικείωση και ευαισθησία βάσει των διαφόρων 

ρόλων που αναλαμβάνουν ως δάσκαλοι, ακροατές, μέλη ομάδας ή αρχηγοί, όπως 

υποστηρίζεται και από τον Rogers (2002) και, ακολούθως, αποδεχόμενοι τον απόηχο 

αυτών από τους ενήλικους εκπαιδευομένους.  

 Οι περισσότεροι από τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου 

Μάθησης Σερρών επιθυμούν τη συνέχιση της διδασκαλίας τους σε ανάλογα 
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εκπαιδευτικά προγράμματα στο μέγιστο βαθμό αποδεικνύοντας το ζήλο, την αγάπη και 

το ενδιαφέρον για την Εκπαίδευση Ενηλίκων προτείνοντας, συγχρόνως, τη συνέχιση 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον ανώτατο βαθμό και φανερώνοντας την ανάγκη 

ύπαρξης μιας τέτοιου είδους εκπαίδευσης, η οποία διακρίνεται για την ευελιξία της, τις 

εναλλακτικές της, την προσφορά των εκπαιδευτών της, οι οποίοι εκ των πραγμάτων 

επιτελούν μία σειρά εκπαιδευτικών, διδακτικών, ψυχολογικών, διοικητικών, ακόμη και 

λογιστικών έργων (Meet & Wiltshire, 1978) αλλά και διαπροσωπικών σχέσεων. 

Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών 

συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα χάριν της ιδιαιτερότητας της φύσης της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η οποία καλλιεργεί αξίες όπως συνεργατικότητα, 

συμμετοχικότητα, αλληλοϋποστήριξη, κοινωνικότητα, ένταξη, μάθηση, γνώσεις, 

πλουραλισμό, αυτοβελτίωση. Η επαφή με τους ενήλικους εκπαιδευομένους είναι 

ανεκτίμητη και αναντικατάστατη και τα οφέλη εμφανή και για τις δύο πλευρές. Έτσι, 

στο πλαίσιο αυτό, οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων εκτελούν τα καθήκοντά τους με 

επαγγελματική ωριμότητα ή μη, σύμφωνα και με τον Jarvis (2004), αγωνίζονται να 

αναπτύξουν δεξιότητες, όπως ισχυρίζεται και η Λευθεριώτου (2005) αλλά και ευθύνες 

κατά τον Rogers (1999), οι οποίες να αντανακλούν στο «μοντέλο» εκπαιδευτή που 

κυριαρχεί στην αυτή εκπαίδευση στους τρέχοντες καιρούς. Η προσφορά του 

εκπαιδευτή αναγνωρίζεται από τους εκπαιδευόμενους και αμείβεται με τη συνεχή 

ενεργητική παρουσία τους στα τμήματα μάθησης, όπου έχουν ενταχθεί, καθώς και με 

την αποδοχή των μεθόδων, πρακτικών και θεμάτων της εν λόγω εκπαίδευσης.  

Οι ιδιάζουσες, όμως, καταστάσεις και τα «προβληματικά» περιβάλλοντα 

μάθησης είναι υπαρκτά αν και ως ένα σημείο φαντάζουν αλλά και αναγκαστικά 

γίνονται ως μία μέτρια κατάσταση αντιμετωπίσιμα λόγω των πολλαπλών και 

εναλλακτικών ρόλων, που οι ίδιοι οι εκπαιδευτές καλούνται συνεχώς να αναλαμβάνουν, 

όπως αυτόν του διευκολυντή, του εμψυχωτή, του συντονιστή, του διαμεσολαβητή αλλά 

και του συμβούλου (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2002· Κόκκος, 2005α· Courau, 2000· 

Freire, 2006· Knowles, 1998). Ωστόσο, σε καμία των περιπτώσεων δεν εξαλείφονται. 

Έτσι, οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών στοχεύουν 

στην αποτελεσματικότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού τους έργου ελλείψει 

οπτικοακουστικού εξοπλισμού, αντιμετωπίζουν επιτυχώς, χωρίς δυσαρέσκειες και 

διακρίσεις την ανομοιογένεια των εκπαιδευομένων ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο, 

τις γνώσεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, καλούνται να αναζητούν και να 
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χρησιμοποιούν το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο ανταποκρίνεται στα 

εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων, προσαρμόζουν τον τρόπο 

διδασκαλίας τους, είναι συνεχώς σε εγρήγορση προκειμένου να αντιμετωπίζουν το 

φαινόμενο της διαρροής των εκπαιδευομένων από τα τμήματα μάθησης αλλά και του 

πιεστικού χρόνου, ο οποίος δε συμμαχεί στην πολύπλευρη απόκτηση γνώσεων των 

εκπαιδευομένων παρά μόνο στην κάλυψη μέρους του εκπαιδευτικού υλικού και των 

δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται σε αυτό ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έρχονται 

αντιμέτωποι με την αμφισβήτηση ως προς το πρόσωπο, τις γνώσεις και το ρόλο τους, 

καθώς και με άλλες αρνητικές αντιδράσεις εκπαιδευομένων αναφορικά με το χώρο 

υλοποίησης του προγράμματος, το ωρολόγιο πρόγραμμα και τη δυσλειτουργία των 

εποπτικών μέσων και εργαλείων. Επίσης, ανασταλτικό παράγοντα της ορθής 

λειτουργίας του ρόλου και του έργου τους αποτελεί και η αδυναμία πρακτικής 

εξάσκησης αφού τα προγράμματα είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε το περιεχόμενό τους να 

είναι αποκλειστικά θεωρητικό, εκπαιδευτικό και όχι πρακτικό. Έγκειται, τότε, στην 

προσωπικότητα, στη διάθεση και στην ευελιξία τους να αναζητήσουν τρόπους και μέσα 

πρακτικής εφαρμογής. Τέλος, η εισαγωγή μικρότερου αριθμού εκπαιδευομένων θα τους 

εξυπηρετούσε καλύτερα και θα κάλυπτε περισσότερο τις εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναζητήσεις των εκπαιδευομένων τους. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις απόψεις των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κέντρου Διά 

Βίου Μάθησης Σερρών ο ρόλος τους δεν μπορεί να θεωρηθεί καθόλου παραδοσιακός, 

κλασσικός και κυρίως εύκολος, ως ένας ρόλος ρουτίνας και επανάληψης, όπως 

άλλωστε δηλώνεται και στη συνεχώς ογκούμενη βιβλιογραφία (Brookfield, 1995ֹ 

Rogers, 1999 ֹ Eyropean Commission, 2000ֹ Cort, Härkönen & Volmari, 2004· Jarvis, 

2004· Mezirow, 2007). Αντιθέτως, έχει ανατροπές, εξελίξεις, πρόοδο και εναλλαγές. 

Καμία εκπαιδευτική συνάντηση δεν είναι ίδια και ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει τη δική 

του προσωπικότητα και φέρει τη δική του ιστορία και εμπειρία. Σε όλο αυτό το 

συνονθύλευμα της διαφορετικότητας, οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων καλούνται να κάνουν 

το καθήκον τους: να συμπορευτούν με τους εκπαιδευομένους στο ταξίδι της μάθησης 

και της γνώσης και γενικότερα να εκπληρώσουν μια κοινωνική αποστολή ένταξης 

ατόμων, όπως εκτιμάται και από τον Κουλαουζίδη (2006). Το ταξίδι καθίσταται μακρύ, 

τα εμπόδια μεν πολλά, ενισχυτικά δε για τη δυναμικότητα του ρόλου τους.  
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9.3. Δεύτερο ερευνητικό ερώτημα 

Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα για τα εφόδια, τα οποία οφείλουν να 

διαθέτουν οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών, 

ερωτήσεις 3, 4, 5, 6, 23, 26 και 28 του ερωτηματολογίου, γίνονται αντιληπτά τα κάτωθι: 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών 

είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχοντας ώρες επιμόρφωσης σχετικά με την 

Εκπαίδευση Ενηλίκων από 0-50 ώρες, δηλαδή την ελάχιστη δυνατή και 

συγκεντρώνοντας τη μικρότερη διδακτική εμπειρία τόσο γενικότερα αλλά και πιο 

συγκεκριμένα σε ενήλικους εκπαιδευομένους κυμαινόμενη από 1-5 έτη, αφού δεν 

υπάρχει η κατάλληλη κρατική μέριμνα για κατάλληλη εκπαίδευση και σωστή διδακτική 

προετοιμασία των εκπαιδευτών ανάλογης με εκείνης των εκπαιδευτικών της τυπικής 

εκπαίδευσης με αποτέλεσμα οι ίδιοι να προσπαθούν να αναπτύξουν ένα δικό τους 

σύστημα διδασκαλίας, όπως αναφέρουν και οι Eigler (1993) και Frank (1989). Αυτά, 

σχετίζονται απόλυτα με την επιθυμία μεγάλου αριθμού εκπαιδευτών να συμμετέχει σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα προκειμένου να αποκτήσει διδακτική εμπειρία στην εν 

λόγω εκπαίδευση, να προσπαθεί να χειριστεί την ανομοιογένεια των εκπαιδευομένων 

σε επίπεδο γνώσεων, αναγκών και προσδοκιών, την έλλειψη έτοιμου παρεχόμενου 

εκπαιδευτικού υλικού από το φορέα, τις διαρροές των εκπαιδευομένων από τα τμήματα 

μάθησης, να προτείνει ως βελτιώσεις τη διάθεση νέου, εμπλουτισμένου εκπαιδευτικού 

υλικού και την παροχή κατάλληλου οπτικοακουστικού εξοπλισμού στους εκπαιδευτές 

επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία χειρισμού ιδιαιτέρων και δύσκολων καταστάσεων κατά 

τη διάρκεια των εκπαιδευτικών τους συναντήσεων και να πρεσβεύει την ενίσχυση και 

τον εμπλουτισμό των επιμορφωτικών τους αναγκών ως απαραίτητη για την 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τους υπηρεσιών.  

 Η κεκτημένη επιμόρφωση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου 

Μάθησης Σερρών σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων αλλά και η περαιτέρω συμμετοχή 

τους σε ανάλογα επιμορφωτικά σεμινάρια δεν προϋποθέτει καθόλου συγκεκριμένα 

κριτήρια ενώ το ίδιο μοτίβο συναντάται και στις ώρες διδακτικής εμπειρίας, που έχουν 

ήδη καταχωρηθεί στο βιογραφικό τους, δημιουργώντας έτσι ένα υπόβαθρο 
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χαρακτηριστικής ετερογένειας αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, τα οποία 

χρειάζεται να εξασφαλίσουν (Κελπανίδης & Βρυνιώτη, 2004). 

Από τα παραπάνω, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων του 

Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύνθετες 

απαιτήσεις όλων των διαστάσεων του ρόλου που καλούνται να αναλάβουν, χρειάζεται 

να διαθέτουν βασικά, απαιτούμενα προσόντα και εφόδια, τα οποία συμφωνούν απόλυτα 

με την πλειοψηφία εκείνων της κλασικής ταξινόμησης των Mocker και Noble (1981) 

στη διεθνή βιβλιογραφία: Ουσιαστική επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους, ανάπτυξη 

αποτελεσματικών σχέσεων μαζί τους, δημιουργία κλίματος που να ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή τους, δημιουργία θεμελίων αμοιβαίου σεβασμού, προσαρμογή του ρυθμού 

μάθησης στις δυνατότητες των εκπαιδευομένων, αντίληψη διαφορών μεταξύ τυπικής 

εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση συνθηκών εκπαίδευσης που 

ευνοούν τη συμμετοχικότητα, προσαρμογή του προγράμματος και της ύλης στις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες των εκπαιδευομένων, διαμόρφωση του χώρου για τη 

δημιουργία άνετου μαθησιακού περιβάλλοντος, αναγνώριση αναπτυξιακών ικανοτήτων 

των εκπαιδευόμενων, επικέντρωση στις θεματικές ενότητες ζωτικής σημασίας για τους 

εκπαιδευόμενους, εφαρμογή αρχών μάθησης αναλόγων της εκπαίδευσης ενηλίκων και 

διασύνδεση της μαθησιακής διαδικασίας με τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων.  

Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι οι δυνατότητες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που 

τους προσφέρονται από το κράτος προκειμένου να ανταποκριθούν στο έργο τους 

περιορίζονται σε βραχύχρονα σεμινάρια, όποτε αυτά γίνονται, σε σπουδές 

μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίες, όμως, έχουν χρηματικό κόστος και στην εργασιακή 

τους εμπειρία, η οποία αποκτάται μόνο κατά την επαφή τους με τους εκπαιδευόμενους 

στα τμήματα μάθησης που αναλαμβάνουν, επιβεβαιώνοντας, έτσι, και τις απόψεις της 

Παπαστεφανάκη (2002).  
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9.4. Τρίτο ερευνητικό ερώτημα 

Για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αναφορικά με τους παράγοντες που επιδρούν 

και επηρεάζουν το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του 

Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών, ερωτήσεις 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19 και 27 του 

ερωτηματολογίου, συμπερασματικά προκύπτει:   

Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών 

υποστηρίζουν τη σημαντικότητα του ρόλου των στελεχών του Κέντρου για την 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κρίνουν το βαθμό ανάπτυξης 

σχέσεων συνεργασίας με τα στελέχη του ως προς την οργάνωση και λειτουργία των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως άριστα βοηθητικό παράγοντα για την υλοποίηση του 

έργου τους.  

Στην πλειοψηφία τους, επιπρόσθετα, παρά τη μικρή τους επιμόρφωση και 

διδακτική εμπειρία σε ενήλικες εκπαιδευομένους, προσπαθούν ώστε να κρατείται 

ζωηρό και αμείωτο το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων τους.  

Επιπλέον, άλλοι παράγοντες μετασχηματισμού του έργου τους αποτελούν η 

ανομοιογένεια των εκπαιδευομένων προς όλα τα επίπεδα, όπως ηλικία, μόρφωση, 

στόχοι, ανάγκες και λόγοι παρακολούθησης, η έλλειψη οργανωμένου εκπαιδευτικού 

υλικού, διαθέσιμο σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, η προσαρμογή της ύλης στο 

επίπεδο των εκπαιδευομένων και στη δυναμική της εκάστοτε ομάδας καλλιεργεί 

αστάθεια και ενίοτε ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα, η μη συμμετοχή 

και η αδράνεια των εκπαιδευομένων αποδυναμώνουν και αποκαρδιώνουν τους 

εκπαιδευτές με αποτέλεσμα να μειώνεται και κάποιες φορές να χάνεται το ενδιαφέρον 

τους για την όλη μαθησιακή διαδικασία, η καθοδήγηση τόσο σε τοπικό όσο και σε 

κεντρικό επίπεδο τους εγκλωβίζει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και οδούς, που 

καθόλου δε συμβαδίζουν με τις αρμοδιότητες, το ρόλο και τους σκοπούς τους, η 

έλλειψη εποπτικών μέσων και η δυσλειτουργία των υπαρχόντων μειώνει τον 

εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας λόγω μη δυνατότητας εφαρμογής 

εκπαιδευτικών μεθόδων με περισσότερο ενδιαφέρον και αποδοτικότητα, η έλλειψη 

σταθερού χώρου διδασκαλίας για τη διεξαγωγή όλων των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων προκαλεί κινητικότητα, αστάθεια και δυσκολίες εγκλιματισμού σε 

εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, τα εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας δεν 

εξασφαλίζουν και ούτε βοηθούν στην αποτελεσματικότητα της μάθησης, της γνώσης 
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και της εκπαίδευσης, η μη έγκυρη καταβολή των πληρωμών επηρεάζει την ψυχολογική 

τους διάθεση δημιουργώντας τους ερωτηματικά αναφορικά με την αξιοπιστία του 

φορέα και κατ’ επέκταση στους ίδιους για την αξία του ρόλου και του έργου τους στη 

μαθησιακή κοινότητα (Lave & Wenger, 2005) αλλά και στην κοινωνική 

πραγματικότητα ενώ, τέλος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι στην πλειοψηφία τους οι 

Εκπαιδευτές Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών δεν έχουν ως κύρια 

επαγγελματική δραστηριότητα την Εκπαίδευση Ενηλίκων αλλά τη συνδυάζουν και με 

πολλές άλλες συμπληρωματικές ή κύριες εργασιακές δραστηριότητες, η κούραση λόγω 

φόρτου εργασίας είναι αναμενόμενη με επιδράσεις στις παρεχόμενες εκπαιδευτικές 

τους υπηρεσίες.  

Βάσει, λοιπόν, των προαναφερθέντων παραγόντων μετασχηματισμού, η 

παρούσα έρευνα καταλήγει σε κοινό σημείο με τη μελέτη των Peeters & Molenberghs 

(2004) υποστηρίζοντας ότι το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο των Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών επικεντρώνεται στο συντονισμό της 

μαθησιακής διαδικασίας των ενήλικων εκπαιδευομένων, στην ανάγκη  

επικαιροποιημένων γνώσεων των εκπαιδευτών, στο σχεδιασμό και στην οργάνωση της 

διδασκαλίας τους, στην πρωτοτυπία και στο νεωτερισμό, καθώς και στη συνεργασία με 

όλους τους επίσημους μετόχους που συμβάλλουν στην οργάνωση και στην 

αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, συμβαδίζει και με τις 

απόψεις των Corben & Thomson (2002) για μαθητοκεντρικό παρεχόμενο εκπαιδευτικό 

έργο και για Εκπαιδευτές Ενηλίκων καταρτισμένους και με κίνητρα για αυτοεξέλιξη 

αλλά και με τον Βεργίδη (2002α), ο οποίος εστιάζει στο ενδιαφέρον των εκπαιδευτών 

για όλους τους εκπαιδευόμενούς τους, στην επικοινωνία και στο συντονισμό 

αμφότερων, στη εναλλακτική και ευέλικτη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνικών και του 

εκπαιδευτικού υλικού και, τέλος, στην κατάρτιση, στην αυτογνωσία και στην 

αξιολόγηση εαυτών.  

 Και έτσι, στο σημείο αυτό του κεφαλαίου, ολοκληρώνονται τόσα τα γενικά όσο 

και τα ειδικά συμπεράσματα της έρευνας, τα οποία προέκυψαν με άξονα τα τρία 

συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία είχαν διατυπωθεί από την αρχή αυτής.   

 

 



124 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ   

 Σε ένα πλαίσιο που συνεχώς αλλάζει, τόσο οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων του 

Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών, οι οποίοι αποτέλεσαν το αντιπροσωπευτικό 

δείγμα της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας αλλά και όλοι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, 

γενικότερα, καλούνται αντικειμενικά να αναπροσδιορίζουν το ρόλο, τις 

προτεραιότητες, τις αρμοδιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, να 

επανεξετάζουν τη θέση τους στο πεδίο της επαγγελματικής τους κατάρτισης, να 

επαναπροσδιορίζουν την παιδαγωγική τους συγκρότηση και πράξη ώστε να 

ανταποκρίνονται στις διαρκείς προκλήσεις νέων και επερχόμενων αλλαγών και να 

γίνονται παράδειγμα αλλαγής για άλλους που εμπλέκονται σε μια τέτοια διαδικασία, 

όπως, άλλωστε, υποστηρίζεται και από τον Βεργίδη (2002α).  

 Η διερεύνηση του ρόλου των Εκπαιδευτών Ενηλίκων με καταλυτικά και, 

συγχρόνως, καινοτόμα στοιχεία καλύπτει όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από την αναζήτηση και υιοθέτηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών μέχρι την ευαισθητοποίηση, ενθάρρυνση, κινητοποίηση και  

ενίσχυση των εκπαιδευομένων ώστε η συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης να 

είναι ελκυστική, αποδοτική και βιώσιμη.  

Τα εφόδια και ο ρόλος των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, τους χρήζει αυθεντικούς, 

ενεργούς ακροατές, ικανούς να κατανοούν τη θέση των άλλων, να αναγνωρίζουν και να 

σέβονται τις αξίες, τις ανάγκες και τις επιθυμίες αλλά και την προσωπικότητα των 

εκπαιδευομένων τους, να έχουν καλή γνώση και σχέση με το αντικείμενο που 

διδάσκουν και να έχουν ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας (Wittmer J at al., 1989). 

Ωστόσο, καθίσταται φανερή και σαφής η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός εθνικού 

συστήματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, το οποίο θα 

στηρίζει και θα εμπλουτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και την ποιότητα της 

μάθησης.  

Αυτό που επιχειρείται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι μια πιο δίκαιη 

κοινωνική διανομή ευκαιριών εκπαίδευσης μέσα από την κατάργηση των εμποδίων 

μάθησης που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τις 

τρέχουσες εξελίξεις, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

τα οποία θα διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών αυτής της εκπαίδευσης. Η 

εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας αποσκοπεί στην ανάλυση των διαδικασιών της 
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Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του πλαισίου εφαρμογής της ώστε να παρέχονται εγγυήσεις 

για την άρτια λειτουργία και διαφάνεια του συστήματός της.  

Έτσι, οι διαδικασίες αξιολόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης θα πρέπει να 

αφορούν τον ορθό σχεδιασμό και την προσήκουσα οργάνωση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, καθώς και την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, την ύπαρξη 

εποπτικών μέσων, την καταλληλότητα των χώρων, την αρμόζουσα διδακτική 

μεθοδολογία και την επιστημονική επάρκεια των εκπαιδευτών. Άλλωστε, αυτά όλα 

είναι που συνδέονται άρρηκτα με τη διασφάλιση της ποιότητας και σχετίζονται 

απόλυτα με την αποτελεσματικότητα και την προσπάθεια βελτίωσης και 

σταθεροποίησης του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου από τους Εκπαιδευτές 

Ενηλίκων στο στίβο της διά βίου μάθησης.  

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια των ανωτέρω, ακολουθούν προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνες, οι οποίες αναδύθηκαν μέσω τριβής και ζυμώσεων της παρούσας:  

1. Η σημασία και η συμβολή του ρόλου των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στους 

κοινωνικούς στόχους της εκπαίδευσης, στη συμπεριφορά των εκπαιδευομένων 

όταν επιστρέφουν στο καθημερινό τους περιβάλλον και στην όλη κοινωνική 

λειτουργικότητα που προκαλείται μέσω των εκπαιδευτικών μεθόδων και 

δραστηριοτήτων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των 

εκπαιδευτικών τους συναντήσεων.  

2. Δράσεις αρμοδίων φορέων με σκοπό την υλοποίηση οργανωμένης εκπαίδευσης 

και δραστηριοτήτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης προς ενίσχυση της 

παιδαγωγικής κατάρτισης και της διδακτικής αποτελεσματικότητας των 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων. 

3. Λόγοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα επαγγελματοποίησης των Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων.  

Ωστόσο, η παρούσα έρευνα βασίζεται μόνο στις απόψεις των Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν διδάξει ή και συνεχίζουν να 

διδάσκουν σε τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών και κατά 

πόσο αυτές υλοποιούνται κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών τους συναντήσεων με 

τους εκπαιδευομένους. Επίσης, δεν  καταγράφονται οι απόψεις των εκπαιδευομένων 

αναφορικά με το ρόλο, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα προσόντα και τους παράγοντες 
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που ενισχύουν ή αποδυναμώνουν το εκπαιδευτικό έργο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του 

Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών.  

Επιπλέον, η  χρήση αποκλειστικά του ερωτηματολογίου, πιθανόν δεν έδωσε την 

ευκαιρία για μια λεπτομερή και εις βάθος διερεύνηση, ούτε αποφεύχθηκαν οι κρίσεις a 

priori (Ιωσηφίδης, 2003). Αντιθέτως, η χρήση και της ποιοτικής έρευνας, συγχρόνως, 

μέσω της συνέντευξης των συμμετεχόντων θα βοηθούσε σε μια πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα του αποτελέσματος.   

Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, και έχοντας υπ’ όψιν ότι το δειγματικό φάσμα υπήρξε 

περιορισμένο, υπάρχει η ελπίδα ότι η παρούσα έρευνα θα αποτελέσει την αφετηρία 

προκειμένου να διεξαχθούν στο μέλλον και άλλες έρευνες που θα επιβεβαιώνουν και 

κυρίως θα συμπληρώνουν τα πορίσματα της παρούσας.  
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1. Ερευνητικό Εργαλείο  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Κ.Δ.Β.Μ. ΣΕΡΡΩΝ 

Αγαπητή/έ Εκπαιδεύτρια/Εκπαιδευτή, 

 Αντιλαμβανόμενη τη σημαντικότητα του ρόλου σας στο οικοδόμημα της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Διά Βίου Μάθησης ευρύτερα αλλά, κυρίως, την 

αναγκαιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού σας έργου στους ενήλικους συμπολίτες 

μας, αισθάνομαι την ανάγκη στα πλαίσια των ερευνητικών μου ενδιαφερόντων να 

ζητήσω την πολύτιμη βοήθειά σας. Για το λόγο αυτό, σας επισυνάπτω σχετικό 

ερωτηματολόγιο και θα σας παρακαλούσα για τη διαμόρφωση μιας αντιπροσωπευτικής 

εικόνας να απαντήσετε σε όλα τα μέρη του ερωτηματολογίου και να μου το στείλετε 

πάλι πίσω ηλεκτρονικά. Ο χρόνος συμπλήρωσής του δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά της 

ώρας. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι πληροφορίες που θα προκύψουν θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Αν επιθυμείτε να 

πληροφορηθείτε τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην 

ηλεκτρονική μου διεύθυνση: annaha77@yahoo.gr.  

 Ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και τον πολύτιμο χρόνο σας. 

           

           

        Με εκτίμηση 

        Άννα Χατζή 

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Κ.Δ.Β.Μ. Σερρών.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Κ.Δ.Β.Μ. ΣΕΡΡΩΝ 

Η συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς 

η γνώμη σας μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη μιας άλλης πτυχής αναφορικά με το 

ρόλο και τις απόψεις των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

Σερρών για το παρεχόμενο εκπαιδευτικό τους έργο.  

ΜΕΡΟΣ 1
ο
:   

[Σημειώστε με, όποιον τρόπο επιθυμείτε (π.χ.: √,×,+), την απάντηση που σας 

αντιπροσωπεύει].  

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

1. Πόσο χρονών είστε; 

α. Έως 30.         

β. 31-40.        

γ. 41-50.        

    

  2. Ποιο είναι το φύλο σας;  

           α. Άνδρας.       

           β. Γυναίκα.      

  

   3. Ποιο είναι το ανώτατο μορφωτικό σας επίπεδο; 

 α. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.              

 β. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών    

 γ. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών        

 

4. Πόσες ώρες έχετε επιμορφωθεί σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων; 

 α. 0-50                

 β.  51-150                         

 γ. 151-300                        

 δ.   Πάνω από 300            
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5.  Πόση είναι η διδακτική σας εμπειρία γενικώς; 

 α. 1-5 έτη                    

 β. 6-10 έτη                    

 γ. Πάνω από 10 έτη    

 

6. Πόση είναι η διδακτική σας εμπειρία σε ενήλικους εκπαιδευόμενους; 

 α. 1-5 έτη                     

 β.  6-10 έτη                  

 γ.  Πάνω από 10 έτη                  

  

7. Σε ποιούς φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων έχετε διδάξει; 

 α. ΚΔΒΜ        ε. ΣΔΕ                              θ. Ήρων  

 β. ΙΕ               στ.  Σχολές Γονέων          ι. Άλλο   Σημειώστε που……                                                   

 γ. ΚΕΚ            ζ.   Οδυσσέας                                           

 δ. ΚΕΕ            η.   Ησίοδος                   

 

8. Σε ποιά θεματικά πεδία έχετε διδάξει; 

α. Γλώσσα και Επικοινωνία                            ε. Ποιότητα Ζωής –Περιβάλλον        

β. Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις           στ. Πολιτισμός και Τέχνη                  

γ.  Νέες Τεχνολογίες                                       ζ. Προγράμματα Ευάλωτων  

δ. Οικονομία- Επιχειρηματικότητα                  Κοινωνικά Ομάδων                                      

 

ΜΕΡΟΣ 2
ο
:  

(Δίπλα από κάθε δήλωση κυκλώστε τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα την 

άποψή σας: 1=Ελάχιστος/η/ο, 2=Μέτριος/α/ο, 3=Καλός/ή/ό, 4=Πολύ καλός/ή/ό, 5= 

Άριστος/η/ο).  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
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9.Η καταλληλότητα του χώρου διεξαγωγής των εκπαιδευτικών 

 προγραμμάτων.                                                                                                1  2  3  4  5 

10. Ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για την καλύτερη διεξαγωγή 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.                                                                  1  2  3  4  5 

11. Ο αριθμός των εκπαιδευομένων εξυπηρετεί τη διεξαγωγή και υλοποίηση των 

στόχων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.        1  2  3  4  5

   

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

12. Η σημαντικότητα του ρόλου των στελεχών του Κ.Δ.Β.Μ. Σερρών για την 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.       1  2  3  4  5

    

13. Ο βαθμός ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας με τα στελέχη του Κ.Δ.Β.Μ. Σερρών ως 

προς την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.   1  2  3  4  5 

            ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

14. Η προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις ανάγκες 

 των εκπαιδευομένων.                     1  2  3  4  5 

15. Η χρησιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού.                                                1  2  3  4  5 

16. Ο βαθμός εμπλουτισμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.                   1  2  3  4  5 

17. Η συνέχιση της διδασκαλίας σας σε ανάλογα εκπαιδευτικά  

προγράμματα.                                                                                                    1  2  3  4  5 

18. Η πρότασή σας για συνέχιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.             1  2  3  4  5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ  

19. Το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τα παρεχόμενα  

εκπαιδευτικά προγράμματα.                                                                              1  2  3  4  5 

20. Η δεκτικότητα των εκπαιδευομένων απέναντι στη θεματολογία, τις πρακτικές και 

τις μεθόδους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.       1  2  3  4  5  

21. Η χρονική διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.                            1  2  3  4  5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

22. Η προσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας στις απαιτήσεις  

της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.           1  2  3  4  5 
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23. Η αναγκαιότητα ενίσχυσης και εμπλουτισμού των επιμορφωτικών  

σας αναγκών.                                                                                                    1  2  3  4  5 

[Στις ακόλουθες δηλώσεις  (24-28) αναφερθείτε επιγραμματικά].  

24. Λόγοι συμμετοχής σας στα εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά σπουδαιότητας. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………… 

25. Προβλήματα που αντιμετωπίζετε κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων με σειρά σπουδαιότητας. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………… 

26. Προτάσεις βελτίωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………… 

27. Παράγοντες μετασχηματισμού του εκπαιδευτικού σας έργου.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………. 

28. Προτάσεις υποστήριξης για την αποτελεσματική υλοποίηση του εκπαιδευτικού σας 

έργου. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας!!! 
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2. Γραφικές Παραστάσεις  

Σημαντικά δεδομένα και συμπεράσματα της έρευνας σε Γραφικές 

Παραστάσεις: 

1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΗΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

ΦΥΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
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2. ΕΦΟΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΣΕΡΡΩΝ 

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
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Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Η αναγκαιότητα ενίσχυσης και 
εμπλουτισμού των επιμορφωτικών  σας 

αναγκών.

Ελάχιστη

Μέτρια

Καλή

Πολύ καλή

Άριστη
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3. ΡΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΣΕΡΡΩΝ  

Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

 

ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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Η ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  
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ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Λόγοι συμμετοχής στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα

Οικονομικοί λόγοι.

Ιδιαιτερότητα της 
εκπαίδευσης ενηλίκων

Διδακτική εμπειρία

Διδασκαλία στο γνωστικό μου 
αντικείμενο

Μετάδοση γνώσεων

Προϋπηρεσία

Επαφή με πολίτες- γνωριμίες

Προσωπική βελτίωση

Εργασία 
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4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΤΑ ΠΡΟΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Προβλήματα κατά τη διάρκεια των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Έλλειψη οπτικοακουστικού 
εξοπλισμού- Υλικοτεχνική 
υποδομή

Ανομοιογένεια 
εκπαιδευομένων 
(επίπεδο, γνώσεις, ανάγκες, π
ροσδοκίες)

Έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού

Μη καταλληλότητα χώρου

Διαρροή εκπαιδευομένων

Μικρή διάρκεια 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Μεγάλος αριθμός 
εκπαιδευομένων

Αμφισβήτηση - αρνητικές 
αντιδράσεις 
εκπαιδευομένων.(ωρολόγιο 
πρόγραμμα, χώρος, μέσα)

Αδυναμία πρακτικής 
εξάσκησης
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ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Παράγοντες μετασχηματισμού του 
εκπαιδευτικού έργου

Ανομοιογένεια 
εκπαιδευομένων

Έλλειψη οργανωμένου 
εκπαιδευτικού υλικού

Στόχοι ανάγκες και λόγοι 
παρακολούθησης των 
εκπαιδευομένων

Προσαρμογή της ύλης στο 
επίπεδο των εκπαιδευομένων

Μη συμμετοχή 
εκπαιδευομένων

Καθοδήγηση μόνο σε τοπικό 
επίπεδο και όχι και σε 
κεντρικό

Έλλειψη εποπτικών μέσων

Έλλειψη σταθερού χώρου 
διδασκαλίας

Εκπαιδευτικά προγράμματα 
μικρής διάρκειας

Καθυστέρηση πληρωμών

Κούραση λόγω φόρτου 
εργασίας
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ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
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5. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 

 

Η ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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3. Εκπαιδευτικά προγράμματα Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Σερρών  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ – ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ– ΩΡΕΣ 

 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1.1. Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25Ω 

1.2. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50Ω 

1.3. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25Ω 

1.4. Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25Ω 

1.5. Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25Ω 

1.6. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25Ω 

1.7. Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25Ω 

1.8. Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25Ω 

1.9. Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25Ω 

1.10. Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού 25Ω 

1.11. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25Ω 

1.12. Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25Ω 

 

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

2.1. Περιβάλλον και καθημερινή ζωή 25Ω 

2.2. Γεωργία και Φυσικοί Πόροι 25Ω 

2.3. Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις 25Ω 

2.4. Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25Ω 

2.5. Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή 25Ω 

2.6. Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων 25Ω 

2.7. Αστικοί λαχανόκηποι 25Ω 

2.8. Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25Ω 

2.9. Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25Ω 

2.10. Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25Ω  

 

3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

3.1. Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50Ω 
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3.2. Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50Ω 

3.3. Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50Ω 

3.4. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25Ω 

3.5. Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25Ω 

3.6. Δημιουργία Ιστοσελίδας 50Ω 

3.7. Ηλεκτρονική εφημερίδα 50Ω 

 

4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

4.1. Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25Ω 

4.2. Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25Ω 

4.3. Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50Ω 

4.4. Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25Ω 

4.5. Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25Ω 

4.6. Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω 

4.7. Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω 

4.8. Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω 

4.9. Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω 

4.10. Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω  

4.11. Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω  

4.12. Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω 

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

5.1. Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση  

       επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 25Ω 

5.2. Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο 25Ω 

5.3. Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία 25Ω 

5.4. Διαχείριση χρόνου 25Ω 

5.5. Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25Ω 

5.6. Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας 25Ω 

5.7. Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25Ω 

5.8. Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες 50Ω 

5.9. Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή 25Ω 

 

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 
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6.1. Ιστορία της Τέχνης 25Ω 

6.2. Εικαστικό Εργαστήρι 50Ω 

6.3. Φωτογραφία 25Ω  

6.4. Κινηματογράφος 25Ω  

6.5. Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο 50Ω  

6.6. Θεατρικό Εργαστήρι (Ανεβάζω τη δική μου παράσταση) 50Ω  

6.7. Εργαστήρι μουσικής 50Ω 

6.8. Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 50Ω  

6.9. Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25Ω 

6.10. Τοπική Ιστορία 25Ω 

 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ 

7.1. Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25Ω 

7.2. Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50Ω 

7.3. Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50Ω 

7.4. Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25Ω 

7.5. Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) 125Ω 

7.6. Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2) 175Ω 

7.7. Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων 25Ω 

7.8. Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50Ω 

7.9. Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50Ω 
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4. Γνωμικά  

-Γηράσκω δ’ αεί πολλά διδασκόμενος.  

Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος 

 

-Πάντες άνθρωποι φύσει ορέγονται του ειδέναι.  

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος 

 

-Η γνώση είναι δύναμη.  

Φραγκίσκος Βάκων, 1561-1626, Άγγλος φιλόσοφος 

 

-Η επιθυμία για γνώση, όπως η δίψα για πλούτη, αυξάνεται συνεχώς όσο 

περισσότερη αποκτούμε.  

Laurence Sterne, 1713-1768, Ιρλανδός συγγραφέας και κληρικός 

 

-Η γνώση πρέπει να βελτιώνεται, να αμφισβητείται και να αυξάνεται συνεχώς, 

αλλιώς εξαφανίζεται.  

Peter Drucker, 1909–2005, Αυστριακός γκουρού του management 

 

-Η γνώση κάνει έναν άνθρωπο ακατάλληλο για σκλάβο.  

Frederick Douglass, 1817-1895, Αφροαμερικανός ακτιβιστής  

 

-Το να μεταδίδεις τη γνώση, σημαίνει να ανάβεις από το λυχνάρι σου τα κεριά των 

άλλων χωρίς να στερείσαι τίποτα από τη φλόγα σου.  

Jane Porter, 1776-1850, Σκωτσέζα συγγραφέας 

 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=748
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=5
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=262
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1883
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=140
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1706
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=834
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-Ενώ ετοίμαζαν το κώνειο, ο Σωκράτης μάθαινε μια μελωδία στον πλαγίαυλο. «Σε τί 

θα σου χρησιμεύσει;» τον ρώτησαν. «Μα να μάθω αυτήν τη μελωδία πριν πεθάνω». 

Italo Calvino, 1923-1985, Ιταλός συγγραφέας 

 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1454

