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Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια να εντοπισθεί σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτές 

ενηλίκων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες 

και στάσεις ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις ολοένα αυξανόμενες 

ανάγκες τόσο της εργασίας τους όσο και των εκπαιδευομένων. Μέσω της συμπλήρωσης ενός 

ερωτηματολογίου αυτοαναφορών, διερευνώνται οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτών 

ενηλίκων, λαμβάνοντας υπόψη τις υποκειμενικές τους κρίσεις ώστε να καθίστανται ικανοί να 

διατελέσουν  επάξια  το  ρόλο  τους.  Ακόμη,  εξετάζεται  ποια  είναι  η  επίδραση  διαφόρων 

δημογραφικών  παραγόντων  όπως  το  φύλο, η επαγγελματική  εμπειρία,  η  ειδικότητα  και  η 

ηλικία,  στην εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών. Στη συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη 

έλαβαν μέρος συνολικά 62 εκπαιδευτές ενηλίκων που υπηρετούν στα ΣΔΕ Θεσσαλονίκης, 

Νεάπολης,  Δικαστικών  Φυλακών  Διαβατών,  Νάουσας  και  Καλαμάτας.  Η  έρευνα 

πραγματοποιήθηκε εντός διαστήματος επτά μηνών από τον Ιούνιο 2007 έως τον Ιανουάριο 

2008.  Οι  συμμετέχοντες,  όπως  προαναφέρθηκε,  συμπλήρωσαν  ένα  ερωτηματολόγιο 

αυτοαναφορών,  το  οποίο  κατασκευάστηκε  από  την  ερευνήτρια  και  βασίστηκε  στη 

διδακτορική διατριβή του Κ. Ευθύμιου Βαλκάνου (Valkanos, 1988 & Ingersoll, 1976). 

Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  διαπιστώθηκε,  πως  οι  εκπαιδευτές  ενηλίκων 

παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα σε θέματα που σχετίζονται με την επάρκεια του ρόλου 

τους  και έχουν πολλές εκπαιδευτικές ανάγκες σε θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση, 

την  επικοινωνία,  την  υποστήριξη και  τον  προγραμματισμό  της  διδασκαλίας.   Επίσης, 

καταγράφηκαν και κατηγοριοποιηθήκαν οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με 

τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.  Τα ευρήματα ακόμα ανέδειξαν, ότι διάφοροι δημογραφικοί 

παράγοντες  όπως  το  φύλο,  η  ηλικία, η  επαγγελματική  εμπειρία  και  η  ειδικότητα  δεν 

επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ύπαρξη των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών 

ενηλίκων στα ΣΔΕ.  

Λέξεις  κλειδιά:  Επιμόρφωση,  Διερεύνηση  επιμορφωτικών  αναγκών,  εκπαιδευτές  ενηλίκων,  

Σχολεία  Δεύτερης  Ευκαιρίας,  επαγγελματική ανάπτυξη,  επαγγελματοποίηση της  εκπαίδευσης  

ενηλίκων 

ABSTRACT

4



Ιn  this  paper  becomes an effort  to  determine to  what  degree adult  educators  allocate  the 

required knowledge, skills and attitude to  correspond with sufficiency in  the needs of their 

work  and  the  students  of  Schools  of  Second  Chance.  Via  the  completion  of  self  report 

questionnaire, are investigated the training needs of educators, taking into consideration their 

personal opinion. It also investigates personnel training needs, as defined by the educators 

themselves,  so that  they may become more efficient  in  offering services  to  students,  and 

examines whether demographic factors such as sex, age, the number of years of professional  

experience and  specialization,  have  a  statistically  significant  effect  thereon.  The  research 

involved a total of 62 adult educators, working in Schools of Second Chance, specifically in 

schools  of  Thessaloniki,  Neapoli,  Juridical  prison  of  Diavata,  Naousa  and Kalamata.  The 

survey was conducted in interval 7 months from June 2007 to January 2008. Participants filled 

in a self report questionnaire, which had been based on Valkanos’ doctoral thesis (Valkanos, 

1988 & Ingersoll, 1976).

     The research showed that the adult educators of Schools of Second Chance were greatly 

lacking in the following areas: evaluation, contact, help and programming.  Furthermore, the 

discoveries showed that the demographic factors like as  sex,  age,  the  number of years of  

professional experience and specialization do not influence in important degree the existence 

of educational needs of adult educators in the Schools of Second Chance. 

Key words: Training, Training needs assessment, adult educators, Schools of Second Change,  

professional development, professionalism of adult education 
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Εισαγωγή 
Στη  συγκεκριμένη  ερευνητική  μελέτη  επιχειρείται  η  διερεύνηση  των  εκπαιδευτικών 

αναγκών των  εκπαιδευτών ενηλίκων στα  Σχολεία  Δεύτερης  Ευκαιρίας  (ΣΔΕ).  Μέσω της 

συγκεκριμένης μελέτης γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτών ενηλίκων στα  ΣΔΕ,  όπως  οι  ίδιοι  τις  αναφέρουν  και  τις  αξιολογούν  και  εν 

συνεχεία, να διαπιστωθεί η επίδραση συγκεκριμένων δημογραφικών παραγόντων στην τελική 

διαμόρφωση των αναγκών αυτών. 
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Στο  πρώτο μέρος της εργασίας η ερευνήτρια εστιάζει  στη θεωρητική προσέγγιση του 

θέματος,  με  βάση  την  οποία  διενεργήθηκε  η  συγκεκριμένη  μελέτη.  Στο  πρώτο  κεφάλαιο 

παρουσιάζονται  αναλυτικά  ο  σκοπός,  η  σημασία  και  το  περιεχόμενο  της  έρευνας  καθώς 

επίσης,  επιχειρείται  η  εννοιολογική  αποσαφήνιση  των  εννοιών  και  των  όρων  που 

χρησιμοποιούνται  στην  εργασία.  Στο  δεύτερο  κεφάλαιο,  το  οποίο  τιτλοφορείται  ως  «Η 

εκπαίδευση  ενηλίκων  στην  Ελλάδα»,  επιχειρείται  η  παρουσίαση  του  σκοπού  και  της 

αναγκαιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων, βασιζόμενη σε μία σύντομη ιστορική αναδρομή, 

στη  χώρα  μας,  όπως  προκύπτει  από  την  ανασκόπηση  της  σχετικής  βιβλιογραφίας  που 

μελετήθηκε. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται η εκπαίδευση ενηλίκων στις ευπαθείς κοινωνικά 

ομάδες (ΕΚΟ), η ανάγκη για την κάλυψη του συγκεκριμένου κεφαλαίου προκύπτει από το 

ρόλο των ΣΔΕ, που αποτελούν τον ερευνητικό φορέα της παρούσας εργασίας και έχουν ως 

βασικό  σκοπό  την  κοινωνική  ενσωμάτωση  κοινωνικά  περιθωριοποιημένων  ατόμων. 

Ακολούθως, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την επαγγελματοποίηση της εκπαίδευσης 

ενηλίκων γενικότερα και των εκπαιδευτών ενηλίκων ειδικότερα. Αναφέρονται θέματα όπως η 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων, η επαγγελματοποίηση της Ε.Ε. και ο 

ρόλος της επιμόρφωσης στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών.  Επίσης, θίγονται 

ζητήματα  μείζονος  σημασίας  που  σχετίζονται  με  την  εξέλιξη  της  επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας  των εκπαιδευτών ενηλίκων και  συγκεκριμένα γίνεται  λόγος  σχετικά με  τα 

κίνητρά τους για περαιτέρω επιμορφωτικές δραστηριότητες.

Εν συνεχεία, στο  πέμπτο  κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται ο όρος της εκπαιδευτικής 

ανάγκης και αναλύεται η διαδικασία διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών. Εν τέλει, στο 

έκτο και τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους της παρούσας εργασίας γίνεται αναφορά 

στα  ΣΔΕ  ως  ένα  θεσμό,  στα  πλαίσια  της  εκπαίδευσης  ενηλίκων,  που  προωθεί  την 

αποδυνάμωση  των  κοινωνικών  ανισοτήτων.  Επίσης,  στο  συγκεκριμένο  κεφάλαιο 

περιγράφεται και προσδιορίζεται με επάρκεια ο ρόλος  του εκπαιδευτή ενηλίκων στα ΣΔΕ 

καθώς επίσης γίνεται λόγος και για τις επιμορφωτικές δραστηριότητες που διενεργούνται από 

την πολιτεία με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών στα ΣΔΕ. 

Το  δεύτερο  μέρος της  μελέτης,  περιλαμβάνει  την  εμπειρική  προσέγγιση.  Στο  πρώτο 

κεφάλαιο  προσδιορίζεται  ο  σκοπός  και  η  μεθοδολογία  της  έρευνας.  Πιο  συγκεκριμένα, 

αναφέρονται ο σκοπός, οι στόχοι της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν, 

προσδιορίζεται το δείγμα καθώς επίσης  τα μέσα και η διαδικασία συλλογής των ερευνητικών 

δεδομένων.  
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Στο δεύτερο κεφάλαιο  επιχειρείται   η  παρουσίαση  των  αποτελεσμάτων  της  έρευνας. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται αναλυτικά το δείγμα της έρευνας1, ακολουθεί η ανάλυση των 

παραγόντων  του  ερωτηματολογίου  και  εξετάζονται  ζητήματα  που  σχετίζονται  με  την 

αξιοπιστία  και  την  εγκυρότητα  του  ερευνητικού  εργαλείου.  Ακόμη,  παρουσιάζεται  η 

συσχέτιση των δημογραφικών παραγόντων με την εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών των 

εκπαιδευτών ενηλίκων των ΣΔΕ. Εν συνεχεία, στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω της συσχέτισης τους με βιβλιογραφικά ευρήματα. Εν τέλει, 

στο  τέταρτο κεφάλαιο διαπιστώνονται  συγκεκριμένες προτάσεις,  που προκύπτουν από την 

ανάλυση  των  αποτελεσμάτων  της  έρευνας,  οι  οποίες  οδηγούν  στα  συμπεράσματα  της 

ερευνητικής μελέτης.  Ακόμη, πραγματοποιείται αναφορά στους περιορισμούς της έρευνας 

και διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντικές ερευνητικές δραστηριότητες.

Τέλος,  στο  παράρτημα  που  ακολουθεί  μετά  την  παράθεση  της  βιβλιογραφίας, 

περιλαμβάνονται  το  ερευνητικό  εργαλείο  της  έρευνας,  η  έγκριση  της  έρευνας  από  το 

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και εν τέλει παρατίθεται ένας χάρτης 

που υποδηλώνει τη γεωγραφική εμβέλεια της έρευνας. 

        

1 Παρουσιάζονται αναλυτικά όλοι οι δημογραφικοί παράγοντες. 
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ΜΕΡΟΣ Α

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Σκοπός, σημασία και περιεχόμενο της μελέτης 

      1.1 Σκοπός και σημασία της μελέτης
Τα  ΣΔΕ  αποτελούν  πλέον  στις  μέρες  μας  ένα  σημαντικό  θεσμό  στο  χώρο  της 

εκπαίδευσης  ενηλίκων,  συνιστώντας  όχι  απλώς  μια  καινοτομία  αλλά  μια  βαθιά 

μεταρρυθμιστική  παρέμβαση  στο  ανελαστικό  εκπαιδευτικό  σύστημα  (Ευστράτογλου  & 
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Νικολοπούλου, 2008). Όπως είναι γνωστό ο θεσμός των ΣΔΕ, που εφαρμόζεται στο πλαίσιο 

της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, αποτελεί σημαντική καινοτομία για την 

ελληνική  εκπαίδευση,  καθώς  τα  προγράμματά  του  βασίζονται  σε  καινοτόμες  μεθόδους 

διδασκαλίας,  διαμορφώνονται  από  τις  εκπαιδευτικές  ανάγκες  των  συμμετεχόντων  και 

στοχεύουν  στην  κοινωνική  επανένταξή  τους  (http://www.ekep.gr/Education/deuteris.asp). 

Από την παραπάνω διαπίστωση διαφαίνεται ολοκάθαρα το γεγονός ότι τα ΣΔΕ παίζουν ένα 

πολύ σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων και ο ρόλος 

του  εκπαιδευτή  των  ΣΔΕ  θεωρείται  υψίστης  σημασίας.  Αξίζει  να  επισημανθεί  πως  οι 

καινοτόμες  μέθοδοι  διδασκαλίας  που  χρησιμοποιούνται  στα  ΣΔΕ  είναι  ένα  από  τα 

χαρακτηριστικά τους που τα διαφοροποιούν τόσο από την τυπική εκπαίδευση όσο και από 

άλλους φορείς που παρέχουν εκπαίδευση ενηλίκων2. 

Μέσω  των  παραπάνω  γίνεται  αντιληπτό  πως  οι  ραγδαίες  εξελίξεις  στην  εκπαίδευση 

ενηλίκων (ΕΕ) που επιφέρει αυτός θεσμός, μεταβάλλουν συνεχώς την επάρκεια των γνώσεων 

και δεξιοτήτων που διαθέτουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων που διδάσκουν στα ΣΔΕ. 

Επομένως, η διαρκής επιμόρφωση και η επικαιροποίηση των γνώσεών τους καθίσταται 

αναγκαία για να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στο ευέλικτο περιβάλλον εργασίας τους 

(Αβραμίδου, 2006 . Βεργίδης, 2005). Αυτή η συμβολή της επιμόρφωσης στην επαγγελματική 

ανάπτυξη  των  εκπαιδευτών  ενηλίκων  στα  ΣΔΕ  με  άμεσο  σκοπό  τη  βελτίωση  της 

αποτελεσματικότητας του ρόλου τους έχει ως αποτέλεσμα να δίνεται ολοένα και αυξανόμενο 

ενδιαφέρον στο σχεδιασμό και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

Σημειώνεται πως ένα από τα προκαταρκτικά στάδια για τη συλλογή των απαραίτητων 

πληροφοριών που οδηγούν στην υλοποίηση τέτοιου είδους προγραμμάτων είναι η φάση της 

διερεύνησης  και  του  εντοπισμού  των  εκπαιδευτικών  ή  επιμορφωτικών  αναγκών  των 

συμμετεχόντων, που έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ρόλου 

τους μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την αποτροπή της απαξίωσης της (Αβραμίδου, 

2006). 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

των εκπαιδευτών ενηλίκων στα ΣΔΕ. 

Ειδικότερα, προτίθεται: 

 Να διαπιστώσει  εάν  οι  εκπαιδευτές  ενηλίκων  των  ΣΔΕ διαθέτουν  τις  απαραίτητες 

γνώσεις,  δεξιότητες  και  ικανότητες  ώστε  να  ανταποκρίνονται  ικανοποιητικά  στον 

πολυδιάστατο ρόλο τους. 

2 Αξίζει να αναφερθεί πως τα ΣΔΕ θεωρούνται ως Συνεχιζόμενη τυπική εκπαίδευση. 
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 Να εντοπίσει ποιες είναι οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτών και ποιες από 

αυτές θεωρούνται ιδιαιτέρως σημαντικές για αυτούς. 

 Να  εντοπίσει  τον  τρόπο  που  επιδρούν  διάφοροι  δημογραφικοί  παράγοντες  στη 

διαμόρφωση των εκπαιδευτικών αναγκών. 

Όσον  αφορά  τη  σημασία  της  μελέτης,  το  θέμα  υπήρξε  ιδιαιτέρως  ενδιαφέρον  και 

ελκυστικό για  την ερευνήτρια, η οποία έχοντας ολοκληρώσει τις βασικές σπουδές της στην 

εκπαίδευση ενηλίκων,  καθώς η εκπόνηση της  μελέτης  βασίστηκε κυρίως στα ερευνητικά 

ενδιαφέροντά της που εστιάζουν σε θέματα επαγγελματισμού και επαγγελματικής ανάπτυξης 

στη συγκεκριμένη επιστήμη.

Η ερευνητική προσέγγιση υπαγορεύτηκε από την έλλειψη εμπειρικών δεδομένων όσον 

αφορά το συγκεκριμένο θέμα, γεγονός που αποδεικνύεται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

που πραγματοποιήθηκε.  Η επιλογή της συγκεκριμένης ομάδα – στόχου προέκυψε από τη 

διαπίστωση  πως  οι  εκπαιδευτές  ενηλίκων,  ως  μία  από  τις  πληθυσμιακές  ομάδες  της 

εκπαίδευσης  ενηλίκων,  δεν  επιδέχονται  αντικείμενο  έρευνας  και  αξιολόγησης  όσο  οι 

εκπαιδευόμενοι.  Επομένως,  αποδεικνύεται  επιτακτική  η  ανάγκη  να  εφαρμοσθούν  ειδικά 

επιμορφωτικά  προγράμματα  προσαρμοσμένα  στις  ανάγκες  και  τις  απαιτήσεις  των 

εκπαιδευτών,  ώστε  να είναι  σε θέση να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στα πλαίσια των 

καθηκόντων τους.  

Επιπροσθέτως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες 

διάφοροι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες καθιστούν την ΕΕ μία απαραίτητη προϋπόθεση 

της κοινωνίας μας. Στα συγκεκριμένα πλαίσια πληθώρα προγραμμάτων προσφέρονται από 

διάφορους φορείς και η διεξαγωγή τους προϋποθέτει την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 

Επομένως,  ο  έλεγχος  της  ποιότητας  και  της  αποτελεσματικότητας  της  εκπαιδευτικής 

διαδικασίας  αποτελεί  σημαντικά  εργαλεία  για  την  επίτευξη  των  παραπάνω. 

(Παπαστεφανάκη, 2000). Ταυτοχρόνως, η διαπίστωση της ανάγκης για άμεση και σε βάθος 

διείσδυση στο θέμα αυτό με γνώμονα το γεγονός ότι  πολλές από τις πτυχές του θέματος 

θεωρούνται από τους εκπαιδευτές ως ζητήματα μείζονος σημασίας, λειτούργησε καθοριστικά 

για το εν λόγω εγχείρημα.  

Επομένως,  η  συγκεκριμένη  έρευνα  παρουσιάζει  ιδιαίτερο  επιστημονικό  ενδιαφέρον 

καθώς μπορεί να συμβάλλει στα ακόλουθα: 

 Να  λειτουργήσει  ως  ένα  μέσο  πληροφόρησης  των  εκπαιδευτών  αλλά  και  όσων 

επιμελούνται τις επιμορφωτικές τους δραστηριότητες, σχετικά με τα ελλείμματα που 

παρουσιάζουν όσον αφορά την επάρκειά τους στον εργασιακό τους ρόλο.  
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 Να βοηθήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, που 

θα έχουν ως σημείο αναφοράς τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτών. 

 Τέλος, να λειτουργήσει ως μέσο πληροφόρησης για όσους εκδηλώνουν ενδιαφέρον 

για το θέμα και προτίθενται να ασχοληθούν επιστημονικά με αυτό. 

     1.2 Εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων της εκπαίδευσης ενηλίκων
1.2.1.  Εκπαίδευση,  Συνεχιζόμενη  εκπαίδευση,  Δια  βίου  εκπαίδευση,  Εκπαίδευση 

ενηλίκων, κατάρτιση και επιμόρφωση 

Στο  συγκεκριμένο  κεφάλαιο  γίνεται  προσπάθεια  ώστε  να  πραγματοποιηθεί  η 

αποσαφήνιση και  οριοθέτηση των βασικών εννοιών που χρησιμοποιούνται  τόσο στην ΕΕ 

γενικότερα  όσο  και  στη  συγκεκριμένη  εργασία  ειδικότερα  με  σκοπό  να  παρέχεται  η 

ικανότητα  στον  αναγνώστη  να  έχει  μία  ξεκάθαρη και  ολόπλευρη άποψη  σχετικά  με  την 

ορολογία που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας. 

Για να γίνει κατανοητή η ανάγκη για παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων, έχει χρησιμοποιηθεί 

πληθώρα ορισμών και  εννοιών,  που προσπαθούν να καλύψουν το φάσμα του πεδίου της 

συγκεκριμένης επιστήμης. Έννοιες όπως η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η δια βίου εκπαίδευση, η 

εκπαίδευση ενηλίκων, η κατάρτιση και η επιμόρφωση έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον για να 

καλύψουν την εννοιολογική αποσαφήνιση της  «επιστήμης των ενηλίκων»,  δίνοντας η κάθε 

μία, έμφαση σε  διαφορετικές διαστάσεις της. Ο όρος  Εκπαίδευση αποτελεί αυστηρό θεσμό 

της πολιτείας με σκοπό  τη συστηματική ανάπτυξη γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και 

στάσεων, που απαιτούνται για να γίνει μια εργασία σωστά και με ασφάλεια (Μάρδας, 2001). 

Η  εκπαίδευση οριοθετείται ως μια μακροχρόνια αλλαγή της συμπεριφοράς που προέρχεται 

από κάποια συγκεκριμένη πείρα η οποία ύστερα από επεξεργασία παίρνει μορφή και έχει 

χαρακτήρα τόσο θεσμικό όσο και μη (Μάρδας, 2000).  Επιπλέον, η εκπαίδευση σήμερα δεν 

αποτελεί απλά ένα βασικό δικαίωμα του κάθε ατόμου στη μόρφωση, αλλά συνιστά θεμελιώδη 

συνταγματική  υποχρέωση  λόγω  της  πρωταρχικής  της  σημασίας  στην  ανάπτυξη  και  την 

ολοκλήρωση  της  ταυτότητας  και  της  προσωπικότητας  του  ατόμου.  Ο  ρόλος  της,  λοιπόν 

θεωρείται  υψίστης  σημασίας,  καθώς  το  εκπαιδευτικό  επίπεδο  του  πληθυσμού  προκαλεί 

επιδράσεις στη συνολική οικονομική, πολιτισμική και πολιτική ανάπτυξη του τόπου (Ηλιού, 

1990). 

Όπως  είναι  φανερό  είναι  μια  πολύπλοκη  διαδικασία  γιατί  τον  έλεγχο  τον  έχει  ο 

εκπαιδευόμενος ο οποίος, ανεξάρτητα από όλα τα άλλα, είναι αυτός που θα αποφασίσει αν θα 

αφήσει να συμβεί η αλλαγή ή όχι. Επομένως διαφαίνεται ολοκάθαρα πως η εκπαίδευση είναι 
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κατά βάθος πολύ προσωπική υπόθεση και μοναδική διαδικασία.  Οι εκπαιδευόμενοι είναι οι  

πρωταγωνιστές  και  η  αποτελεσματικότητα  της  διαδικασίας  βρίσκεται  στα  χέρια  τους. 

(Κατσαλής, 2001).   

Ο  όρος  της  Συνεχιζόμενης  εκπαίδευσης εμφανίστηκε  την  δεκαετία  του  1960  (και 

συγκεκριμένα το 1968 σε μία συνάντηση του  ΟΟΣΑ στις  Βερσαλλίες)  για να δηλώσει και 

να προωθήσει την ενότητα της εκπαίδευσης μεταξύ παιδιών και ενηλίκων (Brookfield, 1983). 

Σύμφωνα με τον όρο η εκπαίδευση συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου 

και  έχει  ως  στόχο  την  αλλαγή  του  εκπαιδευτικού  συστήματος,  έτσι  ώστε  οι  μαθησιακές 

ευκαιρίες  και  η  πρόσβαση  στην  οργανωμένη  εκπαίδευση  να  είναι  εφικτή  καθ’  όλη  τη 

διάρκεια της ζωής (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000). Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση λοιπόν, 

είναι  η  εκπαίδευση  που  ακολουθεί  την  αρχική,  αλλά  δεν  είναι  συνώνυμη  της  διά  βίου 

εκπαίδευσης καθώς η διά βίου εκπαίδευση δεν κάνει καμία απολύτως διάκριση ανάμεσα στην 

αρχική και τη συνεχιζόμενη. Αντιθέτως, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση αναφέρεται στο δεύτερο 

μέρος της διά βίου εκπαίδευσης και συνεπώς αποτελεί ένα μόνο κλάδο της (Jarvis, 2004). 

Παρόλο που από τον παραπάνω ορισμό διαφαίνεται ολοκάθαρα η ευρύτητα του όρου 

εφόσον υποδηλώνει την πρόσβαση στην εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής 

με το πέρασμα του χρόνου ο όρος της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σταδιακά απέκτησε μια πιο 

στενή έννοια που δηλώνει την εκπαίδευση που σχεδιάζεται για ενηλίκους που επιστρέφουν 

στο σύστημα της τυπικής εκπαίδευσης χωρίς ωστόσο να ανήκει σε αυτό (Brookfield, 1983). 

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευσης θεωρείται λοιπόν ως η συνέχιση της παροχής εκπαίδευσης πέρα 

από την αρχική, ιδιαίτερα στην επαγγελματική σφαίρα (Jarvis, 2004). Ακόμα χρησιμοποιείται 

για  να  δηλώσει  υψηλού  επιπέδου  προγράμματα,  προσανατολισμένα  σε  επιστημονική  και 

επαγγελματική εκπαίδευση για ενηλίκους που είναι ήδη αρκετά μορφωμένοι. Κατά αυτόν τον 

τρόπο, ο όρος της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης γίνεται ολοένα αντιληπτός με στενότερους και 

όχι ευρύτερους όρους (Rogers, 1999). 

Πράγματι  φαίνεται  να  επικεντρώνεται  περισσότερο  στην  παροχή  συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης, στην πρόσβαση σε αυτήν και στην επέκταση της. Εντούτοις, η 

παρουσία  της,  λόγω  του  ότι  δεν  επικρίνει  την  υφιστάμενη  δομή  της  εκπαίδευσης,  όπως 

αναφέρθηκε,  υπηρετεί στην πραγματικότητα την ενίσχυση του  status quo,  επομένως είναι 

εγγενώς συντηρητική (Jarvis, 2004).  Εν τέλει, όπως καθιερώθηκε από τον ΟΟΣΑ, η ιδέα της 

συνεχιζόμενης  εκπαίδευσης  είναι  κατά  κάποιο  τρόπο  περιορισμένη  στη  σκοπιά  και  πιο 

πραγματιστική σε σχέση με την ιδέα της διά βίου εκπαίδευσης καθώς δίνει  έμφαση στην 

ανταπόκριση της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000). 
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 Λόγω της στενότητας του παραπάνω όρου άρχισε να γίνεται ευρέως γνωστός ο όρος της 

Δια Βίου Εκπαίδευσης, όπου χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ευρύτητα της εκπαίδευσης 

καθώς αποτελεί έναν ευρύ ορισμό με ευρύ περιεχόμενο (Brookfield, 1983). Με τον όρο αυτό, 

εννοούμε  την  εκπαίδευση  που  προσφέρεται  σε  όλα  τα  περιβάλλοντα,  τυπικά  και  άτυπα, 

θεσμοποιημένα και μη (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000) και περιλαμβάνει τις δύο βασικές 

κατηγορίες  της  εκπαίδευσης  δηλαδή  την  αρχική  και  τη  συνεχιζόμενη  εκπαίδευση 

(Κελπανίδης & Βρυνιώτη, 2004). Επομένως, όπως γίνεται αντιληπτό η δια βίου εκπαίδευση 

χαρακτηρίζεται από ευκαμψία ως προς το χώρο, το χρόνο, το περιεχόμενο και τις τεχνικές 

διδασκαλίας,  και  αναγνωρίζει  τη  συμβολή όλων των διαθέσιμων εκπαιδευτικών επιρροών 

συμπεριλαμβανομένων  τυπικών  και  άτυπων  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων  (Longworth, 

1999). Σημαίνει συνέχιση των ευκαιριών μάθησης και εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής  του  ατόμου.  Σημαίνει  επίσης,  ευρύτερη  συμμετοχικότητα,  δηλαδή  αποτελεί  μία 

φιλοσοφία αντίθετη προς τον κοινωνικό αποκλεισμό.  Μέσω της  δια βίου εκπαίδευσης το 

άτομο οδηγείται στη συστηματική απόκτηση, στην ανανέωση, στην αναβάθμιση και στην 

ολοκλήρωση  της  γνώσης,  των  δεξιοτήτων  και  των  στάσεων  του  με  απώτερο  σκοπό  την 

προώθηση της αυτολοκλήρωσής του (Tight, 1996).  Η δια βίου εκπαίδευση είναι ένας όρος 

που  χρησιμοποιείται  ευρύτατα  και  σύμφωνα  με  την  εννοιολογική  της  τοποθέτηση,  η 

εκπαίδευση θεωρείται ως τμήμα της διεργασίας της ζωής, παρά ως ένα μεμονωμένο φάσμα 

ειδικών  δραστηριοτήτων  διδασκαλίας  και  μελέτης  (Rogers,  1999).  Δια  Βίου  εκπαίδευση 

αποτελεί συνεπώς κάθε σχεδιασμένη σειρά γεγονότων που έχει ανθρωπιστική βάση, στοχεύει 

στη  μάθηση  και  κατανόηση  από  την  πλευρά  των  συμμετεχόντων,  μπορεί  να  συμβεί  σε 

οποιαδήποτε  φάση της  ζωής (Jarvis,  2004)  και  αποτελεί  μία  έννοια  και  ένα  ιδανικό  που 

αποκτά  ουσία  μόνο  αν  εφαρμοσθεί  στην  πράξη  καθώς  βοηθά  το  άτομο  να  διαχειριστεί 

επιτυχώς  την  ενήλικη  ζωή  (Tight,  1996).   Σύμφωνα  με  τον  Dave (1976),  η  Δια  Βίου 

εκπαίδευση  είναι  μια  διαδικασία  επίτευξης  προσωπικής,  κοινωνικής  και  επαγγελματικής 

ανάπτυξης σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της 

ζωής τόσο του ιδίου όσο και της κοινότητας που ζει και αναπτύσσεται. 

Τελευταίως  έχει  παρατηρηθεί  ολοένα  και  περισσότερο  η  συμμετοχή  του  όρου  της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων3. Ένας πολύ γνωστός ορισμός που καλύπτει τη λειτουργικότητα και τη 

στοχοθεσία του παραπάνω όρου είναι ο ακόλουθος: 

3 Όρος που χρησιμοποιείται ευρύτατα και στη συγκεκριμένη εργασία καθώς ο θεσμό των ΣΔΕ έχει τοποθετηθεί 
από την ερευνήτρια στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
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Η Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι η εκπαίδευση που παρέχεται σε ώριμη ηλικία,  «η οποία 

περιλαμβάνει όλες εκείνες τις μορφές εκπαίδευσης, όπου οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζονται ως 

ενήλικοι, δηλαδή ως πεπειραμένα, ώριμα και ισορροπημένα άτομα» (Rogers, 1999). 

Επίσης, πολύ γνωστός και ευρέως αποδεκτός είναι και ο ορισμός που έχει προτείνει ο 

Jarvis (2004),  μιλώντας  για  εκπαίδευση  για  ενηλίκους, όπου  σύμφωνα  με  τον  οποίο 

εκπαίδευση  για  ενηλίκους  είναι:  «οι  μαθησιακές  διεργασίες  γενικής  ή  επαγγελματικής  

εκπαίδευσης,  τις  οποίες ακολουθούν οι  άνθρωποι που έχουν κατορθώσει  να φθάσουν στην  

κατάσταση του ενηλίκου». 

Επομένως, όπως είναι φανερό από την παράθεση των παραπάνω ορισμών η  Εκπαίδευση 

Ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο 

από  κάποιον  εκπαιδευτικό  φορέα,  για  να  ικανοποιεί  οποιαδήποτε  ανάγκη  κατάρτισης  ή 

ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε στάδιο της ζωής του ατόμου 

που  έχει  υπερβεί  το  όριο  της  ηλικίας   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 και κοινωνικό σκοπό (Μάρδας, 2001). 

Επίσης,  αποτελεί  ένα  ιδιαίτερα  ευρύ  πεδίο  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων  που 

πραγματοποιούνται κατά τρόπο οργανωμένο και συστηματικό, ενισχύοντας τη δραστηριότητα 

και τη μάθηση (Tight, 1996) και απευθύνονται σε άτομα στα οποία το κοινωνικό σύνολο, 

όπου υπάγονται, τους αναγνωρίζει την ιδιότητα της ενηλικιότητας. 

Η  ποικιλία  που  παρατηρείται  ανάμεσα  στις  εκπαιδευτικές  κουλτούρες  των  διαφόρων 

λαών  και  χωρών  καθιστά  αδύνατη  την  καθιέρωση  ενός  κοινά  αποδεκτού  ορισμού  της 

εκπαίδευσης  ενηλίκων,  καθώς  και  ορισμένων  συναφών  μαθησιακών  διαδικασιών: 

συνεχιζόμενη  εκπαίδευση,  περιοδική,  δια  βίου,  τυπική,  άτυπη,  κ.ά.  Το  ειδοποιό  και 

διαφοροποιό  χαρακτηριστικό  της  εκπαίδευσης  ενηλίκων  είναι  ότι  ο  διδάσκων  και  ο 

διδασκόμενος, καθώς οι στόχοι και οι μέθοδοι, αποτελούν εξίσου και από κοινού τη βάση, 

πάνω στην οποία στηρίζεται το εκπαιδευτικό οικοδόμημα και από την οποία εξαρτάται το 

τελικό αποτέλεσμα (Rogers, 1999).

Επομένως,  η  διαφοροποίηση της  Εκπαίδευσης  Ενηλίκων από  τον  ευρύτερο  χώρο  της 

εκπαίδευσης, δεν αφορά μόνο το αντικείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και το ίδιο 

το υποκείμενό της, το περιεχόμενο, τους στόχους και τους σκοπούς της, καθώς και το ρόλο 

του  εκπαιδευτή,  που  περιορίζεται  περισσότερο  στο  θέμα  του  συντονισμού,  του 

προγραμματισμού,  αλλά  και  της  υποστήριξης.  Για  όλα  αυτά,  είναι  πολύ  σημαντικό  να 
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μελετηθούν  αναλυτικότερα  οι  εκπαιδευτικές  πρακτικές  που  εφαρμόζονται  σήμερα  στην 

εκπαίδευση  των  ενηλίκων  καθώς  επίσης  ποιοι  είναι  οι  παράγοντες  που  καθορίζουν  την 

επιλογή τους και ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούν.

Στο  συγκεκριμένο  σημείο  σκόπιμα  παρατίθεται  ο  ορισμός  της  Κατάρτισης4, όπου  η 

βασική ιδέα της συνήθως συνδέεται με την προετοιμασία κάποιου για την εκτέλεση ενός 

στόχου ή  ενός  ρόλου κυρίως,  αλλά όχι  απαραιτήτως,  στο  χώρο εργασίας.  Υπό αυτήν τη 

μορφή,  αποτελεί  μέρος  των  της  ανάπτυξης  ευρύτερων  τομέων  της  ανάπτυξης  και  του 

ανθρώπινου δυναμικού. Σύμφωνα με τον Κατσαλή (2001), η ανάγκη της κατάρτισης υπάρχει 

οποιαδήποτε  στιγμή.  Η  πραγματική  κατάσταση  που  αφορά  την  επίδοση  του  ανθρώπινου 

παράγοντα σε μια επιχείρηση ή οργανισμό διαφέρει από την επιθυμητή. Τότε θεωρείται ότι 

μια αλλαγή στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να 

επιφέρει τις επιθυμητές αλλαγές και αποδόσεις.  

Επομένως  η  κατάρτιση  ορίζεται  ως  «η  συστηματική  απόκτηση  δεξιοτήτων,  κανόνων,  

εννοιών  ή  τοποθετήσεων  που  οδηγούν  στη  βελτιωμένη  απόδοση  της  επαγγελματικής  

κατάστασης του ατόμου».  Σε μερικές περιπτώσεις το εκπαιδευτικό περιβάλλον ταυτίζεται με 

το περιβάλλον εργασίας, ενώ σε άλλες, η έννοια της κατάρτισης εμφανίζεται σε διαφορετικό 

χώρο και χρόνο  από το πραγματικό «εργοτάξιο», όπως μια τάξη (Tight, 1996). 

Εν  τέλει5,  παρατίθεται  ο  ορισμός  της  Επιμόρφωσης,  η  οποία  προϋποθέτει  τη  βασική 

εκπαίδευση  του  ατόμου  την  οποία  εμπλουτίζει  και  διευρύνει.  Θεωρείται  λοιπόν,  πως 

λειτουργεί  ως  μέσο  βελτίωσης,  ανανέωσης  και  αντικατάστασης  των  περιεχομένων   της 

αρχικής  εκπαίδευσης  έτσι  ώστε  να  δίνει  τη  δυνατότητα  στο  άτομο  να  αξιοποιεί  και  να 

διαχειρίζεται  με επάρκεια τα νεότερα δεδομένα της επιστήμης (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

Στο συγκεκριμένο σημείο, κρίνεται σκόπιμη η διαφοροποίηση των δύο παραπάνω εννοιών, 

καθώς πολλές φορές συγχέονται αποτελώντας μέρη ενός κοινού πλαισίου αναφοράς. Οι δύο 

βασικές ειδοποιείς διαφορές τους είναι οι ακόλουθες: 

 Η κατάρτιση δεν στηρίζεται στη βασική εκπαίδευση του ατόμου, καθώς είναι σε θέση 

να καλύψει νέα αντικείμενα μάθησης, αντιθέτως με την επιμόρφωση στην οποία η 

αρχική εκπαίδευση θεωρείται προπομπός της λειτουργίας της. 

 Η κατάρτιση  συνδέεται με την προετοιμασία κάποιου για την εκτέλεση ενός στόχου ή 

ενός  ρόλου  κυρίως,  αλλά  όχι  απαραιτήτως,  στο  χώρο  εργασίας.  Σε  αντίθεση  η 

4 Σκόπιμο είναι να γίνει αποσαφήνιση των εννοιών της κατάρτισης και της επιμόρφωσης καθώς στην παρούσα 
εργασία μιλούμε για επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων 
5 Έννοιες όπως η εκπαιδευτική ανάγκη και η επαγγελματική ανάπτυξη θα μελετηθούν αναλυτικά σε επόμενα 
κεφάλαια για αυτό το λόγο δεν γίνεται η εννοιολογική τους αποσαφήνιση στο συγκεκριμένο σημείο. 
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επιμόρφωση  συνδέεται  αποκλειστικά  με  τη  βελτίωση  και  την  ανάπτυξη  της 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας του ατόμου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

     2.1. Η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα 
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Η ιδέα της εκπαίδευσης ενηλίκων αναπτύσσεται στα νεότερα χρόνια6, τον 19ο αιώνα στη 

Δυτική Ευρώπη, παράλληλα με την ανάπτυξη της βιομηχανίας και των νέων τεχνολογιών, 

στο βαθμό όπου ο ανερχόμενος καπιταλισμός ήταν σε θέση να ανατρέψει τις παραδοσιακές 

δομές της κοινωνίας (Βεργίδης κ.ά,1999). Επί σειρά ετών, ο ρόλος της υπήρξε συνυφασμένος 

κυρίως με πολιτικούς και ιδεολογικούς σκοπούς και λιγότερο με εκπαιδευτικούς (Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 2002).  Εν συνεχεία στο κατώφλι του 21ου αιώνα, οι ραγδαίες κοινωνικές, 

οικονομικές και πολιτισμικές εξελίξεις που παρουσιάζονται στο προσκήνιο οικοδομούν μια 

νέα  κοινωνία  με  νέα  δεδομένα  και  νέες  ευκαιρίες  για  την  οικονομική  ανάπτυξη,  την 

απασχόληση, την ευημερία και την ποιότητα ζωής των πολιτών (Βεργίδης κ.ά,1999). Υπό 

αυτές τις συνθήκες η εκπαίδευση ενηλίκων βρίσκεται στο επίκεντρο εθνικών και πολιτικών 

συζητήσεων και  έχει  αναγνωριστεί  η  αναγκαιότητα  και  ο  ρόλος  της  στην κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Κατά αυτόν τον τρόπο εκδηλώνεται η μέριμνα από την 

πλευρά των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατανοήσουν τόσο τις εκπαιδευτικές 

τους  ανάγκες  όσο  και  τα  εκπαιδευτικά  τους  συστήματα  μέσω  της  ανταλλαγής  απόψεων 

(Μπαλάσσα – Φλέγκα, 1990). 

Σύμφωνα με τον Longworth (2003), η εκπαίδευση ενηλίκων αναγνωρίστηκε ως ανάγκη 

της σύγχρονης κοινωνίας. Και για αυτό το λόγο οι χώρες πλέον έχουν ως βασικό στόχο στην 

εκπαιδευτική τους πολιτική το γεγονός ότι σε όλους τους εκπαιδευόμενους ανεξαρτήτως από 

τον πολιτισμό, τις μαθησιακές δυσκολίες, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, τη γεωγραφική 

τοποθεσία όπου διαμένουν και την καταγωγή πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα ώστε να 

έχουν πρόσβαση σε ένα ποικίλο και ενδυναμωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό 

το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τα ενδιαφέροντα, οι εμπειρίες,  οι προσδοκίες, το εκπαιδευτικό 

στυλ και ο εκπαιδευτικός ρυθμός μάθησης των εκπαιδευομένων πρέπει να αναγνωρίζονται 

και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά αυτό τον τρόπο 

αναπτύχθηκαν  διάφορες  πολιτικές,  οι  οποίες  σχετίζονται  με  την  δυνατότητα  ένταξης  των 

ατόμων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, δίνοντας έμφαση 

σε τομείς όπως η απασχόληση, η επαγγελματική ζωή και η κοινωνική προστασία. 

Με γνώμονα όσα προαναφέρθηκαν τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πως ο ρόλος της 

εκπαίδευσης ενηλίκων έχει επαναπροσδιοριστεί και αναβαθμιστεί, καθώς θεωρείται ως ένα 

από τα κύρια μέσα τόσο για την οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, όσο και για 

6 Λέγοντας, ότι η εκπαίδευση ενηλίκων αναπτύσσεται στα νεότερα χρόνια εννοείται η Ε.Ε. με τη σημερινή της 
(δομημένη) μορφή καθώς όπως είναι γνωστό η εκπαίδευση ενηλίκων μέσω μιας ευρείας διάστασης υφίστατο 
ήδη από την αρχαιότητα. Ωστόσο, για την κάλυψη του σκοπού και των στόχων της παρούσας εργασίας δεν 
θεωρείται απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια τόσο αναλυτική αναφορά της εξέλιξής της. 
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την  κατανόηση  των  σύνθετων  κοινωνικοοικονομικών  και  πολιτισμικών  αλλαγών  που 

υφίσταται το παγκόσμιο «γίγνεσθαι» (Βεργίδης κ.ά., 1999).  

Συμπερασματικά,  λοιπόν  θα  λέγαμε  πως  η  εκπαίδευση  ενηλίκων  αναπτύσσεται  με 

αλματώδη βήματα και εξελίσσεται σε εκπαιδευτικό κλάδο με ιδιαίτερες ανάγκες σε στελέχη, 

υποδομές,  εκπαιδευτικό  υλικό  και  κυρίως  εκπαιδευτές.  Ως  εκ  τούτου,  είναι  σαφές  ότι 

διαμορφώνεται και διευρύνεται ένα πεδίο εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας σε 

θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων. 

      2.2. Ιστορική αναδρομή της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα 
Οι απαρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, με την ευρεία έννοια του όρου,  προσδιορίζονται 

ήδη  από  την  αρχαιότητα.  Ωστόσο,  οι  πρώτες  πραγματικές  προσπάθειες  για  παροχή 

οργανωμένης  εκπαίδευσης  ενηλίκων   εμπίπτουν  στις  αρχές  του  20ου αιώνα,  όπου  η 

εκπαίδευση  ενηλίκων  λειτούργησε  ως  αντισταθμιστικός  παράγοντας,  στα  πλαίσια  της 

βιομηχανικής  επανάστασης  που  είχε  εκδηλωθεί  στο  δυτικό  κόσμο,  με  ιδεολογικό  κυρίως 

περιεχόμενο  που  εστιάζει  στην  καταπολέμηση  του  αναλφαβητισμού  (Καψάλης  & 

Παπασταμάτης,  2002).  Η πρώτη παρέμβαση του κράτους σημειώθηκε το 1929, καθώς τη 

χρονιά  αυτή  ιδρύθηκαν  οι  κρατικές  Νυχτερινές  Σχολές  (Ν.Δ.  4397/1929),  όπου  κύριος 

σκοπός της λειτουργίας τους ήταν η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού (Σιπητάνου, 1998). 

Εν συνεχεία, στα μέσα του 20ου αιώνα η κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας τόσο μετά 

το Β’ παγκόσμιο πόλεμο όσο και μετά τον εμφύλιο πόλεμο ήταν εξαιρετικά δυσμενής καθώς 

υπήρχε μία γενικότερη κρίση ιδεολογικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα. Ένα από 

τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής πολιτείας, την εποχή αυτή, για παροχή εκπαίδευσης 

ενηλίκων υπήρξε η ίδρυση της   Κεντρικής Επιτροπής Καταπολέμησης του Αναλφαβητισμού 

(ΚΕΚΑ) με το (Ν.Δ. 3094/54) με επίτιμο πρόεδρο τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πρόεδρο τον 

υπουργό  παιδείας.  Με  τον  ίδιο  νόμο  ιδρύθηκαν  και  οι  Νομαρχιακές  Επιτροπές 

Καταπολέμησης του Αναλφαβητισμού με επίτιμο πρόεδρο τον μητροπολίτη και πρόεδρο τον 

νομάρχη της κάθε περιφέρειας αντιστοίχως. Εν συνεχεία, το 1965 οι δύο παραπάνω θεσμοί 

μετονομαστήκαν  σε  Κεντρική  Επιτροπή  Λαϊκής  Επιμόρφωσης  (ΚΕΛΕ)  και  Νομαρχιακές 

Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) καθώς ο αναλφαβητισμός έπαψε να αποτελεί κύριο 

μέλημα της πολιτείας για εκπαίδευση ενηλίκων (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2002). 

Από  την  περίοδο  της  μεταπολίτευσης  (1974)  και  μετέπειτα,  άρχισε  μία  προσπάθεια 

εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης ενηλίκων τόσο με την ίδρυση των «Πρότυπων Κέντρων 

Επιμόρφωσης»  όσο με τη δημιουργία της Διεύθυνσης Επιμόρφωσης Ενηλίκων όπου βασικός 
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σκοπός  της  σύστασής  της  υπήρξε  η  διάχυση  των  σκοπών  της  Unesco (1972)  για  την 

εκπαίδευση ενηλίκων (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2002). Όπου σύμφωνα με τον Longworth 

(2003), οι σκοποί που προωθούσε η Unesco ήταν οι ακόλουθοι: 

 Η ανάπτυξη των ανθρώπινων ικανοτήτων και δυνατοτήτων ως πρωταρχικό στοιχείο 

όλων των επιπέδων εκπαίδευσης. 

 Υποστήριξη  στην  καθημερινότητα  του  ατόμου.  Μέσω  ειδικής  εκπαίδευσης  που 

λειτουργεί σε πλαίσιο ανάμεσα στην καθημερινότητα και την εργασία έτσι ώστε οι 

άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν δημιουργικά και με εμπιστοσύνη. 

 Η  δημιουργία  μιας  κοινωνίας  της  εκπαίδευσης όπου  οι  άνθρωποι  θα  έχουν  τη 

δυνατότητα να κινούνται εντός και εκτός της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της ζωής 

τους. 

 Η  συμμετοχή  σε  κοινοτικές  δραστηριότητες και  η  προώθηση  ενός  αξιόλογου 

κοινωνικού ρόλου με στοιχεία ενσυναίσθησης και ενημέρωσης σε διάφορα θέματα 

όπως η βία, το περιβάλλον και η ειρήνη. 

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ελληνικού κράτους για μία καλά σχεδιασμένη και 

οργανωμένη παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων έως τις  αρχές του 1980 τα αποτελέσματα δεν 

είναι  ιδιαιτέρως  ικανοποιητικά  καθώς  η  παροχή  της   εκπαίδευσης  ενηλίκων,  αν  και  είχε 

μεγάλη  διάχυση,  εστίαζε  τις  προσπάθειες  της  κυρίως  στην  καταπολέμηση  του 

αναλφαβητισμού και στην παροχή στοιχειωδών πρακτικών γνώσεων και αφορούσε κυρίως μη 

ευνοημένες  ομάδες  του  κοινωνικού  συνόλου,  έχοντας  κατά  αυτόν  τον  τρόπο  έναν 

αντισταθμιστικό χαρακτήρα (Κελπανίδης & Βρυνιώτη, 2004). 

Εν συνεχεία,  η  δεκαετία του 1980 υπήρξε καθοριστικός  σταθμός για  την  εκπαίδευση 

ενηλίκων σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς τη συγκεκριμένη δεκαετία διατυπώνεται το αίτημα για 

«υψηλής ποιότητας παιδεία» για όλους (Eraut, 2000). Ο απόηχος των παγκόσμιων εξελίξεων 

βρίσκει  αντίκρισμα  και  στη  χώρα  μας  καθώς  την  ίδια  δεκαετία  γίνονται  και  οι  πρώτες 

ουσιαστικές  προσπάθειες  παροχής  εκπαίδευσης  ενηλίκων  που  είχαν  ως  κύριο  σκοπό  τη 

συμβολή της  εκπαίδευσης  στην  πολύπλευρη ανάπτυξη του  ατόμου.  Με  το  Ν.Δ.  1320/83 

ιδρύθηκε η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, ένας θεσμός κύριο μέλημα του οποίου 

υπήρξε ο συντονισμός της εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα. 

Επίσης, ένα άλλο γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημαντικότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων 

στη  χώρα  μας  είναι  η  ένταξή  της  στο  τότε  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  ((ΕΚΤ)  και 

σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  Οι  Ευρωπαϊκές  επιδοτήσεις  βελτίωσαν σε σημαντικό 

βαθμό  την  κατάσταση  της  εκπαίδευσης  και  της  επαγγελματικής  κατάρτισης  καθώς  κατά 
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αυτόν τον τρόπο προσφέρονται ουσιαστικές ευκαιρίες και δραστικές εκπαιδευτικές  πολιτικές 

(Βεργίδης, 2005).

Στις μέρες μας η εκπαίδευση ενηλίκων έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου καθώς η 

αντισταθμιστική της λειτουργία έπαψε πλέον να ισχύει και ολοένα και αυξάνεται το πλήθος 

των θεσμών που προσφέρουν εκπαίδευση στα πλαίσια της. Οι σημαντικότεροι φορείς που 

παρέχουν εκπαίδευση ενηλίκων σήμερα στη χώρα μας είναι:  α. τα Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων 

της  άτυπης  συνεχιζόμενης  επαγγελματικής  κατάρτισης  και  συναφών προς  το  αντικείμενο 

αυτό δραστηριοτήτων.  Τα Κέντρα αυτά είναι ως επί τον πλείστων ιδιωτικά ωστόσο υπάρχουν 

και δημόσια (Μάρδας, 2001), β. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ), τα οποία συνιστούν 

μία καινοτομία  στο  επίπεδο της  δια  βίου μάθησης και  της  ισότητας  των ευκαιριών στην 

εκπαίδευση. Τα ΚΕΕ αποτελούν το συντονιστικό φορέα σε επίπεδο νομού για την ανάπτυξη 

των προγραμμάτων, τη συνεργασία με τοπικούς φορείς αλλά και τη σύνδεσή τους με τον 

κεντρικό  φορέα  υλοποίησης.  Πρωταρχικός  στόχος  τους  είναι  η  απόκτηση  νέων  βασικών 

δεξιοτήτων και η αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών (http://kee.ideke.edu.gr/?p=historical). Τα 

εκπαιδευτικά  προγράμματα  των  ΚΕΕ ακολουθούν  τις  αρχές  της  Εκπαίδευσης  Ενηλίκων, 

σύμφωνα  με  τις  οποίες  οι  εκπαιδευόμενοι  αποτελούν  το  επίκεντρο  της  εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.  Οι  ανάγκες,  οι  ρυθμοί  μάθησης  και  τα  εμπειρικά  τους  δεδομένα αποτελούν 

αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαίδευσης. Η ενεργοποίηση, η εμπλοκή και η συμμετοχή τους, 

γίνονται βασικές παράμετροι αποτελεσματικής μάθησης (http  ://  kee  .  ideke  .  edu  .  gr  /?  p  =  identity  ). 

γ.  οι  Σχολές  μαθητείας  του  ΟΑΕΔ,  που  έχουν  ως  αποστολή  την  τεχνική  επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού δυναμικού με σκοπό να προωθηθεί η διευκόλυνση 

της επαφής μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Βασικός στόχος των σχολών μαθητείας 

είναι  η  δημιουργία εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού,  η ομαλή ένταξη των νέων στην 

αγορά  εργασίας,  η  σύνδεση  της  εκπαίδευσης  και  της  κατάρτισης  με  την  παραγωγική 

διαδικασία και η αντιμετώπιση των αναγκών σε επαγγελματικά προσόντα, που δημιουργούν 

οι συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (http  ://  www  .  oaed  .  gr  ), δ. ΙΕΚ, τα 

οποία αποτελούν ένα σημαντικό θεσμό για την επαγγελματική κατάρτιση των αποφοίτων 

Λυκείου.  Σκοπός των ΙΕΚ είναι να εφοδιάσουν τους εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες 

γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ενταχθούν ομαλώς στην αγορά εργασίας. Το εκπαιδευτικό 

και διοικητικό τους έργο συντονίζεται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), ο οποίος ιδρύθηκε για την υποστήριξη του αντίστοιχου θεσμού με το Ν. 

2009/92 και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
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(ΥΠΕΠΘ). Τα Ινστιτούτα αυτά λειτουργούν τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα 

(http  ://  www  .  infosoc  .  gr  /  infosoc  /  el  -  GR  /  services  /  leksiko  /388.  htm  ),  ε.  τα  Σχολεία  Δεύτερης 

Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και πολλοί άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Στα πλαίσια των φορέων 

που  λειτουργούν  στην  Ελλάδα,  όπως  προαναφέρθηκε  εντάσσονται  και  τα  ΣΔΕ,  όπου 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη εργασία καθώς αποτελούν το φορέα 

στον οποίο πραγματοποιήθηκε η παρούσα μελέτη. Συνοπτικά7, τα ΣΔΕ θεσμοθετούνται στην 

Ελλάδα  με το νόμο 1997 (άρθρο 5, Ν. 2525/1997), στο πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει οι 

διακηρυγμένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://www.ideke.edu.gr/sde). Ο θεσμός των 

ΣΔΕ εφαρμόζεται στα πλαίσια της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού ενηλίκων 

και αποτελεί σημαντική καινοτομία για την ελληνική εκπαίδευση, καθώς τα προγράμματά 

του βασίζονται σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, διαμορφώνονται από τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες  των  συμμετεχόντων  και  στοχεύουν  στην  κοινωνική  επανένταξή  τους 

(http://www.ekep.gr/Education/deuteris.asp).

Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως τα τελευταία χρόνια η εκπαίδευση ενηλίκων, παρά τις 

αδυναμίες της, αποτελεί για την Ελλάδα μία πολύ σημαντική δυνατότητα αξιοποίησης και 

προόδου καθώς ο ρόλος της χαρακτηρίζεται από έντονη κοινωνική ζήτηση, την Ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση  και  από  σημαντικές  προσπάθειες  επιστημονικής  προσέγγισης  ωστόσο,  η 

πρακτική  εφαρμογή  της  εκπαίδευσης  ενηλίκων  είναι  αρκετά  διφορούμενη  καθώς  το 

μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτών ενηλίκων στη χώρα μας δε διαθέτει τα απαιτούμενα 

προσόντα για την άσκηση του βαρυσήμαντου αυτού έργου (Κόκκος, 2005). 

     2.3. Η αναγκαιότητα και ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων 
Μια  απλή  ανάγνωση  της  βασικής  θεματολογίας  που  πραγματεύεται  η  εκπαίδευση 

ενηλίκων είναι αρκετή για να καταδείξει το μέγεθος της σημαντικότητας και αναγκαιότητάς 

της,  καθώς  συνδέεται  με  έννοιες  όπως  η  εκπαίδευση,  η  επαγγελματική  ζωή,  η  ισότητα 

ευκαιριών,  η κοινωνική πολιτική καθώς επίσης η  προστασία και  η διοίκηση ανθρωπίνων 

πόρων  (Μπαλάσσα  –  Φλέγκα,  1990).  Το  ευρύ  αυτό   πεδίο  προσδίδει  στην  εκπαίδευση 

ενηλίκων  το  χαρακτήρα  μιας  γενικότερης  συστηματικής  διαδικασίας,  η  οποία  οφείλει  να 

ανταποκρίνεται με επάρκεια στις μεταβολές που συντελούνται σε οικονομικό, κοινωνικό και 

πολιτισμικό επίπεδο (Καραλής, 2003). 

Είναι γνωστό άλλωστε το γεγονός πως ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων διαφέρει από 

χώρα σε χώρα, καθώς βασίζεται σε ιστορικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και 

7 Στο κεφάλαιο 6 γίνεται αναλυτική αναφορά στο θεσμό των ΣΔΕ. 

25

http://www.ekep.gr/Education/deuteris.asp
http://www.ideke.edu.gr/sde
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/leksiko/388.htm


πολιτισμικούς  παράγοντες.  Βασικός  της  ρόλος  είναι  να  μεταφέρει  προοπτικές  και  να 

δημιουργεί την αίσθηση του κινήτρου, δίνοντας πρωταρχικό ρόλο στο κοινωνικό περιβάλλον 

(Merriam, 1989). 

Σύμφωνα με τον  Rachal (1989),  χαρακτηριστικό γνώρισμα της εκπαίδευσης ενηλίκων 

αποτελεί  το  γεγονός  ότι  διαθέτει  μια  άμεση  και  συμβιωτική  σχέση  με  το  κοινωνικό 

περιβάλλον στο οποίο εμφανίζεται καθώς είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές 

αλλαγές  τροφοδοτώντας  τα  άτομα  με  τα  αναγκαία  εφόδια  ώστε  να  προχωρήσουν  σε 

περαιτέρω  ανάπτυξη  και  αλλαγή.  Επομένως,  όπως  διαφαίνεται,  η  εκπαίδευση  ενηλίκων 

διαθέτει ένα πολυεπίπεδο ρόλο και λειτουργεί, ανάλογα με τις συνθήκες, άλλοτε με δυναμικό, 

άλλοτε με απαντητικό και άλλοτε με προληπτικό χαρακτήρα. 

Στη σημερινή εποχή επικρατεί η άποψη πως η εκπαίδευση ενηλίκων απευθύνεται πολύ 

περισσότερο  σε  άτομα  που  υπερέχουν  συγκριτικά  όσον  αφορά  το  εκπαιδευτικό  επίπεδο 

γεγονός που διαφοροποιεί τη λειτουργία της σε σχέση με τους λόγους της εμφάνισής της 

(Κελπανίδης  &  Βρυνιώτη,  2004).  Ο  αντισταθμιστικός  της  ρόλος,  όπως  έχει  ήδη 

προαναφερθεί, ολοένα και περιορίζεται, δίνοντας τη θέση του σε άλλους, πιο σύγχρονους. Το 

γεγονός αυτό παρουσιάζεται ιδιαιτέρως στη σημερινή κοινωνία, δηλαδή στην κοινωνία της 

πληροφορίας και της γνώσης, όπου ο ρόλος της ΕΕ είναι εξαιρετικά σημαντικός, με δεδομένη 

τη ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, την ανανέωση και διάχυση της γνώσης και εν 

τέλει, την απαξίωσή της (Κουτσονίκος & Κατσιγιάννη, 2003). 

Βασικές λειτουργίες της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι (Κελπανίδης & Βρυνιώτη, 2004): 

 Αποφυγή της επαγγελματικής και κοινωνικής υποβάθμισης 

 Ανανέωση και επικαιροποίηση των ήδη υψηλών γνώσεων και δεξιοτήτων

 Διεύρυνση του ρεπερτορίου της κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς 

 Καλλιέργεια των προσωπικών ενδιαφερόντων και ανάπτυξη της προσωπικότητας του  

ατόμου

Από τα  παραπάνω απορρέει  το  γεγονός  πως  η  εκπαίδευση ενηλίκων έχει  ως  βασικό 

σκοπό  να  ενισχύσει  τα  άτομα  με  τα  απαραίτητα  εφόδια  ώστε  να  κατανοήσουν  τη 

διαφορετικότητα της ζωής και των αντιλήψεων των ανθρώπων. Επίσης, στοχεύει να τους 

βοηθήσει ώστε να είναι σε θέση να αντιληφθούν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους καθώς 

και το βαθμό αλληλεξάρτησής τους. Ωστόσο για να μπορέσουν να το επιτύχουν αυτό, πρέπει 

να μάθουν πρώτα τον εαυτό τους και να οδηγηθούν στην αυτογνωσία (Παπασταμάτης, 2008). 

Είναι  γνωστό  άλλωστε,  πως  η  μάθηση  δεν  εμπεριέχει  μόνο  την  ανάπτυξη  δεξιοτήτων, 

στάσεων και αξιών αλλά προωθεί την καλλιέργεια της αυτογνωσίας του ατόμου, η οποία 
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περιλαμβάνει  τόσο  τις  σκέψεις  όσο  και  τα  συναισθήματά  του  (Williamson,  1998).  Η 

διαδικασία  της  εκπαίδευσης  ενηλίκων είναι  μια  ελεύθερη πορεία,  μέσω της  οποίας  κάθε 

άτομο επιδιώκει αυτοδύναμα να ανακαλύψει την αλήθεια. Επομένως, η ΕΕ έχει ως βασικό 

σκοπό να προωθήσει την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου, να ενισχύσει την ανάπτυξη της 

αίσθησης της προοπτικής στο άτομο και να αυξήσει την υπευθυνότητά του έτσι ώστε να είναι 

σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις και κατά επέκταση να κάνει επιλογές (Brookfield, 1983). Με 

άλλα  λόγια,  ένας  από  τους  βασικότερους  σκοπούς  της  εκπαίδευσης  ενηλίκων  είναι  να 

βοηθήσει  το  άτομο  να  οδηγηθεί  στην  αυτογνωσία  έτσι  ώστε  να  έχει  τη  δυνατότητα  να 

αναπτύξει  την  προσωπικότητα  του  γεγονός  που  θα  επιφέρει  την  εκπαιδευτική  και 

επαγγελματική του εξέλιξη. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η εκπαίδευση ενηλίκων στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) 

3.1 Οριοθέτηση εννοιών που σχετίζονται με τις «Ευπαθείς Κοινωνικά 

Ομάδες» 
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Ως  κοινωνικό αποκλεισμός ορίζεται η κοινωνική και πολιτική στάση της πλειονότητας 

που θεωρεί  τον εαυτό της,  ως μια οντότητα διαφορετική σε σχέση με τη μειονότητα, με 

αποτέλεσμα τα άτομα που ανήκουν στη μειονότητα να μην έχουν πρόσβαση ακόμη και στα 

στοιχειώδη  ατομικά  και  κοινωνικά  δικαιώματα  (Παπασταμάτης,  2008).  Η  έννοια  του 

κοινωνικού  αποκλεισμού χρησιμοποιήθηκε  για  πρώτη  φορά  στη  Γαλλία  το  1974  και 

αναφερόταν  στην  κατηγορία  των  πολιτών  που  ήταν  απροστάτευτοι  από  το  κοινωνικό 

σύστημα και παρέπεμπε  σε διαδικασίες προοδευτικής ρήξης ανάμεσα στο άτομο και την 

κοινωνία (Τσιάκαλος, 1995). 

 Παρόλο που πέρασαν αρκετές  δεκαετίες  από την  εμφάνιση του όρου,  στη σημερινή 

εποχή,  δηλαδή  στην  εποχή  της  παγκοσμιοποίησης  ο  κοινωνικός  αποκλεισμός είναι  μία 

κατάσταση που αντικατοπτρίζει με σαφήνεια την κοινωνία και τις ριζικές αλλαγές που τη 

χαρακτηρίζουν.  Σε  αυτά  τα  πλαίσια  η  εκτεταμένη  αποβιομηχάνιση,  η  επέκταση  και  η 

εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η διεθνοποίηση της 

οικονομίας  διαμορφώνουν  μια  κοινωνική  κατάσταση  που  χαρακτηρίζεται  από  στοιχεία 

έντονης  κινητικότητας  και  κοινωνικής  πόλωσης  (Ζαϊμάκης,  2005).  Διάφορες  ευπαθείς  

κοινωνικές  ομάδες υφίστανται  κοινωνικό  αποκλεισμό,  ο  οποίος,  όπως  προαναφέρθηκε, 

θεωρείται  ως  ένα  φλέγον  ζήτημα  στη  δομή  της  σημερινής  κοινωνίας.  Στα  πλαίσια  των 

παραπάνω  διαδικασιών  το  χάσμα  μεταξύ  των  προνομιούχων  και  μη  διευρύνεται,  οι 

διαδικασίες  περιθωριοποίησης  εντείνονται  και  τα  άτομα  αδυνατούν  να  ενταχθούν  στις 

σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές διεργασίες (Ζαϊμάκης 2005).

Η έννοια ευπαθής περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους τα προνομιούχα άτομα και οι 

ομάδες κατανοούν και δομούν τις ταυτότητες των ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική 

θέση και υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό. Η κατηγοριοποίηση των ομάδων και των ατόμων 

είναι σχετική8 και υπάρχει περίπτωση να παρουσιάζεται ακόμα και αυθαίρετα σε σχέση με τα 

πραγματικά τους χαρακτηριστικά (Κάτσικας & Πολίτου, 1999). Προκαταλήψεις, παρωπίδες 

και  ρατσιστικές  διακρίσεις,  απλά εμποδίζουν τα  άτομα που συγκροτούν την κοινωνία να 

γίνουν περισσότερο ευσυνείδητα. Άλλωστε όλοι έχουμε στο μυαλό κάποια στερεότυπα και 

κάποιες κατεστημένες αντιλήψεις, έστω και ασυνείδητα (Santrock & Halonen, 1999).

Σύμφωνα με τον Παναγιωτίδη (1995), τα στερεότυπα είναι προκατασκευασμένα σχήματα 

αντίληψης  και  σκέψης,  που  παρεμβάλλονται  ανάμεσα  στην  πραγματικότητα  και  την 

αντίληψη,  προκαλώντας  απλουστεύσεις  και  γενικεύσεις  που  τη  διαστρεβλώνουν.  Είναι 

8 Από τη στιγμή που καθένας μας είναι διαφορετικός και μοναδικός, ποτέ κανείς δεν είναι ίδιος με κάποιον άλλο 
η κατηγοριοποίηση των ατόμων είναι μία  σχετική διαδικασία (Santrock & Halonen, 1999). 
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δηλαδή μία εικόνα ή γνώμη, που γίνεται αποδεκτή από ένα άτομο ή μια κοινωνική ομάδα 

δίχως  διαλογισμό.  Μία  αντίληψη  που  διαμορφώνεται  αποκλειστικά  και  μόνο  με  την 

προϋπάρχουσα εσωτερικευμένη σκέψη,  χωρίς  να προβαίνει  (το άτομο ή η ομάδα)  σε μια 

προσωπική αξιολόγηση ή κρίση, με αποτέλεσμα τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. 

Μία άλλη έννοια που σχετίζεται με την κοινωνική περιθωριοποίηση των ατόμων είναι ο 

ρατσισμός, έννοια η οποία σύμφωνα με τον Τσιάκαλο (1995), είναι ένα πλέγμα αντιλήψεων, 

στάσεων,  μορφών  συμπεριφοράς  και  θεσμικών  δομών  που  εξαναγκάζει  ορισμένους 

ανθρώπους σε υποτελή διαβίωση,  επειδή ανήκουν σε μία διακριτή ομάδα. Ως δικαιολογία για 

τις  υπάρχουσες  διακρίσεις  χρησιμοποιείται  η  διαφορετικότητα  της  ομάδας,  στην  οποία 

προσάπτεται συνήθως μια υποτιθέμενη κατωτερότητα. 

Τέλος, γίνεται αναφορά στην έννοια προκατάληψη, η οποία αποτελεί μία γνώμη ή άποψη 

η  οποία  έχει  σχηματιστεί  κατά  έναν  μη  επιστημονικό  τρόπο.  Συχνά,  σχηματίζεται  ως 

αποτέλεσμα  έλλειψης  πληροφόρησης  ή  μειωμένης  αντίληψης.  Προκαταλήψεις είναι  για 

παράδειγμα διάφορες πεποιθήσεις που έχει ο άνθρωπος, όχι μέσα από τη γνώση (δηλαδή από 

την  αλήθεια),  αλλά  από  διάφορες  κατά  καιρούς  πεποιθήσεις..  Μια  κλασική  πηγή 

προκαταλήψεων  είναι  η  αντιμετώπιση  ατόμων  ως  αντιπροσωπευτικών  δειγμάτων  των 

ομάδων που ανήκουν (http  ://  el  .  wikipedia  .  org  /  wiki  .  gr  ). Οι  προκαταλήψεις είναι δεδομένες σε 

όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, ακόμη και στις πιο απομονωμένες. Η μετάδοση, η ένταση και 

η διάρκειά τους εξαρτώνται από τον βαθμό επαφής των ομάδων με διαφορετικά πολιτισμικά 

πλαίσια και εντάσσονται στη σφαίρα της ιδεολογίας (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1998). 

Όλα αυτές οι έννοιες που προαναφέρθηκαν προωθούνται μέσα  από μηχανισμούς όπως  η 

παράδοση, η υποβολή και η μίμηση και λειτουργούν ως ηρεμιστικά της «καλής» συνείδησης, 

κατευθύνοντας  την  κρίση  των  ατόμων  κατά  τρόπο  ανορθολογικό  και  συντελούν  στην 

εμφάνιση συναίνεσης ως προς τα κατεστημένα ήθη, τις αποδεκτές αξίες και τις κρατούσες 

αντιλήψεις (Παναγιωτίδης, 1995). 

Στα πλαίσια της σημερινής κοινωνίας χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως, αν και σε 

πολλές περιπτώσεις το βιοτικό επίπεδο βελτιώνεται, ωστόσο πολλές κοινωνικές ομάδες δεν 

επωφελούνται  από  αυτή  τη  βελτίωση.  Το  πρόβλημα επιδεινώνεται  από το  γεγονός  ότι  ο 

αποκλεισμό αυτός δεν περιορίζεται μόνο στο οικονομικό επίπεδο αλλά και στο κοινωνικό 

λόγω έλλειψης  κοινωνικής  ένταξης  και  απουσίας  κοινοτικής  αίσθησης  (Ζαϊμάκης  2005  . 

Παπασταμάτης, 2008). Είναι προφανές πως η κοινωνική θέση καθορίζει τις ευκαιρίες ζωής 

διαφόρων ομάδων. Κατά συνέπεια, η κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξή τους σχετίζεται 

σε  μεγάλο  βαθμό  από  την  κοινωνική  θέση  που  κατέχουν.  Η  υπόθεση  ότι  η  κοινωνική 
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ταυτότητα  ανταποκρίνεται  στα  αντικειμενικά χαρακτηριστικά ενός  ρόλου του ατόμου και 

μεταβάλλεται η κοινωνική θέση του ατόμου είναι συνδεδεμένη με τις προσδοκίες σχετικά με 

το ρόλο του ατόμου, οι οποίες κατά την κοινωνικοποίηση και αλληλεπίδραση του με άλλα 

άτομα, υιοθετούνται παθητικά στις πεποιθήσεις του και τη συμπεριφορά του (Γεωργογιάννης, 

1995). 

Επικρατεί, λοιπόν η άποψη πως η ταυτότητα του κάθε ατόμου δεν είναι προκαθορισμένη 

αλλά μεταβάλλεται συνεχώς και η διαμόρφωσή της αποτελεί έναν από τους βασικότερους 

μηχανισμούς κοινωνικοποίησης του, δηλαδή πρόκτησης του πολιτισμικού πλαισίου στο οποίο 

εξελίσσεται (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1998). Η ταυτότητα σε συνδυασμό με την ικανότητα 

του ατόμου για αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση, οικοδομείται μέσω της αλληλεπίδρασης με 

άλλα πρόσωπα (Γεωργογιάννης, 1995). Μέσα από τη διαδικασία διαμόρφωσης ταυτότητας, 

το άτομο αντιλαμβάνεται τη σχέση του με το περιβάλλον του, την οργανώνει και επικοινωνεί.

Ωστόσο, αν και η διαμόρφωση της ταυτότητας δεν προδιαγράφεται από την κοινωνική 

του προέλευση όπως γινόταν παλαιοτέρα, προσδιορίζεται από τις κοινωνικές και πολιτιστικές 

λειτουργίες  της  κοινωνίας,  η  οποία  περιορίζει  τις  φιλοδοξίες  τους.  Αυτό  σε  ορισμένες 

περιπτώσεις σημαίνει δια βίου κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ σε άλλες χρειάζεται η καταβολή 

επίπονων προσπαθειών μέσω κατοχής γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων ώστε να είναι σε 

θέση  το  άτομο  να  ανταπεξέλθει  στις  απαιτήσεις  της  σύγχρονης  πραγματικότητας 

(Παπασταμάτης, 2008).  

3.2 Η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων για τη αντιστάθμιση των 

κοινωνικών ανισοτήτων 
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα,  η  έννοια του  κοινωνικού αποκλεισμού 

στις μέρες μας διαφαίνεται ολοκάθαρα στη δομή της ελληνικής κοινωνίας, όπου πληθώρα 

ατόμων οδηγούνται στην κοινωνική περιθωριοποίηση και το στιγματισμό δίχως να μπορούν 

να εκφράσουν τα κοινωνικά τους δικαιώματα και την προσωπική τους άποψη (Φακιόλας, 
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2004). Τα άτομα που υφίστανται διακρίσεις τέτοιου είδους ανήκουν συνήθως σε ευπαθείς 

κοινωνικά ή σε πολυπληθείς ομάδες. Παράγοντες όπως το φύλο, η κοινωνική προέλευση, η 

εθνικότητα και ενδεχομένως κάποια αναπηρία, προβαλλόμενοι μέσω στερεοτύπων  οδηγούν 

το άτομο στην κοινωνική περιθωριοποίηση και κατά επέκταση στην έλλειψη εκπαιδευτικών 

ευκαιριών (Βοσνιάδου, 2004). 

Για πολλά χρόνια στην Ελλάδα η  ανισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών, αποτελούσε 

μία πραγματικότητα, η οποία έμοιαζε περισσότερο με έκθεση αυτοψίας της κατάστασης παρά 

με μία χρήσιμη διαπίστωση που θα οδηγούσε στην αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω 

δραστικών μέτρων (Ηλιού, 1995). Πληθώρα κοινωνικών ομάδων παρέμεναν στο περιθώριο 

της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  στοιχείο  που  διαφαίνεται  ολοκάθαρα  στις  κοινωνικές 

στατιστικές. (Καραμάνου,1984).  Το πρόβλημα της ανισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών 

αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα στη χώρα μας και παρά το γεγονός 

ότι   εκπαίδευση  αποτελεί  συνταγματικό  και  ουσιαστικό  δικαίωμα  του  κάθε  ατόμου 

διαπιστώνεται  πως η κοινωνική περιθωριοποίηση και  η έλλειψη εκπαιδευτικών ευκαιριών 

ταλανίζει το κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Με  τον  όρο  εκπαιδευτικές  ευκαιρίες εκφράζονται  οι  ευκαιρίες  πρόσβασης  στο 

εκπαιδευτικό  σύστημα.  Στόχος  είναι  η  πρόσβαση  σε  εκπαιδευτικά  αγαθά,  στην 

επαγγελματική κατάρτιση και την επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες 

μελετώνται  σε  σχέση  με  τις  κοινωνικοοικονομικές  δομές  μιας  κοινωνίας,  δηλαδή  το 

εκπαιδευτικό σύστημα, το κοινωνικό κεφαλαίο καθώς επίσης τις προσδοκίες των ατόμων και 

των ομάδων (Ηλιού, 1990). 

Η απαίτηση για ισότητα, όπως και η απαίτηση για δημοκρατία, ελευθερία και δικαιοσύνη 

αποτέλεσαν  και  συνεχίζουν  να  αποτελούν  κινητήρια  δύναμη  και  στόχο  των  κοινωνικών 

αγώνων.  Κοινωνικό  και  πολιτικό  αίτημα,  η  διεκδίκηση  της  ισότητας,  η  οποία  αποτελεί 

κίνητρο της δυναμικής που οδηγεί  στην κοινωνική απελευθέρωση.  Η ισότητα λοιπόν δεν 

είναι κάτι χειροπιαστό και δεν εξασφαλίζεται. Αντιθέτως αποτελεί ένα κοινωνικό ζήτημα, ένα 

κοινωνικό όραμα που στηρίζει και τροφοδοτεί κοινωνικούς αγώνες.

Παρατηρείται ότι η ισότητα των ατόμων αποσκοπεί στο να σταματήσουν να υφίστανται 

περιορισμοί,  δηλαδή  να  γεφυρωθεί  το  χάσμα  μεταξύ  τους.  Παρόλο  που  η  εκπαίδευση 

αποτελεί ένα καθολικό δικαίωμα ωστόσο, διαφαίνεται ολοκάθαρα ότι υπάρχει διαχωρισμός 

εκπαιδευτικών ευκαιριών λόγω των διαφορετικών εκπαιδευτικών επιλογών  των κοινωνικών 

ομάδων (Stavenhagen, 1999). 

31



Μέχρι σήμερα η ιστορία των εκπαιδευτικών μας συστημάτων δείχνει ότι η εκπαίδευση 

είχε  ως  κύριο  στόχο  κυρίως  την  εξασφάλιση  της  ομογενοποίηση  και  της  συνοχής  του 

πληθυσμού. Συχνά ακούγεται η άποψη πως ο στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος έχει ως 

βάση την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών, που ισχύουν κάποια δεδομένη στιγμή και 

καθορίζονται  από  την  κυρίαρχη  ιδεολογία  της  υπερέχουσας  κοινωνικής  ομάδας  προς 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων της (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1998). 

 Για την αντιμετώπιση της κοινωνική περιθωριοποίησης η εκπαίδευση ενηλίκων καλείται 

να  αναλάβει  δραστικά  μέτρα  καθώς  απευθύνεται  σε  διάφορες  υποομάδες  ενηλίκων  και 

περιλαμβάνει,  εκτός  από  τον  γενικό  πληθυσμό,  ανέργους,  γυναίκες,  Άτομα  Με  Ειδικές 

Ανάγκες,  ηλικιωμένους,  μετανάστες,  παλλινοστούντες,  φυλετικές  και  μειονοτικές  ομάδες, 

φυλακισμένους,  δηλαδή  άτομα  κοινωνικά  περιθωριοποιημένα  (Δημητρόπουλος.  2000). 

Υπάρχει επομένως η ανάγκη για μια καινούρια εκπαιδευτική κατεύθυνση, η οποία θα είναι σε 

θέση  να  εμπλουτίσει  την  ανταλλαγή  και  τη  συνάντηση  ομάδων,  ατόμων  με  διαφορετικά 

ψυχολογικά, κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1998). 

Σύμφωνα με τον Martin (2005), μία από τις σημαντικότερες προσπάθειες για την επίτευξη 

του συγκεκριμένου σκοπού υπήρξε ένα κείμενο της Unesco το οποίο δημοσιεύθηκε το 1972. 

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο κείμενο, η δια βίου εκπαίδευση θεωρείται ως ένα από τα πιο 

σημαντικά εκπαιδευτικά δεδομένα κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Τα 

σημαντικότερα σημεία  ήταν τα ακόλουθα: 

• Η ανάπτυξη των ανθρώπινων ικανοτήτων θεωρείται ως ένας πρωταρχικός παράγοντας 

της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. 

• Η υποστήριξη της εξειδικευμένης  εκπαίδευσης ως εναλλαγή ανάμεσα στη ζωή και 

την εργασία, έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν 

χαρακτηριστικά όπως είναι η αποδοτικότητα, η δημιουργικότητα και η εμπιστοσύνη. 

• Η δημιουργία της δια βίου εκπαίδευσης για όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της κοινωνίας. 

• Η ανάμειξη της κοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία με έμφαση στη σημασία της 

εκπαίδευσης ώστε να απωθεί διαμάχες, βία και να προωθεί την ειρήνη και την ισότητα 

ευκαιριών. 

Σύμφωνα με τον Longworth (2003), η εκπαίδευση ενηλίκων αναγνωρίστηκε ως ανάγκη 

της σύγχρονης κοινωνίας. Και για αυτό το λόγο οι χώρες πλέον έχουν ως βασικό στόχο στην 

εκπαιδευτική τους πολιτική το γεγονός ότι σε όλους τους εκπαιδευόμενους ανεξαρτήτως από 

τον πολιτισμό, το φύλο, τις μαθησιακές δυσκολίες, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, τη 

γεωγραφική  τοποθεσία  όπου  διαμένουν  και  την  καταγωγή  πρέπει  να  τους  παρέχεται  η 
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δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ποικίλο και ενδυναμωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τα ενδιαφέροντα, οι εμπειρίες, οι προσδοκίες, το 

εκπαιδευτικό  στυλ  και  ο  εκπαιδευτικός  ρυθμός  μάθησης  των  εκπαιδευομένων  πρέπει  να 

αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επομένως,  διαφαίνεται  πως  ο  ρόλος  της  εκπαίδευσης  ενηλίκων  στην  προκειμένη 

περίπτωση έχει είτε προληπτικό είτε διαρθρωτικό χαρακτήρα και στόχο την αναίρεση και την 

εξομάλυνση της κοινωνικής περιθωριοποίησης των ατόμων. Οι υπηρεσίες της μπορούν να 

αποβούν  ωφέλιμες  κατά  ουσιαστικό  τρόπο  στις  ομάδες  αυτές  εφόσον  είναι  εύκολα 

προσβάσιμες  και  προσαρμοσμένες  στις  δυνατότητες   και  ανάγκες  των  ομάδων.  Ωστόσο, 

πρέπει  ο  εκπαιδευτής  να διαθέτει  την απαραίτητη εξειδίκευση και  κοινωνική ευαισθησία. 

Επίσης, πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει διάφορα θέματα όπως τη στάση της κοινωνίας 

απέναντι  στην  κατά  περίπτωση  ομάδα,  τις  δυνατότητες  και  τις  απαιτήσεις  της  αγοράς 

εργασίας καθώς και τις ανάγκες και τα δικαιώματα της κάθε ομάδας γιατί μόνο κατά αυτόν 

τον τρόπο θα είναι σε θέση να οδηγήσει τον εκπαιδευόμενο σε κατάσταση ετοιμότητας, ώστε 

να έχει την ελεύθερη επιλογή για τον βαθμό και τον τρόπο συμμετοχής του στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι (Φακιόλας, 2004). 

Στα  πλαίσια  μιας  δίκαιης  κοινωνίας  διαπιστώνεται  ολοένα  και  πιο  έντονα  η  ανάγκη 

κοινωνικής  ένταξης  των  ευπαθών  κοινωνικών  ομάδων  και  στην  ανάγκη  αυτή  πρέπει  να 

ανταποκριθεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η επίτευξη αυτή ωστόσο θεωρείται ένα δύσκολο 

εγχείρημα  καθώς  υπάρχουν  βαθιά  ριζωμένες  αντιλήψεις  και  προκαταλήψεις  οι  οποίες 

θεωρούν αδύνατη τη συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων 

(Παπασταμάτης, 2008). Επομένως, πρέπει να διασφαλίζεται η δίκαιη δυνατότητα πρόσβασης 

στο εκπαιδευτικό σύστημα σε όλα τα άτομα της κοινωνίας, παρέχοντάς τους εκπαίδευση με 

καλύτερες προϋποθέσεις, κοινωνική κινητικότητα και κοινωνική ενεργοποίηση. 

Η εκπαίδευση θεωρείται ως η καλύτερη επένδυση για την πρόοδο ενός κράτους καθώς 

ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο οι  δεξιότητες και οι γνώσεις είναι καθοριστικές για την 

επίτευξη  της  κοινωνικής  προόδου.  Πρέπει  λοιπόν,  να  δοθεί  έμφαση  στην  ενίσχυση  των 

μαθησιακών ευκαιριών για τα άτομα εκείνα που έχουν αποκλεισθεί και στα οποία πρέπει να 

δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία (Παπασταμάτης, 2008).  Τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες αποτελούν σημαντικό τμήμα της κοινωνίας μας και η συμβολή τους στην 

κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι σημαντική. 

Μόνο μέσα από μία εκπαίδευση, η οποία τείνει προς μια πραγματική παιδεία των πολιτών 

και  θα  είναι  κοινή  για  όλους,  οι  διαφορές  θα  πάψουν  να  γεννούν  ανισότητες  και  η 
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διαφορετικότητα  δεν  θα  δημιουργεί  εχθρότητα  (Stavenhagen,  1999).  Αν  θέλουμε  να 

προωθήσουμε και να διασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή είναι απαραίτητο να διευρυνθεί ο 

ρόλος της εκπαίδευσης, ώστε να συμπεριλάβει όλα τα άτομα της κοινωνίας. 

Πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από μια 

δυναμική  προστασίας  των  ανθρώπινων  δικαιωμάτων.  Η  δυναμική  αυτή  δημιούργησε  τις 

προϋποθέσεις για το σεβασμό των δικαιωμάτων, για περισσότερη ελευθερία και ισότητα, με 

αποτέλεσμα να τεθούν οι βάσεις για την καθιέρωση της ειδικής εκπαίδευσης των ατόμων που 

ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Αποτελεί  λοιπόν,  πρόκληση  για  το  εκπαιδευτικό  μας  σύστημα  να  μπορέσει  να 

ανταποκριθεί με επάρκεια στο βαρυσήμαντο ρόλο του για την προώθηση της ισότητας των 

ευκαιριών. Ο ρόλος της δια βίου εκπαίδευσης προβάλλεται ως η μόνη βιώσιμη απάντηση στις 

διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επομένως, προωθείται η 

ανάπτυξη  ευέλικτων  προγραμμάτων  σπουδών  και  υποστηρίζεται  η  ανάπτυξη  δικτύων,  η 

διάχυση της πληροφόρησης και η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης με 

άμεσο στόχο την εξάλειψη του κοινωνικού στιγματισμού των ατόμων (Κάτσικας & Πολίτου, 

1999). 

Επομένως,  η  εκπαίδευση  ενηλίκων  λειτουργεί  ως  μηχανισμός  κοινωνικής  και 

επαγγελματικής ένταξης περιλαμβάνοντας  α.  επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης που 

στοχεύουν αφενός  στην παροχή ευκαιριών για  κατάρτιση,  αφετέρου στην επιδότηση των 

άνεργων και β. προγράμματα κοινωνικής και επαγγελματικής κατάρτισης και ένταξης ειδικών 

κοινωνικών ομάδων, με περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης στο τυπικό σχολικό δίκτυο 

και στην αγορά εργασίας (Βεργίδης & Καραλής, 1999). 

3.3 Ο διαμεσολαβητικός ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων 
Ένα από τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχής, που καθορίζουν τον προσανατολισμό 

της εκπαίδευσης και κατά συνέπεια και το ρόλο του εκπαιδευτή, είναι η  παγκοσμιοποίηση της 

οικονομίας και η διαμόρφωση της κοινωνίας (Ξωχέλλης, 2005). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο 

εκπαιδευτής καλείται να επιτελέσει ένα σύνθετο και πολλαπλό ρόλο, για τον οποίο πρέπει να 

προετοιμαστεί  κατάλληλα  τόσο  μέσω  της  αρχικής  του  εκπαίδευσης  όσο  και  μέσω  της 

επιμορφωτικής  του  υποστήριξης  κατά  τη  διάρκεια  της  σταδιοδρομίας  του  (Λιακοπούλου, 

2006). Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι κεντρικός, προκειμένου να επιτύχει μία εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ωστόσο, η ανταπόκριση των εκπαιδευτών στον πολυδιάστατο ρόλο τους δεν είναι 
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δεδομένη. Προϋπόθεση αποτελεί η κατάλληλη αρχική εκπαίδευση και η επαρκής επιμόρφωση 

τους (Λιακοπούλου, 2006). 

Οι σύγχρονες κοινωνίες είναι πλουραλιστικές και πολυπολιτισμικές. Απαιτείται επομένως 

ευαισθησία  και  προσοχή  τόσο  στο  διαμεσολαβητικό  ρόλο  της  εκπαίδευσης  όσο  και  του 

εκπαιδευτή  στον  τομέα  της  μετάδοσης  γνώσεων  και  αξιών.  Ο  δημοκρατικός  τρόπος 

οργάνωσης  στις  σύγχρονες  κοινωνίες  απαιτεί  από  τον  εκπαιδευτικό  να  συνυπολογίζει  τις 

ανάγκες, τις εμπειρίες, τις απόψεις και την πρωτοβουλία των μαθητών (Ξωχέλλης, 2000).

Οι  εκπαιδευτές  έχουν  συνήθως  χαμηλές  προσδοκίες  από  τους  μαθητές,  οι  οποίοι 

αποτελούν πολιτισμική, γλωσσική ή κοινωνική μειονότητα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα 

το να οδηγηθούν σε αποτυχία.  Αυτό συμβαίνει  γιατί  οι  εκπαιδευτές παραιτούνται από την 

προσπάθεια  εκπαίδευσής  τους  και  την  υιοθέτηση  κατάλληλων  μεθόδων  διδασκαλίας 

(Λιακοπούλου, 2006). Επομένως, οι εκπαιδευτές πρέπει να υποβάλλουν τους εαυτούς τους σε 

μια διαδικασία αμφισβήτησης των στερεοτύπων δηλαδή των άκριτων παραδοχών.          

Οι  μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς  κοινωνικές ομάδες  χρειάζονται  την αίσθηση ότι 

αντιμετωπίζονται θετικά9 καθώς φέρουν μια κληρονομιά εμπειριών, προσωπικά κίνητρα και 

προσδοκίες για τη μάθηση τους (Λιακοπούλου, 2006).Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να 

θεωρηθεί από τον εκπαιδευτή ως πρόκληση ώστε να εφαρμόσει μεθόδους διδασκαλίας που 

χαρακτηρίζονται από θετικές προσδοκίες για την επίδοσή τους (Παπασταμάτης, 2008). 

Επίσης, πρέπει να είναι συνεργατική ανάμεσα στους εταίρους της εκπαίδευσης δηλαδή 

ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο. Έτσι ο ρόλος του εκπαιδευτή μεταβάλλεται 

σταδιακά και από απλός μεταδότης γνώσεων μετατρέπεται σε αυτό του «διευκολυντή» της 

μάθησης  (Παπασταμάτης,  2008).  Στα πλαίσια αυτού  του ρόλου ο  εκπαιδευτής  οφείλει  να 

κατανοεί τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, να τους παραπέμπει σε εκπαιδευτικό υλικό και να 

διευκολύνει την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ τους. Δηλαδή καλείται να εξυπηρετήσει 

μηχανισμούς ελέγχου και να προωθήσει πολιτικές για την ανάπτυξη, την ενεργοποίηση του 

ατόμου και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού (Καρατζά, 2005). Κατά αυτό τον 

τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι καθίστανται ικανοί να λαμβάνουν πρωτοβουλίες τόσο για τη μάθηση 

όσο και για τη ζωή τους. Ούτως ή άλλως, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, αυτός 

είναι  και  ο  σκοπός  της  εκπαίδευσης  ενηλίκων  δηλαδή να  καταστήσει  το  άτομο ικανό να 

γνωρίσει τον εαυτό του και να λαμβάνει αποφάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξή 

του. 

9 Με τον όρο θετικά δεν εννοούμε όμοια καθώς σύμφωνα με την κοινωνιολογία της εκπαίδευση η ισότητα των 
ευκαιριών δε σημαίνει απαραιτήτως όμοιες. Οι ισότητα επιτυγχάνεται μέσω της αναγνώρισης και της αποδοχής 
της διαφορετικότητας.  (Γεωργογιάννης, 1995). 
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Βασικό στοιχείο για την επιτυχή έκβαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να αναπτύξει 

ο  εκπαιδευτής  διάφορες  στρατηγικές  εκτίμησης  της  διαφορετικότητας.  Τέτοιου  είδους 

στρατηγικές  είναι  η  αναγνώριση  της  αξίας  του  κάθε  πολιτισμού,  η  κατανόηση  άλλων 

κουλτούρων,  η  ανταλλαγή  απόψεων,  η  καλλιέργεια  σχέσεων  με  άτομα  διαφορετικού 

υπόβαθρου,  ο  στιγματισμός  κάθε  διάκρισης  που  υποκύπτουν  στην  αντίληψή  του,  η 

επιβεβαίωση πως γίνεται  κατανοητός,  η  προσοχή στα μη λεκτικά μηνύματα,  η  χρήση του 

χιούμορ  προσεκτικά  δίχως  σεξιστικά,  εθνικιστικά  ή  υβριστικά  σχόλια  και  τέλος  η 

αντιμετώπιση του φόβου μετατρέποντας τον σε περιέργεια και θετική ενέργεια (Santrock & 

Halonen, 1999). 

Με  άλλα  λόγια,  ο εκπαιδευτής  πρέπει  να  διαθέτει  επικοινωνιακή  ικανότητα,  η  οποία 

περιλαμβάνει την ικανότητα κατανόησης των παραγόντων που παρεμβάλλονται αρνητικά στις 

εκπαιδευτικές επιλογές του ατόμου.  Ακόμη ικανότητα ερμηνευτικής επικοινωνίας,  η οποία 

καθιστά εφικτή την ικανότητα της επικοινωνίας σχετικά με τον τρόπο χρήσης συμβόλων στο 

διαπολιτισμικό περιβάλλον. Και τέλος, ικανότητα διαλογικής επικοινωνίας δηλαδή να είναι σε 

θέση να  έχει  γνώση του τρόπου που  επηρεάζουν οι  κοινωνικές  ταυτότητες  τη διαδικασία 

υποκειμενικής νοηματοδότησης των συμβόλων (Γκόβαρης, 2001). 

Πρέπει λοιπόν, ο εκπαιδευτής να υιοθετήσει την άποψη πως τα άτομα που ανήκουν στις 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να μάθουν όταν ευδοκιμούν κατάλληλες 

εκπαιδευτικές συνθήκες. Επίσης, πρέπει να αναπτύξει καλές διαπροσωπικές σχέσεις και να 

τους αποδέχεται όπως είναι. Τέλος, οφείλει να μελετήσει όλες τις κατηγορίες που ανήκουν 

στις  κοινωνικά ευπαθείς   ομάδες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσει εποικοδομητικά 

(Παπασταμάτης,  2008).  Επιλογικά,  διαπιστώνεται  πως  ο  ρόλος  του  εκπαιδευτή  είναι 

ιδιαιτέρως σημαντικός καθώς πρέπει να μεθοδεύσει με τέτοιο τρόπο τη διδασκαλία του, ώστε 

να προωθεί την ισότητα ευκαιριών και να χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές, οι 

οποίες  ανταποκρίνονται  στις  δυνατότητες,  τις  ανάγκες  και  τα  ενδιαφέροντα  του  κάθε 

εκπαιδευόμενου  επιτρέποντας  του  να  ανταποκριθεί  επιτυχώς  στις  απαιτήσεις  μιας 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η επαγγελματοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων 
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4.1 Προσδιορισμός του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων 
Η σύγχρονη κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας χαρακτηρίζεται από αλματώδεις 

εξελίξεις  σε  όλους  τους  τομείς  και  από  συνεχείς  αναπροσαρμογές  στην  εκπαιδευτική 

διαδικασία.  Ένα πρώτο γνώρισμά της  είναι  οι  ταχύτατες εξελίξεις  της επιστήμης και  της 

τεχνολογίας,  δίνοντάς  της  ένα  νέο  πολυδιάστατο  ρόλο.  Οι  σημαντικές  αυτές  αλλαγές 

επιφέρουν εξελίξεις τόσο στα περιεχόμενα όσο και στις μεθόδους διδασκαλίας και απαιτούν 

ουσιαστικές αλλαγές στο ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων, με κύριο άξονα τη μετατόπιση του 

κέντρου βάρους στη διδακτική διαδικασία (Ξωχέλλης, 2000). 

Η ύπαρξη αυτών των συνθηκών προσδίδει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων χαρακτήρα όχι 

απλής μετάδοσης γνώσεων,  αλλά µιας συνολικότερης συστηματικής διαδικασίας,  η οποία 

οφείλει  να  ανταποκρίνεται  σε  ανάγκες  ευρύτερες  που  συνδέονται  µε  την  τάση 

αυτοκαθορισµού  του  ενηλίκου  και  την  ενεργό  συμμετοχή  του  στις  μεταβολές  που 

συντελούνται στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό πεδίο (Καραλής, 2005). 

Ο εκπαιδευτής κατέχει κεντρικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαιτέρως όταν 

πρόκειται  για  ενήλικες  καθώς  πρέπει  να  αναζητά  ευκαιρίες  για  να  ενισχύσει  θετικά  τον 

εκπαιδευόμενο, ώστε να τον κάνει να νιώθει συχνότερα το αίσθημα της επιτυχίας και να 

μπορεί  να  ταυτιστεί  με  τη  μαθησιακή  διαδικασία  καθώς ο  έπαινος,  η  αναγνώριση και  η 

ενίσχυση  λειτουργούν  ως  παρακίνηση  στον  εκπαιδευόμενο  και  κατά  αυτόν  τον  τρόπο 

συντελείται η επιτυχής έκβαση της μάθησης και κατά επέκταση της ζωής. 

Σε  αυτό  το  πλαίσιο  οι  εκπαιδευτές  οφείλουν  να  διαμορφώσουν  νέες  εκπαιδευτικές 

στάσεις και απόψεις, αποκρυσταλλώνοντας ότι (Μουζάκης, 2003): 

 Επίκεντρο  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  δεν  είναι  η  γνώση,  αλλά  το  άτομο  ως 

ολοκληρωμένη προσωπικότητα που προσλαμβάνει τη γνώση 

 Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη συνεχή επιμόρφωσή του 

 Ο  ενήλικος  συμμετέχει  ενεργά  στις  εκπαιδευτικές  διαδικασίες  μόνο  όταν  αυτές 

συνδέονται με την κάλυψη πραγματικών του αναγκών

 Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος δεν κατακτά μόνο τη γνώση αλλά παράγει γνώση και είναι σε 

θέση να τη χρησιμοποιεί 

 Η εμπειρία κάθε ενήλικου εκπαιδευόμενου είναι σημαντική στην πορεία κατάκτησης και 

παραγωγής της γνώσης 

 Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε φάση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (σχεδιασμό, υλοποίηση, αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό). 
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Με βάση τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα πως ο εκπαιδευτής πρέπει να βασίζεται 

στην ανθρωποκεντρική διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή να ενθαρρύνει τους 

εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν,  μέσω των εμπειρικών τους γνώσεων,  να αξιολογεί  και 

επαναπροσδιορίζει  την  εξέλιξη  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  και  να  αναλαμβάνει 

πολυδύναμους ρόλους ανάλογα με την περίσταση (Μουζάκης, 2003). Ωστόσο, η ευελιξία και 

η  προσαρμοστικότητα  που  πρέπει  να  διαθέτει  σε  καμία  περίπτωση  δε  σημαίνει  έλλειψη 

σχεδιασμού. Αντιθέτως, απαιτείται καλή προετοιμασία, με υπευθυνότητα, συστηματικότητα 

και πληρότητα (Jarvis, 2000). 

Αυτό  σημαίνει  ότι  ο  εκπαιδευτής  ενηλίκων πρέπει  να  υιοθετήσει  ένα  μεγάλο φάσμα 

διδακτικών δραστηριοτήτων και μεθοδολογίας, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στα 

ιδιαίτερα μαθησιακά στυλ, στα ενδιαφέροντα και στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων. Κατά 

αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να βοηθήσει τόσο εκείνους που προτιμούν να μαθαίνουν μέσω 

της ενεργητικής10 μάθησης όσο και εκείνους που προτιμούν την παθητική11 (Rogers, 1999). Ο 

εκπαιδευτής πρέπει να συνδυάζει μεθοδολογία και τεχνικές ανάλογα με την περίσταση ώστε 

να είναι σε θέση να μεταδώσει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στους εκπαιδευομένους. 

Επίσης  οφείλει  να  κατέχει  πληθώρα  εκπαιδευτικών  μεθόδων12 μάθησης  (ενεργητική  και 

παθητική μάθηση) ώστε οι πράξεις του να μην εξαρτώνται από μεθοδικές συμπτώσεις.  Ο 

ρόλος του εκπαιδευτή επομένως, είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν 

δεξιότητες, ικανότητες και στάσεις που θα τους φανούν χρήσιμες και αποτελεσματικές στη 

ζωή  τους,  δημιουργώντας  κατά  αυτό  τον  τρόπο  ένα  περιβάλλον  αυτοκατευθυνόμενης 

μάθησης, δίνοντας εκ των προτέρων τα εφόδια για να αποβεί κάθε εκπαιδευτική διαδικασία 

αποτελεσματική. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προσφέρει τέτοιου είδους δυνατότητες 

(Schuhmann,  Fischer &  Bruggemann, 2006). Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο 

εκπαιδευτής οφείλει να διορθώνει, να συμπληρώνει, να παίρνει θέση, να συνδέει καινούριες 

διατυπώσεις με παλαιότερες και να θέτει ερωτήματα ώστε να βοηθά τον εκπαιδευόμενο να 

επιλύει  διάφορα  προβλήματα.  Με  άλλα  λόγια,  οφείλει  να  υποστηρίζει  συνεχώς  τον 

10 Ενεργητική μάθηση: ο εκπαιδευτής θέτει ερωτήματα και βοηθά τον εκπαιδευόμενο να επιλύει προβλήματα. Σε 
αυτή τη μορφή μάθησης ο ρόλος του είναι διευκολυντικός.  

11 Παθητική μάθηση: Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να επιδεικνύει και να εξηγεί και ο μαθητής να ακούει 
προσεκτικά. Σε αυτή τη μορφή μάθησης κατέχει κεντρικό ρόλο. 

12 Δεν υπάρχει κάποιος «χρυσός» κανόνας σχετικά με την επιλογή διδακτικής μεθόδου, καθώς κατά τη  διάρκεια 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μερικές τεχνικές αποβαίνουν καλύτερες από άλλες, στην προσπάθεια για 
επίτευξη κάποιου στόχου. Κάθε διδακτική μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της και πολύ 
συχνά ένας συνδυασμός μεθόδων παρουσιάζεται ως καλύτερη δυνατή λύση.  
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εκπαιδευόμενο ώστε να είναι σε θέση να εξελίσσεται, αναπτύσσοντας παραγωγική σκέψη 

(Schuhmann, Fischer &  Bruggemann, 2006). 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση των μελετητών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ότι ο ρόλος των 

εκπαιδευτών είναι πολυσήμαντος και δεν αφορά µόνο στη μεταβίβαση γνώσεων. Καθήκον 

τους αποτελεί επίσης, και κυρίως, ο συντονισμός, η εμψύχωση, η συµµετοχή στην ανάπτυξη 

της  αυτοπεποίθησης  και  της  δημιουργικής  αναπροσαρμογής  των  εκπαιδευομένων  στην 

πραγματικότητα (Κόκκος, 2005). 

 Οφείλει λοιπόν να αποδεσμευτεί από την άποψη, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτής 

είναι το πρόσωπο που γνωρίζει, ενώ ο εκπαιδευόμενος δεν γνωρίζει ή αλλιώς ο εκπαιδευτής 

είναι ο πομπός και ο εκπαιδευόμενος ο δέκτης. Η μάθηση κατακτιέται, δεν μεταδίδεται και το 

πρώτο βήμα είναι ο προβληματισμός των εκπαιδευομένων σχετικά με αυτό που πρόκειται να 

μάθουν (Παπασταμάτης, 2008). Πρέπει επίσης, να λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι κάθε 

εν δυνάμει εκπαιδευόμενος φέρει μαζί του πληθώρα εμπειριών. Οι νέοι μαθητές δεν είναι και 

νέοι  άνθρωποι  αλλά  κατέχουν  ένα  σύνολο  τιμών,  καθιερωμένων  προκαταλήψεων  και 

τοποθετήσεων στο οποίο έχουν τοποθετηθεί και επενδύσει συναισθηματικά (Mezirow, 1999). 

Βασίζονται στην παρελθοντική τους εμπειρία όπου σύμφωνα με τον Knowles (1990) για τα 

παιδιά  οι  εμπειρίες  είναι  κάτι  που  απλά  συμβαίνει,  ενώ  για  τους  ενηλίκους  η  εμπειρία 

χρησιμεύει στο να καθορίσει  ποιοι  είναι  και τους βοηθά να δημιουργήσουν τη δική τους 

προσωπική ταυτότητα. 

Γίνεται  αντιληπτό  λοιπόν,  πως  ο  ρόλος  του  εκπαιδευτή  είναι  σημαντικός  καθώς  δεν 

πρέπει να  θεωρεί τους ενήλικους εκπαιδευόμενους ως παθητικές οντότητες αλλά πρέπει να 

τους βοηθά να συμμετέχουν αποδοτικά σε μια δυναμική συνεχιζόμενη διαδικασία. Πρέπει 

επίσης να γνωρίζει το γεγονός ότι βρίσκονται στη μέση της διαδικασίας και όχι στην αρχή. 

Μπορεί να ξεκινούν ένα νέο στάδιο ωστόσο βασίζονται σε προσλαμβάνουσες εμπειρίες του 

παρελθόντος που συμβάλλουν με καθοριστικό τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης και 

ανάπτυξής  τους (Rogers, 1996). 

Επίσης, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και το γεγονός πως η εκπαίδευση θεωρείται ως 

ένα δευτερεύον ενδιαφέρον στη ζωή τους και όταν έρχονται σε μια εκπαιδευτική διαδικασία 

έρχονται μέσω ενός ολοκληρωμένου κοινωνικού περιβάλλοντος. Όλοι έχουν δημιουργήσει 

σχέσεις όπως γονείς, συμμετέχοντες, εργαζόμενοι καθώς επίσης και μαθητές. Δεν μπορούν να 

αποκοπούν  από  το  κοινωνικό  τους  υπόβαθρο  και  κατά  τη  διαδικασία  της  μάθησης 

συμμετέχουν ενεργά ως μία ολική οντότητα (Rogers, 1996). Επομένως, πρέπει να λαμβάνεται 

σοβαρά  υπόψη  το  γεγονός  πως  οι  ενήλικες  εκπαιδευόμενοι  έχουν  ήδη  δημιουργήσει  το 

39



πλαίσιο  της  ζωής  του  και  εμπλέκονται  σε  μια  εκπαιδευτική διαδικασία,  θέτοντας  σαφείς 

στόχους και έχοντας συγκεκριμένες προσδοκίες. Επίσης οι ενήλικοι έχουν αναπτύξει τα δικά 

τους μοντέλα μάθησης και στηρίζονται πάνω στις δικές τους μαθησιακές εμπειρίες (Jarvis, 

1987). Για αυτό το λόγο πρέπει να στηρίζουμε τη νέα γνώση στις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες 

του ατόμου (Mezirow, 1999). Αποτελεί κοινή παραδοχή πως οι εκπαιδευόμενοι  φιλτράρουν 

τις πληροφορίες και τις ερμηνεύουν υπό το πρίσμα των εμπειριών και των βιωμάτων τους. Ο 

εκπαιδευτής  οφείλει  να  πάρει  αποστάσεις  από  το  δικό  του  σύστημα  αντιλήψεων  και  να 

προσπαθήσει  να διεισδύσει  στην πραγματικότητα και  την αντίληψη των εκπαιδευομένων. 

Επίσης, ο εκπαιδευτής οφείλει να σέβεται τις εμπειρίες και τα βιώματα και να τα αξιοποιεί 

συνδέοντας τα με καινούρια γνώση. Ο ρόλος του συντονιστή εκπαιδευτή είναι εξαιρετικά 

σημαντικός καθώς ο εκπαιδευτής καλείται να κρατά ίσες αποστάσεις από τους συμμετέχοντες 

και να διατηρεί ένα ζεστό και φιλικό κλίμα. Πρέπει να ακούει την ομάδα ωστόσο οφείλει να 

μην παρασύρετε από αυτή (Βαϊκούση, 2003). 

Οφείλει λοιπόν, να θέσει στη διάθεσή του το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που θα τους 

βοηθήσει  να  προχωρήσουν  στις  δικές  τους  ανακαλύψεις.  Πρέπει  να  τους  εξηγήσει  τις 

διαδικασίες ώστε να τον βοηθήσει να τις συστηματοποιήσουν και εν τέλει, θα πρέπει από 

κοινού να καταλήξουν στη δόμηση και διάρθρωση των αποτελεσμάτων (Rogers, 1996).

4.2 Ο επαγγελματισμός της εκπαίδευσης ενηλίκων 
 Για  να  είναι  εφικτή  η  προσέγγιση  ζητημάτων  που  σχετίζονται  με  την  έννοια  του 

επαγγελματισμού  στην  εκπαίδευση  ενηλίκων  πρέπει  πρώτα  να  πραγματοποιηθεί  η 

εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων του επαγγέλματος και του επαγγελματία. Σύμφωνα με 

τον Κόκκο (2005),  ένα σύνολο δραστηριοτήτων μπορούν να θεωρηθούν ως  «επάγγελμα», 

όταν ασκούνται από εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, αναγνωρίζονται από το κοινωνικό 

γίγνεσθαι  ως  ένα  διακριτό  επαγγελματικό  πεδίο,  τα  άτομα  που  απασχολούνται  σε  αυτό 

διαθέτουν  ένα  ειδικό  σώμα  γνώσεων  και  ικανοτήτων  που  θεωρείται  ως  απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιτέλεση του έργου τους  και  τέλος  διαθέτουν το δικό τους κώδικα 

επαγγελματικής δεοντολογίας (Κόκκος,2005 . Jarvis, 2004). Ακολούθως ως «επαγγελματίας» 

ορίζεται  το  άτομο  που  έχει  ολοκληρώσει  ειδική  εκπαίδευση  ή  μαθητεία  και  έχει  λάβει 

πιστοποίηση προκειμένου να ασκήσει ένα επάγγελμα. 

Τα τελευταία χρόνια το θέμα της επαγγελματισμού απασχολεί έντονα τον επιστημονικό 

κλάδο της εκπαίδευσης ενηλίκων, τόσο για την ίδια την επιστήμη όσο και για τα άτομα που 

εμπλέκονται  στις  διαδικασίες  της.  Με  την  έννοια  επαγγελματισμός  στην  εκπαίδευση 
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ενηλίκων νοείται ότι οι λειτουργίες του κλάδου γίνονται κατά τρόπο επαγγελματικό, δηλαδή 

μέσα  σε  ένα  επιστημονικό  πλαίσιο,  με  ευδιάκριτα  κατανεμημένες  διαδικασίες,  οι  οποίες 

αξιολογούνται με βάση τα αποτελέσματα που επιφέρουν (Παπασταμάτης, 2008).  

Το  ανθρώπινο  δυναμικό  που  απαρτίζει  τον  επαγγελματικό  κλάδο  της  εκπαίδευσης 

ενηλίκων είναι οι εκπαιδευτές ενηλίκων και τα στελέχη των εκπαιδευτικών οργανισμών. Ο 

ρόλος τους είναι σημαντικός καθώς είναι αυτοί που θα μεταδώσουν τη γνώση στους ενήλικες, 

που θα σχεδιάσουν, που θα οργανώσουν και θα αναπτύξουν ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης, 

συμβάλλοντας  έτσι  στην  ανάπτυξη  και  βελτίωση  των  επαγγελματικών  προσόντων  των 

ενηλίκων και στην προσαρμογή τους στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες (Κουτσονίκος 

& Κατσιγιάννη, 2003). 

Είναι ευδιάκριτο το γεγονός πως η μεγαλύτερη πλειονότητα των ατόμων που εμπλέκονται 

στην  εκπαίδευση  ενηλίκων  είναι  οι  εκπαιδευτές,  οι  οποίοι  στην  πλειονότητα  τους  είναι 

μερικώς  απασχολούμενοι  επομένως  θα  λέγαμε  πως  έχουν  το  ρόλο  του  ημι-επαγγελματία 

(Jarvis, 2004). Ακόμη, στα πλαίσια του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου υπάρχουν και 

άτομα  άλλων  ειδικοτήτων  όπως  διευθυντικά  στελέχη,  αρμόδιοι  εκπαιδευτικής  πολιτικής, 

υπεύθυνοι  διοίκησης,  σχεδιαστές,  αξιολογητές  και  εκπαιδευτές  εκπαιδευτών  ενηλίκων 

συνήθως εργάζονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000). 

Η εκπαίδευση ενηλίκων ως μία σχετικά νέα επιστήμη, δεν αναγνωρίζεται καθολικά ως 

διακριτός επαγγελματικός κλάδος που θεμελιώνεται από ένα οριοθετημένο σύνολο γνώσεων 

και  αξιών καθώς οι  δραστηριότητες  της  ανατίθεται  συνήθως σε  επαγγελματίες  διαφόρων 

ειδικοτήτων,  οι  οποίοι  δεν  χρειάζεται  να  κατέχουν  ειδικά  προσόντα  (Καψάλης  & 

Παπασταμάτης,  2000).  Γενικότερα,  παρατηρείται  το  γεγονός  πως  εκπαιδευτικοί  της 

πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν συνήθως το εκπαιδευτικό δυναμικό 

της εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ σε μικρότερο ποσοστό επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων 

αναλαμβάνουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επιπροσθέτως, χαρακτηριστικό είναι και το 

γεγονός πως η πλειονότητα των ατόμων που απαρτίζουν το ανθρώπινο δυναμικό πλήρους 

απασχόλησης  (διευθυντικά  στελέχη,  αρμόδιοι  εκπαιδευτικής  πολιτικής  κ.λπ.)  της 

εκπαίδευσης  ενηλίκων  είναι  άτομα  που  έχουν  κάνει  σπουδές  διαφορετικών  ειδικοτήτων 

(Κόκκος, 2005). 

Επομένως η κατάσταση που επικρατεί, αποδεικνύει την έλλειψη επαγγελματισμού στην 

εκπαίδευση ενηλίκων. Τα βασικότερα αίτια μη αναγνώρισης της εκπαίδευσης ενηλίκων ως 

ένα διακριτό επαγγελματικό πεδίο προσδιορίζονται κυρίως από το γεγονός ότι η εκπαίδευση 

ενηλίκων είναι μία σχετικά νέα επιστήμη που μόλις τα τελευταία χρόνια συνδέθηκε με τις 
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ανάγκες  της  κοινωνίας  καθώς  επίσης  στη  σύγχυση  που  προκαλείται  μέσω  της  χρήσης 

πληθώρας  εννοιών  για  την  περιγραφή  των  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων  (π.χ.  δια  βίου 

μάθηση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση κ.λ.π.) (Κόκκος, 2005).  

Όσον  αφορά  τον  επαγγελματισμό  των  εκπαιδευτών  οδηγεί  σε  προβληματισμούς  που 

συνδέονται με τις προϋποθέσεις απόκτησης γνώσεων και ασκήσεως επαγγέλματος καθώς δε 

διαθέτουν  μία  κοινή  ταυτότητα  που  να  προσδιορίζει  την  ιδιότητά  τους  (Merriam,1985). 

Πολλοί  τους  χαρακτηρίζουν  ως  διευθυντές,  εκπαιδευτικούς,  συμβούλους  και  σχεδιαστές 

πολιτικής καθώς επίσης και ως εργαζομένους πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Ένα από τα 

σημαντικότερα  ζητήματα  του επαγγελματισμού  των  εκπαιδευτών  είναι  ότι  απαιτούνται 

δυνατότητες ενσωμάτωσης των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διαδικασία, γνώσεις, κριτική 

και  συμπονετική  κατανόησης  μαθησιακών  αναγκών,  προσόντα  που  φυσικά  δε  διαθέτουν 

άτομα χωρίς ειδική εκπαίδευση. Είναι προφανές πως οι εκπαιδευτές ενηλίκων καλούνται να 

διαθέτουν  ένα  σώμα  επιστημονικών,  παιδαγωγικών  και  κοινωνικών  γνώσεων  (Καψάλης, 

2006). Εκτιμάται λοιπόν, ότι η διαρκής επιμόρφωση θα συμπληρώσει υφιστάμενα κενά στις 

δεξιότητες τους και θα τους επιτρέψει να ασκήσουν τα καθήκοντα τους πιο αποτελεσματικά 

(Ευστράτογλου, 2005). 

Όλα αυτά χαρακτηρίζονται από αντιφάσεις και έλλειψη συγκροτημένου σχεδιασμού. Η 

έκβαση της  πορείας  προς  τον  επαγγελματισμό στην Ελλάδα δεν  εξαρτάται  μόνο από τις 

κρατικές ενέργειες αλλά και από τη στάση της κοινωνίας και τη στάση των ιδίων των ατόμων 

που εργάζονται στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος, 2005). Βασική προϋπόθεση 

για  την  ύπαρξη  επαγγελματισμού  στην  εκπαίδευση ενηλίκων  αποτελεί  η  ύπαρξη  ειδικών 

σπουδών  όπου  τα  κύρια  αντικείμενα  που  θα  διδάσκονται  θα  είναι  παιδαγωγική  της 

εκπαίδευσης  ενηλίκων,  μακροδιδακτική  και  μικροδιδακτική  διδασκαλία,  οργάνωση  και 

διοίκηση  της  εκπαίδευσης  καθώς  επίσης  και  ειδικές  περιοχές  της  εκπαίδευσης  ενηλίκων 

(Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000). 

 Επομένως, θεωρείται επιτακτική ανάγκη να επιλυθούν τα παραπάνω ζητήματα καθώς η 

άγνοια  του  αντικειμένου  και  η  έλλειψη  επαγγελματισμού  από  όσους  εμπλέκονται  στην 

εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να προκαλέσει πληθώρα προβλημάτων καθώς δεν προκύπτουν 

τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όσα προαναφέρθηκαν θεωρούνται ζητήματα υψίστης σημασίας 

κυρίως  για  τους  εκπαιδευτές  ενηλίκων  των  οποίων  οι  απαιτήσεις  του  ρόλου  τους  έχουν 

αυξηθεί σημαντικά και πρέπει να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν. 
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4.3 Ο ρόλος της επιμόρφωσης στην προώθηση της επαγγελματικής 

ανάπτυξης του εκπαιδευτή ενηλίκων 
Οι  αλλαγές  σε  όλους  τους  τομείς  της  σύγχρονης  κοινωνίας  δημιουργούν  την 

αναγκαιότητα  της  διαρκούς  προσαρμογής  όλου  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  στα  νέα 

δεδομένα. Από τα παραπάνω προκύπτει το γεγονός πως ο εκπαιδευτής θα πρέπει σε κάθε 

περίπτωση  να  βρίσκεται  σε  κατάσταση  πλήρους  ετοιμότητας  κατά  τη  διάρκεια  της 

εκπαιδευτικής  διαδικασίας  (Κόκκος  &  Λιοναράκης  1998).  Οι  ραγδαίες  εξελίξεις  στους 

επιστημονικούς κλάδους και οι αλλεπάλληλες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές απαιτούν ένα 

ειδικό εκπαιδευτικό σύστημα που να είναι σε θέση να ανταπεξέρχεται στις προκλήσεις της 

κοινωνίας.  Ο  ρόλος  του  σύγχρονου  εκπαιδευτικού,  διαφοροποιείται  και  γίνεται 

πολυδιάστατος και  απαιτητικός.  Το πρότυπο του  «ειδήμονα» εκπαιδευτικού θεωρείται  μία 

παρωχημένη άποψη. 

Ο  εκπαιδευτής   επομένως,  για  να   μπορέσει  να  ανταποκριθεί  με  επάρκεια  στο 

πολυδιάστατο έργο του δεν είναι δυνατόν να αρκείται στα εφόδια που έχει  λάβει από τις 

βασικές του σπουδές, καθώς θα πρέπει να διακρίνεται από μία σειρά χαρακτηριστικών που θα 

τοποθετούν στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας  τον εκπαιδευόμενο. Οι  σπουδές 

ειδικότητας  είναι  ένας  διαφορετικός  τομέας  από  αυτόν  των  παιδαγωγικών  γνώσεων  και 

δεξιοτήτων  που  πρέπει  να  κατέχει  ένας  εκπαιδευτής.  Η  αναγκαιότητα  λοιπόν,  επαρκούς 

γνώσης  της  διδακτικής  μεθοδολογίας,  προκειμένου  να  είναι  σε  θέση  να  διδάξει,  είναι 

αναμφισβήτητη  (Λιακοπούλου,  2006). Ο  εκπαιδευτής,  οφείλει  να  χαρακτηρίζεται  από 

επιστημονική  καταλληλότητα  και  επαρκή  παιδαγωγική  ικανότητα,  μέσω  της  οποίας  θα 

επιλέγει κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους (Bickman,1987). 

Για να μπορούν οι εκπαιδευτές να ανταποκρίνονται στα επαγγελματικά τους καθήκοντα, 

προκύπτει η ανάγκη (Κουτσόνικος & Κατσιγιάννη, 2003) : 

 Για συστηματική συνεχιζόμενη επιμόρφωση στο θεματικό τους πεδίο αλλά και σε συναφή 

αντικείμενα 

 Για ενημέρωση σε σχέση με τις εξελίξεις στο χώρο του εκπαιδευτικού αντικειμένου τους 

 Για πληροφόρηση σχετικά με τις νέες, ευέλικτες εκπαιδευτικές μεθόδους και προσεγγίσεις 

 Για άντληση εκπαιδευτικού υλικού και υποστηρικτικού στην εκπαίδευση και προσαρμογή 

του στις ανάγκες εκπαίδευσης 

 Για ενημέρωση σε σχέση με τις υπάρχουσες και διαμορφούμενες εκπαιδευτικές πολιτικές 

σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
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 Για  ανάπτυξη  διαλόγου  μεταξύ  των  ατόμων  που  εμπλέκονται  στην  εκπαιδευτική 

διαδικασία 

Ένας από τους τρόπους που θα μπορούμε να παρέχουμε στους εκπαιδευτές  «ευκαιρίες 

διδασκαλίας»  είναι να τους εφοδιάζουμε με γνώσεις και δεξιότητές που θα αυξήσουν την 

ικανότητά  τους  να προσφέρουν βελτιωμένες  ευκαιρίες  μάθησης  προς  τους  μαθητές  τους. 

Βαθύτερη γνώση του αντικειμένου τους, απόκτηση περισσότερων γνώσεων για τη διαχείριση 

της τάξης ακόμη και όταν το επίπεδο των εκπαιδευομένων ποικίλλει, ενημέρωση σε τεχνικές 

διδασκαλίας,  αποτελούν  μερικά  από  τα  χαρακτηριστικά  που  πρέπει  να  διαθέτουν  οι 

εκπαιδευτές. Θεωρείται επομένως επιτατική ανάγκη οι εκπαιδευτές θα βοηθηθούν στο έργο 

τους ώστε να παρέχουν ευκαιρίες μάθησης στους μαθητές τους (Jackson, 1995). Επομένως, 

για  να  επιτελέσουν  σωστά  το  έργο  τους  και  να  επιτύχουν  τους  δύσκολους  στόχους  της 

διδασκαλίας  οι  εκπαιδευτές  ενηλίκων πρέπει  να  ανανεώνουν  συχνά τις  γνώσεις  τους,  να 

αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να είναι ενημερωμένοι για τις εξελίξεις σχετικά με το 

εκπαιδευτικό  τους  αντικείμενο  όσο  και  για  τη  γενικότερη  πρόοδο  στα  εκπαιδευτικά 

πράγματα, αλλά και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνική πραγματικότητα και την 

απασχόληση (Κουτσονίκος & Κατσιγιάννη, 2003). 

Η επιμόρφωση νοείται ως μια συνεχής και επαναλαμβανομένη διαδικασία συστηματικά 

οργανωμένη,  θεσμοθετημένη  ή  μη  που  συμβάλλει  στην  εξέλιξη  της  πορείας  της 

επαγγελματικής  σταδιοδρομίας  του  εκπαιδευτή.  Η επιμόρφωση μπορεί  να  οριστεί  ως  μια 

ποικιλία δραστηριοτήτων και πρακτικών στις οποίες συμμετέχουν οι εκπαιδευτές, με στόχο 

να διευρύνουν τι γνώσεις τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους και να αξιολογήσουν και 

να αναπτύξουν την προσωπική τους προσέγγιση (Schrom, 2000). 

Μέσω  της  επιμόρφωσης  παρέχεται  η  απαραίτητη  υποστήριξη  στα  άτομα  ώστε  να 

ασκήσουν  τα  επαγγελματικά  τους  καθήκοντα  και  να  προωθήσουν  την  προσωπική  τους 

ανάπτυξη (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Ο ρόλος της επιμόρφωσης στα πλαίσια της σημερινής 

κοινωνίας είναι σημαντικός και ολοένα αυξανόμενος, με δεδομένη τη ραγδαία ανάπτυξη των 

νέων  τεχνολογιών,  την  ταχεία  παραγωγή,  την  ανανέωση  και  διάδοση  της  γνώσης  και, 

συνεπώς, την ταχεία απαξίωση της. Είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία που δείχνουν ότι στη 

σημερινή  κοινωνία  το  άτομο  αναγκάζεται  να  αλλάζει  το  βασικό  αντικείμενο  των 

επαγγελματικών του δραστηριοτήτων κατά μέσο όρο επτά φορές (Πάντα, 2005). 

Από τα παραπάνω προκύπτει το γεγονός πως ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει ανάγκη από 

διαρκή ενημέρωση των εξελίξεων  τόσο του επιστημονικού κλάδου που έχει ειδικευθεί όσο 

και  των  επιστημών  της  αγωγής,  ανανεώνοντας  επαρκώς  το  γνωστικό  του  εξοπλισμό 
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(Κιουλάνης, 2006), καθώς οι δεξιότητες και οι γνώσεις που διδάσκονται στους εκπαιδευτές 

στα πλαίσια της επιμόρφωσης τους συνδέονται άμεσα με την πρακτική του επαγγέλματος 

τους (Λιακοπούλου, 2006).  

Η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτών παρέχει διαρκή επιστημονική και παιδαγωγική 

υποστήριξη  στο  δύσκολο  έργο  τους  μετατρέποντας  τους  παράλληλα  σε  ενεργούς  

παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κιουλάνης, 2006). Η επιμορφωτική διαδικασία 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εκπαιδευτή, όπου οι 

ταχύτατες πολιτισμικές και κοινωνικές αλλαγές επιβάλλουν την επιστημονική ενημέρωση του 

εκπαιδευτικού  και  απαιτούν  το  διαρκή εκσυγχρονισμό των γνώσεων  και  δεξιοτήτων του. 

Καθώς επίσης και ένας θεσμός απόλυτα συνδεμένος με κάθε μορφή ανανεωτικής παρέμβασης 

στην  εκπαίδευση,  ειδικά  στη  σημερινή  εποχή  όπου  οι  ραγδαίες  εξελίξεις  στο 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον γίνονται με ραγδαίους ρυθμούς (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτών θεωρείται όχι μόνο μία από τις κύριες παραμέτρους της 

εκπαιδευτικής  διαδικασίας  αλλά  και  ως  μοχλός  ανανέωσης  και  εκσυγχρονισμού  των 

εκπαιδευτικών συστημάτων.  Ούτως ή άλλως, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών 

καθιερώνεται,  μέσω  της  πρόκλησης,  της  υποστήριξης  και  της  εμπιστοσύνης  έννοιες 

αμοιβαίες, όπου η κάθε μία ενισχύει και εξαρτάται από την άλλη (Eraut,2000). 

Είναι  ενδεικτικό,  πως κάθε αλλαγή  σε  κάποιον  εκπαιδευτικό  θεσμό συνοδεύεται  από 

μέτρα που έχουν να κάνουν με την επιμόρφωση των εκπαιδευτών. Η επιμόρφωση βρίσκεται 

στο προσκήνιο  καθώς συντελεί την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού κύρους των εκπαιδευτών 

και  την  επάρκεια  της  επαγγελματικής  του  ταυτότητας  (Jackson,  1995).  Η  ποιότητα  της 

επιμόρφωσης  θεωρείται  αναγκαία  και  αναμφίβολη  προϋπόθεση  για  την  αποτελεσματική 

εκπαίδευση  των  εκπαιδευτών  (Χατζηπαναγιώτου,  2001).  Κατά αυτόν  τον  τρόπο  ο  ρόλος 

επιμορφωτικών δραστηριοτήτων είναι πολύ σημαντικός καθώς βοηθά τους εκπαιδευτές τόσο 

να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους όσο και να αποκτήσουν νέες και να είναι σε θέση να 

ανταποκρίνονται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις αυξημένες απαιτήσεις του ρόλου 

τους. 

Η επιμόρφωση προϋποθέτει τη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτών, η οποία καλύπτει 

την επιστημονική ειδίκευση και την ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση. Επομένως, η έννοια της 

επιμόρφωσης η οποία προϋποθέτει  τη βασική εκπαίδευση του,  την οποία εμπλουτίζει  και 

διευρύνει.  Θεωρείται  ότι  λειτουργεί  ως  μηχανισμός  βελτίωσης,  ανανέωσης  και 

αντικατάστασης των γνώσεων της βασικής εκπαίδευσης (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 
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Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί πως πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι απόψεις τους 

για τις επιμορφωτικές δραστηριότητες που πρόκειται να παρακολουθήσουν για αυτό το λόγο 

κρίνεται  αναγκαία  η  διαδικασία  διερεύνησης  και  καταγραφής  αναγκών.  Εξάλλου,  είναι 

γνωστό πως οι εκπαιδευτές είναι πιο πρόθυμοι να μάθουν, όταν αισθάνονται ότι έχουν τον 

έλεγχο  μιας  διαδικασίας  αλλαγής  και  έχουν  πολύ  περισσότερες  πιθανότητες  να  την 

αξιοποιήσουν στο έπακρο κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας παρά 

όταν αισθάνονται  την υποχρέωση να συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δραστηριότητες στις 

οποίες δεν έχουν λόγο και άποψη (Jackson, 1995). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η διαδικασία διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών 

5.1 Προσδιορισμός της έννοιας  «ανάγκη»
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Η  έννοια  της  ανάγκης,  επιδέχεται  πληθώρα  ορισμών  από  διάφορους  τομείς  της 

επιστήμης,  καθένας  από  τους  οποίους  την  προσεγγίζει  από  άλλη  οπτική  γωνία,  δίνοντας 

έμφαση και βαρύτητα σε διαφορετικές κάθε φορά πτυχές της. Για παράδειγμα, η ψυχολογία 

αναφέρεται σε πρωταρχικές και μαθημένες ανάγκες,  η φυσιολογία εξετάζει τις βιολογικές 

ανάγκες, η οικονομική επιστήμη τις οικονομικές ανάγκες και η εκπαίδευση τις εκπαιδευτικές 

(Βαλκάνος, 2006). Αυτό έχει ως συνέπεια τη δυσκολία διαμόρφωσης ενός κοινά αποδεκτού 

ορισμού, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την προσπάθεια ιεράρχησης και διάκρισης των 

αναγκών μεταξύ τους (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

Σύμφωνα με τους  ειδικούς η έννοια της «ανάγκης» οριοθετείται με τρεις τουλάχιστον 

παραλλαγές, οι οποίες αναλύονται ακολούθως (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000): 

 Η ανάγκη ως ασυμφωνία: Η έννοια αυτή υποδηλώνει την ασυμφωνία ανάμεσα σε μια 

πραγματική  και  μια  επιθυμητή  κατάσταση.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  η  διερεύνηση 

αναγκών  εκτελείται  μέσω  του  καθορισμού  των  διαδικασιών  μέσω  των  οποίων 

καθορίζεται η επιθυμητή κατάσταση σε σχέση με την πραγματική.

 Η ανάγκη ως επιθυμία: Η ανάγκη ορίζεται ως επιθυμία της πλειοψηφίας ή μιας ομάδας 

αναφοράς.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  η  διερεύνηση  αναγκών  εκτελείται  μέσω 

διαδικασιών  μέσω  των  οποίων  καθορίζονται  οι  απόψεις  επιλεγμένων  ατόμων  ή 

ομάδων. 

 Η ανάγκη ως έλλειμμα: Η ανάγκη υπάρχει αν η απουσία της θεωρείται επιβλαβής. Σε 

αυτή την περίπτωση η διερεύνηση αναγκών σημαίνει καθορισμός του ελλείμματος και 

προσδιορισμός  κατάλληλων  διαδικασιών  σχετικά  με  το  πώς  αυτό  μπορεί  να 

εξαλειφθεί.   

 Οι ανάγκες των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων προσδιορίζονται από τις εκάστοτε 

δομές και λειτουργίες, καθώς έχουμε να κάνουμε με προσωπικές εκτιμήσεις και όχι με κοινές 

επιστημονικές  παραδοχές  (Καψάλης  &  Παπασταμάτης,  2000).  Συνεπώς,  αποτελεί  κοινό 

γνώρισμα το γεγονός ότι οι ανάγκες οριοθετούνται σε διαφορετικό κάθε φορά πλαίσιο, έχουν 

διαφορετικές προσεγγίσεις13 και δηλώνουν μια ασυμφωνία. 

Συνοπτικά, όταν προκύπτει μία ανάγκη σημαίνει ότι έχουν επέλθει κάποιες αλλαγές είτε 

σε διαπροσωπικό επίπεδο είτε  στο κοινωνικοοικονομικό και  πολιτισμικό περιβάλλον.  Και 

εφόσον έχουν υπάρξει αλλαγές τα άτομα και οι ομάδες πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα 

κατάσταση  ώστε  να  μην  υφίσταται  ανισορροπία.  Ο  ρόλος  της  εκπαίδευσης  για  την 

13 Ψυχολογική, κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και δομολειτουργική προσέγγιση (Βεργίδης, 2003).
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ικανοποίηση  των  αναγκών  είναι  καθοριστικός  καθώς  συμβάλλει  στην  προσαρμογή  των 

ατόμων και συνεπώς στην ισορροπία του κοινωνικού γίγνεσθαι (www  .  ekdd  .  gr  ).

5.2 Προσδιορισμός της έννοιας «εκπαιδευτική ανάγκη»
Η εννοιολογική τοποθέτηση του ορισμού της εκπαιδευτικής ανάγκης θα μας απασχολήσει 

ιδιαιτέρα στη παρούσα εργασία για αυτό το λόγο αξίζει να γίνει, εξ αρχής, η αποσαφήνιση 

του  όρου  προς  αποφυγή  εσφαλμένων  αντιλήψεων.  Πρόκειται  για  μία  έννοια,  που 

αντιπροσωπεύει  τη  διαφορά  μεταξύ  μιας  πραγματικής  και  μιας  επιθυμητής  κατάστασης. 

Δηλαδή,  η  εκπαιδευτική  ανάγκη  παρουσιάζεται  όταν  υπάρχει  έλλειμμα  μεταξύ  των 

πραγματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων του ατόμου σε σχέση με μια επιθυμητή και 

ιδανική κατάσταση (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000). 

Όπως  προαναφέρθηκε  στην  προηγούμενη  ενότητα  ο  ρόλος  της  εκπαίδευσης  είναι 

σημαντικός, καθώς συμβάλλει στην προσαρμογή των ατόμων και συνεπώς στην ισορροπία 

του κοινωνικού γίγνεσθαι (www  .  ekdd  .  gr  ).  Επομένως, η έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης 

νοείται ως κάθε γνώση14, δεξιότητα15 ή στάση16 που είναι αναγκαία αλλά μη διαθέσιμη από 

ένα  άτομο,  για  την  επαρκή  και  πλήρη  εκτέλεση  μιας  εργασίας  ή  γενικότερα  μιας 

δραστηριότητας που περιλαμβάνει ένα σύνολο εργασιών (Χασάπης, 2000) και ορίζεται με 

βάση δύο διαφορετικές προσεγγίσεις (Βαλκάνος, 2006 & Καραλής, 2005): 

 Ως  η  απόσταση  ανάμεσα  σε  κάποια  υφιστάμενη  κατάσταση  και  σε  κάποιο  επιθυμητό  

πρότυπο.

 Ως  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  και  κινήτρου  για  τη  συμμετοχή  του  ατόμου  σε  κάποια  

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Με άλλα λόγια: 

   Εκπαιδευτική ανάγκη  = Αναγκαία – Διαθέσιμη γνώση, δεξιότητα, στάση  

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εκπαιδευτικές ανάγκες προσδιορίζονται σε δύο επίπεδα, τα 

οποία είναι το τρέχον (πραγματικό) και το μελλοντικό (επιθυμητό) επίπεδο και διακρίνονται 

σε  υπαρκτές,  δηλαδή  σε  ανάγκες  που  καταγράφονται  για  να  αντιμετωπιστούν  άμεσα  με 

ουσιαστικό τρόπο και σε πιθανές, δηλαδή σε ανάγκες που θα προκύψουν μακροπρόθεσμα στο 

πλαίσιο της μεταβολής των επιστημονικών και κοινωνικών δεδομένων (Χατζηπαναγιώτου, 

14 Γνώση είναι το αποτέλεσμα κάθε διερευνητικής διαδικασίας που στοχεύει στην κατανόηση της 
πραγματικότητα. 

15 Δεξιότητα είναι η δυνατότητα και ευχέρεια εκτέλεσης νοητικών και κινητικών ενεργειών. 

16 Στάση είναι η εσωτερική κατάσταση που επηρεάζει ένα άτομο στις επιλογές του. 
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2001).  Μέσω  της  παραπάνω  διάκρισης  οι  εκπαιδευτικές  ανάγκες  που  προκύπτουν 

διαχωρίζουν την εμβέλειά τους στην ικανοποίηση βραχυπρόθεσμων  και μακροπρόθεσμων 

στόχων  (Bee & Bee, 1994).  

Επίσης  είναι  κοινή  διαπίστωση  ότι  η  διάκριση  των  εκπαιδευτικών  αναγκών 

προσδιορίζεται ανάλογα με τη συνειδητοποίησή τους από την ομάδα στόχο, σε συνειδητές και 

ρητές, σε συνειδητές και μη ρητές και εν τέλει σε λανθάνουσες και μη ρητές (Βεργίδης & 

Καραλής, 1999).  Η παραπάνω διάκριση είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη για κάθε ερευνητή ώστε να 

είναι  σε  θέση  να  επιλέξει  τις  κατάλληλες  μεθόδους  και  τεχνικές  που  πρέπει  να 

χρησιμοποιήσει  κατά τη διαδικασία της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών, ώστε να 

φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα (Βεργίδης & Καραλής, 1999). 

Επιλογικά  θα  λέγαμε,  πως  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης  η  διερεύνηση  εκπαιδευτικών 

αναγκών  είναι μία διαδικασία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, η οποία καταλήγει στον 

εντοπισμό  τόσο  των  μακροπρόθεσμων  όσο  και  των  βραχυπρόθεσμων  αναγκών  ατόμων, 

ομάδων,  ιδρυμάτων κ.λπ.  (Kαψάλης & Παπασταμάτης,  2000).  Οι  εκπαιδευτικές  ανάγκες, 

προσδιορίζονται ως μία ελλειμματική κατάσταση όπου η εκπαίδευση παίζει καταλυτικό ρόλο 

ώστε  να  είναι  εφικτή  η  αναπροσαρμογή σε  μια  νέα  επιθυμητή  κατάσταση ατόμων,  ενός 

θεσμού ή φορέα, κοινωνικών ομάδων, μιας γεωγραφικής περιοχής, κλάδων της οικονομίας 

και  γενικότερα  της  αγοράς  εργασίας  (Βεργίδης,  2003α  .  www  .  makine  .  gr  ).  Επομένως,  οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες απορρέουν από την υπάρχουσα κατάσταση σε πολιτικό, οικονομικό 

και  πολιτιστικό  επίπεδο  και  συνδέονται  άμεσα  με  την  προσπάθεια  για  επαγγελματική 

ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. 

      Για τη διεξαγωγή της παρούσας ερευνητικής μελέτης, οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτών  ενηλίκων  των  ΣΔΕ  οριοθετούνται  ως  η  διαφορά  μεταξύ  της  υπάρχουσας 

κατάστασης  και της ικανότητας που θεωρείται αναγκαία, για την αποτελεσματική εκτέλεση 

του εργασιακού τους ρόλου.

      Ειδικότερα, ως επιμορφωτική- εκπαιδευτική17 ανάγκη στην παρούσα εργασία νοείται 

κάθε γνώση, δεξιότητα και στάση που είναι αναγκαία αλλά όχι διαθέσιμη από τον εκπαιδευτή 

ενηλίκων  των  ΣΔΕ  για  την  επαρκή  και  πλήρη  εκτέλεση  του  εργασιακού  του  ρόλου.  Η 

έλλειψη  αυτή  προκύπτει  από  τις   αλλαγές  που  προκαλούνται  λόγω  της  μειωμένης 

εξειδίκευσής τους σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων18. 

17 Στην παρούσα εργασία οι όροι εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές ανάγκες χρησιμοποιούνται για να καλύψουν 
την ίδια έννοια και επομένως θεωρούνται συνώνυμες. 
18 Οι εκπαιδευτές ενηλίκων των ΣΔΕ είναι κυρίως αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
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5.3 Η διαδικασία της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών
5.3.1 Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών 

Η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, όπως έχει προαναφερθεί,  είναι μία συστηματική 

διαδικασία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, η οποία καταλήγει στον εντοπισμό τόσο 

των μακροπρόθεσμων όσο και των βραχυπρόθεσμων αναγκών ατόμων, ομάδων, ιδρυμάτων 

κλπ. (Kαψάλης & Παπασταμάτης, 2000). Είναι κοινά αποδεκτή η άποψη πως θεωρείται ως 

μία  από τις  αποτελεσματικότερες  στρατηγικές  για  την  βελτίωση της  επίδοσης,  καθώς  τα 

αποτελέσματα  της  χρησιμοποιούνται  για  περαιτέρω  ενέργειες  και  δραστηριότητες, 

προκειμένου  να  βελτιωθεί  μία  ελλειμματική  κατάσταση.  Επομένως  η  διαδικασία  της 

διερεύνησης αναγκών αποτελεί το ισχυρότερο ενιαίο κίνητρο που ενισχύει το επίτευγμα και 

την απλούστερη συνταγή για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, καθώς αποτελεί το πρώτο και 

σημαντικότερο βήμα για να επιτευχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία (www  .  ekdd  .  gr  ). 

Σύμφωνα με τον Χασάπη (2000),  η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί μία 

δραστηριότητα που αναπτύσσεται στη βάση των διαπιστώσεων και των συμπερασμάτων της 

έρευνας του πεδίου αναφοράς και του πληθυσμού – στόχου, σε συνδυασμό όμως με το γενικό 

στόχο  ενός  σχεδιασμένου  προγράμματος  επιμόρφωσης.  Η  ανάλυση  αυτή  αποτελεί 

προϋπόθεση για τον αναλυτικό καθορισμό και τη σαφή διατύπωση των επιμέρους στόχων και 

κατά συνέπεια του θεματικού περιεχομένου του προγράμματος. Διαφαίνεται λοιπόν, πως η 

διαδικασία διερεύνησης αναγκών αποτελεί ένα καθοριστικό εγχείρημα για τη διασφάλιση της 

ποιότητας τόσο κατά τη φάση του σχεδιασμού όσο και κατά τη φάση της υλοποίησης ενός 

προγράμματος επιμόρφωσης, καθώς η αποτελεσματικότητά του είναι άμεσα συνυφασμένη με 

τον επιτυχή εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών (Καραλής, 2005). 

Ολοένα και περισσότερο στην εκπαίδευση ενηλίκων παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα τα 

οποία είναι προσανατολισμένα στους μηχανισμούς της αγοράς και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στις ανάγκες και προτιμήσεις των αποδεκτών (Μανάβη, 2000), καθώς αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα  βήματα  για  την  επιτυχή  έκβαση  ενός  εκπαιδευτικού  προγράμματος  με 

ανθρωποκεντρικό  χαρακτήρα  (www.  ekdd  .  gr  ).  Επομένως,  ο  ρόλος  της  εκπαίδευσης  είναι 

ουσιαστικός καθώς επιστρατεύει τον εργαζόμενο με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα 

τον κάνουν περισσότερο αποτελεσματικό και ευέλικτο στην εργασία του. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
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Γράφημα 1: Ο ρυθμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, (Πηγή: www  .  ekdd  .  gr  )

Η  επέκταση  και  το  βάθος  της  ανάλυσης  των  εκπαιδευτικών  αναγκών  αποτελούν 

συνάρτηση μιας σειράς παραγόντων, που σχετίζονται με το είδος και το γενικό στόχο ενός 

προγράμματος. Σε προγράμματα που δεν στοχεύουν αποκλειστικά στην επιμόρφωση, αλλά 

ενσωματώνουν  και  παρεμβάσεις  άλλου  τύπου  όπως  η  κοινωνική  στήριξη,  η  ανάλυση 

αναγκών  συμπληρώνεται  κατά  περίπτωση  με  ανάλυση  ψυχολογικών  ή  και  ειδικότερων 

κοινωνικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού – στόχου (Χασάπης, 2000).

Για να επιτευχθούν λοιπόν οι στόχοι της εκπαίδευσης ενηλίκων, επιβάλλεται να υπάρχει 

ισορροπία  ανάμεσα  στον  έγκαιρο  προγραμματισμό  και  σχεδιασμό  των  εκπαιδευτικών 

διαδικασιών  και  στη  δυνατότητα  ευελιξίας  στις  τρέχουσες  κοινωνικοπολιτισμικές  και 

οικονομικές συνθήκες.  Σε αυτά τα πλαίσια όπως είναι επακόλουθο, σε κάθε εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό  πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη  πέρα  από  τον  εντοπισμό  των  υπαρχουσών  και 

εντοπισμένων αναγκών και το ενδεχόμενο να προκύψουν νέες. 

5.3.2 Η μεθοδολογία της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών 

Όπως  προκύπτει  από  τις  παραπάνω  τοποθετήσεις  η  διερεύνηση  των  εκπαιδευτικών 

αναγκών  αποτελεί  βασική  προϋπόθεση  για  την  επιτυχή  έκβαση  μιας  εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο κρίνεται απαραίτητο να εξετάσουμε τη μεθοδολογία 

που χρησιμοποιείται  κατά τη διαδικασία της καταγραφής και  διερεύνησης εκπαιδευτικών, 

ώστε η διαδικασία της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών να θεωρείται επιτυχημένη 

και αποτελεσματική. 
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Η επιλογή της μεθόδου διερεύνησης αναγκών αποτελεί τη συνάρτηση των πληροφοριών 

που  θέλουμε  να  συλλέξουμε  και  των  γενικών  χαρακτηριστικών  της  ομάδα  στόχου  που 

εξετάζουμε  (Χατζηπαναγιώτου,  2001).  Οι  κυριότεροι  παράγοντες  που  επηρεάζουν  την 

απόφαση ενός ερευνητή σχετικά με το ποια μέθοδο συλλογής πληροφοριών  θα ακολουθήσει 

εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη του ώστε η διαδικασία να 

οδηγήσει  σε επισφαλή αποτελέσματα. Τέτοιου είδους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν 

σοβαρά  υπόψη  για  την  επιλογή  της  κατάλληλης  μεθόδου  και  σχετίζονται  κυρίως  με  το 

πλαίσιο  και  τις  ευρύτερες  συνθήκες  διεξαγωγής  της  είναι  π.χ.  οι  οικονομικοί  πόροι  που 

απαιτούνται,  το  χρονικό  διάστημα  εντός  του  οποίου  πρέπει  να  γίνει  η  συλλογή  των 

δεδομένων,  η  εθελοντική  ή  μη  συμμετοχή  των  υποκειμένων  και  οι  τεχνικές  γνώσεις 

(Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

Σύμφωνα  με  τους  Καψάλη  &  Παπασταμάτη  (2000),  οι  πιο  καθιερωμένες  μέθοδοι 

συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών με σκοπό να γίνει ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών 

αναγκών είναι οι διερευνήσεις πεδίου (ερωτηματολόγιο και  συνέντευξη), οι εκθέσεις των 

ιδίων των συμμετεχόντων, η διερεύνηση της ομάδα στόχου, οι αξιολογήσεις των εποπτών, 

πληροφορίες που συλλέγονται από βασικούς πληροφοριοδότες και η μέθοδος DELPHI. 

Ανάλογα με τα δεδομένα που θέλει ένας ερευνητής να συλλέξει πρέπει να επιλέξει την 

κατάλληλη μέθοδο. Η κάθε μία από τις μεθόδους έχει τα δικά της χαρακτηριστικά που την 

διαφοροποιούν  και  την  κάνουν  χρηστική  ανάλογα  με  την  εκάστοτε  περίσταση.  Για 

παράδειγμα το ερωτηματολόγιο, το οποίο συγκαταλέγεται στις διερευνήσεις πεδίου, αποτελεί 

την πιο διαδεδομένη μέθοδο συλλογής δεδομένων ώστε να μπορέσει ο ερευνητής να συλλέξει 

πληθώρα πληροφοριών και να είναι σε θέση να διερευνήσει τις απόψεις και τις ανάγκες μιας 

ομάδα – στόχου. Το ερωτηματολόγιο είναι συνηθισμένο να χρησιμοποιείται σε έρευνες όπου 

απαιτείται υψηλός αριθμός ατόμων και όταν τα άτομα που θα ερωτηθούν, είναι ικανά να 

εκφραστούν σωστά μέσω της  διανομής  ενός  ερωτηματολογίου (Javeau,  1996).  Μία  άλλη 

επίσης  διαδεδομένη  μέθοδος  διερεύνησης  εκπαιδευτικών  αναγκών  είναι  η  μέθοδος  της 

συνέντευξης,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  κατευθυνόμενη19 ή  μη  και  χρησιμοποιείται  για  τη 

διερεύνηση  των  εκπαιδευτικών  αναγκών  σε  ομάδες  ατόμων  με  κοινά  χαρακτηριστικά 

(Javeau,1996).  Η  διερεύνηση  της  ομάδα  στόχου είναι  μία  άλλη  διαδεδομένη  κατηγορία 

μεθόδων συλλογής πληροφοριών η οποία διενεργείται  με διάφορους  τρόπους  στα ίδια  τα 

άτομα. Μία τέτοιου είδους μέθοδος είναι η συστηματική παρατήρηση σύμφωνα με την οποία 

19 Με τον όρο κατευθυνόμενη συνέντευξη εννοούμε τη διαδικασία εκείνη όπου ο συνεντευκτής, διαβάζει 
τυπωμένες ερωτήσεις, ο ερωτώμενος δίνει αυθόρμητες απαντήσεις τις οποίες ο συνεντευκτής τσεκάρει σε ένα 
ερωτηματολόγιο. 
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επιλέγονται διάφορα άτομα από την ομάδα – στόχο και παρατηρούνται από τον ερευνητή 

κατά τη διάρκεια που εκτελούν το έργο τους. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον 

ερευνητή να έχει πρακτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τα ευρήματα του (Χασάπης, 2000). 

Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η  ανάλυση εκθέσεων των ίδιων των συμμετεχόντων,  όπου 

έντυπα και επαγγελματικά περιγράμματα των συμμετεχόντων δίνουν στον ερευνητή τροφή 

για  να  συλλέξει  πληροφορίες  και  να  εξάγει  συμπεράσματα  σχετικά  με  τις  εκπαιδευτικές 

ανάγκες  των  συμμετεχόντων.  Επίσης  στα  πλαίσια  της  ίδιας  κατηγορίας  ανήκουν  και  οι  

ιστορίες ζωής των συμμετεχόντων, οι οποίες διακρίνονται σε αναδρομικές και συγχρονικές 

και δίνουν τη δυνατότητα στον ερευνητή να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω της 

περιγραφής της καθημερινής ζωής των συμμετεχόντων (Χασάπης, 2000). 

Μία άλλη κατηγορία μεθοδολογίας διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών είναι οι μέθοδοι 

που  χρησιμοποιούνται  με  εκτιμήσεις  τρίτων.  Εντός  αυτής  της  κατηγορίας  ανήκουν  οι  

αξιολογήσεις των εποπτών καθώς επίσης και  οι πληροφορίες που συλλέγονται από βασικούς  

πληροφοριοδότες,  όπου και στις δύο περιπτώσεις τρίτα άτομα που έχουν τη γνώση και την 

εμπειρία  μεταφέρουν  στον  ερευνητή  χρήσιμες  πληροφορίες,  ώστε  να  είναι  σε  θέση  να 

συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία και να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα (Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 2000). 

Εν τέλει, στην τελευταία μεθοδολογική κατηγορία ανήκει η μέθοδος DELPHI σύμφωνα 

με την οποία τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται μέσω ομαδικής εργασίας.  Στη 

μέθοδο  DELPHI τα στοιχεία συλλέγονται  μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, ενώ 

κάθε  ερωτηματολόγιο  προκύπτει  από  τα  στοιχεία  και  τις  απαντήσεις  των  προηγουμένων 

ερωτηματολογίων.  Το  πρώτο  ερωτηματολόγιο  είναι  πολύ  γενικό,  ενώ  τα  υπόλοιπα 

εξειδικεύονται ολοένα και περισσότερο (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000). 

Λαμβάνοντας  υπόψη  μας  τη  διάκριση  των  αναγκών  που  πραγματοποιήθηκε  σε 

προηγούμενο κεφάλαιο  σε  ρητές  -  συνειδητές,  σε  μη ρητές  -  συνειδητές  και  μη  ρητές  - 

λανθάνουσες, μπορεί να πραγματοποιηθεί η αντιστοιχία των κατάλληλων μεθόδων συλλογής 

πληροφοριών ανάλογα με τον τύπο των εκπαιδευτικών αναγκών που ζητούμε να εξετάσουμε. 

Στην πρώτη κατηγορία αναγκών όπου οι ανάγκες είναι  συνειδητές από την ομάδα στόχο, η 

οποία είναι και σε θέση να τις διατυπώσει, οι  πλέον κατάλληλες μέθοδοι είναι αυτές της 

διερεύνησης πεδίου δηλαδή οι μέθοδοι του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης. Ακολούθως 

στη δεύτερη περίπτωση όπου αναφερόμαστε στη διερεύνηση αναγκών οι οποίες είναι μεν 

συνειδητές  από  τους  συμμετέχοντες  αλλά  δεν  είναι  σε  θέση  να  τις  διατυπώσουν 

χρησιμοποιούνται κυρίως μέθοδοι διερεύνησης της ομάδα στόχου όπως η ανάλυση εκθέσεων. 
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Στην τρίτη και τελευταία κατηγορία εκπαιδευτικών αναγκών οι οποίες δεν είναι συνειδητές 

από  τους  συμμετέχοντες,  οι  πλέον  κατάλληλες  μέθοδοι  είναι  οι  εκτιμήσεις  τρίτων,  η 

συστηματική παρατήρηση και  οι ιστορίες ζωής (Βαλκάνος, 2006). 

Όπως  διαπιστώνεται  κάθε  μέθοδος  διερεύνησης  εκπαιδευτικών  αναγκών  μπορεί  να 

αποβεί χρήσιμη ανάλογα με τα δεδομένα που θέλει να συλλέξει ένας ερευνητής, το είδος των 

αναγκών που εξετάζει και τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του. Για να επιλέξει λοιπόν 

ποια μέθοδο θα ακολουθήσει, πρέπει να εστιάσει στα βασικά της σημεία, να εντοπίσει τις 

ευκολίες που προσφέρονται και τις δυσκολίες που ελλοχεύει και ανάλογα με την περίσταση 

να κάνει τη σωστή επιλογή ώστε να διαθέτει  την απαραίτητη αξιοπιστία, εγκυρότητα και 

αντικειμενικότητα στην έρευνα. Στις περισσότερες πάντως διαδικασίες διερεύνησης αναγκών 

για την επισφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων θεωρείται προτιμότερο να γίνει  συνδυασμός δύο 

ή περισσοτέρων μεθόδων (Χασάπης, 2000). 

Στο  συγκεκριμένο  σημείο  πρέπει  να  αναφερθεί  και  το  γεγονός  πως  πολλές  φορές 

μεθοδολογικές  αδυναμίες  μπορεί  να  αποβούν  καταστροφικές  ως  προς  τη  συλλογή  των 

δεδομένων και αυτό συμβαίνει  για πολλούς λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν κυρίως με 

απροθυμία της ομάδα στόχου να συμβάλει, έλλειψη πρόσβασης σε συμμετέχοντες, απροθυμία 

των  ατόμων  να  συμμετάσχουν  σε  οποιαδήποτε  έρευνα,  κακοδιατυπωμένες  ερωτήσεις, 

λανθασμένη  ερμηνεία  των  απαντήσεων  (Soriano,  1995).  Για  αυτό  το  λόγο,  κρίνεται 

απαραίτητη η διεξαγωγή μιας πιλοτικής έρευνας σε μια μικρή ομάδα ατόμων, ώστε να δίνεται 

η δυνατότητα στον ερευνητή να συζητήσει με τους συμμετέχοντες και να είναι σε θέση να 

διακρίνει τυχόν παραλείψεις και να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές. 

5.3.3 Τα στάδια και τα επίπεδα της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών 

Η  διαδικασία  της  διερεύνησης  των  εκπαιδευτικών  αναγκών  εξελίσσεται  σε  τέσσερα 

στάδια,  το  στάδιο  της  προετοιμασίας,  το  στάδιο  της  άσκησης, το  στάδιο  της  συλλογής 

πληροφοριών και το στάδιο του follow up, και διακρίνεται σε τρία επίπεδα, τα οποία είναι: η 

ανάλυση ενός φορέα ή οργανισμού, η ανάλυση μιας επαγγελματικής ομάδας και η ανάλυση σε 

ατομικό επίπεδο.  

Σύμφωνα  με  τον  Barbazette (2006),  τα  στάδια  της  διερεύνησης  αναγκών  είναι  τα 

ακόλουθα: 

 Το στάδιο της προετοιμασίας , δηλαδή δημιουργία κατάλληλου κλίματος 

 Το στάδιο της άσκησης, δηλαδή την επιμόρφωση και την ενημέρωση των συμμετεχόντων 

προκειμένου να κατανοήσουν τη διαδικασία της διερεύνησης αναγκών
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 Στάδιο  συλλογής  και  ανάλυσης  δεδομένων,  δηλαδή  αναφέρεται  στη  μέθοδο  που  θα 

χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. 

 Στάδιο follow up πρόκειται για μια διαδικασία που ενδεχομένως να θεωρείται αναγκαία σε 

περίπτωση  που  μετά  την  επιμόρφωση  δεν  καλυφθούν  οι  καταγεγραμμένες  ανάγκες 

(Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

Σύμφωνα με τον Χαλά 2001,  τα επίπεδα της διαδικασίας  διερεύνησης εκπαιδευτικών 

αναγκών διακρίνονται πρώτον στην ανάλυση του οργανισμού (organization analysis), η οποία 

στοχεύει στην ανάλυση ενός οργανισμού τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο 

(Golstein & Ford, 2002). Στο στάδιο αυτό διερευνώνται διάφορα ζητήματα που σχετίζονται 

με την σωστή ή μη εκτέλεση των καθηκόντων του ανθρώπινου δυναμικού που απαρτίζει τον 

εκάστοτε  οργανισμό  και  την  ανάληψη  επιμορφωτικών  δραστηριοτήτων  (Ξηροτύρη  – 

Κουφίδου,  1997).  Οι  καταλληλότερες  μέθοδοι  για  την  ανάλυση ενός  οργανισμού είναι  η 

ανάλυση περιεχομένου σχετικών κειμένων και οι δομημένες συνεντεύξεις (Χασάπης, 2000). 

Η ανάλυση του οργανισμού  αποτελεί το πρώτο στάδιο κατά τη διαδικασία διερεύνησης 

εκπαιδευτικών αναγκών. Η συμβολή της είναι σημαντική, καθώς βοηθάει στη σύνδεση των 

επιμορφωτικών  αναγκών  του εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού με τα στρατηγικά 

σχέδια του. Επίσης συμβάλλει στην επίτευξη της ολικής ποιότητας του οργανισμού και στην 

παροχή υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού (Ξηροτύρη- Κουφίδου, 1997).  

Το δεύτερο στάδιο είναι η  ανάλυση μιας επαγγελματικής ομάδας (professional analysis), 

μέσω της οποίας πραγματοποιείται η διερεύνηση των αναγκών μιας συγκεκριμένης ομάδας 

στόχου και σκοπεύει στην ανάλυση ενός επαγγέλματος με σκοπό να εντοπίσει τις στάσεις, 

γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι κάποιος αποτελεσματικός στο επάγγελμά του. Οι πιο 

συνήθεις  μέθοδοι  συλλογής  πληροφοριών  στο  συγκεκριμένο  στάδιο  είναι  η  συστηματική 

παρατήρηση, οι εκτιμήσεις τρίτων όπως προϊστάμενοι ή ειδικοί και η ανάλυση περιεχομένου 

εκθέσεων (Χασάπης, 2000). 

Η συμβολή και του δεύτερου σταδίου ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών είναι εξίσου 

σημαντική  καθώς  μέσω  της  συγκεκριμένης  διαδικασίας  διαγράφονται  οι  βασικοί 

προβληματισμοί, αδυναμίες, προσδοκίες και επιδιώξεις μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής 

ομάδας και διακρίνονται εξαιρετικά αποτελέσματα καθώς γίνεται η αντιπαραβολή επιδιώξεων 

και εκπαιδευτικών διαδικασιών. 

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο είναι η  ανάλυση σε ατομικό επίπεδο (person analysis) η 

οποία  αποσκοπεί  να  διαπιστωθεί  το  κενό  μεταξύ  μιας  επιθυμητής  και  μιας  πραγματικής 

κατάστασης στο ίδιο το άτομο. Η ανάλυση του ατόμου μας παρέχει την πληροφορία για το αν 
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ο κάθε συμμετέχων έχει ανάγκη για επιμορφωτικές δράσεις (Goldstein & Ford, 2002). Για την 

ανάλυση σε ατομικό επίπεδο μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες  μέθοδοι  διερεύνησης 

εκπαιδευτικών  αναγκών  όπως  το  ερωτηματολόγιο, η  συνέντευξη,  η  παρατήρηση κ.ά. 

(Ξηροτύρη – Κουφίδου, 1997). 

Επί  της  ουσίας,  οι  αναλύσεις  στα επίπεδα  που προαναφέρθηκαν δε  διενεργούνται  με 

κάποια  σειρά,  ούτε  πραγματοποιούνται  ταυτόχρονα,  αλλά  εφαρμόζονται  ανάλογα  με  την 

εκάστοτε περίπτωση. Ωστόσο, ενδείκνυται η διαδικασία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών 

να  ξεκινά  από  την  ανάλυση  του  οργανισμού,  γιατί  είναι  σημαντικό  να  εντοπιστεί  εάν  η 

επιμόρφωση ταιριάζει με τους στόχους του οργανισμού και αφετέρου εάν ο οργανισμός ή η 

επιχείρηση  είναι  πρόθυμοι  να  διαθέσουν  πόρους  και  χρόνο  για  εκπαιδευτικές  δράσεις 

(Αβραμίδου, 2006).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 

Στην κοινωνία του μέλλοντος ο ευρωπαίος πολίτης, μέσω της μάθησης, θα μπορεί να 

εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής και να απελευθερώνεται κοινωνικά και προσωπικά. Η 

οικονομική και κοινωνική πρόοδος ενός τόπου εξαρτώνται ολοένα  και περισσότερο από την 

επένδυση στο κεφάλαιο της γνώσης και της παιδείας, που αποτελεί τη βάση της καινοτομίας 
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και της δημιουργικότητας (Βεργίδης, 2005). Αφού λοιπόν η επένδυση στην εκπαίδευση και 

την κατάρτιση είναι το κλειδί για την πρόοδο και την ανάπτυξη, η δυνατότητα πρόσβασης 

στη γνώση πρέπει να προσφέρεται ισομερώς σε όλους του πολίτες.  Ο ευρωπαίος πολίτης 

λοιπόν, στην κοινωνία της γνώσης και της μάθησης,  πρέπει να διευκολύνεται να κατακτά 

γνώσεις  και  δεξιότητες  που  απαιτεί  η  νέα  κοινωνική  και  οικονομική  πραγματικότητα. 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της ευρωπαϊκής επιτροπής, όλοι όσοι ζουν στην Ευρώπη θα πρέπει 

να  έχουν  τις  ίδιες  ευκαιρίες  να  προσαρμόζονται  στις  απαιτήσεις  των  κοινωνικών  και 

οικονομικών  αλλαγών  και  να  συμμετέχουν  ενεργά  στη  διαμόρφωση  του  μέλλοντος  της 

Ευρώπης. 

Ήδη,  από  το  1995,  η  Λευκή  Βίβλος  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  «Διδασκαλία  και 

Μάθηση: προς την κοινωνία της γνώσης» είχε στόχο να προωθήσει το θέμα της κοινωνικής 

ένταξης των νέων και υπογραμμίζει την ανάγκη εξεύρεσης νέων τρόπων αντιμετώπισης των 

ανισοτήτων  που  δημιουργούν  η  κοινωνία  της  πληροφορίας,  η  παγκοσμιοποίηση  και  η 

ανάπτυξη ενός πολιτισμού της επιστήμης και της  τεχνολογίας (Βεργίδης, 2004). 

Στο κείμενο διατυπώθηκαν πέντε κύριοι στόχοι: 

 Να ενθαρρύνει τον ευρωπαίο πολίτη στην κατάκτηση της γνώσης 

 Το  σχολείο  να  πλησιάσει  περισσότερο  και  να  συνεργαστεί  με  τον  κόσμο  των  

επιχειρήσεων 

 Να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός 

 Να χρησιμοποιεί με επάρκεια τρεις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην Ε.Ε. 

 Η  επένδυση  στην  εκπαίδευση  να  θεωρείται  ισοδύναμη  με  τις  άλλες  οικονομικές  

επενδύσεις 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, και κυρίως της καταπολέμησης του κοινωνικού 

αποκλεισμού συμπεριλήφθηκαν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στα προτεινόμενα προς τα 

κράτη μέλη πειραματικά προγράμματα (experimental projects). Ο βασικός στόχος των ΣΔΕ, 

σύμφωνα  με  τη  σκοποθεσία  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  που  πρότεινε  την  ίδρυση  και 

λειτουργία  τους  το  1995  είναι  η  καταπολέμηση  του  κοινωνικού  αποκλεισμού  «Τα  ΣΔΕ 

απευθύνονται  σε  νέους  που  αναζητούν  κοινωνική  και  επαγγελματική  ενσωμάτωση.  Οι  

περισσότεροι από αυτούς έχουν λίγες μόνο βασικές γνώσεις και η εμπειρία τους από το σχολείο  

είναι συχνά αρνητική. Χωρίς καμία προοπτική βελτίωσης της κοινωνικής τους κατάστασης,  

κινδυνεύουν  να  γίνουν  μόνιμα  περιθωριοποιημένοι  και  αποκλεισμένοι  από  την  κοινωνία.» 

(http://www.gsae.edu.gr/sde.asp). 
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Ο  θεσμός  των  ΣΔΕ  εφαρμόζεται  στα  πλαίσια  της  καταπολέμησης  του  κοινωνικού 

αποκλεισμού ενηλίκων και  αποτελεί  σημαντική καινοτομία για  την ελληνική εκπαίδευση, 

καθώς  τα  προγράμματά  του  βασίζονται  σε  καινοτόμες  μεθόδους  διδασκαλίας, 

διαμορφώνονται  από  τις  εκπαιδευτικές  ανάγκες  των  συμμετεχόντων  και  στοχεύουν  στην 

κοινωνική  επανένταξή  τους  (http://www.ekep.gr/Education/deuteris.asp).  Τα  Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας θεσμοθετήθηκαν στην Ελλάδα με το νόμο 1997 (άρθρο 5, ν. 2525/1997), 

στο  πλαίσιο  που  έχουν  προδιαγράψει  οι  διακηρυγμένες  αρχές  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

(http://www.ideke.edu.gr/sde). Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 260/2008 τα Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας της χώρας είναι Σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πεδίο της Δια Βίου 

Μάθησης  και  ιδρύονται  με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εθνικής  Παιδείας  και 

Θρησκευμάτων  και  Οικονομίας  και  Οικονομικών  μετά  από  εισήγηση  του  Γραμματέα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τα ΣΔΕ ως δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων ανήκουν 

στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.,  η οποία έχει  την ευθύνη 

λειτουργίας  τους.  Το  εκπαιδευτικό  έργο  δύναται  με  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων να ανατίθεται προς υλοποίηση στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.). 

 Τα ΣΔΕ συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) μέσω του 

προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. και από το Ελληνικό Δημόσιο. Κοινός στόχος των Σχολείων 

Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προσαρμογής 

νέων  ανθρώπων  οι  οποίοι  δεν  έχουν  ολοκληρώσει  την  υποχρεωτική  εκπαίδευση  και  δεν 

διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και τα απαιτούμενα προσόντα για την ομαλή ένταξη 

τους στην αγορά εργασίας (http://www.ideke.edu.gr/sde). 

6.1 Η συμβολή των ΣΔΕ στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού 
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν πλέον, στις μέρες μας, ένα σημαντικό θεσμό 

στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, συνιστώντας όχι απλώς μια καινοτομία αλλά μια βαθιά 

μεταρρυθμιστική  παρέμβαση  στο  ανελαστικό  εκπαιδευτικό  σύστημα  (Ευστράτογλου  & 

Νικολοπούλου,  2008).  Έχοντας  ως  κεντρικό  στόχο  να  επανεντάξουν,  δια  μέσου  της 

εκπαίδευσης, ένα μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας στο κέντρο των πολιτικών, οικονομικών 

και κοινωνικών εξελίξεων, να τους παρέχουν με άλλα λόγια, την ευκαιρία να συμμετέχουν 

ενεργά ως πολίτες σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αναπτύσσουν τις δράσεις 

τους μέσα από ένα δίκτυο σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα. Είναι λοιπόν αυτονόητο, ότι τα 

ΣΔΕ εντάσσονται  στη  στρατηγική  της  συμπληρωματικής  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  με 
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αντισταθμιστικό  κυρίως  χαρακτήρα  (Ανάγνου  & Βεργίδης  2008).  Έχοντας  ως  στόχο  τον 

εγγραματισμό  των  εκπαιδευομένων,  θέτοντας  τις  ανάγκες  τους  στο  επίκεντρο  της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και αξιοποιώντας ταυτόχρονα όλη την προϋπάρχουσα γνώση και 

εμπειρία τους, συμβάλλουν σημαντικά ώστε να επιτευχθεί η επανένταξή τους στη μέση και 

ανώτερη  εκπαίδευση  και  στην  αγορά  εργασίας  (Αρχοντίδου,  Μπάνος,  Πατουχέας  & 

Σαρακινίδου, 2008). 

Σκοπός των ΣΔΕ είναι  η  συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων και  η πληρέστερη 

συμμετοχή  τους  στο  οικονομικό,  κοινωνικό  και  πολιτισμικό  γίγνεσθαι,  καθώς  και  η 

αποτελεσματικότερη  συμμετοχή  τους  στο  χώρο  εργασίας.  Όσον  αφορά  τους  επιμέρους 

στόχους που απαρτίζουν τη λειτουργία τους αυτοί είναι οι ακόλουθοι (ΥΑ 260/2008): 

 Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών και άνω 

 Η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους βοηθήσουν  

στην κοινωνική – οικονομική ένταξή τους 

 Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων

 Η συμβολή στην ένταξή τους ή τη βελτίωση της θέσης τους στον χώρο εργασίας  

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, μία από τις καινοτομίες που εισάγονται στην 

εκπαίδευσης  ενηλίκων  μέσω  ΣΔΕ,  είναι  η  αναζήτηση  εναλλακτικών  τρόπων  διδακτικής 

προσέγγισης, ώστε από τη μία πλευρά να διατηρηθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι και από την 

άλλη να επιτευχθούν μια σειρά κοινωνικών δεξιοτήτων σχετικά με τους τρόπους αναζήτησης 

της πληροφορίας, της επιστημονικής γνώσης και την εφαρμογή της στην καθημερινή ζωή και 

την ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων. Με λίγα λόγια  να μαθαίνουν 

πώς να μαθαίνουν (ΥΑ 206/2008). 

Το  πρόγραμμα  των  ΣΔΕ  απευθύνεται  σε  άτομα  που  δεν  έχουν  ολοκληρώσει  την 

εννιάχρονη  υποχρεωτική  εκπαίδευση  και  τους  παρέχουν  τα  τυπικά  (τίτλο  ισότιμο  με  το 

απολυτήριο γυμνασίου)  αλλά και  ουσιαστικά (τεχνικές και  κοινωνικές δεξιότητες)  εφόδια 

ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας.   Οι 

εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν στα προγράμματα είναι άτομα άνω των 18 ετών, τα οποία 

για  διάφορους  λόγους  δεν  ολοκλήρωσαν  την  εννιάχρονη  υποχρεωτική  εκπαίδευση  και 

επιθυμούν  να  αποκτήσουν  απολυτήριο  Γυμνασίου  (http://www.gsae.edu.gr/sde.asp),  με 

σκοπό να ενταχθούν ομαλά στις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές δομές και να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διαφορετικών κοινωνικών χώρων και πλαισίων επικοινωνίας. 
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Επίσης, οι  εκπαιδευόμενοι μπορεί να ανήκουν τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε 

ειδικές πληθυσμιακές ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, διότι μεταξύ των εκπαιδευομένων 

υπάρχουν μακροχρόνια άνεργοι, παλιννοστούντες οι οποίοι εγκατέλειψαν το σχολείο λόγω 

της γλωσσικής τους αδυναμίας,  μετανάστες,  άτομα με ειδικές ανάγκες,  γυναίκες (αρχηγοί 

μονογονεϊκών  οικογενειών),  φυλακισμένοι  και  γενικότερα  οποιαδήποτε  άλλη  ομάδα  του 

πληθυσμού που εντάσσεται στο πλαίσιο των ευπαθών κοινωνικά ομάδων (Κώττη, 2008). 

Τα  τρία  κριτήρια  επιλογής  των  εκπαιδευομένων  στα  ΣΔΕ  είναι  τα  κοινωνικά  τους 

χαρακτηριστικά,  όπως  η  ανεργία,  η  ανάγκη  κοινωνικής  επανένταξης  και  η  επιθυμία 

βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. Στα ΣΔΕ δεν γίνονται δεκτά ως εκπαιδευόμενοι άτομα 

για τα οποία θεωρείται  υποχρεωτική η παρακολούθηση του τυπικής  εκπαίδευσης και  δεν 

τίθεται ανώτερο ηλικιακό όριο (Ανάγνου & Βεργίδης 2008). 

Η ταυτότητα των Σ.Δ.Ε. προσδιορίζεται από κάποιες βασικές αρχές οι οποίες στηρίζονται 

στην εποικοδομητική χρήση και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών μέσων, στην κάλυψη των 

εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων και τέλος στην εξειδίκευση και ευελιξία του 

εκπαιδευτικού και επιστημονικού δυναμικού που απαρτίζει τα σχολεία (ΥΑ 260/2008). 

Μέσω  των  παραπάνω  βασικών  αρχών  τα  Σ.Δ.Ε.  καλούνται  να  ανταποκριθούν  στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες, προσδοκίες και δεξιότητες κάθε εκπαιδευομένου και να υποστηρίξουν 

την προσπάθειά του να εκπαιδευθεί και εν τέλει να ενσωματωθεί επιτυχώς στο κοινωνικό 

σύνολο. Τα ΣΔΕ παρέχουν εκπαιδευτική διαδικασία διαφορετική από το παγιωμένο πρότυπο, 

η  οποία  είναι  καταλληλότερη  για  αυτούς  που  παρακολουθούν  το  πρόγραμμα  τους 

(Χατζηθεοχάρους, 2008). 

Η στρατηγική των ΣΔΕ για προσωπική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη στηρίζεται 

στην παραδοχή ότι  η  γνώση και  η  ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελούν προϋπόθεση για  την 

ανάπτυξη της προσωπικότητας και την ενεργητική συμμετοχή του πολίτη στην κοινωνική και 

πολιτιστική ζωή. Οι κυριότεροι επιμέρους στόχοι της είναι (Βεργίδης, 2005): 

 Η ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου

 Η ανάπτυξη της συμμετοχής των πολιτών στα δρώμενα που τους αφορούν 

 Η  συμβολή  στην  αντιμετώπιση  προσωπικών,  οικογενειακών  και  κοινωνικών 

προβλημάτων 

 Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

 Η συμμετοχή στη δημιουργία πολιτιστικών αγαθών 

 Η συμβολή στην ισόρροπη κοινωνική πρόοδο και στην αντιμετώπιση κάθε μορφής 

διακρίσεων και ανισοτήτων 
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Στα παραπάνω πλαίσια τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας συμπράττουν και επιδιώκουν να 

συνεργάζονται με σχετικούς κοινωνικούς φορείς. Οι ιδιαιτερότητες του κάθε ΣΔΕ πρέπει να 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τοπικές και εθνικές συνθήκες καθώς η προτεινόμενη 

συνεργασία με φορείς συνδέεται με την προσφορά πιθανών θέσεων κατάρτισης κα εργασίας 

στους αποφοίτους (Ανάγνου & Βεργίδης, 2008). Ακολουθούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις που 

εστιάζουν στις ατομικές ανάγκες, ενδιαφέροντα και ικανότητες των εκπαιδευομένων. Δίνουν 

έμφαση  στην  απόκτηση  βασικών  δεξιοτήτων   αλλά  και  νέων  δεξιοτήτων.  Καλλιεργούν  

κοινωνικές δεξιότητες και βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να διαμορφώνουν θετικές στάσεις  

ως  ενεργοί  πολίτες  στο  πλαίσιο  της  τοπικής  αλλά  και  της  ευρύτερης  κοινωνίας.  Τέλος,  

διαμορφώνουν ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών αξιοποιώντας κοινωνικούς χώρους από τους  

οποίους μπορεί να αντληθεί γνώση και εμπειρία (όπως χώροι εργασίας, χώροι πολιτιστικών  

εκδηλώσεων)  (ΥΑ  260/2008).  Οι  αρχές  που  πρέπει  να  διέπουν  τα  ΣΔΕ  είναι  η  χρήση 

ευέλικτων εκπαιδευτικών μέσων που βοηθούν τον εκπαιδευόμενο στην προσπάθειά του, η 

προσέγγιση των αναγκών των εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικό δυναμικό με κύρος και αξία. 

Συμπερασματικά, τα ΣΔΕ λειτουργούν ως ένας θεσμός με αντισταθμιστικό χαρακτήρα 

καθώς προωθούν την ανάπτυξη και ολοκλήρωση των εκπαιδευομένων με άμεσο σκοπό την 

κοινωνική ενσωμάτωσή τους. 

6.2 Προσδιορισμός του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων στα ΣΔΕ 
Το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης στοχεύεις στην απόκτηση ή 

αναβάθμιση  γνώσεων,  ικανοτήτων  και  στάσεων.  Είναι  προσανατολισμένος  την  πρακτική 

εφαρμογή,  την  οποία  εντάσσει  ως  οργανικό  μέρος  στη  μαθησιακή  διεργασία.  Οι 

εκπαιδευόμενοι  μέσα  από  εκπαιδευτικές  τεχνικές  εμπλέκονται  στη  μάθηση  ατομικά  ή 

ομαδικά.  Ανάλογα  με  το  είδος  της  δραστηριότητας  οι  εκπαιδευόμενοι  καλούνται  να 

σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν τη δράση τους, διασφαλίζοντας εν τέλει 

την ενεργητική συμμετοχή και αξιοποίηση των προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών τους 

(http://www.ideke.edu.gr/programs.asp).  Η  διδακτική στα ΣΔΕ στοχεύει  να  μετατρέψει  τα 

σχολεία  από  τόπο  μετάδοσης  της  γνώσης  σε  τόπο  παραγωγής  της.  Η  επιδίωξη  αυτή 

προσανατολίζει σε αναζήτηση διδακτικών μεθόδων που εθίζουν τους εκπαιδευόμενους στην 

άμεση και ενεργό εμπλοκή τους στη διαδικασία της μάθησης. 

Κύριο στοιχείο στη διδακτική αποτελούν οι βιωματικές δημιουργικές ενέργειες και σε 

ερευνητικό πειραματισμό, στο πλαίσιο των οποίων η παρατήρηση, η μελέτη των δεδομένων, 

η διαμόρφωση των υποθέσεων για τη λύση προβλημάτων, η συζήτηση, ο αναστοχασμός, η 
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εργασία  σε  ομάδες  οδηγούν  εκπαιδευτικούς  και  εκπαιδευόμενους  σε  αυτοκατανόηση,  σε 

συνεχή αξιολόγηση και σε επανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών διαδικασιών (ΥΑ 206/2008). 

Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά,  όπως  επίσης  και  την  ηλικία  των 

εκπαιδευομένων,  τα  ΣΔΕ  υιοθετούν  διδακτικές  μεθόδους  με  στόχο  να  οδηγήσουν  τους 

εκπαιδευομένους  στην άμεση και  ενεργό  εμπλοκή τους  στη διαδικασία  της  μάθησης.  Ως 

πλέον  ενδεδειγμένη  μέθοδος  θεωρείται  η  βιωματική,  η  οποία  ενθαρρύνει  την  ενεργητική 

συμμετοχή  των  εκπαιδευομένων  μέσω  της  ανάλυσης  των  ίδιων  των  βιωμάτων  τους 

δημιουργώντας  νέα.  Μέσω της  παραπάνω διαδικασίας  αναζητείται  η  νέα  γνώση (Κώττη, 

2008).  Για την επίτευξη της βιωματικής προσέγγισης της γνώσης υιοθετούνται διαφορετικές 

εκπαιδευτικές  τεχνικές  και  γίνεται  η  χρήση  διαφορετικών  εκπαιδευτικών  μέσων.  Στο 

συγκεκριμένο σημείο αξίζει να αναφερθεί πως οι εκπαιδευτές που εργάζονται στα ΣΔΕ είναι 

αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. 

Όπως  προκύπτει  από  τα  παραπάνω  τα  ΣΔΕ  είναι  εναλλακτικά  σχολεία  τυπικής 

εκπαίδευσης  στα  οποία  επιχειρείται  να  δοθεί  ιδιαίτερη  έμφαση  στο  περιεχόμενο  και  την 

εκπαιδευτική διαδικασία (Βεργίδης, 2004). Αναπόφευκτα λοιπόν, η διδακτική μεθοδολογία 

στα  ΣΔΕ  προϋποθέτει  μεταρρυθμιστική  σχολική  οργάνωση  όπως  ανοικτό  πρόγραμμα 

σπουδών, ευελιξία του μαθησιακού χρόνου και κοινωνικό και δημοκρατικό προσανατολισμό 

της όλης μαθησιακής δραστηριότητας. 

Γεγονός που διαφαίνεται και από το πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ το οποίο  συνδυάζει 

τις  ακόλουθες  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες,  όπως η  διδασκαλία  στην τάξη,  διαθεματική 

διδασκαλία,  εργαστήρια  και  projects,  οι  οποίες  είναι  υποχρεωτικές  για  όλους  τους 

εκπαιδευτικούς. 

Μέσω  των  παραπάνω  αναφορών  διαπιστώνεται.η  υλοποίηση  των  παραπάνω  στόχων 

προϋποθέτει την ύπαρξη σαφούς πλαισίου της θέσης εργασίας των εκπαιδευτών στα Σ.Δ.Ε. 

και πως ο ρόλος του εκπαιδευτή στα ΣΔΕ είναι πολυδιάστατος καθώς διαφοροποιείται αρκετά 

από αυτό της τυπικής εκπαίδευσης  (Βεργίδης, 2003β& Μουζάκης, 2003). Η διαφοροποίηση 

αυτή μπορεί να γίνει κατανοητή αν λάβουμε υπόψη μας ότι το κλειστό αναλυτικό πρόγραμμα 

της  «τυπικής  εκπαίδευσης»,  στο  χώρο  των  Σ.Δ.Ε.,  αντικαθίσταται  από  ένα  ευέλικτο  και 

ελαστικό πρόγραμμα σπουδών, έτσι ώστε κάθε φορά να αναπροσαρμόζεται, ανάλογα με τις 

πραγματικές  ανάγκες  και  προσδοκίες  της  ομάδας  στόχου.  Επίσης,  η  εφαρμογή  της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2004), της βιωματικής μάθησης μέσω της 

εφαρμογής, της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, της συμμετοχής των εκπαιδευομένων 

σε  ελεύθερα  εργαστήρια,  της  εξατομίκευση  της  διδασκαλίας,  της  συστηματικής  χρήσης 
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εργαλείων  αξιολόγησης,  όπως  projects ή  portfolio (Κοσσυβάκη  2003),  απαιτούν 

εξειδικευμένη παιδαγωγική κατάρτιση από τους εκπαιδευτές που αποφασίζουν να εργαστούν 

στο χώρο των ΣΔΕ. Επομένως, ο ρόλος του εκπαιδευτή στα ΣΔΕ είναι ενεργά συμμετοχικός 

καθώς δεν αρκείται στο διδακτικό έργο, αλλά είναι σε θέση να διαπιστώνει τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες  των  εκπαιδευομένων  και  κατά  ανάλογο  τρόπο  να  διαμορφώνει  το  πρόγραμμα 

διδασκαλίας.  Επίσης,  ερευνά  και  αναζητά  τρόπους  επίλυσης  προβλημάτων  και  παράγει 

διδακτικό υλικό ή προσαρμόζει στις ανάγκες της ομάδα στο ήδη υπάρχον (ΥΑ 260/2008).

Επίσης, πρέπει να επιδεικνύει θέληση συνεργασίας με τους υπόλοιπους συντελεστές του 

ΣΔΕ για το συντονισμό, τη διασφάλιση της συνοχής των επιμέρους δράσεων του σχολείου. 

Να  έχει  την  επιμέλεια  του  περιεχομένου  που  θα  διδάξει,  ανάλογα  με  το  επίπεδο  των 

εκπαιδευομένων, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, χωρίς ωστόσο να αγνοεί το πλαίσιο 

των  σκοπών  και  των  στόχων  του  προγράμματος.  Να  αναλαμβάνει  την  οργάνωση  του 

περιεχομένου της διδακτικής ενότητας και την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού.  Να 

είναι σε θέση να χρησιμοποιεί κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους και μέσα, ανάλογα με την 

ομάδα  των  εκπαιδευομένων  και  το  περιεχόμενο  της  εκπαίδευσης.  Να  λειτουργεί  ως 

εμψυχωτής,  ιδιαίτερα  στους  εκπαιδευομένους  που  προέρχονται  από  ευπαθείς  κοινωνικά 

ομάδες.  Να  αξιολογεί  τόσο  την  εκπαιδευτική  διαδικασία  όσο  και  τα  αποτελέσματα  της 

διδασκαλίας με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών. Επίσης, να προάγει κριτική 

ανάλυση των εκπαιδευτικών πρακτικών και αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 

Εν συντομία, ανεξάρτητα από τα προσόντα τους, για τη δημιουργική και αποτελεσματική 

άσκηση  του  ρόλου  τους  όλοι  οι  εκπαιδευτές20 των  ΣΔΕ  είναι  απαραίτητο  να  διαθέτουν 

ορισμένες δεξιότητες – κλειδιά, οι οποίες έχουν ως ακολούθως (Βεργίδης, 2006): 

 Η ανάλυση της εκπαιδευτικής κατάστασης 

 Η ανάλυση των αναγκών και των προσδοκιών των εκπαιδευομένων 

 Η επικοινωνία, συνεργασία, διαπραγμάτευση και αντιμετώπιση αντιθέσεων

 Η εμψύχωση των εκπαιδευομένων 

 Η στοχοθεσία, ο προγραμματισμός και η λήψη αποφάσεων

 Η χρήση νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών μέσων

 Ο προσανατολισμός των βασικών αρχών των ΣΔΕ 

 Η  εξεύρεση  και  επεξεργασία  εναλλακτικών  λύσεων  για  τα  προβλήματα  και  τις  

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο εκπαιδευτικό τους έργο 

 Η ανάπτυξη θετικής σχέσης με τους εκπαιδευόμενους 

20 Στη συγκεκριμένη εργασία δε χρησιμοποιείται ο όρος εκπαιδευτικός αλλά εκπαιδευτής ενηλίκων 
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 Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η ανάπτυξη δημιουργικών δράσεων 

 Η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με τοπικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και  

επαγγελματικούς φορείς 

 Η ανάλυση παιδαγωγικών πρακτικών 

 Η αυτοαξιολόγηση της πορείας του 

6.3 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων των ΣΔΕ 
Είναι γνωστό ότι η πλειονότητα των ατόμων που απασχολείται σήμερα στην χώρα μας 

στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων δεν έχει λάβει ειδική εκπαίδευση ενώ παράλληλα, η 

πλειονότητα  των  εκπαιδευτών  δεν  διαθέτει  επαρκή  διδακτική  εμπειρία  σε  προγράμματα 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Για το λόγο αυτό, με την απόφαση 4499/28-12-2006  του Γενικού 

Γραμματέα,  από  την  εκπαιδευτική  περίοδο  2007-2008  έθεσε  σε  λειτουργία  το  Κέντρο 

Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων – «Πλάτων», το οποίο λειτουργεί σε 

τρία μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη  και Πάτρα) και αναλαμβάνει να σχεδιάζει 

και να υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτές των ΣΔΕ. 

Τα  προγράμματα  επιμόρφωσης  απευθύνονται  σε  εκπαιδευτές  και  συμβούλους  των 

Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, χρηματοδοτούνται κυρίως από το ΕΠΕΑΕΚ και αποτελούν 

μία συστηματική και  οργανωμένη δραστηριότητα,  που πραγματοποιείται  σε ετήσια βάση. 

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται δύο (2) τουλάχιστον επιμορφωτικά σεμινάρια για κάθε φάση 

λειτουργίας  των  Σ.Δ.Ε.,  τα  οποία  έχουν  συγκεκριμένη  θεματολογία,  που  ενισχύει  τη 

διδακτική αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτών, και πραγματοποιούνται σε ένα από τρία 

επίσημα επιμορφωτικά κέντρα, τα οποία βρίσκονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. 

Κύριος σκοπός της επιμόρφωσης,  είναι (Κιουλάνης, 2006):  

  Η  σταδιακή  ενοποίηση  των  διαδικασιών  επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτών  και 

επιμορφωτών     ενηλίκων  όλων των δομών.

  Η δημιουργία ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών – Επιμορφωτών Ενηλίκων.

  Ο σχεδιασμός εν όψει της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

 Η συνεχής  αξιολόγηση των Εκπαιδευτών – Επιμορφωτών Ενηλίκων.

Στόχος  της  επιμορφωτικής  διαδικασίας,  είναι  η  αναβάθμιση  της  ποιότητας  και  της 

αποτελεσματικότητας  της  παρεχόμενης  εκπαίδευσης  των  εκπαιδευτών  ενηλίκων.  Η 

εξειδίκευσής τους για την ολόπλευρη άσκηση του ρόλου τους απαιτεί (ΥΑ 206/2008): α. τη 

γνώση του περιεχομένου που διδάσκουν, δηλαδή των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων 

64



που  συγκροτούν  το  εκάστοτε  αντικείμενο  διδασκαλίας  και  β.  παιδαγωγικές  γνώσεις  και 

δεξιότητες  προκειμένου  να  εξασφαλίζεται  η  επισφαλής  μετάδοση  των  γνώσεων  και  της 

τεχνογνωσίας. 

 Βασικός παράγοντας που συντελεί στην επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ανάπτυξη 

νέων  δεξιοτήτων  των  εκπαιδευτών,  που  διδάσκουν  στα  προγράμματα  της  ΣΔΕ.  Οι 

εκπαιδευτές  είναι  αναγκαίο  να  αποκτήσουν  νέες  γνώσεις  και  δεξιότητες  που  θα  τους 

καθιστούν ικανούς  «εκπαιδευτές ενηλίκων», έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες των εκπαιδευομένων (Κιουλάνης, 2006). Λόγω αυτών των ιδιαιτεροτήτων αλλά και 

λόγω  του  ότι  η  στελέχωση  των  σχολείων  αυτών  γίνεται  με  εκπαιδευτικούς  της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που στο μεγαλύτερο τους ποσοστό δε γνωρίζουν τις αρχές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων είναι απαραίτητη η διαρκής επιμόρφωσή και υποστήριξή τους. 

Η  συμμετοχή  των  εκπαιδευτών  των  Σ.Δ.Ε.  στα  σεμινάρια  αυτά  έχει  υποχρεωτικό 

χαρακτήρα,  ενώ η θεματολογία των σεμιναρίων ποικίλλει,  ανάλογα με τις  επιμορφωτικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών της κάθε φάσης.

Τα επιμορφωτικά Σεμινάρια αποτελούμενα από δύο μέρη: Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 

εισηγήσεις  έμπειρων  στελεχών  των  Σ.Δ.Ε.  και  αποτελεί  το  «τροφοδοτικό»  σκέλος  του 

εκάστοτε σεμιναρίου, ενώ στη συνέχεια οι εκπαιδευτές παρακολουθούν κατά ειδικότητα ή και 

ως μικτό σώμα εργαστήρια διαρκείας οκτώ έως δέκα ωρών, τα οποία συντονίζονται από μέλη 

της  επιστημονικής  επιτροπής.  Τα  εργαστήρια  αποτελούν  το  χώρο  «ζύμωσης»  του 

παιδαγωγικού υλικού που παρουσιάσθηκε στην ολομέλεια και, σύμφωνα με τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε αυτά, συνιστούν το κύριο μέσο ανατροφοδότησης του 

παιδαγωγικού – διδακτικού τους έργου (Βεργίδης, 2003β). 

Στα σεμινάρια αυτά οι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν έντυπο υλικό, να 

συμμετάσχουν  σε  συζητήσεις,  να  ανταλλάξουν  απόψεις  και  να  συζητήσουν  προβλήματα 

συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας καθώς επίσης να καταθέσουν προτάσεις. Στο τέλος της 

επιμορφωτικής διαδικασίας οι εκπαιδευτές συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

της διαδικασίας ως μια προσπάθεια διερεύνησης των απόψεών τους και ανατροφοδότησης 

της  επιμορφωτικής  διαδικασίας,  ώστε  να  ληφθούν  σοβαρά  υπόψη  και  να  βοηθηθούν  σε 

θέματα που σχετίζονται με τη μεθοδολογία, την οργάνωση, το σχεδιασμό και τη διαχείριση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κιουλάνης, 2006).  

Πολλές προσπάθειες γίνονται επίσης, και για την εφαρμογή του περιβάλλοντος της εξ 

αποστάσεως επιμόρφωσης, προσπάθεια η οποία προσελκύει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτών 

καθώς  μπορεί  να  αποβεί  ιδιαιτέρως  χρήσιμη  σε  όλους  τους  εκπαιδευτές  όλων  των 

65



ειδικοτήτων.  Είναι  σημαντικό  στην  καθημερινή  λειτουργία  του  σχολείου  να  έχουν  οι 

εκπαιδευτές μία συνεχή υποστήριξη μέσω της οποίας θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μία 

σειρά  θεμάτων  που  τους  απασχολούν  και  συνδέονται  με  τη  διαχείριση  της  διαδικασίας. 

Επομένως, στο θεσμό των ΣΔΕ πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η σημαντικότητα του 

ρόλου του εκπαιδευτή. Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες οφείλουν να αναδιαρθρωθούν και 

πρέπει λοιπόν με καίριες επιμορφωτικές δραστηριότητες να καθίσταται ο εκπαιδευτής ικανός 

να ανταποκριθεί την πολυπλοκότητα του ρόλου του.
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 ΜΕΡΟΣ Β 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 

Στην  παρούσα  ενότητα  επιχειρείται  η  παρουσίαση  των  στόχων  της  έρευνας  που 

πραγματοποιήθηκε  καθώς  και  η  αναλυτική  παρουσίαση  των  τεχνικών  μεθοδολογίας  που 

χρησιμοποιήθηκαν από την  ερευνήτρια.  Συγκεκριμένα,  παρουσιάζονται  αναλυτικά  όλα τα 

67



βήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να είναι έγκυρη μία έρευνα. Η αναφορά στην 

ομάδα  στόχο,  στο  ερωτηματολόγιο,  στον  ερευνητικό  σχεδιασμό,  στη  διαδικασία,  στην 

προσπελασιμότητα των δεδομένων και εν τέλει στη σύνταξη των ερευνητικών ερωτημάτων, 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη ώστε να έχει ο αναγνώστης την επακριβή εικόνα για τον τρόπο 

που διεξήχθει η έρευνα. 

7.1 Σκοπός της παρούσας έρευνας 
Η  παρούσα  έρευνα  αποσκοπεί  να  διερευνήσει  ποιες  είναι  οι  εκπαιδευτικές  ή  αλλιώς 

επιμορφωτικές ανάγκες21 των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και έχει 

ως  σκοπό  την  εξακρίβωση  της  ύπαρξης  εκπαιδευτικών  αναγκών  στη  συγκεκριμένη 

πληθυσμιακή  ομάδα.  Απώτερο  σκοπό  της  αποτελεί  η  καταγραφή  της  άποψης  των 

συμμετεχόντων  κατά  πόσο  θεωρούν  την  κατάρτιση  και  επιμόρφωσή  τους,  ένα  σημαντικό 

βοήθημα και εργαλείο, για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας τους. Η 

ερευνητική προσέγγιση υπαγορεύτηκε από την έλλειψη εμπειρικών δεδομένων όσον αφορά το 

συγκεκριμένο  θέμα,  γεγονός  που  αποδεικνύεται  από  τη  βιβλιογραφική  ανασκόπηση  που 

πραγματοποιήθηκε.  Μέσω  της  βιβλιογραφικής  ανασκόπησης  αποδεικνύεται  η  επιτακτική 

ανάγκη να εφαρμοσθούν ειδικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις 

των εκπαιδευτών ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στα πλαίσια των 

καθηκόντων τους. Ταυτοχρόνως, η διαπίστωση της ανάγκης για άμεση και εις βάθος διείσδυση 

στο θέμα αυτό με γνώμονα το γεγονός ότι πολλές από τις πτυχές του θέματος θεωρούνται από 

τους εκπαιδευτές ως ζητήματα μείζονος σημασίας, λειτούργησε καθοριστικά για το εν λόγω 

εγχείρημα.  

Για  την  πραγματοποίηση  των  επιδιώξεων  αυτών,  βασική  προϋπόθεση  αποτέλεσε  η 

ενημέρωση για τη δομή, τη λειτουργία και τη στοχοθεσία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 

καθώς επίσης και η εξοικείωση με την ορολογία που χρησιμοποιείται με απώτερο στόχο την 

ανάπτυξη ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας (Μανάβη, 2000). Έπειτα έγιναν οι απαραίτητες 

αναπροσαρμογές στους στόχους της εργασίας ώστε η έρευνα να μην καταλήξει σε εσφαλμένα 

συμπεράσματα. Πρόκειται, λοιπόν, για μία εμπειρική έρευνα, η οποία εστιάζει στη μελέτη και 

τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών ενηλίκων των ΣΔΕ με απώτερο 

στόχο τη προσαρμογή της επιμόρφωσής τους στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, ώστε να είναι 

σε  θέση  να  λειτουργήσει  ως  ένας  μηχανισμός  βελτίωσης  της  αποτελεσματικότητας  της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

21 Στην παρούσα εργασία οι όροι επιμορφωτικές ανάγκες και εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται ταυτόσημοι. 
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Η παρούσα έρευνα εστίασε πρωταρχικά στο να διαπιστωθούν ποιες είναι οι επιμορφωτικές 

ανάγκες των διδασκόντων στα ΣΔΕ και πώς αυτές προσδιορίζονται. Δηλαδή να εντοπιστούν 

τα  πεδία  εφαρμογής,  όπου  σύμφωνα  με  τη  γνώμη  των  συμμετεχόντων  υπάρχει  έλλειψη 

επιμόρφωσης.  Ακολούθως,  στόχο  της  συγκεκριμένης  μελέτης  αποτέλεσε  το  γεγονός  να 

διαπιστωθεί  με  ποιο  τρόπο επιδρούν διάφοροι  δημογραφικοί  παράγοντες  όπως  το φύλο,  η 

ηλικία, η ειδικότητα και η επαγγελματική εμπειρία  των συμμετεχόντων, στη διαμόρφωση της 

άποψής τους σχετικά με τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών τους αναγκών.

Εν  τέλει,  απώτερος  στόχος  της  έρευνας  ήταν  να  καταλήξει  σε  συγκεκριμένα 

συμπεράσματα  τα  οποία  θα  είναι  σε  θέση  να  διευρύνουν  και  να  εμπλουτίσουν  τις 

επιμορφωτικές  δραστηριότητες  των εκπαιδευτών με τέτοιο τρόπο ώστε  να αποτελέσει  ένα 

χρήσιμο  εμπειρικό  εργαλείο  για  την  εκπαιδευτική  διαδικασία  γενικότερα  και  για  τη 

διδασκαλία  ειδικότερα.  Καθώς,  επίσης,  να  συμβάλλει  στην  εξαγωγή  χρήσιμων 

συμπερασμάτων για το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Όπως έχει αναφερθεί στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον 

εκδηλώνεται  παγκοσμίως  τα  τελευταία  χρόνια  για  την  εκπαίδευση  ενηλίκων  και  τη 

συνεχιζόμενη  εκπαίδευση.  Στην  Ελλάδα  η  εκπαίδευση  ενηλίκων,  ως  ένας  νέος  θεσμός  ο 

οποίος θα λέγαμε ότι βρίσκεται σε εμβρυακή  κατάσταση ακόμη καθώς στερείται έρευνας. 

Ιδίως,  οι  εκπαιδευτές  ενηλίκων,  ως  μία  υποομάδα  της  εκπαίδευσης  ενηλίκων  δίχως 

συγκεκριμένο  ρόλο  και  χαρακτηριστικά  θεωρούνται  οι  πλέον   «αδικημένοι»  καθώς  οι 

περισσότερες  έρευνες  αφορούν  τους  εκπαιδευόμενους  και  την  εκπαιδευτική  διαδικασία 

(Παπαστεφανάκη, 2002). Τα συμπεράσματα μιας τέτοιας ερευνητικής μελέτης είναι πιθανό να 

βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ποικίλων προβλημάτων και  δυσκολιών,   που συναντούν οι 

εκπαιδευτές  ενηλίκων  με  το  να  προταθούν  συγκεκριμένες  πρακτικές  αναβάθμισης  της 

ποιότητας  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  με  την  εφαρμογή  αποτελεσματικών  μεθόδων 

κατάρτισης και επιμόρφωσης. 

7.2 Ερευνητικά ερωτήματα 
Με γνώμονα τις επιδιώξεις της ερευνήτριας σχετικά με τη συγκεκριμένη μελέτη και τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση που διενεργήθηκε,  η  παρούσα έρευνα καλείται  να καλύψει  τα 

ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία και αποτέλεσαν τις κατευθυντήριες γραμμές της: 

 Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές ανάγκες των συμμετεχόντων και ποιο 

είδος  αναγκών  θεωρούνται  πιο  σημαντικές  σύμφωνα  με  τις  απόψεις  των 

συμμετεχόντων; 
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 Πώς  η  διαμόρφωση  των  εκπαιδευτικών  αναγκών  επηρεάζεται  από  το  φύλο  των 

συμμετεχόντων; 

 Πώς η διαμόρφωση των εκπαιδευτικών αναγκών επηρεάζεται από τη σχέση της ηλικίας 

των συμμετεχόντων; 

 Πώς  η  επίδραση  της  επαγγελματικής  εμπειρίας  επηρεάζει  τη  διαμόρφωση  των 

εκπαιδευτικών αναγκών; 

 Πώς επιδρά η ειδικότητα των συμμετεχόντων στη η διαμόρφωση των εκπαιδευτικών 

αναγκών; 

Τα παραπάνω ερωτήματα συγκροτούν τον κεντρικό άξονα της συγκεκριμένης ερευνητικής 

μελέτης  που  εκπονήθηκε  στα  πλαίσια  της  διάγνωσης  των  εκπαιδευτικών  αναγκών  των 

εκπαιδευτών ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

 7.3 Περιγραφή και τεκμηρίωση της μεθοδολογίας της έρευνας 

7.3.1 Ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας  

Ως ομάδα δειγματοληψίας της συγκεκριμένης έρευνας ορίστηκαν οι εκπαιδευτές ενηλίκων 

των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Η σκοπιμότητα της επιλογής τους έγκειται στο γεγονός ότι 

οι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι μία σημαντική ομάδα ατόμων που εμπλέκεται στην εκπαίδευση 

ενηλίκων,  καθώς  αποτελούν  έναν  από  τους  τρεις  πόλους  μιας  εκπαιδευτικής  διαδικασίας 

(εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος και περιεχόμενο). Η συμβολή τους είναι ιδιαιτέρως σημαντική 

για  την  επιτυχή  έκβαση  μιας  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  καθώς  είναι  υπεύθυνοι  για  την 

θεματική της  διδασκαλίας  τους  όπως  και  για  την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και 

τεχνικών που παίζουν  καταλυτικό ρόλο κατά τη διαδικασία της μάθησης (Noye & Piveteau, 

1998).  Οι  εκπαιδευτές  ενηλίκων έχουν ως  κύριο έργο τους  τη διδασκαλία ενηλίκων,  μιας 

ομάδας  με  ιδιαίτερα  κοινωνικά,  ψυχολογικά  και  φυσιολογικά  χαρακτηριστικά,  τα  οποία 

καθιστούν  απαραίτητη  την  αντίστοιχη  παιδαγωγική  κατάρτιση  όλων  των  εκπαιδευτών 

(Courau, 2000). 

Το δείγμα, που απαιτούνταν για να συμβάλει με την βοήθειά του στην διεκπεραίωση της 

παρούσας  έρευνας,  αποτελείτο  από  τους  εκπαιδευτές  ενηλίκων  πέντε  Σχολείων  Δεύτερης 

Ευκαιρίας. Στην παρούσα εργασία έλαβαν μέρος συνολικά 62 άτομα, εκπαιδευτές ενηλίκων σε 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ),  της Θεσσαλονίκης, της Νεάπολης Θεσσαλονίκης, των 
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Δικαστικών Φυλακών Διαβατών, της Νάουσας και της Καλαμάτας22. Συγκεκριμένα, το σύνολο 

των ατόμων, που έλαβαν μέρος στη διεξαγωγή της έρευνας παρουσιάζεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

Πίνακας 1: Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτών ενηλίκων ανά ΣΔΕ.

7.3.2 Σχεδιασμός της έρευνας 

Η  μεθοδολογική  προσέγγιση  που  θεωρήθηκε  η  καταλληλότερη  για  την  επίτευξη  των 

στόχων  της  έρευνας  αυτής,  είναι  η  επισκόπηση.  Η επισκόπηση  αφορά  στη  συγκέντρωση 

πληροφοριών από ένα συγκεκριμένο πληθυσμό σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και έχει 

ως σκοπό:

• να καταγράψει τις τάσεις και τις απόψεις του δείγματος,

• να περιγράψει τη φύση των  υφιστάμενων συνθηκών και 

• να  εντοπίσει  στοιχεία,  με  βάση  τα  οποία  μπορούν  να  συγκριθούν  οι  υπάρχουσες 

συνθήκες και να προσδιορισθούν οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε συγκεκριμένα 

γεγονότα (Cohen & Manion, 1994 . Javeau, 1996).

Ειδικότερα, τα είδη των δεδομένων που αποσκοπούσε να συγκεντρώσει η έρευνα  αυτή ήταν: 

• δημογραφικά στοιχεία των ίδιων των συμμετεχόντων στην έρευνα (φύλο, ηλικία, έτη 

εκπαιδευτικής εμπειρίας, ειδικότητα) και 

• τις υποκειμενικές κρίσεις των συμμετεχόντων, οι οποίες ήταν οι άμεσες εκτιμήσεις 

τους για τον βαθμό που πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους, όπως και  οι 

απόψεις τους για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες (Javeau, 1996).

Η  τεχνική  συλλογής  των  δεδομένων  της  έρευνας  που  επιλέχθηκε  είναι  το 

ερωτηματολόγιο, γιατί αποτελεί ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο ερευνητικό εργαλείο, το οποίο 

παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης υψηλού όγκου δεδομένων σε σχετικά μικρό χρονικό 

22 Επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα σχολεία, καθώς ήταν πιο εύκολη η πρόσβαση της ερευνήτριας. Στο παράρτημα 
παρουσιάζεται χάρτης της Ελλάδας όπου δραστηριοποιούνται ΣΔΕ. 

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16

2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 17

3 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 12

4 ΝΑΟΥΣΑΣ 13

5 ΔΙΑΒΑΤΩΝ  6

ΣΥΝΟΛΟ  62 
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διάστημα (Παρασκευόπουλος, 1993) και είναι ικανό να παρέχει χρήσιμες  πληροφορίες για 

τις απόψεις και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών ενηλίκων. Εξάλλου το ερωτηματολόγιο 

αποτελεί  ίσως  την  πιο  διαδεδομένη  ερευνητική  τεχνική  η  οποία  χρησιμοποιείται  για  τη 

διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών (Καραλής, 2005).

 7.3.3 Το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο 

Για  τις  ανάγκες  της  παρούσας  έρευνας  και  για  τη  συλλογή  των  δεδομένων,  όπως 

προαναφέρθηκε, κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφορών, 

στηριζόμενο στην Διδακτορική διατριβή του κυρίου Ε. Βαλκάνου, δεύτερου επιβλέποντα της 

εργασίας  (Valkanos,  1988  &  Ingersoll,  1976).  Πρόκειται  για  ένα  ερωτηματολόγιο 

αυτοαναφορών  το  οποίο  σχετίζεται  με  την  εκτίμηση  αναγκών  για  την  επιμόρφωση  των 

εκπαιδευτών ενηλίκων. Το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο δημιουργήθηκε με σκοπό να 

συγκεντρωθούν δεδομένα, τα οποία αφορούν τις υποκειμενικές κρίσεις των συμμετεχόντων 

πάνω σε γεγονότα, ιδέες και συμβάντα (όπως γνώμες, στάσεις, κίνητρα και προσδοκίες) όσον 

αφορά την επιμόρφωση τους (Javeau, 1996). Στο συγκεκριμένο σημείο αξίζει να αναφερθεί 

πως το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες ερευνητικές μελέτες, 

(π.χ. Ingersoll, 1976 . Valkanos, 1988 .  Μπερτζέμη, 2008). 

Το  ερωτηματολόγιο  αποτελείτο  από  δύο  μέρη.  Το  πρώτο  μέρος  αφορούσε  κάποια 

δημογραφικά  δεδομένα  των  συμμετεχόντων  (φύλο,  ηλικία,  ειδικότητα  και  επαγγελματική 

εμπειρία) τα οποία συνέβαλαν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων της έρευνας,  ενώ το 

δεύτερο  μέρος  περιλάμβανε  30  προτάσεις,  οι  οποίες  αφορούσαν  την  εκτίμηση  των 

εκπαιδευτών  ενηλίκων  στα  ΣΔΕ  σχετικά  με  την  ύπαρξη  εκπαιδευτικών  αναγκών  σε 

συγκεκριμένους τομείς. Στο συγκεκριμένο σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι στο δεύτερο μέρος 

του  ερωτηματολογίου  χρησιμοποιήθηκε  πεντάβαθμη  κλίμακα  προκαθορισμένων 

εναλλακτικών διαβαθμίσεων τύπου Likert, όπου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να κυκλώσουν 

τον αριθμό που αντικατόπτριζε την άποψή τους (Cohen & Manion, 1994)23.

Συγκεκριμένα,  το  δεύτερο  μέρος  του  ερωτηματολογίου  αποτελείτο  από  έξι  θεματικά 

πεδία.   Στο  πρώτο  θεματικό  πεδίο  διερευνήθηκε   «η  εκτίμηση  και  αξιολόγηση  της 

συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων»,  στο δεύτερο θεματικό πεδίο  «ο προγραμματισμός της 

διδασκαλίας από τον διδάσκοντα», στο τρίτο «η διεξαγωγή της διδασκαλίας», στο τέταρτο «η 

επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση των διδασκόντων  με τους εκπαιδευομένους»,  στο 

πέμπτο  «η  ανάπτυξη  των  προσωπικών  ικανοτήτων  των  εκπαιδευτών» και  τέλος,  στο  έκτο 

23 Βλ, το ερωτηματολόγιο της έρευνας στο  παράρτημα 
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διερευνήθηκε  «η  ανάπτυξη  της  προσωπικότητας  του  εκπαιδευόμενου».  Οι  ερωτήσεις  του 

ερωτηματολογίου  ήταν  κλειστού  τύπου,  έχοντας  μονοδιάστατο  περιεχόμενο  και  ήταν 

διατυπωμένες με απλό, συγκεκριμένο και κατανοητό τρόπο (Κελπανίδης, 1999). 

 Το  ερωτηματολόγιο  ήταν  ανώνυμο  και  τηρήθηκε  ο  απαιτούμενος  σεβασμός  στα 

προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως τα προσωπικά 

στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν μόνο από την ερευνήτρια για τη διεκπεραίωση της παρούσας 

έρευνας. Όλα αυτά έγιναν σαφή στους συμμετέχοντες της έρευνας με μία επιστολή24 στα 

πλαίσια του ερωτηματολογίου, όπου δόθηκαν και οι απαιτούμενες οδηγίες συμπλήρωσής του 

και  έγινε  αναφορά στον  επακριβή  σκοπό της  έρευνας  (Bell,  2001)  και  στη σημασία  της 

συμμετοχής τους στη διεκπεραίωσή της (Κυριαζή, 2002). 

7.3.4  Ερευνητικός Σχεδιασμός – Η διαδικασία συλλογής των ερευνητικών δεδομένων  

Για  τη  διεξαγωγή  της  έρευνας  και  τη  συγκέντρωση  του  απαιτούμενου  αριθμού  των 

ερωτηματολογίων  χρειάστηκε  η  παροχή  έγγραφης  έγκρισης  από  το  Ινστιτούτο  Διαρκούς 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων25 (βλ. παράρτημα II). Η 

έρευνα  πραγματοποιήθηκε  εντός  διαστήματος  επτά  μηνών  από  τον  Ιούνιο  2007  έως  τον 

Ιανουάριο 2008, καθώς για τη συλλογή των δεδομένων χρειάστηκαν αρκετές επισκέψεις σε 

ορισμένα  σχολεία  για  ποικίλους  λόγους,  στους  οποίους  θα  γίνει  αναφορά  στη  συνέχεια. 

Εφόσον,  εγκρίθηκε  η  έρευνα  από  το  ΙΔΕΚΕ η  ερευνήτρια  επισκέφθηκε  τα  ΣΔΕ κατόπιν 

τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τους διευθυντές των σχολείων.  

Η  μέθοδος  συλλογής  δεδομένων  που  ακολουθήθηκε  για  τη  συγκέντρωση  του 

απαιτούμενου δείγματος  ήταν κυρίως ποσοτική αλλά υπήρξαν και  περιπτώσεις  όπου ήταν 

ποιοτική. Σε κάθε ΣΔΕ παρουσιάστηκαν διαφορές σε σχέση με τη διάθεση του ανθρώπινου 

δυναμικού να συμμετάσχει στην έρευνα. Η έλλειψη χρόνου, λόγω αυξημένων αρμοδιοτήτων 

καθώς και πληθώρα παραγόντων επηρέασαν αρνητικά τη συλλογή των δεδομένων. Για τους 

λόγους  αυτούς,  και  προκειμένου  να  συγκεντρωθούν  με  επάρκεια  τα  δεδομένα  έγινε 

συνδυασμός  μεθόδων  και  τεχνικών.  Συγκεκριμένα,  χρησιμοποιήθηκαν  οι  τεχνικές  της 

υποβολής  ερωτηματολογίου  και  της  δομημένης  συνέντευξης  (έχοντας  ως  βάση  το 

ερωτηματολόγιο).  Στην  αρχή  για  την  ποσοτική  συγκέντρωση  του  δείγματος,  το 

ερωτηματολόγιο  διανεμήθηκε  στους  διδάσκοντες  των  Σχολείων  Δεύτερης  Ευκαιρίας  που 

επιλέχθηκαν και αποτελεί το 10% του συνολικού δείγματος των διδασκόντων στα ΣΔΕ. Εν 

24 Βλ. την επιστολή στο παράρτημα 
25 Βλ. την έγκριση στο παράρτημα της εργασίας 
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συνεχεία,  η  ποιοτική  έρευνα  είχε  τη  μορφή  της  δομημένης  συνέντευξης,  η  οποία 

πραγματοποιήθηκε  όπου  ευδοκιμούσαν  οι  περιστάσεις  προκειμένου  να  εξυπηρετήσει 

διαφορετικούς  κάθε  φορά  σκοπούς26.  Η  μέθοδος  συμπλήρωσης  του  ερωτηματολογίου  που 

χρησιμοποιήθηκε  στα  πλαίσια  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  το  αυτό-συμπληρούμενο 

ερωτηματολόγιο  με  προσωπική  παρουσία  του  ερευνητή.  Αξίζει  να  σημειωθεί,  όπως 

προαναφέρθηκε,  ότι  το  ερωτηματολόγιο  περιλάμβανε  μία  συνοδευτική  επιστολή  όπου 

δίνονταν επαρκής πληροφόρηση και οδηγίες για τη συμπλήρωση του (Κυριαζή, 1998). Συχνά 

κατά  τη  συλλογή  των  ερωτηματολογίων,  η  ερευνήτρια  μαζί  με  τον  συμμετέχοντα 

ξανασυζητούσαν  τις  ερωτήσεις  και  κατά  αυτό  τον  τρόπο,  η  συμπλήρωση  του 

ερωτηματολογίου έπαιρνε  αυτομάτως τη μορφή της  δομημένης  συνέντευξης.  Επομένως,  η 

μέθοδος της δομημένης συνέντευξης πραγματοποιήθηκε σε ατομικό επίπεδο και αντλούσε το 

περιεχόμενό της κυρίως από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και από την ιδιαιτερότητα 

της  κάθε  περίπτωσης  και  είχε  ως  άμεσο σκοπό να διαπιστωθεί  κατά πόσο συγκλίνουν  οι 

απαντήσεις των ερωτωμένων (Κυριαζή, 1998). Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως ο χρόνος που 

χρειάστηκαν  τα  άτομα  για  τη  συμπλήρωση  του  ερωτηματολογίου  ήταν,  κατά  μέσο  όρο, 

περίπου 20 λεπτά.   

7.3.5. Αξιοπιστία- εγκυρότητα 

  Είναι προφανές πως η ποιότητα μιας ερευνητικής μελέτης  εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από την αποδοτικότητα των μεθόδων συλλογής στοιχείων που χρησιμοποιεί  έτσι ώστε να 

καταλήγει σε ασφαλή συμπεράσματα και να συλλέγει πληροφορίες που σχετίζονται με το 

βασικό σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας (Φίλιας, 2003). Για την διεξαγωγή 

της έρευνας, η ερευνήτρια φρόντισε ώστε  τα ερευνητικά αποτελέσματα να είναι έγκυρα27 και 

αξιόπιστα28 καθώς  το  γεγονός  αυτό  αποτελεί  έναν  από  τους  βασικούς  στόχους  της 

συγκεκριμένης εργασίας (Αβραμίδου, 2006). 

26 Αξίζει να σημειωθεί πως οι ποιοτική μέθοδος συλλογής δεδομένων θεωρήθηκε σχεδόν αμελητέα καθώς δεν 
συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων για αυτό το λόγο στην ανάλυση αποτελεσμάτων 
λαμβάνονται  υπόψη μόνο τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τα ερωτηματολόγια.

27 Η εγκυρότητα δείχνει κατά πόσο το ψυχομετρικό μέσο και κατά συνέπεια οι μετρήσεις που μας δίνει μετράει 
αυτό το οποίο προορίζεται να μετρήσει (Παρασκευόπουλος, 1993).

28 Αξιοπιστία  σημαίνει  η  σταθερότητα  της  μέτρησης,  δηλαδή  έλλειψη  διακυμάνσεων  στο  αποτέλεσμα  της 
μέτρησης  σε  επαναλαμβανόμενες  μετρήσεις  με  το  ίδιο  όργανο  μέτρησης  κάτω  από  τις  ίδιες  συνθήκες 
(Παρασκευόπουλος, 1993).
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 Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που σχετίζονται με την αξιοπιστία και εγκυρότητα 

μιας έρευνας είναι συλλογή των πληροφοριών. Στην παρούσα έρευνα η συλλογή τους  έγινε 

με  ομοιόμορφο  και  ενιαίο  τρόπο  από  όλους  τους  συμμετέχοντες,  ώστε  οι  μετρήσεις  της 

έρευνας να μπορούν να θεωρηθούν συγκρίσιμες (Παρασκευόπουλος, 1993). Επίσης, ένα άλλο 

ζήτημα που σχετίζεται με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα μιας έρευνας είναι η κατασκευή 

του ερευνητικού εργαλείου, όπου, έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε μην υπάρχουν διαφορές που 

μπορεί  να  οφείλονται  σε  έλλειψη  σαφήνειας  του  οργάνου  μέτρησης  (Φίλιας,  2003). 

Ειδικότερα,  οι  ερωτήσεις  του  ερωτηματολογίου  ήταν  απλές  και  κατανοητές,  με  σαφείς 

οδηγίες συμπλήρωσης (Κελπανίδης, 1999). 

Η  ερευνήτρια  ακόμα,  έλαβε  υπόψη  όλες  τις  παραμέτρους  για  την  εξασφάλιση  της 

εγκυρότητας  του  ερωτηματολογίου.  Η  δομημένη  συνέντευξη  που  πραγματοποιήθηκε  με 

κάποιους εκπαιδευτές ενηλίκων στα ΣΔΕ συντέλεσε ώστε οι ερωτήσεις της ερωτηματολογίου 

να είναι κατανοητές και να περιλαμβάνουν όλα τα  πεδία εμφάνισης εκπαιδευτικών αναγκών, 

όπως αυτά ορίστηκαν στο ερωτηματολόγιο. 

7.3.6  Μέθοδος  ανάλυσης  των  ερευνητικών  δεδομένων  (Κωδικοποίηση 

ερωτηματολογίου) 

   Εφόσον, πραγματοποιήθηκε η συλλογή των δεδομένων, ακολούθησε η επεξεργασία και 

ανάλυσή τους, διαδικασία η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS 

12.0 (Statistical Package for the Social Sciences)29.       

Για την διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων της έρευνας, οι παράγοντες φύλο και 

ειδικότητα θεωρήθηκαν «ανεξάρτητες μεταβλητές», και η κατηγοριοποίησή τους έγινε με βάση 

τις  πραγματικές  τους  κατηγορίες.  Εν  συνεχεία,  για  την  στατιστική  επεξεργασία  των 

πληροφοριών  που  αφορούσαν  τους  δημογραφικούς  παράγοντες  της  ηλικίας των 

συμμετεχόντων και τα έτη της επαγγελματικής τους εμπειρίας, οι απαντήσεις μελετήθηκαν σε 

συνεχή κλίμακα. 

Τέλος, όσον αφορά την κωδικοποίησή του δευτέρου μέρους του ερευνητικού εργαλείο, 

όπως έχει προαναφερθεί το ερωτηματολόγιο με βάση το περιεχόμενο των ερωτήσεων, αρχικά, 

χωρίστηκε σε έξι επιμέρους ενότητες, οι οποίες έχουν ως ακολούθως: 

α) εκτίμηση και αξιολόγηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων 

β) Προγραμματισμός της διδασκαλίας 

29 Για τη δημιουργία γραφημάτων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Microsoft excel, καθώς θεωρήθηκε πιο 
λειτουργικό. 
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γ) Διεξαγωγή της διδασκαλίας 

δ) Επικοινωνία και αλληλεπίδραση στο εκπαιδευτικό έργο 

ε) Ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων του εκπαιδευτή 

στ) Ανάπτυξη της προσωπικότητας των εκπαιδευομένων 

Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί πως για την κωδικοποίησή της κάθε επιμέρους πρότασης του 

ερωτηματολογίου  χρησιμοποιήθηκε  πεντάβαθμη  κλίμακα  προκαθορισμένων  εναλλακτικών 

διαβαθμίσεων τύπου Likert και η κωδικοποίηση ήταν απολύτως σχετική με την απάντηση των 

συμμετεχόντων30. 

7.4 Προσπελασιμότητα των δεδομένων 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως έχει ήδη αναφερθεί,  η προσπελασιμότητα των δεδομένων 

που  επιδίωκε  η  έρευνα  να  συλλεχθούν  δεν  ήταν  εφικτή  καθώς  διάφοροι  παράγοντες 

συνέβαλαν σε αυτό. Πρώτα από όλα, παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τα 

κίνητρα  των  συμμετεχόντων  καθώς  κάποιοι  από  αυτούς  εντόπιζαν  ομοιότητες  των 

αντικειμένων  της  έρευνας  με  τις  προσωπικές  τους  απόψεις  και  απαντούσαν  με  μεγάλη 

προθυμία.  Ωστόσο,  υπήρξαν  και  άτομα  που  εξέφραζαν  τη  δυσπιστία  τους  σχετικά  με  τις 

έρευνες καθώς θεώρησαν πως η διεξαγωγή μιας έρευνας έχει το χαρακτήρα του προσωπικού 

οφέλους του ερευνητή δίχως να έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία (Μανάβη, 2000). 

Ένας  δεύτερος  παράγοντας  που  αφορά  την  προσπελασιμότητα  της  συλλογής  των 

δεδομένων ήταν αυτός της χιλιομετρικής απόστασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπήρξε η 

περίπτωση του ΣΔΕ Καλαμάτας, όπου δεν ήταν εφικτό για την ερευνήτρια να παρευρίσκεται 

στις  εγκαταστάσεις  του  ΣΔΕ  ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  λόγω  της  χιλιομετρικής 

απόστασης, γεγονός που συνέβαλε στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της έρευνας31. 

Επίσης,  σημαντικό παράγοντα μη προσπελασιμότητας αποτέλεσε και  η περίπτωση του 

ΣΔΕ Δικαστικών Φυλακών στα Διαβατά, όπου δεν ήταν εφικτό για την ερευνήτρια να έρθει 

επαφή με τους συμμετέχοντες καθώς δεν της επιτράπηκε η είσοδος στη φυλακή λόγω ειδικών 

προστατευτικών μέτρων. Έτσι η ερευνήτρια δεν είχε τη δυνατότητα να έρθει σε άμεση επαφή 

με  τους  συμμετέχοντες,  ώστε  να  είναι  σε  θέση  να  τους  διευκρινίσει  τη  σκοπιμότητα  της 

έρευνας και να τους λύσει τυχόν απορίες.  

30 Π.χ. Η απάντηση στην εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών  ήταν ο αριθμός  2 και η κωδικοποίηση της 
ερώτησης ήταν ο αριθμός 2. 
31 Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί πώς παρά τις δυσκολίες λόγω απόσταση, η υποστήριξη και η επανατροφοδότηση 
από τους συμμετέχοντες του ΣΔΕ Καλαμάτας ήταν πολύτιμη και αξιόλογη. 
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Ένας  ακόμη  παράγοντας  μη  προσπελασιμότητας  των  δεδομένων,  αφορά  τη  στάση 

ορισμένων  συμμετεχόντων  σχετικά  με  το  ερευνητικό  εργαλείο  που  χρησιμοποιήθηκε. 

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός ατόμου, όπου θεώρησε πως δεν ήταν δυνατό να λάβει 

μέρος στην έρευνα καθώς το υποτιμούσε η χρήση της γλώσσας που χρησιμοποιήθηκε για τη 

σύνταξη του ερωτηματολογίου32. Επίσης χαρακτηριστική ήταν και η περίπτωση ενός άλλου 

ατόμου, το οποίο δεν μπόρεσε να αντιληφθεί τη σκοπιμότητα της έρευνας δηλώνοντας πως δεν 

το κάλυπτε το ερευνητικό εργαλείο. Εν τέλει, ένα σημαντικό στοιχείο που παρατηρήθηκε από 

τους συμμετέχοντες ήταν η χρήση του όρου «εκπαιδευτής ενηλίκων» από την ερευνήτρια και 

όχι του όρου «εκπαιδευτικού». Γεγονός που θα παρουσιαστεί αναλυτικά στην τελική συζήτηση 

και εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Ανάλυση αποτελεσμάτων της έρευνας 
Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία.  Σε  πρώτη φάση,  διερευνήθηκε το προφίλ των 

ερωτηθέντων και τα χαρακτηριστικά που τους διακρίνουν. Εν συνεχεία, εξετάστηκαν θέματα 

που σχετίζονται με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του ερευνητικού εργαλείου και εν τέλει, 

πραγματοποιήθηκαν  οι  συσχετίσεις  ανεξάρτητων  και  εξαρτημένων  μεταβλητών, 

αναδεικνύοντας  κατά  αυτόν  τον  τρόπο  σχέσεις  τύπου  αίτιο  (ανεξάρτητες)  –  αιτιατό 

(εξαρτημένες).  Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  το  μέγεθος  της  σύνδεσης  των  δύο  παραπάνω 

32 Η χρήση των ουσιαστικών και όχι ολοκληρωμένων προτάσεων ήταν ο λόγος που απέτρεψε το συγκεκριμένο 
άτομο να απαντήσεις τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. 
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μεταβλητών καθορίζει την ακρίβεια των συμπερασμάτων της έρευνας και το κατά πόσο αυτά 

σχετίζονται με τα αρχικά ερευνητικά ερωτήματά της (Cohen & Manion, 1997). 

Το δείγμα της έρευνας, όπως σημειώθηκε ήδη, περιλάμβανε το σύνολο των εκπαιδευτών 

ενηλίκων,  που απασχολούνται στα  Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των Νομών Θεσσαλονίκης, 

Ημαθίας και Μεσσηνίας.33

Ειδικότερα,  το ερωτηματολόγιο επιδόθηκε συνολικά σε  75 εκπαιδευτές  ενηλίκων που 

αποτελούν  και  το  σύνολο  των  εκπαιδευτών  στα  σχολεία  αυτά  για  το  χρονικό  διάστημα 

διεξαγωγής της έρευνας. 

Με  βάση  τον  αριθμό  των  συμπληρωμένων  ερωτηματολογίων  που  επιστράφηκαν,  ο 

τελικός αριθμός των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν 62 εκπαιδευτές. Το ποσοστό δηλαδή 

συμμετοχής  των  υπαλλήλων  στην  έρευνα  ήταν  82,6%.  Τα  αποτελέσματα  επομένως   της 

έρευνας,  με  βάση  το  προαναφερόμενο  ποσοστό  συμμετοχής,  μπορούν  να  θεωρηθούν 

αντιπροσωπευτικά για  τον πληθυσμό που αποτέλεσε  και  το  πεδίο του ενδιαφέροντος  της 

παρούσας ερευνητικής μελέτης. 

Η  συγκριτική παρουσίαση του συνολικού αριθμού των εκπαιδευτών και αυτών που εν 

τέλει  συμμετείχαν στην έρευνα, παρουσιάζεται στο γράφημα που ακολουθεί:

Γράφημα 2: Κατανομή των εκπαιδευτών ενηλίκων ανά ΣΔΕ.

33 Δηλαδή στα σχολεία Θεσσαλονίκης, Νεάπολης (Θεσσαλονίκης), Νάουσας και Καλαμάτας.
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 Όπως προκύπτει από το γράφημα 2, στο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης συμμετείχε στην έρευνα το 

90% των εκπαιδευτών, στο ΣΔΕ Νεάπολης (Θεσσαλονίκης) το 85% των εκπαιδευτών, στο 

ΣΔΕ Διαβατών το 70% των εκπαιδευτών, στο ΣΔΕ Νάουσας το 90% και στο ΣΔΕ Καλαμάτας 

το 90% των εκπαιδευτών. 

8.1 Το προφίλ των ερωτηθέντων – Δημογραφικά δεδομένα 
8.1.1. Το φύλο των συμμετεχόντων 

Το  δείγμα  της  παρούσας  ερευνητικής  μελέτης  αποτελείται  από  εκπαιδευτές  ενηλίκων 

πέντε  Σχολείων  Δεύτερης  Ευκαιρίας  (Θεσσαλονίκης,  Νεάπολης,  Διαβατών,  Νάουσας  και 

Καλαμάτας)  που  στο  σύνολό  του  είναι  62  άτομα.  Από  τα  62  άτομα που  απάντησαν  στο 

ερωτηματολόγιο  οι  άντρες  είναι  23  άτομα  και  το  ποσοστό  τους  αποτελεί  το  36,5% του 

δείγματος,  ενώ οι  γυναίκες  είναι  39  άτομα  και  το  ποσοστό  τους  αποτελεί  το  63,5% του 

δείγματος  (βλ. γράφημα 3).

Object 1

Γράφημα 3: Το φύλο των συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος την έρευνα 

8.1.2. Η ηλικία των συμμετεχόντων 

 Όσον αφορά την ηλικία των συμμετεχόντων η ανάλυση των δημογραφικών παραγόντων 

έδειξε  πως  ο  μέσος  όρος  ηλικίας  των  εξεταζόμενων  ανέρχεται  στα  40,53  έτη  με  τυπική 

απόκλιση  8,84. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος ηλικίας των ανδρών ανέρχεται στα 40 περίπου 
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(39,72) έτη με  τυπική απόκλιση 1,70 έτη, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών ανέρχεται 

στα 41,5 περίπου (41,42) έτη με τυπική απόκλιση 1,86 (βλ. πίνακα 3).  

Πίνακας 2: Ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση της ηλικίας των ερωτηθέντων 

ΦΥΛΟ Μ.Ο. Τ.Α.

ΑΝΔΡΕΣ 39,72  1,70 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ  41,42  1,86 
ΣΥΝΟΛΟ  40,53   8,84

8.1.3. Τα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας των συμμετεχόντων 

Εν συνεχεία,  μελετήθηκε η διδακτική εμπειρία (σε  έτη)  των συμμετεχόντων και  όπως 

διαπιστώθηκε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, ο μέσος όρος της εκπαιδευτικής τους 

εμπειρίας ανέρχεται στα 12,14 έτη με τυπική απόκλιση 8,95 και με εύρος διδακτικής εμπειρίας 

από 1  έως και τα 30 έτη (βλ. πίνακα 4). 

Πίνακας 3: Ο μέσος όρος και η  τυπική απόκλιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας (σε έτη) των 

ερωτηθέντων 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
Μ.Ο. Τ.Α. 

12,145 8,95

8.1.4. Η ειδικότητα των συμμετεχόντων 

Τέλος, εξετάστηκε η συχνότητα των επιμέρους ειδικοτήτων που απαρτίζουν το δείγμα των 

ερωτηθέντων και τα αποτελέσματα διαφαίνονται στον πίνακα 5. Όσον αφορά την ειδικότητα 

των ατόμων από το σύνολο των 62 ατόμων 9 άτομα ειδικεύονται στην ελληνική γλώσσα, 8 

στα  μαθηματικά,  7  στους  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές,  8  στα  αγγλικά,  10  στην  κοινωνική 

εκπαίδευση,  8  στην περιβαλλοντική εκπαίδευση,  5  στην αισθητική αγωγή,  5  στα στοιχεία 

τεχνολογίας  και  φυσικών  πόρων  και  7  άτομα  στη  συμβουλευτική  επαγγελματικού 

προσανατολισμού.  

Πίνακας 4: Η εμφάνιση της συχνότητας των επιμέρους ειδικοτήτων των ερωτηθέντων 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ%
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Ελληνική Γλώσσα 9 14,5
Μαθηματικά 8 12,9
Πληροφορική 7 11,3
Αγγλικά 8 12,9
Κοινωνική Εκπαίδευση 10 16,1
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 3 4,8
Αισθητική  Αγωγή 5 8,1
Στοιχεία Τεχνολογίας και 

Φυσικών Πόρων 
5 8,1

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
7 11,3

Σύνολο 62 100,0 

8.2 Αξιοπιστία και εγκυρότητα: Ανάλυση παραγόντων του ερευνητικού 

εργαλείου 
8.2.1. Αξιοπιστία και εγκυρότητα του ερωτηματολογίου 

Κύριο  μέλημα  κάθε  ερευνητικής  μελέτης  αποτελεί  η  εξέταση  κάποιων  θεμάτων  που 

σχετίζονται με την εσωτερική συνοχή, δηλαδή την αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου που 

χρησιμοποιήθηκε, και την εγκυρότητα των εννοιών που μελετά. Η επεξεργασία και ανάλυση 

των  δεδομένων  πραγματοποιήθηκε  μέσω  του  στατιστικού  πακέτου  SPSS 12.0  (Statistical 

Package for the Social Sciences). Ο στατιστικός έλεγχος της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου 

εξετάστηκε  με  το  κριτήριο  Gronbach σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  του  οποίου  το 

ερωτηματολόγιο θεωρείται αρκετά αξιόπιστο με δείκτη αξιοπιστίας α=0,94234.

Εν  συνεχεία,  πραγματοποιήθηκε  ο  στατιστικός  έλεγχος  της  εγκυρότητας  του 

ερωτηματολογίου όπου εφαρμόστηκε  στα δεδομένα η ανάλυση παραγόντων,  με  σκοπό να 

διερευνηθούν οι λανθάνουσες μεταβλητές που αποτελούν τη δομή του ερωτηματολογίου και 

να καθοριστεί ο αριθμός των παραγόντων που περιγράφουν τη δομή του. Για να επιτευχθεί ο 

παραπάνω σκοπός  χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση των παραγόντων μέσω του διαγράμματος 

Scree Plot.  Από  τα  αποτελέσματα  του  Scree Plot ξεχώρισαν  τέσσερις  παράγοντες  ως 

σημαντικοί (βλ. γράφημα 4). 

34 Αξίζει να σημειωθεί πως ο δείκτης αξιοπιστίας Gronbach θεωρείται αρκετά αξιόπιστος από 0,7 έως 1. 
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Γράφημα 4: Το γράφημα Scree Plot. 

8.2.2. Η ανάλυση παραγόντων του ερωτηματολογίου 

Η παραγοντική ανάλυση του ερωτηματολογίου, μέσω του διαγράμματος Scree Plot, έδειξε 

ότι  μπορεί  να  περιγραφεί  επαρκώς  από  τους  τέσσερις  ακόλουθους  παράγοντες,  οι  οποίοι 

εξηγούν το 58,70% περίπου της συνολικής διακύμανσης (βλ. πίνακα 6)35. 

 

 Πίνακας 5: Οι παράγοντες του ερωτηματολογίου που προέκυψαν από τη διαδικασία ανάλυσης 

παραγόντων 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 
Παράγοντας 1 Επικοινωνία, συνεργασία και δημιουργία 

κατάλληλου

κλίματος στην τάξη

19%

Παράγοντας 2 Παροχή βοήθειας και υποστήριξη των 

εκπαιδευομένων
17,40%

Παράγοντας 3 Η αξιολόγηση ως μέσο διδασκαλίας 12,80%
Παράγοντας 4 Προγραμματισμός της διδασκαλίας 9,58%
Σύνολο 58,70% 

Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται αναλυτικά οι φορτίσεις για τον κάθε παράγοντα καθώς 

επίσης,  η ιδιοτιμή και το ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης της ανάλυσης παραγόντων. Στον 

πρώτο παράγοντα «επικοινωνία – συνεργασία – δημιουργία κατάλληλου κλίματος» φορτίζουν 9 
35Γεγονός που άλλαξε την αρχική δομή του ερωτηματολογίου, καθώς το ερωτηματολόγιο αρχικά είχε χωριστεί 
σε έξι επιμέρους ενότητες (βλ. Κεφάλαιο 7.2.3 Το ερευνητικό εργαλείο της έρευνας) 
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προτάσεις, οι οποίες σχετίζονται με θέματα που αφορούν την προώθηση των επικοινωνιακών 

και κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων μέσω της δημιουργίας ενός κατάλληλου και 

εποικοδομητικού κλίματος  στα πλαίσια της  τάξης  και  εξηγούν ποσοστό περίπου  19% της 

συνολικής διακύμανσης.  Συγκεκριμένα, από τις εννέα προτάσεις, τρεις σχετίζονται με την 

ανάπτυξη  των  κοινωνικών  δεξιοτήτων  «ενίσχυση  της  ομαδικής  συζήτησης,  προσωπική 

επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου και  δημιουργία σωστών κοινωνικών σχέσεων», 

επίσης τρεις  σχετίζονται με τη συνεργασία εκπαιδευτών – εκπαιδευομένων, ως παράγοντα 

ανάπτυξης  της  προσωπικότητας  του  εκπαιδευομένου,  «προσδιορισμός  των  εκπαιδευτικών 

στόχων, ανάπτυξη υπευθυνότητας εκπαιδευομένου και ολοκληρωμένη παροχή πληροφοριών και  

ενημέρωση». Εν  τέλει,  οι  υπόλοιπες  τρεις  προτάσεις  σχετίζονται  με  τη  δημιουργία  ενός 

κατάλληλου κλίματος στα πλαίσια της τάξης «δημιουργία κατάλληλου κλίματος στην τάξη για 

τη  διευκόλυνση της  διδασκαλίας,  χρήση  κατάλληλων οπτικοακουστικών  μέσων  διδασκαλίας,  

αποδοχή της προσωπικότητάς του».                                                 

Στο δεύτερο παράγοντα «παροχή βοήθειας και υποστήριξη» φορτίζουν 10 προτάσεις που 

εκφράζουν  την  παροχή  βοήθειας  και  υποστήριξης  του  εκπαιδευτή  στους  εκπαιδευόμενους 

μέσω  ενός  εμψυχωτικού  ρόλου  του  πρώτου  και  εξηγούν  ποσοστό  περίπου  17,40% της 

συνολικής  διακύμανσης.  Από  τις  δέκα  προτάσεις  οι  τέσσερις  σχετίζονται  με  την  παροχή 

βοήθειας από μέρους του εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευόμενους μέσω ενός ενισχυτικού - 

εμψυχωτικού  ρόλου  του  πρώτου  «ενίσχυση  του  μαθητή  για  αυτοκατευθυνόμενη  μάθηση,  

ενίσχυση του μαθητή για αυτοαξιολόγηση,  ανάπτυξη εμψυχωτικού ρόλου του εκπαιδευτή και  

ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση». Επίσης, τέσσερις προτάσεις 

σχετίζονται με τον καθορισμό διαφόρων θεμάτων που αναδεικνύουν το ρόλο του εκπαιδευτή 

«εντόπιση της στάσης των μαθητών για καλύτερη λύση των προβλημάτων, διάγνωση βασικών  

δυσκολιών  μάθησης,  καθορισμός  κατάλληλων  κριτηρίων  επίδοσης  και  ανάπτυξη  αξιών  και  

σωστών τύπων συμπεριφοράς».

  Στον  τρίτο  παράγοντα  «αξιολόγηση  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας» φορτίζουν  6 

προτάσεις,  οι  οποίες  σχετίζονται  με  την  αξιολόγηση  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  στο 

σύνολό της και εξηγούν ποσοστό 12,80% περίπου της συνολικής διακύμανσης. Συγκεκριμένα 

οι προτάσεις αυτές είναι  «εποικοδομητική χρήση της αξιολόγηση για την επανατροφοδότηση  

των  εκπαιδευομένων,  ανάπτυξη  αυτοαξιολόγησης  και  επανατροφοδότησης  του  εκπαιδευτή,  

συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους για τον προγραμματισμό των διδακτικών δραστηριοτήτων,  

προώθηση της αυτοαξιολόγησης των μαθητών και αξιολόγησης μεθόδων διδασκαλίας».
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  Τέλος,  στον  τέταρτο  και  τελευταίο  παράγοντα  «προγραμματισμός  της  διδασκαλίας» 

φορτίζουν  4  προτάσεις,  οι  οποίες  σχετίζονται  με  τον  προγραμματισμό  της  εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και εξηγούν ποσοστό 9,58% περίπου της συνολικής διακύμανσης. Συγκεκριμένα 

οι  προτάσεις  έχουν ως  ακολούθως:  «εφαρμογή  και  επίβλεψη εξατομικευμένης  διδασκαλίας,  

συλλογή και επεξεργασία υλικού για εξατομικευμένη διδασκαλία, υποβοήθηση του μαθητή για  

αποδοχή  διδακτικών  μεθόδων στις  δυνατότητες  του  εκπαιδευτή». Στο  συγκεκριμένο σημείο 

αξίζει να σημειωθεί πως μία πρόταση φορτίζει ταυτόχρονα σε 2 παράγοντες σχεδόν ισότιμα 

ωστόσο χρησιμοποιείται στον παράγοντα με τη μεγαλύτερη φόρτιση.  

Πίνακας 6: Η ανάλυση παραγόντων36 του ερωτηματολογίου

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 

Ενίσχυση ομαδικής συζήτησης ,838
Δημιουργία κατάλληλου κλίματος 
στην τάξη
 για τη διευκόλυνση της διδασκαλίας ,794

Προσδιορισμός εκπαιδευτικών 
στόχων κατά 
τη διαδικασία της μάθησης ,758

Αποδοχή της προσωπικότητάς του ,703

Προσωπική επικοινωνία καθηγητή 
και 
μαθητή

,674

Ανάπτυξη υπευθυνότητας των 
εκπαιδευομένων ,605

Βοήθεια προς τους εκπαιδευόμενους 
για 
ανάπτυξη δημιουργικών κοινωνικών 
σχέσεων μεταξύ τους

,604

Ολοκληρωμένη παροχή 
πληροφοριών και 
ενημέρωση προς τους 
εκπαιδευόμενους

,596

Χρήση κατάλληλων 
οπτικοακουστικών 
μέσων διδασκαλίας

,580

Εντόπιση της στάσης των μαθητών
 για καλύτερη λύση των 
προβλημάτων ,757

36 Παράγοντας 1: Επικοινωνία – Συνεργασία – Δημιουργία κατάλληλου κλίματος 
    Παράγοντας 2: Παροχή βοήθειας – Υποστήριξη 
    Παράγοντας 3: Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
    Παράγοντας 4: Προγραμματισμός της διδασκαλίας 
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Παροχή βοήθειας προς τον 
εκπαιδευτή
 από κάποιον ειδικό σε περίπτωση 
παρουσίας δυσκολιών

,684

Ενίσχυση του μαθητή για 
αυτοκατευθυνόμενη 
μάθηση

,614

Ενίσχυση του μαθητή για 
αυτοαξιολόγηση ,612

Διάγνωση βασικών δυσκολιών 
μάθησης ,611

Καθορισμός κατάλληλων 
κριτηρίων επίδοσης ,572 ,588

Ανάπτυξη αξιών και σωστών 
τύπων συμπεριφοράς ,575

Ανάπτυξη εμψυχωτικού / 
συμβουλευτικού 
ρόλου του εκπαιδευτή 
προς τους εκπαιδευόμενους

,515

Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης από 
την πλευρά του εκπαιδευτή ,510

Ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων 
για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση ,460

Εποικοδομητική χρήση της 
αξιολόγησης
 για την επανατροφοδότηση 
των εκπαιδευομένων

,745

Ανάπτυξη αυτοαξιολόγησης και 
επανατροφοδότησης του εκπαιδευτή ,711

Συνεργασία με τους 
εκπαιδευομένους
 για τον προγραμματισμό των 
διδακτικών δραστηριοτήτων

,646

Προώθηση της αυτοαξιολόγησης 
των μαθητών ,611

Αξιολόγηση μεθόδων διδασκαλίας ,561
Επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων 
διδασκαλίας με επίκεντρο τον 
μαθητή

,468

Εφαρμογή και επίβλεψη 
εξατομικευμένης διδασκαλίας ,872

Συλλογή και επεξεργασία υλικού 
για εξατομικευμένη διδασκαλία ,798

Υποβοήθηση του μαθητή για 
αποδοχή της προσωπικότητας του ,572

Προσαρμογή διδακτικών μεθόδων 
στις δυνατότητες του εκπαιδευτή ,441

Ιδιοτιμή 12.14 2.34 1.80 1.62
Ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης 18.97 17.36 12.79 9.58
Συνολικό ποσοστό 
εξηγούμενης διακύμανσης 58,7

85



*Σημείωση: Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι φορτίσεις που ήταν πάνω από 0,4 

Συμπερασματικά,  μέσω  της  ανάλυσης  των  παραγόντων  του  ερωτηματολογίου 

διαπιστώθηκε  ότι  η  κατασκευαστική  εγκυρότητα  του  ερωτηματολογίου  ήταν  αρκετά 

ικανοποιητική, καθώς αναδείχθηκαν παράγοντες οι οποίοι αποτελούν τη βασική σκοποθεσία 

του ερωτηματολογίου. 

8.3 Οι εκπαιδευτικές ανάγκες αναλυτικά 
Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση όλων των προτάσεων που απαρτίζουν τους 

τέσσερις παράγοντες της έρευνας και υπολογίστηκαν ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση 

κάθε επιμέρους πρότασης ξεχωριστά.. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το σύνολο των προτάσεων 

του ερωτηματολογίου διαχωρίζεται σε τέσσερις επιμέρους ενότητες (παράγοντες), οι οποίες 

προέκυψαν  από  την  παραγοντική  ανάλυση  του  ερωτηματολογίου.  Τα  αποτελέσματα  της 

παραπάνω διαδικασίας παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 8, με τέτοιο τρόπο ώστε να 

δίνεται  η  ικανότητα  στον  αναγνώστη  να  διακρίνει  αναλυτικά  τις  εκτιμήσεις  των 

συμμετεχόντων για την κάθε πρόταση που απαρτίζει το ερωτηματολόγιο. 

Πίνακας 7: Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των επιμέρους προτάσεων του ερωτηματολογίου 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μ.Ο. Τ.Α.
Επικοινωνία, συνεργασία και δημιουργία κατάλληλου κλίματος στην τάξη
Ενίσχυση ομαδικής συζήτησης 4,1 1,1
Δημιουργία κατάλληλου 
κλίματος στην τάξη για τη 
διευκόλυνση της διδασκαλίας

4,18 1,14

Προσδιορισμός εκπαιδευτικών 
στόχων κατά τη διαδικασία της 
μάθησης 

4,22 0,8

Αποδοχή της προσωπικότητάς του 3,61 1,24
Προσωπική επικοινωνία καθηγητή 
και μαθητή                                4,11 1,28

Ανάπτυξη υπευθυνότητας των 
εκπαιδευομένων                            4,2 0,87

Βοήθεια προς τους 
εκπαιδευόμενους για ανάπτυξη 
δημιουργικών κοινωνικών 
σχέσεων μεταξύ τους 

4,06 1,05

Ολοκληρωμένη παροχή 
πληροφοριών και ενημέρωση προς 

3,87 0,94
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τους εκπαιδευόμενους
Χρήση κατάλληλων 
οπτικοακουστικών μέσων 
διδασκαλίας          

3,95 1,03

Παροχή βοήθειας και υποστήριξη
Εντόπιση της στάσης των 
μαθητών για καλύτερη λύση των 
προβλημάτων

4,1 0,86

Παροχή  βοήθειας  προς  τον 
εκπαιδευτή  από  κάποιον  ειδικό 
σε  περίπτωση  παρουσίας 
δυσκολιών 

4,16 1,02

Ενίσχυση  του  μαθητή  για 
αυτοκατευθυνόμενη μάθηση 4,23 0,93

Ενίσχυση του μαθητή για 
αυτοαξιολόγηση 4,11 0,93

Διάγνωση βασικών δυσκολιών 
μάθησης 4,11 0,93

Καθορισμός κατάλληλων 
κριτηρίων επίδοσης 3,68 0,99

Ανάπτυξη  αξιών  και  σωστών 
τύπων συμπεριφοράς 3,99 1,11

Ανάπτυξη εμψυχωτικού / 
συμβουλευτικού ρόλου του 
εκπαιδευτή προς τους 
εκπαιδευόμενους

4,18 0,93

Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης από 
την πλευρά του εκπαιδευτή 4,06 0,92

Ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων 
για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση 4,3 0,8

Η αξιολόγηση ως μέσο διδασκαλίας
Εποικοδομητική χρήση της 
αξιολόγησης για την 
επανατροφοδότηση των 
εκπαιδευομένων

4,37 0,85

Ανάπτυξη  αυτοαξιολόγησης  και 
επανατροφοδότησης  του 
εκπαιδευτή 

4,22 0,91

Συνεργασία  με  τους 
εκπαιδευομένους  για  τον 
προγραμματισμό των διδακτικών 
δραστηριοτήτων 

4,2 0,70

Προώθηση της αυτοαξιολόγησης 
των μαθητών 4 1,28

Αξιολόγηση μεθόδων διδασκαλίας 4,13 0,86
Επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων 
διδασκαλίας με επίκεντρο τον 
μαθητή

4,54 0,6

Προγραμματισμός της διδασκαλίας
Εφαρμογή και επίβλεψη 
εξατομικευμένης διδασκαλίας 3,65 1,15

Συλλογή και επεξεργασία υλικού 
για εξατομικευμένη διδασκαλία 3,75 1,06

Υποβοήθηση  του  μαθητή  για 
αποδοχή της προσωπικότητας του 4,13 0,93
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Προσαρμογή διδακτικών μεθόδων 
στις δυνατότητες του εκπαιδευτή 3,11 1,23

Ερώτηση 6 Επιλογή 
εκπαιδευτικών μεθόδων με 
επίκεντρο των εκπαιδευτή 

2,1 1,18

Σύνολο 3,98 0,98

Όπως  αναφέρθηκε  ήδη,  οι  εκπαιδευτικές  ανάγκες  με  βάση  το  περιεχόμενο  των 

απαντήσεων, κωδικοποιήθηκαν  σε τέσσερις επιμέρους κατηγορίες: α) θέματα που αφορούν 

την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος στα πλαίσια της 

τάξης,  β)  θέματα  που  αφορούν  την  παροχή  βοήθειας  και  υποστήριξης  στους 

εκπαιδευομένους, γ) θέματα που αφορούν την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

δ) θέματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Εν  συνεχεία,  υπολογίστηκαν  οι  μέσοι  όροι  και  οι  τυπικές  αποκλίσεις  των  τεσσάρων 

παραγόντων  που  προέκυψαν  από  την  παραγοντική  ανάλυση.  Διαπιστώνεται  ότι  οι 

συμμετέχοντες  αξιολογούν  ως  παράγοντα  με  υψηλότερη  επιμορφωτική  σημασία  την 

αξιολόγηση ως ενισχυτικό μέσο διδασκαλίας με μέσο όρο (Μ.Ο. 4,25), ενώ προσδίδουν την 

μικρότερη τιμή στον παράγοντα του προγραμματισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μέσο 

όρο (Μ.Ο. 3,66). Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως και οι τέσσερις παράγοντες θεωρούνται ότι 

έχουν  μεγάλη  επιμορφωτική  σημασία  καθώς  οι  διαφορές  τους  είναι  πολύ  μικρές.  Τα 

παραπάνω στοιχεία καθώς επίσης και οι εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως επιλέχθηκαν από τους 

εκπαιδευτές ενηλίκων για να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά στο ρόλο τους, απεικονίζονται 

στον πίνακα  που ακολουθεί:

Πίνακας 8: Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των  παραγόντων που διέκρινε η παραγοντική 

ανάλυση 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  Μ.Ο. Τ.Α. 
Επικοινωνία , Συνεργασία, 

Δημιουργία κατάλληλου

 κλίματος 

4,03 ,82

Παροχή βοήθειας και 

υποστήριξη 
4,09 ,68

Η αξιολόγηση ως 

μέσο διδασκαλίας
4,25 ,58

Προγραμματισμός 

της διδασκαλίας 
3,66 ,85
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Ακολούθως,  πραγματοποιήθηκε  συσχέτιση  όλων  των  παραγόντων  μεταξύ  τους  για  να 

διαπιστωθεί  κατά  πόσο  συσχετίζονται  και  είναι  σε  θέση  να  καλύψουν  τους  στόχους  που 

οδήγησαν  στη  δημιουργία  του  συγκεκριμένου  ερευνητικού  εργαλείου.  Η  συσχέτισή  τους 

παρουσιάζεται  αναλυτικά  στον  πίνακα  10  και  δείχνει  πως  όλες  οι  εκπαιδευτικές  ανάγκες 

σχετίζονται μεταξύ τους με υψηλή συνάφεια και θεωρούνται στατιστικά σημαντικές.   

Πίνακας 9: Η συσχέτιση των τεσσάρων παραγόντων μεταξύ τους 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Επικοινωνία, 

Συνεργασία, Δημιουργία 

κατάλληλου κλίματος 

Παροχή βοήθειας, 

Υποστήριξη 

Η αξιολόγηση ως μέσο 
διδασκαλίας 

Παροχή βοήθειας- 

Υποστήριξη  
,717

Η αξιολόγηση ως 

μέσο διδασκαλίας 
,549 ,665

Προγραμματισμός

 της διδασκαλίας  
,564 ,553 ,507

8.4 Η επίδραση των δημογραφικών παραγόντων στην διαμόρφωση των 

εκπαιδευτικών αναγκών
Ως επόμενος στόχος της παρούσας ερευνητικής μελέτης, πέρα από τον καθορισμό των 

εκπαιδευτικών  αναγκών,  ορίστηκε  να  εξεταστεί  η  επίδραση  ορισμένων  δημογραφικών 

παραγόντων  που,  σύμφωνα  με  τις  ερευνητικές  υποθέσεις,  ενδέχεται  να  επηρεάζουν  την 

εκτίμηση  των  εκπαιδευτικών  αναγκών  των  εκπαιδευτών  ενηλίκων.  Οι  δημογραφικοί 

παράγοντες που αναφέρονται είναι το φύλο, η ηλικία,  η διδακτική εμπειρία σε έτη καθώς 

επίσης και η ειδικότητα των συμμετεχόντων.  

Για  την  εκπόνηση  του  παραπάνω  στόχου  εφαρμόστηκε  η  διαδικασία  της  ανάλυσης 

διακύμανσης (One –  way ANOVA).  Συγκεκριμένα, η  ανάλυση διακύμανσης εφαρμόστηκε 

ξεχωριστά σε κάθε έναν από τους τέσσερις παράγοντες του ερωτηματολογίου:

 Επικοινωνία – συνεργασία – δημιουργία κατάλληλου κλίματος,

 Παροχή βοήθειας και υποστήριξη, 
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 Η αξιολόγηση ως μέσο διδασκαλίας

 Προγραμματισμός της διδασκαλίας

Για  να  μελετηθούν  πιο  διεξοδικά  οι  επιδράσεις  των  δημογραφικών  παραγόντων,  η 

ανάλυση της διακύμανσης (one – way ANOVA) εφαρμόστηκε στις επιμέρους προτάσεις του 

ερευνητικού εργαλείου. Σε όλες τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές 

το  φύλο,  η  ηλικία,  η  διδακτική  εμπειρία  και  η  ειδικότητα  των  συμμετεχόντων.  Στο 

συγκεκριμένο σημείο αξίζει να σημειωθεί πως τόσο η ηλικία όσο και η διδακτική εμπειρία των 

συμμετεχόντων μελετήθηκαν σε συνεχή κλίμακα.

8.4.1 Η επίδραση του φύλου στην ύπαρξη εκπαιδευτικών αναγκών 

Η επίδραση του φύλου στην ύπαρξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών δεν βρέθηκε 

στατιστικά  σημαντική  για  κανένα  από  τους  τέσσερις  παράγοντες  που  μελετά  το 

ερωτηματολόγιο.  Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται  αναλυτικά στους  ακόλουθους  πίνακες, 

όπου  παρατηρείται  σχεδόν  ισοκατανομή  των  ποσοστών  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών  και 

διαφαίνεται ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν τις ίδιες εκτιμήσεις σχετικά με τις 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

 Συγκεκριμένα στο δείγμα των εκπαιδευτών ενηλίκων που συμμετείχαν στην έρευνα, η 

συσχέτιση  ανάμεσα  και  στο  φύλο  και  την  εκπαιδευτική  ανάγκη  θέματα  επικοινωνίας,  

συνεργασία  και  δημιουργίας  κατάλληλου  κλίματος  (f=1,82  p=0,182>0,05)  δεν  βρέθηκε  ως 

στατιστικά σημαντική. 

Η συσχέτιση του φύλου και της εκπαιδευτικής ανάγκης  θέματα που σχετίζονται με την  

παροχή  βοήθειας  και  υποστήριξης  (f=1,99  p=0,164>0,05).  Και  σε  αυτή  την  περίπτωση  ο 

παράγοντας  του  φύλου  δεν  παρουσιάζει  ουσιαστικές  διαφορές  καθώς  το  ποσοστό  των 

γυναικών και των ανδρών δεν διαφοροποιείται σημαντικά.  

Στην εκπαιδευτική ανάγκη  που σχετίζεται με  θέματα αξιολόγησης  τα ποσοστά και εδώ 

δείχνουν ισομέρεια  (f=1,30 p=0,259>0,05). Τέλος, στην εκπαιδευτική ανάγκη που αφορά τον 

προγραμματισμό  της  διδασκαλίας  τα  πράγματα  δε  διαφέρουν  ουσιαστικά (f=-1,50 

p=0,225>0,05).

Πίνακας  10:  Η  επίδραση  του  φύλου  στους  παράγοντες  που  σχετίζονται  με  την  εκτίμηση  των 
εκπαιδευτικών αναγκών

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΥΛΟ 
Df F P 37

37 Το φύλο δεν αποτελεί στατιστικά σημαντική μεταβλητή καθώς το p>0.05
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Επικοινωνία – 

συνεργασία 8, 37 1.82 ,182

Παροχή βοήθειας – 
Υποστήριξη 8, 34 1.99 ,164

Η αξιολόγηση ως

 μέσο διδασκαλίας
8, 30 1.30 ,259

Προγραμματισμός 

της διδασκαλίας
8, 33 1.50 ,225

Πίνακας 11: Ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση των τεσσάρων παραγόντων σε σχέση με το φύλο 
των συμμετεχόντων 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Μ.Ο. Τ.Α Μ.Ο. Τ.Α. 

Επικοινωνία – 

συνεργασία
3,85 ,88 4,13 ,77

Παροχή βοήθειας – 
Υποστήριξη 3,93 ,72 4,18 ,64

Η αξιολόγηση ως

 μέσο διδασκαλίας
4,13 ,58 4,31 ,58

Προγραμματισμός της διδασκαλίας 3,48 ,844 3,76 ,85

Στη συνέχεια, εξετάστηκε πιο αναλυτικά η επίδραση του φύλου στις επιμέρους προτάσεις 

του ερωτηματολογίου, για να διαπιστωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια και βεβαιότητα το γεγονός 

της μη επίδρασης του φύλου στην εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών. Ωστόσο όμως, σε 

δύο εκπαιδευτικές ανάγκες αν και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας δεν ικανοποιείται, 

είναι  αξιοπρόσεκτες  κάποιες  προτάσεις.  Τα  σχετικά  αποτελέσματα  παρουσιάζονται  στον 

πίνακα  13   και  επιβεβαιώνουν  τα  προαναφερθέντα  καθώς  μόνο  σε  δύο  περιπτώσεις  από 

σύνολο  τριάντα  διαπιστώθηκε  συσχέτιση  με  p<0,05  και  σε  μία  μόνο  σημειώθηκε  οριακή 

συσχέτιση της τάξης p=0,051. 

Πίνακας 12: Η επίδραση του φύλου στις επιμέρους προτάσεις του ερωτηματολογίου 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΟ Μ.Ο. Τ.Α. F P

Διάγνωση 

βασικών 

δυσκολιών μάθησης 

Α/

3,86

Γ/ 

4,25 4,11 ,925 2,60 ,112

Εντόπιση της στάσης

 των μαθητών 
3,86 4,23 4,09 ,862 2,60 ,112
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Καθορισμός 

κατάλληλων 

κριτηρίων επίδοσης 

3,69 3,66 3,67 ,988 ,012 ,912

Προώθηση 

αυτοαξιολόγησης 

μαθητών 

3,82 4,1 4 1,00 1,10 ,301

Προσωπική 

επικοινωνία
3,91 4,23 4,11 1,28 ,887 ,350

Επιλογή μεθόδων με 

επίκεντρο τον 

εκπαιδευτή

2,47 1,87 2,1 1,18 3,98 ,050

Επιλογή μεθόδων με 

επίκεντρο τον μαθητή 
4,52 4,56 4,54 ,591 ,073 ,788

Προσδιορισμός

 εκπαιδευτικών στόχων 
4,17 4,25 4,22 ,797 ,152 ,698

Συνεργασία για

 προγραμματισμό 
4,21 4,20 4,2 ,700 ,004 ,948

Αξιολόγηση μεθόδων 

διδασκαλίας 
4,00 4,17 4,12 ,858 ,359 ,551

Ενθάρρυνση των 

εκπαιδευομένων για 

αυτοκατεύθυνση  

4,17 4,38 4,30 ,801 1,00 ,321

Συλλογή και 

επεξεργασία

 υλικού για 

εξατομικευμένη 

μάθηση

3,6 3,84 3,75 1,06 ,714 ,401

Προσαρμογή 

διδακτικών 

μεθόδων 

2,86 3,25 3,11 1,22 1,44 ,234

Επίβλεψη 

εξατομικευμένης 
3,56 3,69 3,64 1,14 ,175 ,677

Ομαδική συζήτηση 3,78 4,23 4,06 1,05 2,68 ,106
Οπτικοακουστικά 

μέσα
3,6 4,15 3,95 1,03 4,26 ,043

Παροχή πληροφοριών 

και ενημέρωση 
3,56 4,05 3,87 ,950 3,98 ,051

Κατάλληλο κλίμα 4,17 4,17 4,17 1,13 0,00 ,985
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Χρήση αξιολόγησης 4,26 4,43 4,37 ,853 ,604 ,440
Σύμβουλος / 

εμψυχωτής 
4,13 4,2 4,17 ,932 ,091 ,763

Παροχή βοήθειας από 

ειδικό 
3,91 4,3 4,16 1,03 2,17 ,145

Επανατροφοδότηση 3,95 4,38 4,22 ,912 3,30 ,074
Αποδοχή της 

προσωπικότητας του 
3,56 3,64 3,61 1,23 ,054 ,817

Ενσυναίσθηση 3,82 4,2 4,06 ,920 2,51 ,118
Υποβοήθηση μαθητή 

για αναγνώριση 

προσωπικότητας 

3,9 4,25 4,12 ,931 1,99 ,163

Βοήθεια για 

δημιουργία 

κοινωνικών σχέσεων 

3,86 4,17 4,06 1,05 1,26 ,267

Ανάπτυξη 

υπευθυνότητας 
4,00 4,33 4,20 ,870 2,16 ,147

Ανάπτυξη αξιών και 

τύπων συμπεριφοράς 
3,86 4,05 3,98 1,10 ,385 ,537

Ενίσχυση για 

Αυτοκατευθυνόμενη

 μάθηση

4,1 4,3 4,22 ,930 ,811 ,371

Ενίσχυση για 

αυτοαξιολόγηση 
3,9 4,23 4,11 ,925 1,72 ,194

Συμπερασματικά, αξίζει να τονιστεί το γεγονός ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες 

διαθέτουν  την  ίδια  εκτίμηση  εκπαιδευτικών  αναγκών  και  δεν  διαφέρουν  ως  προς  τις 

προτιμήσεις.  Και  τα  δύο φύλα εκφράζουν τις  ίδεις  εκτιμήσεις  σε  επίπεδο σημαντικότητας 

συγκεκριμένων παραγόντων και διαθέτουν τις ίδιες αντιλήψεις σχετικά με την διαμόρφωση 

των εκπαιδευτικών τους αναγκών δίχως διαφοροποιήσεις38.

8.4.2 Η επίδραση της ειδικότητας στην ύπαρξη  εκπαιδευτικών αναγκών

Η  επίδραση  της  ειδικότητας  των  συμμετεχόντων  στην  ύπαρξη  συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών αναγκών δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική για κανένα από τους τέσσερις 

παράγοντες  που  μελετά  το  ερωτηματολόγιο.  Η  εξέταση  της  συνάφειας  ανάμεσα  στην 

ανεξάρτητη  μεταβλητή ειδικότητα  και  τις  εκπαιδευτικές  ανάγκες,  δεν  ξεπέρασε  σε  καμιά 

περίπτωση το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. 

38 Μόνο σε τρεις επιμέρους προτάσεις διαφοροποιούνται, γεγονός που θεωρείται αμελητέο.  
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Συγκεκριμένα στο δείγμα των εκπαιδευτών ενηλίκων που συμμετείχαν στην έρευνα, η 

συσχέτιση ανάμεσα και στην ειδικότητά και την εκπαιδευτική ανάγκη θέματα επικοινωνίας,  

συνεργασία  και  δημιουργίας  κατάλληλου  κλίματος  (f=1,04  p=0,418>0,05)  δεν  βρέθηκε  ως 

στατιστικά σημαντική. Η συσχέτιση της ειδικότητάς και της εκπαιδευτικής ανάγκης  θέματα 

που σχετίζονται με την παροχή βοήθειας και υποστήριξης (f=1,71 p=0,117>0,05). Και σε αυτή 

την περίπτωση η μεταβλητή της ειδικότητάς δεν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές. Ακόμη, 

στον παράγοντα που σχετίζεται με θέματα αξιολόγησης η συσχέτισή του με την εκπαιδευτική 

ανάγκη  (f=  1,25  p=0,289>0,05)  δεν  θεωρείται  στατιστικά  σημαντική.  Τέλος,  στην 

εκπαιδευτική ανάγκη που αφορά τον προγραμματισμό της διδασκαλίας (f=1,31 p=0,259>0,05), 

δεν φαίνεται να υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται  αναλυτικά στον πίνακα 14,  όπου διαφαίνεται  ότι  οι 

συμμετέχοντες  ανεξάρτητα  από  την  ειδικότητα  τους  προσδίδουν  την  ίδια  επιμορφωτική 

σημασία  σε  επίπεδο  εκπαιδευτικής  ανάγκης  σε  κάθε  παράγοντα  που  μελετά  το 

ερωτηματολόγιο. 

Πίνακας 13: Η επίδραση της ειδικότητας στους παράγοντες που σχετίζονται με την εκτίμηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
f p39

Επικοινωνία – συνεργασία 1,04 ,418

Παροχή βοήθειας – 
Υποστήριξη 1,71 ,117

Η αξιολόγηση ως μέσο 

διδασκαλίας 1,25 ,289

Προγραμματισμός της 

διδασκαλίας 1,31 ,259

8.4.3  Η  επίδραση  της  ηλικίας  και  της  επαγγελματικής  εμπειρίας  στην  ύπαρξη 

εκπαιδευτικών αναγκών 

39 Η ειδικότητα δεν αποτελεί στατιστικά σημαντική μεταβλητή καθώς το p>0.05
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Για την ανάλυση διακύμανσης που εφαρμόστηκε στις  μεταβλητές  της  ηλικίας  και  της 

επαγγελματικής  εμπειρίας  των  συμμετεχόντων  πραγματοποιήθηκε  συσχέτιση  των  δύο 

μεταβλητών  καθώς  τόσο  η  ηλικία  όσο  και  η  διδακτική  εμπειρία  μελετήθηκαν  σε  συνεχή 

κλίμακα και όχι με κατηγοριοποίηση. Για την εξακρίβωση αυτής της συσχέτισης εφαρμόστηκε 

η ανάλυση συσχέτισης στους τέσσερις παράγοντες του ερωτηματολογίου και στη συνέχεια 

στις επιμέρους προτάσεις του. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 15 και δείχνουν πως η 

επίδραση των  δύο  μεταβλητών  δηλ.  της  ηλικίας  και  της  επαγγελματικής  εμπειρίας   στην 

εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών ενηλίκων σε μεγάλο ποσοστό δεν 

ξεπέρασαν  το  επίπεδο  στατιστικής  σημαντικότητας.   Ωστόσο,  μόνο  σε  μία  περίπτωση  η 

συσχέτιση  της  ηλικίας  με  την  εκπαιδευτική  ανάγκη,  που  σχετίζεται  με  θέματα  παροχής 

βοήθειας και υποστήριξης (p=0,026<0,05), παρουσιάζεται ως στατιστικά σημαντική.  

Πίνακας 14: Η επίδραση της ηλικίας και της επαγγελματικής εμπειρίας στους παράγοντες που 

σχετίζονται με την εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Pearson Correlation p Pearson 

Correlation
p

Επικοινωνία –
Συνεργασία ,138 ,286 ,212 ,098

Παροχή βοήθειας –
Υποστήριξη ,026* ,840 ,114 ,379

Η αξιολόγηση ως μέσο 
διδασκαλίας ,113 ,382 ,098 ,449

Προγραμματισμός  της 
διδασκαλίας ,103 ,428 ,156 ,225

Συμπερασματικά, με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας προκύπτουν τα 

ακόλουθα συμπεράσματα: όσον αφορά τη μελέτη της αξιοπιστίας όσο και της εγκυρότητας 

του ερωτηματολογίου, τα αποτελέσματα δείχνουν πως το ερευνητικό εργαλείο κάλυψε και τις 

δύο  προϋποθέσεις.  Δευτερευόντως,  προέκυψε  το  συμπέρασμα  ότι  κανένας  από  τους 

δημογραφικούς  παράγοντες  δηλ.  τις  ανεξάρτητες  μεταβλητές,  δεν  επιδρά  ιδιαίτερα  στην 

διαμόρφωση της εκτίμησης εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Σχολεία 

Δεύτερης  Ευκαιρίας.  Δηλαδή  ανεξάρτητες  μεταβλητές  όπως  το  φύλο,  η  ηλικία,  η 

επαγγελματική εμπειρία και η ειδικότητα των συμμετεχόντων δεν διαδραματίζουν ουσιαστικό 

ρόλο στη διαμόρφωση και εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών από τους συμμετέχοντες, 

γεγονός που ταυτίζεται με την σχετικά νέα εμφάνιση του θεσμού των ΣΔΕ και καταδεικνύει 
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πως  όλοι  οι  εκπαιδευτές  ανεξαρτήτου  ηλικίας,  φύλου,  επαγγελματικής  εμπειρίας  και 

ειδικότητας έχουν τις ίδιες ανάγκες και τις ίδιες ανησυχίες σχετικά με το επάγγελμά τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

Συζήτηση αποτελεσμάτων της έρευνας  

9.1. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες 
9.1.1. Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων  

Βασικός στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές 

ανάγκες  των  εκπαιδευτών  ενηλίκων  στα  Σχολεία  Δεύτερης  Ευκαιρίας.  Στα  πλαίσια  της 

συγκεκριμένης  μελέτης  εξετάστηκαν διάφορες  παράμετροι,  οι  οποίες  συνέβαλαν τόσο στη 

δόμηση του ερευνητικού εργαλείου όσο και στη διερεύνηση του βασικού σκοπού της.  

Πρώτος στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί ποιου είδους ανάγκες θεωρούνται ποιο 

σημαντικές από τους συμμετέχοντες. Για τη διερεύνηση του παραπάνω στόχου μελετήθηκαν 

διάφορες  προτάσεις,  οι  οποίες  όπως  έδειξε  η  ανάλυση  παραγόντων,  διαχωρίστηκαν  σε 

τέσσερις επιμέρους κατηγορίες. Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας οι 

συμμετέχοντες εκτίμησαν ως ιδιαιτέρως σημαντικές τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται 

με   την  αξιολόγηση (Μ.Ο.  4,13),  θεωρώντας  την  ως  ένα  βασικό  μέσο  υποστήριξης  της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση η αξιολόγηση πρέπει 

να  χρησιμοποιείται  εποικοδομητικά,  δηλαδή  μέσω  αξιολογητικών  διαδικασιών  να 

χρησιμοποιούνται όλες εκείνες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να συμβάλλουν 

στην  ανάπτυξη  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  (Steele,  1989).   Ζητήματα  όπως  η 

αυτοαξιολόγηση  του  εκπαιδευτή,  η  εποικοδομητική  χρήση  της  αξιολόγησης  για  την  

επανατροφοδότηση των εκπαιδευομένων, η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των μαθητών και η  

αξιολόγηση των μεθόδων διδασκαλίας απασχολούν ιδιαιτέρως τους συμμετέχοντες, οι οποίοι 

μέσω των εκτιμήσεών τους  υποστηρίζουν πως έχουν ιδιαίτερη επιμορφωτική σημασία  για 

αυτούς. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από την άποψη του Bickman (1987), σύμφωνα με 

τον οποίο η  ανάπτυξη ενός  εκπαιδευτή περιλαμβάνει  μια ποιοτική αξιολόγηση μέσω μιας 

προσωπικής θεώρησης των γεγονότων κρατώντας τον εαυτό του σε κάποια απόσταση. Επίσης, 

η παραπάνω διαπίστωση αναφέρεται  στο γεγονός ότι για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο 

εκπαιδευτής ως ένα καλός αξιολογητής, προϋποθέτει να διαθέτει λεπτομερή γνώση τόσο των 

αρχών  της  εκπαίδευσης  ενηλίκων  όσο  και  των  παραγόντων  που  ενισχύουν  τη  μάθηση. 

Γεγονός  που  αποδεικνύει  την  άποψη  των  εκπαιδευτών  ότι  θεωρούν  το  συγκεκριμένο 

αντικείμενο μείζονος επιμορφωτικής σημασίας. Οι εκπαιδευτές πρωταρχικά ενδιαφέρονται για 

την  ποιότητα  της  αποτελεσματικότητας  της  διδασκαλίας  τους  και  οφείλουν  να  δουν  τα 

97



αποτελέσματα της ώστε να είναι σε θέση να βελτιώσουν την επίδοση και τις ικανότητές τους 

(Steele, 1989). Εν συνεχεία, βεβαίως  ενδιαφέρονται να καταστήσουν τους εκπαιδευόμενους 

ικανούς  να  είναι  σε  θέση  να  αξιολογήσουν  τον  εαυτό  τους  και  να  κατανοήσουν  τα 

αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να είναι σε θέση να τα συγκρίνουν με τις 

αρχικές τους προβλέψεις και προσδοκίες. 

Όπως  αναφέρθηκε  οι  εκπαιδευτές  εκτιμούν  ως  αντικείμενο  με  μεγάλη  επιμορφωτική 

σημασία και την προώθηση της αυτοαξιολόγησης και επανατροφοδότησης των μαθητών τους. 

Στον χώρο της εκπαίδευσης θεωρείται ως μία από τις αποτελεσματικότερες στρατηγικές για 

την βελτίωση της επίδοσης και φαίνεται να λειτουργεί αποτελεσματικά σε πολλές καταστάσεις 

(Hattie,  1992).  Σύμφωνα  με  τον  Hamachek (1995),  η  επανατροφοδότηση  και  η 

αυτοαξιολόγηση παίζουν καταλυτικό ρόλο για την ανάπτυξη του εκπαιδευομένου και για αυτό 

το λόγο η σαφής διατύπωση οδηγιών και ο έπαινος αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις από 

τον εκπαιδευτή για την άμεση εφαρμογή τους από το άτομο. Αυτό συγκλίνει και με την άποψη 

των Marzano, Pickering & Pollock (2001), σύμφωνα με τους οποίους η επανατροφοδότηση 

πρέπει να έχει διορθωτικό χαρακτήρα, δηλαδή να επεξηγεί με ακρίβεια τα λάθη ώστε να είναι 

σε  θέση  οι  εκπαιδευόμενοι  να  τα  διορθώσουν  και  όχι  απλά  να  τα  επισημαίνει,  να  είναι 

έγκαιρη, συγκεκριμένη και να εφαρμόζεται  και από τα υποκείμενα στα οποία αναφέρεται. 

Ακόμη,  ο  ρόλος  της  δεν περιορίζεται  μόνο στη βελτίωση της  ποιότητας  της  παρεχομένης 

εκπαίδευσης  αλλά  και  στη  βελτίωση  της  ποιότητας  των  διαπροσωπικών  σχέσεων  που 

αναπτύσσονται μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων (Hoban & Hastings, 2006). Από τα 

παραπάνω  διαφαίνεται  ολοκάθαρα  η  χρησιμότητα  της  αξιολόγησης  και  της 

επανατροφοδότησης  στην  εκπαίδευση  ενηλίκων  καθώς  επίσης  και  η  αναγκαιότητα  να 

παρέχεται  ειδική  επιμόρφωση  στους  εκπαιδευτές  ενηλίκων,  ώστε  να  γίνουν  γνώστες  της 

αξιολογικής  διαδικασίας  καθώς  και  αυτή  είναι  μία  διαδικασία  που  απαιτεί  γνώση  και 

μεθοδολογία. 

Εν  συνεχεία,  μέσω  της  ανάλυσης  των  αποτελεσμάτων  καταδεικνύεται  πως  οι 

συμμετέχοντες  εκτίμησαν  ως  ανάγκες  με  ιδιαίτερη  επιμορφωτική  σημασία  αυτές  που 

σχετίζονται με  την παροχή βοήθειας και υποστήριξης (Μ.Ο. 3,93). Ο εκπαιδευτής πρέπει να 

αναζητά ευκαιρίες για να ενισχύσει θετικά τον εκπαιδευόμενο, ώστε να τον κάνει να νιώθει 

συχνότερα το  αίσθημα της  επιτυχίας  και  να είναι  σε  θέση να  ταυτιστεί  με  τη μαθησιακή 

διαδικασία καθώς ο έπαινος, η αναγνώριση και η ενίσχυση λειτουργούν ως παρακίνηση στον 

εκπαιδευόμενο και κατά αυτόν τον τρόπο συντελείται η μάθηση και κατά επέκταση η επιτυχία 

(Schuhmann,  Fischer &  Bruggemann,  2006).  Θέματα  όπως  η  ενίσχυση  του  μαθητή  για 
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αυτοαξιολόγηση  και  αυτοκατευθυνόμενη  μάθηση,  η  ανάπτυξη  ενός  συμβουλευτικού/  

εμψυχωτικού  ρόλου  του  εκπαιδευτή,  η  ανάπτυξη  της  έννοιας  της  ενσυναίσθησης,  η  παροχή 

βοήθειας  για  ανάπτυξη σωστών τύπων συμπεριφοράς και  αξιών,  ο  καθορισμός κατάλληλων 

κριτηρίων  επίδοσης,  η  διάγνωση βασικών  δυσκολιών  μάθησης,  η  εντόπιση  της  στάσης  των  

μαθητών για καλύτερη λύση προβλημάτων καθώς και η υποστήριξη προς τον εκπαιδευτή από 

κάποιον ειδικό σε περίπτωση ανάγκης απασχολούν σε σημαντικό βαθμό τους συμμετέχοντες οι 

οποίοι τους προσδίδουν ιδιαίτερη επιμορφωτική σημασία. Η άποψη αυτή επεξηγείται επαρκώς 

από τους Schuhmann, Fischer & Bruggemann (2006), σύμφωνα με τους οποίους ο ρόλος του 

εκπαιδευτή ενηλίκων είναι ποικιλόμορφος και σκοπός του είναι να θέτει ερωτήματα ώστε να 

βοηθά τον εκπαιδευόμενο να επιλύει τα προβλήματά του, να είναι σε θέση να διαπιστώνει το 

υπάρχον επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειριών του και κατά αυτό τον τρόπο να παρέχει 

τη βοήθεια στον εκπαιδευόμενο ώστε να βελτιωθεί (Jarvis, 2004), να θέτει στη διάθεσή του το 

κατάλληλο  εκπαιδευτικό  υλικό  ώστε  να  τον  βοηθήσει  να  προσχωρήσει  στις  δικές  του 

ανακαλύψεις  και  να  του  επεξηγεί  με  σαφήνεια  τα  προβλήματα  που  προκύπτουν  κατά  τη 

μαθησιακή διαδικασία, ώστε να είναι σε θέση να τα συστηματοποιήσει και εν συνεχεία να τα 

επιλύσει. Επομένως, οι εκπαιδευτές οφείλουν να διαμορφώσουν νέες εκπαιδευτικές στάσεις 

και απόψεις αποκρυσταλλώνοντας ότι ο ρόλος τους είναι εξαιρετικά σημαντικός καθώς δεν 

πρέπει να θεωρούν τους ενήλικες εκπαιδευομένους ως παθητικές οντότητες αλλά πρέπει να 

τους παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη ώστε να συμμετέχουν αποδοτικά σε 

μια δυναμική συνεχιζόμενη διαδικασία (Knowles,  1990).  Το γεγονός  αυτό  βασίζεται  στην 

άποψη ότι βασικός ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων είναι να διευκολύνουν τη μαθησιακή 

διαδικασία και να λειτουργούν ως εμψυχωτές ή διευκολυντές έτσι ώστε να προσδίδουν έδαφος 

για αυτονομία και ανεξαρτησία στους ενήλικους εκπαιδευομένους (Jarvis, 2004). 

Σύμφωνα με τον  Rogers (1999), ο εκπαιδευτής οφείλει  να αναπτύσσει τις υφιστάμενες 

μαθησιακές  τεχνικές  των  συμμετεχόντων  και  να  συμβάλλει,  ώστε  να  γίνουν  πιο 

αποτελεσματικές.  Να  λειτουργεί  δηλαδή,  ως  διευκολυντής  ώστε  να  καθιστά  ικανό  τον 

εκπαιδευόμενο από ένα  ειδικό θέμα να εξάγει  γενικότερα συμπεράσματα και  να κάνει  τη 

διεργασία της μάθησης πιο μόνιμη δηλαδή πιο διαθέσιμη για μεταγενέστερη χρήση και όχι ένα 

μεμονωμένο  εκπαιδευτικό  συμβάν.  Επίσης,  να  προτρέπει  τον  εκπαιδευόμενο,  ώστε  να  μη 

σταματά  τη  διεργασία  της  μάθηση  μόλις  ολοκληρωθεί  μία  άμεση  εκπαιδευτική 

δραστηριότητα, αλλά να οδηγείται σε περαιτέρω μάθηση. Ωστόσο, όπως έχει αναφερθεί κύριο 

μέλημα των εκπαιδευτών ενηλίκων δεν αποτελεί μόνο πώς θα μπορέσουν να υποστηρίξουν 

τους εκπαιδευομένους στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και πώς θα έχουν τη δυνατότητα να 
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βοηθηθούν και  οι  ίδιοι  από κάποιον ειδικό σε περίπτωση ανάγκης.  Ούτως ή άλλως το να 

εκπαιδεύει κανείς ενηλίκους δεν είναι εύκολη υπόθεση καθώς έχει να αντιμετωπίσει διάφορα 

θέματα που σχετίζονται με όλες τις φάσεις μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Ακολουθώντας  την  ανάλυση  των  αποτελεσμάτων  της  έρευνας,  διαπιστώθηκε  πως  οι 

συμμετέχοντες  εκτίμησαν  με  μικρή  διαφορά,  από  τις  προηγούμενες  κατηγορίες 

εκπαιδευτικών αναγκών, ως ιδιαιτέρως σημαντικές τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται 

με  την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος στην τάξη (Μ.Ο. 

3,85).  Από  τη  βιβλιογραφική  ανασκόπηση  του  θέματος  προκύπτει  το  συμπέρασμα  πως 

ζητήματα  που  σχετίζονται  με  την  επικοινωνία  και  τη  συνεργασία  τόσο  μεταξύ  των 

εκπαιδευομένων όσο και μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων, είναι μείζονος σημασίας 

καθώς το φάσμα των συμμετεχόντων είναι ευρύ (Rogers, 1999) και αποτελείται από άτομα 

που έχουν διαμορφώσει ήδη την προσωπικότητά τους, έχουν παγιώσει τις αντιλήψεις τους, 

έχουν  διαφορετικά  κίνητρα  παρακολούθησης  και  διαθέτουν  προηγούμενες  εκπαιδευτικές 

εμπειρίες,  γεγονότα  δηλαδή  που  καθορίζουν  την  περαιτέρω  πορεία  και  εξέλιξή  τους 

(Mezirow, 2000 ). Επίσης, αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως οι ενήλικοι συμμετέχουν 

σε  μαθησιακές  διαδικασίες  κινούμενοι  από  προσωπικό  ενδιαφέρον,  σε  αντίθεση  με  τους 

νεότερους  μαθητές  της  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  οι  οποίοι  τις  περισσότερες  φορές 

παρακολουθούν  μαθήματα  που  δεν  άπτονται  του  ενδιαφέροντός  τους  ούτε  αποτελούν 

προσωπική επιλογή τους (Jarvis, 2004) το γεγονός αυτό σημαίνει πως εάν ο ενήλικος δεν 

είναι ικανοποιημένος από ένα πρόγραμμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του δεν 

θα διστάσει να το διακόψει  (Συμεωνίδης, 2003).

Ζητήματα όπως  η  ενίσχυση  της  ομαδικής  συζήτησης,  η  προσωπική επικοινωνία  μεταξύ 

εκπαιδευτή – εκπαιδευομένου, η παροχή βοήθειας προς τους εκπαιδευόμενους για τη δημιουργία  

κοινωνικών  σχέσεων,  η  ολοκληρωμένη  παροχή  πληροφοριών,  η  χρήση  κατάλληλων 

οπτικοακουστικών μέσων, ο από κοινού προσδιορισμός εκπαιδευτικών στόχων, η δημιουργία  

κατάλληλου κλίματος για διευκόλυνση της διδασκαλίας και η ανάπτυξη της υπευθυνότητας των 

εκπαιδευομένων απασχολούν σε μεγάλο βαθμό τους εκπαιδευτές. Οι συμμετέχοντες, σύμφωνα 

με  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας,  έχουν  την  άποψη  ότι  χρειάζονται  εξειδίκευση  και 

επιμόρφωση,  ώστε  να  είναι  σε  θέση  να  διαχειριστούν  τέτοιου  είδους  θέματα  και  να 

ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα των περιστάσεων. 

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτές καλούνται συχνά να 

ανακαλύψουν και να προωθήσουν κοινά σημεία στην ομάδα των εκπαιδευομένων, καθώς τα 

άτομα που δεν έχουν κοινά σημεία αναφοράς, δεν μπορούν να αποδώσουν σε μία ομάδα. Ο 
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ρόλος του εκπαιδευτή, λοιπόν, και σε αυτή τη διάσταση είναι εξαιρετικά σημαντικός, εφόσον 

είναι  υπεύθυνος  να  οργανώσει  και  να  διευθύνει  τα  άτομα  με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να 

λειτουργήσουν ως ομάδα δηλαδή, να βρουν κοινά σημεία και να καθορίσουν από κοινού την 

εκπαιδευτική διαδικασία (Rogers, 1996). Η ομάδα είναι μία συλλογή από προσωπικότητες και 

μπορεί να περιλαμβάνει μέλη με διαφορετικά κοινωνικά και προσωπικά χαρακτηριστικά και 

για να είναι σε θέση να αποδώσει καρπούς πρέπει να κινητοποιηθεί από τον εκπαιδευτή και να 

τεθούν από κοινού στόχοι και προσδοκίες, πρέπει ωστόσο να είναι προσεκτικός ώστε να μην 

παρασύρεται  από  την  ομάδα  (Κόκκος  &  Λιοναράκης,  1998).  Ο  ρόλος  του  λοιπόν,  είναι 

εξαιρετικά σημαντικός καθώς καλείται να κρατά ίσες αποστάσεις από τους συμμετέχοντες και 

να διατηρεί ένα ζεστό και φιλικό κλίμα (Βεργίδης, 2003β). 

Εν  τέλει,  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  έδειξαν  πως,  οι  συμμετέχοντες  προσδίδουν 

μικρότερη  σημασία,  αν  και  όχι  αμελητέα,  σε  επιμορφωτικές  ανάγκες  που  σχετίζονται  με 

θέματα  προγραμματισμού της διδασκαλίας (Μ.Ο. 3,48).  Ζητήματα, όπως  η εφαρμογή και η 

επίβλεψη εξατομικευμένης διδασκαλίας, η συλλογή και επεξεργασία υλικού για εξατομικευμένη  

διδασκαλία και η προσαρμογή μεθόδων στις δυνατότητες του εκπαιδευτή, απασχολούν  τους 

εκπαιδευτές  ενηλίκων  σε  σημαντικό  ποσοστό.  Έργο  του  εκπαιδευτή  στην  εκπαίδευση 

ενηλίκων αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε ο συντονισμός της ομάδας με το να κατανοήσει τις 

προσδοκίες και την προσωπικότητα των εκπαιδευομένων, τις εμπειρίες και τους μαθησιακούς 

σκοπούς.  Όλα  αυτά  τα  χαρακτηριστικά  προσδίδουν  στη  διδασκαλία  ευελιξία  και 

προσαρμοστικότητα,  ωστόσο,  αυτό  δεν  σημαίνει  σε  καμία  περίπτωση  έλλειψη 

προγραμματισμού.  Αντιθέτως,  απαιτεί  καλή  προετοιμασία,  υπευθυνότητα  και 

συστηματικότητα  από την πλευρά του εκπαιδευτή,  δίνοντας  όμως προτεραιότητα σε  άλλα 

χαρακτηριστικά του (Jarvis, 2000). Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, που τίθεται στην παρούσα 

φάση,  είναι  η  ικανότητα  του  εκπαιδευτή  και  η  πρόθεσή  του  να  θέσει  στο  κέντρο  της 

διδασκαλίας τον εκπαιδευόμενο ώστε να τον καταστήσει ανεξάρτητο και αυτόνομο με άμεσο 

σκοπό την αυτοκατεύθυνση του.  Η άποψη αυτή συμπράττει  με αυτή του  Knowles (1984), 

σύμφωνα με τον οποίο το διδακτικό στιλ ενός εκπαιδευτή καθορίζει το βαθμό εμπλοκής του 

εκπαιδευόμενου στη μαθησιακή διαδικασία. 

9.1.2.   Διαφοροποίηση  των  εκπαιδευτικών  αναγκών  με  βάση  τους  δημογραφικούς 

παράγοντες 

Ο δεύτερος  στόχος  της  έρευνας  αφορούσε  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  οι  δημογραφικοί 

παράγοντες, όπως το φύλο, η ηλικία, η εκπαιδευτική εμπειρία και η ειδικότητα επηρεάζουν τις 

101



απόψεις  και  προτιμήσεις  των  συμμετεχόντων  που  αφορούν  τη  διαμόρφωση  των 

εκπαιδευτικών τους αναγκών. Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται, ότι 

κανένας  από  τους  τέσσερις  δημογραφικούς  παράγοντες  δεν  επηρεάζει  σημαντικά  τη 

διαμόρφωση των εκτιμήσεων των εκπαιδευτών ενηλίκων40. 

Το παραπάνω γεγονός αποδεικνύεται από την πολυπλοκότητα του ρόλου του εκπαιδευτή 

ενηλίκων  στα  ΣΔΕ  καθώς  είναι  ενεργά  συμμετοχικός  και  δεν  αρκείται  μόνο  στη 

διεκπεραίωση  του  διδακτικού  έργου,  αλλά  καλείται  να  λειτουργήσει  ως  ερευνητής, 

αξιολογήτης και εν τέλει ως υπεύθυνος σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα 

με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 260/2008), ο εκπαιδευτής των ΣΔΕ είναι υπεύθυνος να 

προσδιορίζει τις μορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, να διαμορφώνει το πρόγραμμα 

διδασκαλίας,  να  αναζητεί  τρόπους  επίλυσης  προβλημάτων  καθώς επίσης  να  σχεδιάζει  εξ 

ολοκλήρου την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το  παραπάνω  γεγονός  διαπιστώνεται  και  από  τη  βιβλιογραφική  ανασκόπηση  που 

προηγήθηκε, όπου ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι πολυδιάστατος καθώς καλείται να 

λειτουργήσει ως συντονιστής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως διευκολυντής/εμψυχωτής της 

συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας και ως αξιολογητής τόσο του εαυτού του όσο και 

των εκπαιδευομένων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα (Rogers, 1999).

Επομένως, είναι απόλυτα κατανοητό το γεγονός πως οι δημογραφικοί παράγοντες δεν 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των εκτιμήσεών των συμμετεχόντων καθώς η 

πολυπλοκότητα  του  ρόλου  του  εκπαιδευτή,  όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω,  δεν  αφήνει 

περιθώρια  για  διαφοροποιήσεις.  Τόσο  οι  άνδρες  όσο  και  οι  γυναίκες,  ανεξαρτήτου 

ειδικότητας, ηλικίας και επαγγελματικής εμπειρίας, καλούνται να αναλάβουν ένα ρόλο που 

απέχει από τον οικείο41.

9.1.3 Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της έρευνας 

Ο τρίτος  και  τελευταίος  στόχος της  έρευνας,  με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που 

τέθηκαν, σχετίζεται με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του ερευνητικού εργαλείου. Για 

την διεξαγωγή της έρευνας, η ερευνήτρια φρόντισε ώστε  τα ερευνητικά αποτελέσματα να 

40Ωστόσο,  χρειάζεται  να  επισημανθεί  ότι  μόνο  σε  μία  περίπτωση  εμφανίζεται  με  σημαντική  συσχέτιση  ο 
παράγοντας της ηλικίας που φαίνεται να διαμορφώνει την άποψη των συμμετεχόντων σχετικά με εκπαιδευτικές 
ανάγκες που σχετίζονται με την παροχή βοήθειας και υποστήριξης.  
41 Πρέπει να λάβουμε υπόψη πως οι εκπαιδευτές στα ΣΔΕ είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Γεγονός που θα αναλυθεί στο κεφάλαιο των συμπερασμάτων της έρευνας. 
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είναι αξιόπιστα42 και έγκυρα43  καθώς το γεγονός αυτό αποτελεί έναν από τους βασικούς 

στόχους  της  συγκεκριμένης  εργασίας. Όπως  διαπιστώθηκε  από  την  ανάλυση  των 

αποτελεσμάτων της έρευνας ο στατιστικός έλεγχος της αξιοπιστίας εξετάστηκε με το κριτήριο 

Gronbach σύμφωνα με τα αποτελέσματα του οποίου το ερωτηματολόγιο θεωρείται αρκετά 

αξιόπιστο με δείκτη αξιοπιστίας α=0,94244.

Εν  συνεχεία,  πραγματοποιήθηκε  ο  στατιστικός  έλεγχος  της  εγκυρότητας  του 

ερωτηματολογίου όπου εφαρμόστηκε  στα δεδομένα η ανάλυση παραγόντων,  με  σκοπό να 

διερευνηθούν οι λανθάνουσες μεταβλητές που αποτελούν τη δομή του ερωτηματολογίου και 

να καθοριστεί ο αριθμός των παραγόντων που περιγράφουν τη δομή του. Το γεγονός αυτό 

σχετίζεται  με  την  εγκυρότητα  της  έρευνας  που  καθορίζει  η  κατασκευή  του  ερευνητικού 

εργαλείου,  όπου,  έγινε  με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να  μην  υπάρχουν  παρερμηνείες  στα 

αποτελέσματα της  έρευνας  που μπορεί  να  οφείλονται  σε έλλειψη σαφήνειας  του οργάνου 

μέτρησης (Φίλιας, 2003). 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαφαίνεται λοιπόν, πως τόσο η αξιοπιστία όσο και 

η εγκυρότητα του ερευνητικού εργαλείου βρίσκονται σε ικανοποιητικά ποσοστά και είναι σε 

θέση  να  διασφαλίζουν  με  επάρκεια  τα  αποτελέσματα  και  συμπεράσματα  της  ερευνητικής 

μελέτης.

 

9.2 Οι περιορισμοί της έρευνας 
Στη συγκεκριμένη έρευνα, διερευνήθηκε ο βαθμός που οι εκπαιδευτές ενηλίκων των ΣΔΕ 

διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για να είναι σε θέση 

να αποδώσουν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στον πολυδιάστατο ρόλο που καλούνται 

να αναλάβουν. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούν οι περιορισμοί της έρευνας, οι οποίοι σχετίζονται 

άμεσα  με  την  προσπελασιμότητα  των  δεδομένων,  που  έχει  αναφερθεί  σε  προηγούμενο 

κεφάλαιο  της  εργασίας45.  Όπως  αναφέρθηκε  παράγοντες  όπως  τα  κίνητρα  των 

συμμετεχόντων, οι προσωπικές τους απόψεις, η χιλιομετρική απόσταση και συγκεκριμένες 
42 Αξιοπιστία  σημαίνει  η  σταθερότητα  της  μέτρησης,  δηλαδή  έλλειψη  διακυμάνσεων  στο  αποτέλεσμα  της 
μέτρησης  σε  επαναλαμβανόμενες  μετρήσεις  με  το  ίδιο  όργανο  μέτρησης  κάτω  από  τις  ίδιες  συνθήκες 
(Παρασκευόπουλος, 1993 σελ. 69).

43 Η εγκυρότητα δείχνει κατά πόσο το ψυχομετρικό μέσο και κατά συνέπεια οι μετρήσεις που μας δίνει μετράει 
αυτό το οποίο προορίζεται να μετρήσει (Παρασκευόπουλος, 1993 σελ. 77).

44 Αξίζει να σημειωθεί πως ο δείκτης αξιοπιστίας Gronbach θεωρείται αρκετά αξιόπιστος από 0,7 έως 1. 
45 Κεφάλαιο 1.3 «Προσπελασιμότητα των δεδομένων». 
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περιπτώσεις  όσον  αφορά την  πρόσβαση στα  ΣΔΕ46,  επηρέασαν σε  σημαντικό βαθμό την 

προσπελασιμότητα  των  δεδομένων.  Το  γεγονός  αυτό  σε  συνάφεια  με  την  επιφύλαξη  της 

ερευνήτριας  σχετικά  με  το  ότι  η  μέτρηση  των  αποτελεσμάτων  σχετίζεται  κατά 

αποκλειστικότητα στις  υποκειμενικές κρίσεις  και  απόψεις  των συμμετεχόντων, αποτελούν 

τους  περιορισμούς  της  συγκεκριμένης  ερευνητικής  μελέτης  για  την  εξαγωγή  γενικών 

συμπερασμάτων.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
46 Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΣΔΕ Δικαστικών Φυλακών Διαβατών όπου δεν δόθηκε η άδεια στην 
ερευνήτρια να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις λόγω προστατευτικών μέτρων ασφαλείας. 

104



Συμπεράσματα

10.1 Τα συμπεράσματα της έρευνας 
Στη  συγκεκριμένη  ενότητα  παρατίθενται  τα  γενικά  συμπεράσματα  της  ερευνητικής 

μελέτης καθώς και συγκεκριμένες παρατηρήσεις, ώστε να είναι σε θέση ο αναγνώστης να 

αποκτήσει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα και άποψη σχετικά με τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες  που παρουσιάζονται  στο  έργο  των  εκπαιδευτών  ενηλίκων των  ΣΔΕ.  Όπως  κάθε 

επιστημονική έρευνα και η συγκεκριμένη στηρίχθηκε αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη 

της εμπειρικής πραγματικότητας με άμεσο στόχο τη διεύρυνση και επέκταση της γνώσης για 

το  συγκεκριμένο  θέμα.  Επίσης,  στηρίχθηκε  στην  αυστηρή  ανάλυση  έτσι  ώστε  τα 

συμπεράσματα  να  είναι  ασφαλή.  Οι  διαδικασίες  που  χρησιμοποιήθηκαν  απρόσωπα, 

αντικειμενικά και με δίχως την παρεμβολή υποκειμενικών κρίσεων και αντιλήψεων. Δίνοντας 

έμφαση στην ανακάλυψη γενικών αρχών και στη διατύπωση θεωριών (Μανάβη, 2000). 

 Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαφαίνεται πως ο ρόλος του εκπαιδευτή 

ενηλίκων  στα  ΣΔΕ  είναι  πολυδιάστατος  και  απαιτητικός.  Οι  εκπαιδευτές  καλούνται  να 

ανταποκριθούν σε διάφορους ρόλους οι οποίοι δεν είναι οικείοι στο εκπαιδευτικό πλαίσιο που 

υπηρετούν  συνήθως,  καθώς  οι  εκπαιδευτές  των  ΣΔΕ  στην  πλειονότητά  τους  είναι 

εκπαιδευτικοί που προέρχονται από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση47. Σύμφωνα με την ΥΑ 

260/2008 η κάλυψη των θέσεων τόσο των Διευθυντών όσο και των εκπαιδευτικών των ΣΔΕ 

απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της χώρας48. 

Πριν παρατεθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα που αφορούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

των εκπαιδευτών ενηλίκων στα ΣΔΕ, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί η χρήση του όρου 

του εκπαιδευτή ενηλίκων από την ερευνήτρια, καθώς μέσω της ερευνητικής διαδικασίας και 

συλλογής των δεδομένων προέκυψε μία αρκετά ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Παρατηρήθηκε 

λοιπόν, πως τόσο από τις απόψεις των ίδιων των συμμετεχόντων49 της έρευνας όσο και από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση του πλαισίου των ΣΔΕ, για την εννοιολογική αποσαφήνιση του 

ρόλου του εκπαιδευτή, χρησιμοποιείται ευρέως η έννοια του  «εκπαιδευτικού». Το γεγονός 

47 Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των εκπαιδευτικών είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
εκτός από τα γνωστικά αντικείμενα της αγγλικής γλώσσας και της αισθητικής αγωγής είναι δημόσιοι 
εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

48 Υποψήφιοι για τις θέσεις των εκπαιδευτικών είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
ενώ για τα γνωστικά αντικείμενα της αγγλικής γλώσσας και της αισθητικής αγωγής είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί 
της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

49 Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης, οι συμμετέχοντες συχνά αντέδρασαν στην εννοιολογική 
αποσαφήνιση του ρόλου τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων . 

105



αυτό αντικατοπτρίζει την άποψη πως τόσο στα άτομα που καλούνται να διδάξουν στα ΣΔΕ 

όσο και στο εννοιολογικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται ευρύτατα στη βιβλιογραφία, η οποία 

αναφέρεται στα ΣΔΕ, δεν έχει προσδιοριστεί με επάρκεια ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων. 

Τα άτομα, λοιπόν, που καλούνται να αναλάβουν ένα τόσο σημαντικό και πολυδιάστατο ρόλο, 

δεν προέρχονται από το χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων50, γεγονός που διαπιστώνεται τόσο 

από  την  ύπαρξη  σημαντικού  ελλείμματος  όσον  αφορά  την  ανταπόκρισή  τους  στο 

εκπαιδευτικό  τους  έργο  όσο  και  από  την  ύπαρξη  σημαντικών  εκπαιδευτικών  αναγκών. 

Επομένως, είναι λογικό με βάση το συγκεκριμένο πλαίσιο να θίγονται ζητήματα που αφορούν 

την  επαγγελματοποίηση  των  εκπαιδευτών  ενηλίκων  γενικότερα  και  των  εκπαιδευτών 

ενηλίκων των ΣΔΕ ειδικότερα.  Βιβλιογραφικά αυτό διαπιστώνεται  από τους  Καψάλη και 

Παπασταμάτη  (2002),  σύμφωνα  με  τους  οποίους  η  μελέτη  του  επαγγελματισμού  στην 

περιοχή της εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα καθώς τα άτομα που 

ασκούν το επάγγελμα του εκπαιδευτή ενηλίκων δεν το ασκούν ως κύρια απασχόληση αλλά 

ως δευτερεύουσα. 

Στο συγκεκριμένο σημείο, επίσης, αξίζει  να αναφερθεί πως πολλές φορές επικρατεί η 

άποψη  πως  τα  ΣΔΕ  διαθέτουν  έναν  αμφιλεγόμενο  ρόλο,  ως  θεσμός  που  υπηρετεί  την 

εκπαίδευση ενηλίκων, σχετικά με το αν παρέχουν πραγματικά συνεχιζόμενη εκπαίδευση ή 

αρχική. 

Τα παραπάνω προβλημάτισαν σε σημαντικό βαθμό την ερευνήτρια, η οποία προσδιόρισε 

το ρόλο των ΣΔΕ στα  πλαίσια  της  εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς,  σύμφωνα πάντα  με  τη 

γνώμη της ιδίας, τα ΣΔΕ υπηρετούν τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αν και παρέχουν 

κατά μία έννοια βασική εκπαίδευση ωστόσο, την παρέχουν με γνώμονα τη μεθοδολογία που 

αρμόζει σε ενήλικα άτομα. Αυτό διαφαίνεται και από το γεγονός, ότι εκτός από την απόκτηση 

βασικών  γνώσεων  και  δεξιοτήτων,  τα  ΣΔΕ  καλούνται  να  καλλιεργήσουν  τις  κοινωνικές 

δεξιότητες των συμμετεχόντων, διαμορφώνοντας ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών. 

Όσον αφορά την εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών ενηλίκων στα 

ΣΔΕ, τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν πως οι συμμετέχοντες εμφανίζουν σημαντικές 

ελλείψεις σε πολλούς τομείς της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Από τις ενδείξεις των μέσων 

όρων των εκτιμήσεών τους51, διαφαίνεται πως οι ελλείψεις τους είναι σημαντικές, γεγονός 

που φαίνεται να τους προβληματίζει ιδιαίτερα.    

50 Η άποψη αυτή έχει αναφερθεί στο θεωρητικό μέρος της εργασίας στο κεφάλαιο που αφορά την 
επαγγελματοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων. 

51 Με μικρότερη ένδειξη το 3,66 και μεγαλύτερη το 4,25
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Ακόμη,  διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις  που να σχετίζονται  με  την 

ηλικία, την προϋπηρεσία, την ειδικότητα και το φύλο των συμμετεχόντων όσον αφορά τις 

εκτιμήσεις  τους  σχετικά με  τις  εκπαιδευτικές  τους  ανάγκες.  Η συγκεκριμένη  διαπίστωση 

φαίνεται να ξενίζει, καθώς πάντα η επάρκεια του ρόλου ενός ατόμου που διδάσκει συνάδει με 

τα έτη  της  επαγγελματικής  του  εμπειρίας.  Στην παρούσα έρευνα,  τα  έτη επαγγελματικής 

εμπειρίας όπως και οι  υπόλοιποι δημογραφικοί παράγοντες δεν παίζουν κανένα απολύτως 

ρόλο στην εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών. Όπως έχει προαναφερθεί, το γεγονός αυτό 

είναι απόλυτα κατανοητό καθώς η πολυπλοκότητα του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων δεν 

αφήνει περιθώρια για διαφοροποιήσεις. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, ανεξαρτήτου 

ειδικότητας, ηλικίας και επαγγελματικής εμπειρίας καλούνται να αναλάβουν ένα ρόλο που, 

όπως προαναφέρθηκε, απέχει από τον οικείο52. 

Από  τα  παραπάνω  διαφαίνεται  ολοκάθαρα  πως  η  υπάρχουσα  επιμόρφωση  των 

εκπαιδευτών ενηλίκων των ΣΔΕ, δεν θεωρείται επαρκής καθώς δεν καλύπτει μεγάλο φάσμα 

των εκπαιδευτικών αναγκών τους και επέρχεται το ερώτημα εάν εν τελεί ανταποκρίνεται στο 

ρόλο και  το έργο του εκπαιδευτή ενηλίκων.   Επομένως,  σημαντική κρίνεται  η   συμβολή 

επιμορφωτικών  προγραμμάτων,  που  θα  λαμβάνουν  υπόψη  όλο  το  φάσμα  του  έργου  του 

εκπαιδευτή,  ώστε  να  είναι  σε  θέση  να  καλύπτονται  επαρκώς  οι  εκπαιδευτικές  και 

επιμορφωτικές  τους  ανάγκες.  Με  την  παροχή  υποστηρικτικών  διαδικασιών,  όπως  π.χ. 

επιμορφωτικά  προγράμματα  και  συμβουλευτική  υποστήριξη,  οι  εκπαιδευτές  ενηλίκων  θα 

είναι σε θέση να ενημερώνονται σχετικά με τις νέες εξελίξεις που αφορούν την ειδικότητά 

τους και να αποκτούν νέες δεξιότητες και ικανότητες,  που θα τους καθιστούν ικανούς να 

χειριστούν τόσο τους εκπαιδευομένους όσο και το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας53. 

Επομένως, πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η σημαντικότητα του ρόλου του εκπαιδευτή. 

Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες οφείλουν να αναδιαρθρωθούν και πρέπει λοιπόν με καίριες 

επιμορφωτικές  δραστηριότητες  να  καθίσταται  ο  εκπαιδευτής  ικανός  να  ανταποκριθεί  την 

πολυπλοκότητα του ρόλου του.  Με αυτό τον τρόπο,  οι  εκπαιδευτές  θα είναι  σε θέση να 

διαθέτουν μια εμπεριστατωμένη ενημέρωση σχετικά με το έργο τους και να λαμβάνουν την 

απαραίτητη επανατροφοδότηση, ώστε να αποφύγουν ατυχείς περιστάσεις και να εφαρμόζουν 

με επιτυχία καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους. 

52 Πρέπει να λάβουμε υπόψη πως οι εκπαιδευτές στα ΣΔΕ είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Γεγονός που θα αναλυθεί στο κεφάλαιο των συμπερασμάτων της έρευνας. 
53 Στο συγκεκριμένο σημείο το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας περιλαμβάνει όλα τα στάδια από τον 
προγραμματισμό έως την τελική αξιολόγηση.  
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Ένα άλλο σημαντικό γεγονός που συμπεραίνεται από την ερευνητική μελέτη είναι κατά 

πόσο  τα  Σχολεία  Δεύτερης  Ευκαιρίας  αποτελούν  πράγματι  ένα  θεσμό  που  παρέχει  μία 

δεύτερη Ευκαιρία. Σύμφωνα με τον Παπασταμάτη (2008), διίσταται ότι ο ρόλος των σχολείων 

αυτών είναι πραγματικά εκείνος που δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς όπως επισημάνθηκε 

και στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, το πιθανότερο είναι στα άτομα αυτά να μην έχει δοθεί 

ουσιαστικά  μία  πρώτη  ευκαιρία  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία.  Πρέπει,  επομένως  να 

εξεταστούν και να προσδιοριστούν με ακρίβεια όλοι εκείνοι οι παράγοντες που συντελούν 

στην κοινωνική περιθωριοποίηση των ατόμων με άμεσο σκοπό την προώθηση της εξάλειψης 

τους.

Από  τα  προαναφερθέντα,  γίνεται  σαφές  πως  οι  εκπαιδευτικοί  ενηλίκων  στα  ΣΔΕ 

αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα με τη διεκπεραίωση του ρόλου τους και παρουσιάζουν 

έλλειμμα  σε  αρκετούς  τομείς  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας.  Συνεπώς,  σύμφωνα  με  τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή νέων επιμορφωτικών 

προγραμμάτων  ή  αναβάθμιση  των  ήδη  υπαρχόντων  ώστε  να  είναι  σε  θέση  να 

ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων των ΣΔΕ. 

10.2 Κατευθύνσεις για το μέλλον 
10.2.1. Προτάσεις για νέες ερευνητικές προσεγγίσεις 

Τα ευρήματα της  συγκεκριμένης  έρευνας  δεν  αποτελούν  μια  τελεσίδικη  γνώση αλλά 

«δίνουν  τροφή»  για  περαιτέρω  μελέτη  και  ανάλυση  και  αποτελούν  πεδίο  ενδιαφέροντος 

μελλοντικών  ερευνητικών  προσεγγίσεων,  καθώς  σκοπός  κάθε  ερευνητικού  εγχειρήματος 

είναι η προσέγγιση της αλήθειας.  Από τα ευρήματα που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη 

ερευνητική  μελέτη,  εντοπίσθηκαν  ορισμένα  ζητήματα  αποτελούν  πεδίο  ενδιαφέροντος 

μελλοντικών ερευνητικών προσεγγίσεων. Τα ζητήματα αυτά αναφέρονται ως ακολούθως: 

• Αξιολόγηση της επάρκειας των υπαρχόντων επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία 

απευθύνονται στους εκπαιδευτές ενηλίκων στα ΣΔΕ. 

• Πλήρη  καταγραφή  των  πεδίων  που  πρέπει  να  καλύπτουν  νέα  επιμορφωτικά 

προγράμματα που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτές ενηλίκων των ΣΔΕ. 

• Διερεύνηση  των  κινήτρων  των  εκπαιδευτικών  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, 

σύμφωνα με τα οποία αποφασίζουν να διδάξουν στα ΣΔΕ. 

• Διερεύνηση του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων στα ΣΔΕ και ποια η διαφορά του με 

τον εκπαιδευτικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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• Διερεύνηση  τω  εκπαιδευτικών  αναγκών  των  εκπαιδευτών  ενηλίκων  των  ΣΔΕ,  σε 

επίπεδο γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

• Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των διευθυντών των ΣΔΕ.

• Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων των ΣΔΕ. 

10.2.2 Γενικές προτάσεις – Διαπιστώσεις 

Στο συγκεκριμένο σημείο με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής μελέτης, 

είναι  εφικτό  να  διατυπωθούν  συγκεκριμένες  προτάσεις,  που  αφορούν  τη  λήψη 

αποτελεσματικών αποφάσεων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων στα ΣΔΕ. 

Ι. Τα πεδία της  επιμορφωτικής  δραστηριότητας στους εκπαιδευτές των ΣΔΕ

 Έμφαση χρειάζεται να δοθεί στο περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων τα 

οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτές ενηλίκων των ΣΔΕ. Στην παρούσα φάση οι σύγχρονες 

μέθοδοι διδασκαλίας αποτελούν ένα καίριο σημείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά 

την επιμόρφωση των εκπαιδευτών.

Αντιστοίχως, έμφαση χρειάζεται να δοθεί τόσο στην  διαρκή επιμόρφωση,  όσο και την 

εισαγωγική  επιμόρφωση των εκπαιδευτών  ενηλίκων στα  ΣΔΕ.  Η  εισαγωγική  επιμόρφωση, 

είναι σκόπιμο  να πραγματοποιείται κατά την είσοδο των εκπαιδευτών στα ΣΔΕ, ώστε να 

εξασφαλίζεται  η  άμεση  εξοικείωσή  τους  με  το  νέο  τους  ρόλο.  Όσον  αφορά  τη  διαρκή 

επιμόρφωση, θα ήταν χρήσιμο να έχει εξειδικευμένο περιεχόμενο και να συνδέεται άμεσα με 

τις εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν. 

ΙΙ. Παροχή κινήτρων  στους εκπαιδευτές ενηλίκων των ΣΔΕ 

 Σημαντική  θα  ήταν  η  αναζήτηση  των  κατάλληλων  κινήτρων  (μόρια  για  προαγωγή, 

ευέλικτο  ωράριο,  μισθολογική  εξέλιξη,  σύνδεση  της  επιμόρφωσης  με  τα  εργασιακά 

καθήκοντα, κ.ά), τα οποία θα μπορούσαν να συντελέσουν στην αύξηση της συμμετοχής των 

εκπαιδευτών ενηλίκων των ΣΔΕ σε προγράμματα επιμόρφωσης.

ΙΙΙ. Συστηματική διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών
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 Όπως διαπιστώνεται από τα προαναφερθέντα, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων. Οι ανάγκες τους πρέπει να λαμβάνονται 

σοβαρά  υπόψη  και  σε  ατομικό  επίπεδο.  Επίσης,  ένας  άλλος  παράγοντας  που  παίζει 

καθοριστικό  ρόλο  είναι  η  επανατροφοδότηση  των  εκπαιδευτών,  η  οποία  πρέπει  να  είναι 

ουσιαστική.  Μέσω  της  παραπάνω  διαδικασίας  πρέπει  να  σχεδιάζονται  επιμορφωτικά 

προγράμματα που θα είναι σε θέση να καλύψουν το έλλειμμα των εκπαιδευτικών αναγκών 

των εκπαιδευτών της έρευνας. 

Μια επιμόρφωση που πραγματοποιείται με προκαθορισμένους στόχους και περιεχόμενο, 

ερήμην των χαρακτηριστικών και των συγκεκριμένων επιμορφωτικών αναγκών τους είναι 

πολύ πιθανό να έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα (Καραλής, 2005 & Χασάπης, 2000). 

Είναι επομένως πολύ σημαντική η συνεχής διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των 

υπαλλήλων,  βάσει  ενός  ολοκληρωμένου μοντέλου,  το  οποίο  θα  εφαρμόζεται  κατά  τρόπο 

οργανωμένο και συστηματικό. 

IV. Εναρμόνιση των εκπαιδευτών σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία 

Στα  πλαίσια  της  σημερινής  πολυπολιτισμικής  κοινωνίας  ο  ρόλος  των  ΣΔΕ  είναι 

βαρυσήμαντος  καθώς  στα  σχολεία  αυτά  απευθύνονται  άτομα που  ανήκουν  σε  κοινωνικά 

ευπαθείς ομάδες54. Επομένως πρέπει να προβλεφθεί και η «διαπολιστιμική» επιμόρφωση των 

εκπαιδευτών ενηλίκων καθώς πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται επαρκώς ζητήματα που 

σχετίζονται με τη διαφορετικότητα των ατόμων. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
54 Στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες ανήκουν και οι μετανάστες και παλλινοστούντες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. 

Η  παρούσα  έρευνα  αφορά  στις  επιμορφωτικές  ανάγκες  των  εκπαιδευτών 

ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και έχει ως σκοπό την εξακρίβωση 

ύπαρξης  εκπαιδευτικών αναγκών στη  συγκεκριμένη  πληθυσμιακή ομάδα.  Το  

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος του 

ερωτηματολογίου  αφορά  κάποια  δημογραφικά  δεδομένα  τα  οποία  θα 

συμβάλλουν καθοριστικά στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Το δεύτερο  

μέρος του ερωτηματολογίου περιέχει συγκεκριμένες ερωτήσεις διαχωρισμένες  

σε υποομάδες, ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη των εκπαιδευτικών αναγκών των 

εκπαιδευτών ενηλίκων.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας. 

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ:  Για  κάθε  ερώτηση  του  δεύτερου 

μέρους του ερωτηματολογίου παρακαλούμε να κυκλώσετε έναν από τους πέντε αριθμούς της 

κλίμακας  αξιολόγησης  ο  οποίος  αντικατοπτρίζει  την  άποψή  σας  για  την  αναγκαιότητα 

εκπαιδευτικής κατάρτισης  και επιμορφωτικής παρέμβασης σε κάθε ένα από τα θέματα που 

διερευνά το  συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο.   Παρακαλούμε να είστε  προσεκτικοί  για  την 

αποφυγή εσφαλμένων συμπερασμάτων της έρευνας. Οι ερωτήσεις είναι  κλειστού τύπου και 

βοηθούν στην εύκολη απάντησή τους. Το ερωτηματολόγιο διατηρεί την ανωνυμία σας. 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: 

Ελάχιστη επιμορφωτική σημασία 1
Μικρή επιμορφωτική σημασία 2
Μέτρια επιμορφωτική σημασία 3
Μεγάλη επιμορφωτική σημασία 4
Απόλυτη επιμορφωτική σημασία 5

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ:
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Παρακολούθηση επιστημονικών εξελίξεων στην αντικείμενο σας. 1     2     3   4 5

Η επιλογή του ερωτώμενου στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι ο αριθμός 5. Αυτό σημαίνει ότι 

το ερωτώμενο άτομο θεωρεί απόλυτη ανάγκη επιμόρφωσής του αντικείμενα που σχετίζονται 

με την επιστημονική εξέλιξη της ειδικότητάς του.  
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

Δημογραφικά δεδομένα 

Φύλο:    Άντρας ……..              Γυναίκα……

Διδακτική εμπειρία σε έτη:…….. 

Ηλικία…. 

Ειδικότητα: 

Ελληνική Γλώσσα 
Μαθηματικά 
Πληροφορική 

Αγγλικά 
Κοινωνική Εκπαίδευση 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
Αισθητική Αγωγή 

Στοιχεία Τεχνολογίας και Φυσικών Πόρων 
Προσανατολισμός – Συμβουλευτική σε θέματα Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

Εκτίμηση και αξιολόγηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων :

1. Διάγνωση βασικών δυσκολιών μάθησης     1 2 3 4 5
2. Εντόπιση της στάσης των μαθητών για καλύτερη λύση 

     των προβλημάτων 

1 2 3 4 5

3. Καθορισμός κατάλληλων κριτηρίων επίδοσης 1 2 3 4 5
4. Προώθηση αυτοαξιολόγησης μαθητών 1 2 3 4 5
5. Προσωπική επικοινωνία καθηγητή και μαθητή 1 2 3 4 5

Προγραμματισμός της διδασκαλίας: 

6. Επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων διδασκαλίας με επίκεντρο 

    τον εκπαιδευτή 

1 2 3 4 5
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7. Επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων διδασκαλίας με επίκεντρο

    τον μαθητή 

1 2 3 4 5

8. Προσδιορισμός εκπαιδευτικών στόχων κατά τη διαδικασία 

    της μάθησης 

1 2 3 4 5

9. Συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους για τον προγραμματισμό

   των διδακτικών δραστηριοτήτων 

1 2 3 4 5

10. Αξιολόγηση μεθόδων διδασκαλίας 1 2 3 4 5
11.Ενθάρρυνση  των  εκπαιδευομένων  για  αυτοκατευθυνόμενη 

μάθηση                                                          

1 2 3 4 5

12. Συλλογή και επεξεργασία υλικού για εξατομικευμένη

     εργασία 

1 2 3 4 5

13. Προσαρμογή διδακτικών μεθόδων στις δυνατότητες 

      του εκπαιδευτή 

1 2 3 4 5

Διεξαγωγή της διδασκαλίας: 

14. Εφαρμογή και επίβλεψη εξατομικευμένης διδασκαλίας 1 2 3 4 5
15. Ενίσχυση ομαδικής συζήτησης 1 2 3 4 5
16. Χρήση κατάλληλων οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας 1 2 3 4 5
17. Ολοκληρωμένη παροχή πληροφοριών και ενημέρωση

      προς τους εκπαιδευομένους 

1 2 3 4 5

18. Δημιουργία κατάλληλου κλίματος στην τάξη 

      για τη διευκόλυνση της διδασκαλίας 

1 2 3 4 5

19. Εποικοδομητική χρήση της αξιολόγησης για την 

      επανατροφοδότηση των εκπαιδευομένων                                    

1 2 3 4 5

Επικοινωνία και αλληλεπίδραση στο εκπαιδευτικό έργο: 

20. Ανάπτυξη συμβουλευτικού/εμψυχωτικού ρόλου του 

      εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευομένους                                      

1 2 3 4 5

21. Παροχή βοήθειας προς τον εκπαιδευτή από κάποιον 

      ειδικό σε περίπτωση παρουσίας δυσκολιών                                

1 2 3 4 5

Ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων εκπαιδευτή:

22. Ανάπτυξη αυτοαξιολόγησης και επανατροφοδότησης 

      του εκπαιδευτή                                                                            

1 2 3 4 5

23. Αποδοχή της προσωπικότητάς του                                             1 2 3 4 5
24. Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης από την πλευρά

     του εκπαιδευτή                                                                            

1 2 3 4 5

Ανάπτυξη της προσωπικότητας του εκπαιδευομένου: 
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25. Υποβοήθηση του μαθητή για αναγνώριση της

      προσωπικότητάς του                                                                  

1 2 3 4 5

26. Βοήθεια προς τους εκπαιδευομένους για ανάπτυξη 

    δημιουργικών κοινωνικών σχέσεων μεταξύ τους                       

1 2 3 4 5

27. Ανάπτυξη υπευθυνότητας των εκπαιδευομένων                      1 2 3 4 5
28. Ανάπτυξη αξιών και σωστών τύπων συμπεριφοράς                1 2 3 4 5
29. Ενίσχυση του μαθητή για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση          1 2 3 4 5
30.Ενίσχυση του μαθητή για αυτοαξιολόγηση                               1 2 3 4 5
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 

Η έγκριση της έρευνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: 

Ο χάρτης που δηλώνει τη γεωγραφική   εμβέλεια της έρευνας 
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Οι νομοί όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα.
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