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Πξόινγνο 

 

 
Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί ηελ θαηαθιείδα ηεο πνξείαο ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην  

Πξφγξακκα  Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σν έλαπζκα 

γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο δφζεθε απφ ηελ αλάγθε πνπ 

παξαηεξήζεθε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ, γηα δηεξεχλεζε ηνπ ηνκέα ηεο 

Δλδνεπηρεηξεζηαθήο Καηάξηηζεο  θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηεθπαηξεψλεηαη απφ ηνπο 

εθάζηνηε θνξείο. 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ, ηελ 

θα. Αζελά  ηπεηάλνπ, ε νπνία κε ηηο εχζηνρεο ππνδείμεηο θαη παξαηεξήζεηο ηεο, θαη ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή  ηεο, ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ απνπεξάησζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο.  

Σηο επραξηζηίεο κνπ ζα ήζεια επίζεο λα εθθξάζσ θαη ζηνλ δεχηεξν βαζκνινγεηή ηεο 

εξγαζίαο κνπ, ηνλ θν. Δπζχκην Βαιθάλν, ν νπνίνο επέδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία 

κνπ θαη πξνζπκία  λα πξνζθέξεη ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ γλψζεηο. 

Χζηφζν ζα απνηεινχζε  κεγάιε παξάιεηςε λα κε ζπκπεξηιάβσ ζηηο επραξηζηίεο κνπ 

ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Φνξέα OTE Academy, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Τπεχζπλν 

ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο  OTE Academy, ηνλ θν. 

Δπζηάζην Κάδε θαη ηελ θα. Αγγειηθή Μνπηάθε, σο κέινο ηεο νκάδαο  ρεδηαζκνχ θαη 

Τινπνίεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη έδεημαλ κεγάιε πξνζπκία θαη ζπλεηζέθεξαλ 

απιφρεξα ηε βνήζεηά ηνπο γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, παξά ην θφξην ηεο εξγαζίαο 

ηνπο. Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηελ Γηεπζχλσλ χκβνπιν ηεο 

OTE Academy, ηελ θα. Λίηζα Παλαγησηνπνχινπ, ε νπνία κε ελζάξξπλε λα αζρνιεζψ κε 

ην ζπγθεθξηκέλν Φνξέα, θαη κε παξέπεκςε ζηα αξκφδηα άηνκα πνπ ζα κνπ παξείραλ ηηο 

θαηάιιειεο γηα ην έξγν πιεξνθνξίεο. Υσξίο ηε βνήζεηά ηεο, ελδερνκέλσο ε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία λα κελ είρε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 

    

                                                                                                            Πνιπμέλε Μαθξή, 

                                                                                      Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 2009 
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                                                   Πεξίιεςε 

 

Μέζα ζηα πιαίζηα ξαγδαίσλ ηερλνινγηθά εμειίμεσλ θαη ησλ δηαξθψο αλαλενκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ, νη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

επηβηψζνπλ ζε κηα άθξσο αληαγσληζηηθή αγνξά, ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα πηνζεηήζνπλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Ζ 

πξνηεηλφκελε νδφο, ε νπνία θαζίζηαηαη ηθαλή λα νδεγήζεη ζηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα, είλαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηνπο. Δπνκέλσο, ε Δλδνεπηρεηξεζηαθή Καηάξηηζε είλαη απηή πνπ ηίζεηαη ζην θέληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαιείηαη λα θαιχςεη ην νπνηνδήπνηε θελφ έρεη αλαθχςεη, σο 

απφξξνηα ησλ επηθξαηνχλησλ ζπλζεθψλ, ελψ παξάιιεια επηζηξαηεχεηαη κε ζθνπφ λα 

εθνδηάζεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην δπλακηθφ ηνπο κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζα 

κπνξέζνπλ λα ηηο ζέζνπλ θαη πάιη ζην πξνζθήλην ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. 

Χζηφζν, απηφ πνπ παξαηεξείηαη έληνλα ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο είλαη νηη ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ έρεη αλαπηπρζεί, θπξίσο ζε νηη αθνξά ηνπο δχν άμνλεο ηεο 

εξγαζίαο, δειαδή ηελ αλάιπζε αλαγθψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε, είλαη αξθεηά εθηελέο, 

παξάιιεια φκσο, θαληάδεη λα είλαη αζχλδεην κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή ηαθηηθή. Ζ πξνβιεκαηηθή απηή, άιισζηε, δηαθαίλεηαη 

θαη απφ ηελ έξεπλα πνπ έγηλε ζην Φνξέα ηεο  OTE Academy, φπνπ θαη ην δεηνχκελν πνπ 

πξνθχπηεη ηειηθά, είλαη κε πνηφ ηξφπν ζα κπνξέζεη λα εμηζσζεί ε ζεσξία κε ηελ πξάμε. 

ε νηη αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ 

Δλδνεπηρεηξεζηαθήο Καηάξηηζεο πνπ δηεμάγεη ν Φνξέαο, θαη φπσο ελδεηθηηθά πξνθχπηεη 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε έλα απφ απηά, θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφο. Γηα ηελ 

αθξίβεηα, βαζηθφ θξηηήξην δηαθνξνπνίεζεο ησλ απφςεσλ γηα ην πξφγξακκα, απνηειεί ν 

ιφγνο ζπκκεηνρήο, κε ηα άηνκα πνπ ζηφρεπαλ ζηελ θάιπςε επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ 

θαη ζηελ απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ λα εθθξάδνπλ ηθαλνπνίεζε γηα έλα 

πξφγξακκα αξθεηά ζηνρεπκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπο, ελψ αληίζεηα, ηα άηνκα πνπ 

απνζθνπνχζαλ ζηελ ηθαλνπνίεζε γεληθφηεξσλ ελδηαθεξφλησλ λα θαίλνληαη πην απζηεξά 

θαη ελδερνκέλσο λα θηλεηνπνηνχληαη απφ ηηο πεξαηηέξσ δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο δίλεη ην 

πξφγξακκα. 
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1.Δηζαγσγή 

1.1. Αλαγθαηόηεηα θαη ζηόρνο  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνηθίιεο αιιαγέο ηφζν ζε θνηλσληθφ, 

πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ, γεγνλφο 

πνπ έρεη επηδξάζεη θαηαιπηηθά ζηελ δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ 

παγθνζκίσο. πγθεθξηκέλα, νη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε ζηξνθή πξνο λέα 

αληηθείκελα απαζρφιεζεο θαη ε ζχλδεζε απηψλ κε ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα, θαη  κε ηελ  

αγνξά εξγαζίαο εηδηθφηεξα, ζπλζέηνπλ έλα θαηλνχξην πιαίζην αλαθνξάο γηα ηελ 

παγθφζκηα ζθελή. 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ, κηα κεηαζηξνθή ζηηο ζεσξήζεηο ησλ εζλψλ- θξαηψλ αλαθνξηθά κε 

ηα ηεθηαηλφκελα, θαη εηζάγνληαη λένη φξνη, νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε, θαη παξάιιεια ζέηνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή ζε δηαθνξεηηθνχο άμνλεο. Ζ 

θνηλσληθή ηζφηεηα θαη ε επεκεξία,  ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε απαζρνιεζηκφηεηα, ε 

θηλεηηθφηεηα θαη ε επειημία απνηεινχλ  κεξηθνχο απφ ηνπο εθπεθξαζκέλνπο ζηφρνπο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ απηή ηελ λέα επνρή. Δλψ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο πηνζεηνχληαη φξνη, 

φπσο απηφο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, θαζψο θαη ησλ ελλνηψλ πνπ εκπεξηθιείεη απηφο φπσο 

είλαη ε πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε, ε Δπαλαιακβαλφκελε  θαη ε Καηάξηηζε (ηπεηάλνπ, 

2004), νη νπνίνη, απηφ πνπ πξεζβεχνπλ νπζηαζηηθά, είλαη φηη θάζε πνιίηεο πξέπεη λα έρεη 

πξφζβαζε ζηελ γλψζε, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, θχινπ, εζληθφηεηαο θαη θνηλσληθν-

νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε «κάζεζε» πξνζεγγίδεηαη πιένλ απφ 

εληειψο δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία θαη πην ζπγθεθξηκέλα, απνηειεί έλα γεγνλφο, πνπ 

ζπληειείηαη απφ ηε γέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη δηαξθεί έσο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. Γελ 

είλαη απαξαίηεην λα ζηακαηήζεη ζηα δηακνξθσηηθά ηνπ ρξφληα θαη νχηε θαζνξίδεηαη εμ΄ 

νινθιήξνπ απφ απηά (Jarvis, 2003). 

ην ζεκείν απηφ εχινγν είλαη ην εξψηεκα πσο αθξηβψο αληαπνθξίλεηαη ε αγνξά ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εμειίμεηο. Λέμεηο θιεηδηά, νη νπνίεο επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ φισλ, 

είλαη ε αλάπηπμε θαη ε επεκέξηα, ελψ σο απάληεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξφθιεζε, 

επηζηξαηεχεηαη  ε εθπαίδεπζε, πξνζδίδνληαο έηζη, έκθαζε ζηελ επέλδπζε ζηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ζηελ δπλακηθή πνπ θαηαιακβάλνπλ απηνί ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, ηνλίδεηαη ε ζεκαζία πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο 

αληίζηνηρεο δηεξγαζίεο, κηαο θαη νπζηαζηηθά, δηακέζνπ απηψλ, επηηπγράλεηαη λα 
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απνηππσζεί ε ζνβαξφηεηα θαη ε ππεπζπλφηεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδεηαη ε φιε 

θαηάζηαζε. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη απνηειεί ζεκαληηθφ γλψκνλα, ν νπνίνο 

πξνζδηνξίδεη ην βαζκφ πξνζαξκνγήο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ζηα λέα δεδνκέλα. 

Ζ αιήζεηα είλαη νηη έρεη αλαπηπρζεί δηεζλψο έλα αξθεηά εθηελέο ζεσξεηηθφ πιαίζην, ην 

νπνίν πεξηγξάθεη θαη αλαιχεη ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κεζα ζηηο επηρεηξήζεηο, σζηφζν φπσο πξνέθπςε κέζα απφ ηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία, είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλνο ν αξηζκφο ησλ εξεπλψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. 

Μέρξη ζηηγκήο πξνθχπηεη νηη ην ελδηαθέξνλ πεξηζηξέθεηαη θπξίσο ζε νηη αθνξά ηελ  

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε ηα Κέληξα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, λα πξσηνζηαηνχλ ησλ εξεπλψλ. Αληίζεηα, ην κεγαιχηεξν 

θελφ παξαηεξείηαη ζηελ κειέηε εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ, νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη θαηά θχξην ιφγν, ζε 

επηρεηξήζεηο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζρεηηθή έιιεηςε γλψζεσλ ζε νηη αθνξά ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πηνζεηνχληαη, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα. 

Απηή αθξηβψο ε έιιεηςε απνηέιεζε θαη ην έλαπζκα γα ηε δηεθπαηξέσζε ηε παξνχζαο 

εξγαζίαο. Καηά ζπλέπεηα, απηφ ην νπνίν θηινδνμείηαη  λα επηηεπρζεί, είλαη ε 

ζθηαγξάθεζε φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, ηα νπνία πηνζεηνχληαη 

ζηα πεδία ηεο Αλάιπζεο Αλαγθψλ θαη ηεο Αμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ ηνλ ζρεδηαζκφ 

πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο Δλδνεπηρεηξεζηαθήο Καηάξηηζεο. Κη απηφ δηφηη ηα 

ζπγθεθξηκέλα πεδία, έρνπλ απνηηκεζεί επίζεο ειάρηζηα, ζε νηη αθνξά ηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία, θαη επνκέλσο ρξίδεηαη κείδσλνο ζεκαζίαο λα εμεξεπλεζνχλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζεσξεηηθά πιαίζηα θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηίζεληαη ζε εθαξκνγή απφ 

ηνπο αληίζηνηρνπο δηαπηζηεπκέλνπο Φνξείο, φπσο είλαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

απηφο ηεο  OTE Academy. 

 

1.2 Γνκή ηεο εξγαζίαο  

Πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηεί κηα νινθιεξσκελε εηθφλα ζηνλ αλαγλψζηε, ζε νηη αθνξά 

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεγέο ηεο ειιεληθήο θαη ηεο μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο, νη νπνίεο 

απνηππψλνπλ ην πιήζνο ησλ ζέζεσλ θαη ησλ απφςεσλ, ην νπνίν έρεη παξαηεζεί ζρεηηθά 
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κε ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ 

απφ άξζξα ζε ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, έξεπλεο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, έγγξαθα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, θαζψο θαη  έγθπξεο πεγέο απφ ην 

δηαδίθηπν.  

Αλαθνξηθά κε ην ηξφπν δφκεζεο ηεο εξγαζίαο, απηή εθηπιίζζεηαη ζε δπν δηαθνξεηηθά 

κέξε, ζην ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ αληίζηνηρα. ην πξψην κέξνο, επηηπγράλεηαη ε 

παξάζεζε ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα θεληξηθά πεδία, ηα νπνία δνκνχλ ηελ 

εξγαζία. Αξρηθά αλαιχεηαη ε Δλδνεπηρεηξεζηαθή Καηάξηηζε, ηί είλαη, πνηέο είλαη νη 

πξνυπνζέζεηο χπαξμήο ηεο θαη πνηά ζρήκαηα ιακβάλεη. ηε ζπλέρεηα, αλαπηχζζεηαη ε 

δηαινγηθή γχξσ απφ ηελ αλάιπζε αλαγθψλ, ηηο κεζφδνπο, ηηο ηερληθέο θαη ηα  εξγαιεία 

πνπ πηνζεηνχληαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηεο. Ο επφκελνο θεληξηθφο άμνλαο πνπ 

αλαιχεηαη είλαη απηφο ηεο αμηνιφγεζεο, φπνπ ζηελ νπζία παξαηίζεληαη φια εθείλα ηα 

ζηνηρεία, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν, θαη γηα ηελ αθξίβεηα νη 

πξνζεγγίζεηο, νη ηχπνη, ηα κνληέια, θαζψο θαη νη κέζνδνη θαη ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε. Αλακθηζβήηεηα ζεκαληηθά θξίλνληαη θαη ηα 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ Φνξέα ζηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε έξεπλα. Καηά ζπλέπεηα, ζην 

ηειεπηαίν κέξνο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ  απνθαιχπηεηαη ν θνξέαο πνπ νλνκάδεηαη 

OTE Academy, θαη ζπγθεθξηκέλα δίλνληαη ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ηελ ηαπηφηεηα θαη 

ην έξγν ηνπ, ηηο δνκέο ηηο νπνίεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, θαζψο θαη ηα αληηθείκελα ζηα 

νπνία εθηείλεηαη. 

Αλαθνξηθά κε ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, κπνξνχκε λα πνχκε νηη απνηειείηαη 

απφ δπν επηκέξνπο έξεπλεο. ηε κελ πξψηε, ε νπνία είλαη θαη πνηνηηθή, απηφ πνπ 

επηδηψθεηαη είλαη ε απνηχπσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πνπ πηνζεηεί ν 

Φνξέαο ζηνπο ηνκείο ηεο Αλάιπζεο Αλαγθψλ θαη ηεο Αμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ ην 

ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη λα βξεζεί ν βαζκφο ζχδεπμεο 

κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κε ηελ δεχηεξε έξεπλα, ε νπνία είλαη 

θαη πνζνηηθή, ζθνπφο είλαη λα βξεζεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έλα 

πξφγξακκα Δλδνεπηρεηξεζηαθήο Καηάξηηζεο, ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί θαη δηεμαρζεί απφ 

ηνλ  Φνξέα. Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έρεη γίλεη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ν 

αλαγλψζηεο λα κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπνπλ απφ θάζε 

έξεπλα, ζε ζπζρέηηζε κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ην νπνίν έρεη πξνεγεζεί, ελψ 

παξαηίζεληαη θαη εξκελεπηηθά ζρφιηα, ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ  πεξαηηέξσ εμήγεζε ησλ 
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απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ησλ πηζαλψλ  αηηηψλ πνπ ζπλέβαιαλ θαη δηθαηνινγνχλ ηελ 

χπαξμή ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, νηη ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ηνπ 

παξαξηήκαηνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά εξγαιεία, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα, θαζψο θαη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζεσξίεο 

αλαγθψλ, γηα φπνηνλ ζειήζεη λα αλαηξέμεη ζε απηέο,  κηαο θαη δελ απνηεινχλ ην άκεζν 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο Αλάιπζεο Αλαγθψλ. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη, άιισζηε 

απφ ην νηη δε δχλαηαη λα πξνθχςνπλ ζηνηρεία  απφ ην εξεπλεηηθφ κέξνο πνπ λα ηηο 

αθνξνχλ, φρη ηνπιάρηζηνλ κέζα απφ ηηο κεζφδνπο θαη απ΄ηα εξγαιεία ηα νπνία έρνπλ 

επηιερζεί γηα ηελ απνπεξάησο ηεο εξγαζηαο, θαζψο θαη απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο. 

 

Α.Θεσξεηηθό Μέξνο  

 

2. Απνζαθήληζε ησλ όξσλ (Γηα Βίνπ Μάζεζε, πλερηδόκελε 

εθπαίδεπζε, Δπαγγεικαηηθή θαη Δλδνεπηρεηξεζηαθή 

Καηάξηηζε)                                                                          

Μέζα ζε έλα ζπλερέο, ην νπνίν αληαλαθιά ηελ πξνζπάζεηα γηα πξαγκάησζε κηαο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο, θαη ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο  ηερλνινγηθέο  

εμειίμεηο θαη αιιαγέο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, 

αλαπηχζζεηαη ν δηάινγνο ζρεηηθά κε ην ηη πξαγκαηηθά απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα κηα 

επηηπρεκέλε πνξεία πξνο ηελ «Κνηλσλία ηεο Γλψζεο» θαη ηίζεληαη νη βάζεηο 

πξνθεηκέλνπ απηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί. Ήδε απφ ην 1951 είρε θαηαζηεί ζαθέο, ζηελ ηφηε 

ΔΟΚ,  ε ζεκαζία ηεο πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ηφηε ζηφρσλ. Χζηφζν νη έλλνηεο απηέο επαλήιζαλ ζην πξνζθήλην φηαλ θιήζεθαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη λα δψζνπλ κηα απάληεζε ζην πξφβιεκα ηεο 

εθηεηακέλεο αλεξγίαο ζηηο αξρέο ηνπ ‟80 (Γεδνπζφπνπινο,ρ.ρ.). Ζ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη 

ζπλψλπκν ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ 

δίδεηαη βαξχηεηα ζηελ δηεχξπλζε ηεο πξφζβαζεο φισλ πξνο απηή (ηπεηάλνπ, 2004). 

Έλα απφ ηα νπζηαζηηθφηεξα βήκαηα γηα ηελ πξαγκάησζε απηήο ηεο «Ηδέαο» απνηέιεζε 

θαη ε ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη ην 1993, βάζεη ηεο νπνίαο γίλεηαη κηα 
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αλακφξθσζε ησλ δνκψλ θαη ελεξγεηψλ ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, απνζθνπψληαο 

ζηελ πξνζαξκνγή ζηηο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο.  ηα ίδηα πιαίζηα 

θπκάλζεθε θαη ε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (1997) κε ηελ δηαθνξά φηη πιένλ 

αλαπηχζζεηαη κηα ζπληνληζκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ απαζρφιεζε θαη πξνάγεηαη ην 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο φισλ ζηε Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε (ηπεηάλνπ, 2004). Χζηφζν, 

νξφζεκν ζηελ δηαδηθαζία απηή απνηειεί ε χλνδνο Κνξπθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ Ληζζαβφλα ην 2000, φπνπ θπξηαξρεί ε έλλνηα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ε αλάγθε 

ζχγθιηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Δπξψπεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζεί 

ε Κνηλσλία ηεο Γλψζεο (ηπεηάλνπ, 2005). Γηα ηελ αθξίβεηα σο Γηα Βίνπ Μάζεζε 

νξίζηεθε «θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία αλαιακβάλεηαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ηεο δσήο , κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ, ζην πιαίζην κηαο 

πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο νπηηθήο, θαη κηαο πξννπηηθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απαζρφιεζε», ελψ αξρίδεη θαη μεθαζαξίδεη ην ηνπίν αλαθνξηθά κε ηηο έλλνηεο – φξνπο 

πνπ απηή εκπεξηθιείεη, φπσο είλαη απηή ηεο πλερηδφκελεο  Δθπαίδεπζεο θαη ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο  Καηάξηηζεο (Δπξσπατθφ πκβνχιην, 2000).  

Δηδηθφηεξα, κε ηνλ φξν πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε νξίδεηαη νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε, θαη αλαθέξεηαη ηφζν 

ζηελ επαγγεικαηηθή, φζν θαη ζηελ κε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

σο Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε νξίδεηαη ε νξγαλσκέλε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, θη φρη απαξαίηεηα ηελ αξρηθή, κε 

«ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα, ηελ ζπληήξεζε, ηελ αλαλέσζε, ηελ αλαβάζκηζε ή θαη ηελ 

αλακφξθσζε εθείλσλ ησλ γλψζεσλ , ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ζην άηνκν 

λα αληαπνθξηζεί επαξθψο ζηηο απαηηήζεηο ηθαλνπνηεηηθήο άζθεζεο ελφο επαγγέικαηνο ή 

εξγαζίαο»( CEDEFOP, 1996). Αμίδεη λα ζεκεησζεί, νηη ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ δηαιφγνπ 

θαη κε ηελ ηαπηφρξνλε εηζξνή ησλ ηερλνινγηψλ ζην θνκκάηη ηεο παξαγσγήο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ, εδξαηψλεηαη θαη ε έλλνηα ηεο ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο, ε νπνία 

απνηειεί κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο, κε ζθνπφ λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξνθιήζεηο πνπ 

ζέηεη ε λέα επνρή ζηνλ επηρεηξεζηαθφ θφζκν (Καλειιφπνπινο, 1990). 

πγθεθξηκέλα, κε ηνλ φξν «Δλδνεπηρεηξεζηαθή» λνείηαη «ε θαηάξηηζε πνπ ζπληειείηαη 

ζηα εξγαζηαθά πιαίζηα κηαο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ γηα ην πξνζσπηθφ ηεο» 

( Κσηζίθεο, 2000). Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έλαλ  εξγνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ( Υπηήξεο, 2001), ελψ σο απψηεξν ζηφρν έρεη ηελ 



 13 

βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο-νξγαληζκνχ πνπ ηελ δηεμάγεη (Υαιάο, 

1992). 

Αθνχ παξαηέζεθαλ νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ πιαηζηψλνπλ ην πεδίν πνπ απνθαιείηαη «Γηα 

Βίνπ Μάζεζε», ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη εθηελέζηεξα ε Δλδνεπηρεηξεζηαθή Δθπαίδεπζε 

θαη Καηάξηηζε, κηαο θαη απνηειεί ηελ θεληξηθή ηδέα γχξσ απφ ηελ νπνία δνκείηαη θαη 

εθηπιίζζεηαη ε παξνχζα εξγαζία. 

 

3. Δλδνεπηρεηξεζηαθή Δθπαίδεπζε & Καηάξηηζε 

 

3.1 Οξηζκφο θαη αηηίεο εκθάληζεο ηεο Δλδνεπηρεηξεζηαθήο Δθπαίδεπζεο & 

Καηάξηηζεο 

 πσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ε ελδνεπηρεηξεζηαθή θαηάξηηζε απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ κέξνο  ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ γεληθή παξαδνρή ησλ εηδηθψλ πνπ ηελ κειεηνχλ, ελψ θνηλφ ηφπν 

απνηειεί θαη ν ζθνπφο χπαξμήο ηεο, πνπ δελ είλαη άιινο «απφ ηελ επέλδπζε ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο» (Καλειιφπνπινο, 1990). Ο  

νξηζκφο απηφο είλαη απφξξνηα ησλ γεληθφηεξσλ  αιιαγψλ πνπ επήιζαλ ζην πεξηβάιινλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηηο ξαγδαίεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηε δεκηνπξγία απαηηήζεσλ γηα λέεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο, φζν θαη κε ηελ κεηαζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ 

ππεξέρνπλ πνηνηηθά απφ ηα πξφηεξα, θαη θπζηθά θαινχληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ λέεο 

αλάγθεο. Δίλαη θπζηθφ, νηη νη αιιαγέο απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο επεξξεάδνπλ ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο, αλάζεζεο θαη δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο, θαζψο απαηηείηαη ε πηνζέηεζε λέσλ 

θαη επαλαπξνζδηνξηζκέλσλ νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ ζηηο επηρεηξήζεηο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά θαζήθνληα θαη ιεηηνπξγίεο. ην ζεκείν απηφ, δε ζα 

κπνξνχζε λα παξαιεθζεί θαη ην ππάξρσλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν κέλνληαο 

ακεηάβιεην ζηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, δεκηνπξγεί έλα ηεξάζηην θελφ ζηηο γλψζεηο πνπ 

κεηαβηβάδνληαη θαη ζε απηέο πνπ είλαη πξαγκαηηθά απαξαίηεηεο γηα ηελ  πξνζαξκνγή 

ζηηο λέεο ζπλζήθεο ( Υπηήξεο, 2001). Καζίζηαηαη ινηπφλ, ζαθέο νηη ε εθπαίδεπζε εληφο 
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ησλ επηρεηξήζεσλ αληηπξνζσπεχεη ηελ απάληεζε ησλ κειψλ ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, 

ζηελ αλχπαξθηε επειημία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη, ε πνιπεπίπεδε ιεηηνπξγία ηεο  ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο 

θη εθπαίδεπζεο, ζα κπνξνχζε, άιισζηε, λα δηαθαλεί θαη απφ ηελ πνηθηιία ησλ φξσλ πνπ 

εκπεξηθιείνληαη ζε απηή, φπσο είλαη απηφο ηεο εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο θαη ηεο 

αλάπηπμεο. (Υαιάο, 1992, Υπηήξεο, 2001, Εεπγαξίδεο & ηακαηηάδεο, 1997, 

Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2002 &  Prior, 2000). Δπνκέλσο, φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε λνείηαη ε πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ελφο εξγαδφκελνπ ή 

λενπξνζιεθζέληα ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζεη επηπιένλ  γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα θέξεη εηο πέξαο ην εθάζηνηε αληηθείκελν 

εξγαζίαο, ζεκεηψλνληαο παξάιιεια ηελ κέγηζηε απφδνζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν φξνο 

«αλάπηπμε» είλαη πην γεληθφο, σζηφζν απνζθνπεί ζηελ κεηάδνζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο 

επηρείξεζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο, θαζψο θαη ηνπο πηζαλνχο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ 

κπνξεί λα ιάβεη απηή, ψληαο θνκκάηη ηνπ «κσζατθνχ» ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, ην νπνίν δε δχλαηαη λα παξακείλεη αλεπεξξέαζην απφ ηηο νπνηεζδήπνηε 

εμειίμεηο. Με άιια ιφγηα, ε αλάπηπμε ζηνρεχεη ζηελ πνηνηηθή θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ 

θαη ηθαλνηήησλ ησλ κειψλ κηαο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αθνινπζήζνπλ  ην εθάζηνηε «πλεχκα αιιαγήο» πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη (Υαιάο, 1992). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, νηη έρεη παξαηεζεί έλαο επηπιένλ φξνο απφ ηνλ Υαζάπε (1994), 

απηφο ηεο επηκφξθσζεο, φπνπ νπζηαζηηθά ππνζηεξίδεη νηη απνηειεί κηα έλλνηα, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά, γηα λα πεξηγξάςεη ηελ εθπαίδεπζε πνπ ζπληειείηαη, 

εθ‟φζνλ ν εθπαηδεπφκελνο έρεη ήδε παξαθνινπζήζεη θαη νινθιεξψζεη έλαλ θχθιν 

θαηάξηηζεο. 

 

3.2 Πξνυπνζέζεηο θαη παξάγνληεο πνπ επεξξεάδνπλ ηελ Δλδνεπηρεηξεζηαθή 

Δθπαίδεπζε & Καηάξηηζε 

Ζ ηδέα ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ , φπσο είλαη 

αλακελφκελν, απαηηεί θαη ηελ χπαξμε θάπνησλ πξνυπνζέζεσλ, πξνθεηκέλνπ ηελ 

«ζσζηή» δηεμαγσγή απηήο. Έηζη, ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ, κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη θαη 

ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε, κε ζθνπφ ηελ αληίιεςε φισλ εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ 
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επηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηηο κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη (Υαιάο, 1992). εκαληηθφ 

ζηνηρείν επίζεο, απνηειεί ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ γα θάζε αληηθείκελν 

εξγαζίαο, έηζη ψζηε θαη λα κπνξεί λα ειέγρεηαη αλ ε εξγαζία απνπεξαηψλεηαη 

απνηειεζκαηηθά, αιιά θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν, αλ έρεη ππάξμεη βειηίσζε ζηελ 

απφδνζή ηνπ (Υαιάο, 1992).  Σειεπηαίν, αιιά κε εμαηξεηαίν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη ν βαζκφο εηνηκφηεηαο θαη ε ζεηηθή πξνδηάζεζε πνπ επηδεηθλχνπλ νη 

εξγαδφκελνη, απέλαληη ζηηο φπνηεο αιιαγέο κπνξεί λα πξνθχςνπλ, θαη ζηελ πξνζαξκνγή 

ηνπο ζε απηέο (Καλειιφπνπινο, 1990, Υαιάο, 1992). Αμίδεη λα ζεκεησζεί, νηη 

παξάγνληεο  πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε κεηαβνιέο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ζηα 

εξγαζηαθά αληηθείκελα, αθνξνχλ ηφζν ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο 

ζηα δηάθνξα επαγγέικαηα, είηε απηφ ζρεηίδεηαη κε δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο  είηε κε 

θνηλσληθέο αλάγθεο, φζν θαη ελδερφκελεο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζην 

ζεζκηθφ ηεο πιαίζην,νη νπνίεο ζα επηηάζζνπλ λέεο λνκηθέο απαηηήζεηο πνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπο, ζα επηβάιινπλ θαηλνχξηεο κεζφδνπο εξγαζίαο (Shuhmann, Fischer & Bruggemann, 

2006 ).  

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη φια ηα πηζαλά ζρήκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ε 

ελδνεπηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε, θαη αλαπηχζζνληαη νη δηαθνξεηηθνί πξνβιεκαηηζκνί πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν απφ ηνπο  εξεπλεηέο ηνπ πεδίνπ απηνχ.  

 

3.3 ρήκαηα θαη Μέζνδνη  Δλδνεπηρεηξεζηαθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο 

 Ζ αιήζεηα είλαη νηη έρεη δηαηππσζεί κηα πιεζψξα απφςεσλ, ζρεηηθά κε ηνλ δηάθξηζε 

πνπ ζα έπξεπε λα ιακβάλεη ε ελδνεπηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε. ηελ νπζία, δελ πξφθεηηαη 

γηα αληηηηζέκελεο απφςεηο, κηαο θαη νη δηαρσξηζκνί απηνί έγθεηληαη ζε δηαθνξεηηθά 

θξηηήξηα, θαη θαηά ζπλέπεηα πξνζεγγίδεηαη ην ζέκα θάζε θνξά θη απφ δηαθνξεηηθή 

νπηηθή γσλία. Κνηλφο παξνλνκαζηήο φισλ ησλ πξνζεγγίζεσλ είλαη ν δηαρσξηζκφο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη, ζε επίπεδν νξγάλσζεο, αλαθνξηθά  κε ην πνπ δηεμάγεηαη ε 

εθπαίδεπζε (Καλειιφπνπινο, 1990, εξδάξεο, 2008, Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 

2002, Εεπγαξίδεο & ηακαηηάδεο, 1997, Υπηήξεο, 2001). Δπνκέλσο, ζε πξψην επίπεδν  

δηαρσξηζκνχ γίλεηαη ιφγνο γηα : 

 Εθπαίδεσζε ζηο τώρο εργαζίας (on the job training). Με ηνλ φξν απηφ 

εθθξάδεηαη ην ζρήκα εθείλν, φπνπ ν επηκνξθνχκελνο εθπαηδεχεηαη ζην 
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αληηθείκελν εξγαζίαο  κε «άκεζε θαζνδήγεζε απφ ηνλ εξγνδεγφ, νκαδάξρε ή 

επφπηε πνπ ζπλήζσο έρεη εθπαηδεπηεί γηα ην ζθνπφ απηφ» ( Κσηζίθεο, 2000).  

Πξφθεηηαη γηα πνιχ δεκνθηιέο ζρήκα κηαο θαη παξνπζηάδεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα, θπξίσο ζε νηη αθνξά ηελ απφδνζε ησλ εξγαδφκελσλ, κηαο θαη 

απηνί είλαη ζε ζέζε λα κάζνπλ γξεγνξφηεξα ην αληηθείκελν ψληαο ήδε ζηελ 

παξαγσγή ηνπ, ελψ επίζεο ε ρξήζε ηεο σθειεί θαη νηθνλνκηθά ηελ επηρείξεζε. 

   Εθπαίδεσζε εθηός τώροσ εργαζίας (off the job training). Αληηζέησο, ην 

ζρήκα απηφ αθνξά φιεο εθείλεο ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 

ιακβάλνπλ ρψξα  εθηφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο 

αίζνπζεο, εληφο ηεο επηρείξεζεο, ή αθφκα θη εθηφο ηνπ ρψξνπ απηήο (Υπηήξεο, 

2001). ηελ πεξίπησζε απηή, νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εκβαζχλνπλ ζην αληηθείκελν εξγαζίαο, καθξπά απφ ηηο νπνηεζδήπνηε πηέζεηο 

ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, αιιειεπηδξψληαο παξάιιεια, κε άιινπο 

εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν κε απηνχο  

 

Σν δεχηεξν ζεκείν δηάθξηζεο ησλ ζρεκάησλ ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο έρεη λα 

θάλεη κε ηελ θύζε ηεο εθπαίδεπζεο, θαη εηδηθφηεξα ηα πιαίζηα επηζεκφηεηαο πνπ 

πηνζεηεί  (Zhao, 2005, Ehrenberg & Smith, 2003). Δπνκέλσο έρνπκε : 

 Επίζεκε Εθπαίδεσζε (Formal Training). Πεξηγξάθεη ηελ νπνηαδήπνηε 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλε θαη πνιχ θαιά 

ζρεδηαζκέλε, θαη ε νπνία είηε απαηηεί ηελ χπαξμε ελφο επηβιέπνληα, είηε παίξλεη 

ηελ κνξθή επίζεκσλ ζεκηλαξίσλ, δηαιέμεσλ θαη νχησ θαζεμήο (NDP/CSF 

Evaluation Unit, 2005) 

 Αλεπίζεκε Εθπαίδεσζε (Informal Training). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, απηνχ ηνπ 

είδνπο ε εθπαίδεπζε απνηειεί ηελ πην απιή κνξθή απφθηεζεο γλψζεσλ, κηαο θαη 

δηεμάγεηαη θαηά ηελ εξγαζία θαη ζπληειείηαη κέζσ απηήο.  Απηφ εχθνια γίλεηαη 

αληηιεπηφ, κηαο θαη νπνηαδήπνηε εκπεηξία πνπ πξνθχπηεη θαζεκεξηλά ζηελ 

εξγαζία, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πξφζθηεζε  γλψζεο (Παπαιεμαλδξή & 

Μπνπξαληάο, 2002). 



 17 

Σέινο, ην ηξίην ζεκείν δηαρσξηζκνχ ηεο ελδνεπηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο ζρεηίδεηαη  κε 

ηελ ίδηα ηελ γλώζε, θαζψο θαη κε ηηο εθαξκνγέο ηεο (Barrett & O‟Connell, 2001, 

NDP/CSF Evaluation Unit, 2005). Δπνκέλσο, γίλεηαη ιφγνο γηα : 

 Εηδηθή Εθπαίδεσζε (Specific Training). Ο φξνο απηφο παξαπέκπεη ζηελ 

εθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ, φπνπ νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απνθνκίδνληαη 

δελ είλαη δπλαηφλ λα «κεηαθεξζνχλ» ζε άιια εξγαζηαθά αληηθείκελα, πέξαλ 

απηψλ ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. 

 Γεληθή Εθπαίδεσζε (General Training). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην είδνο απηήο 

ηεο εθπαίδεπζεο πξεζβεχεη νηη νπνηαδήπνηε γλψζε απνθηεζεί ζηα πιαίζηα απηήο, 

δελ θαιχπηεη  κφλν ηηο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα έρεη ν εξγαδφκελνο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο ,ή θαη αθφκα ζηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, αιιά 

αληίζεηα, έρεη ηε δπλαηφηεηα ε γλψζε απηή, λα εθαξκνζηεί ζε πεξαηηέξσ πεδία 

εξγαζίαο. 

  

ηα πιαίζηα ησλ αξρηθψλ απηψλ ζρεκάησλ, αλαπηχζζνληαη κηα ζεηξά απφ κέζνδνη 

ελδνεπηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο, ησλ νπνίσλ ν δηαρσξηζκφο ζε θαηεγνξίεο πξνθχπηεη 

βάζε, θπξίσο, δπν θξηηεξίσλ. πγθεθξηκέλα, νη κέζνδνη απηέο ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε 

ην πνηνη ιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε, ιφγνπ ράξε εξγαηνυπάιιεινη ή αλψηεξα ζηειέρε 

(Εεπγαξίδεο & ηακαηηάδεο, 1997, Υπηήξεο, 2001), θαζψο θαη ζε πνηά ρξνληθή θάζε 

δηεμάγεηαη απηή, πξηλ ηελ έληαμε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε ή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εξγαζίαο ( Καλειιφπνπινο & Παπαιεμαλδξή, 1990 & Κσηζίθεο, 2000). 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί, νηη νη θαηεγνξηνπνηήζεηο απηέο ησλ κεζφδσλ δελ είλαη δηακεηξηθά 

αληίζεηεο. Γηα ηελ αθξίβεηα πηνζεηνχληαη νη ίδηεο αθξηβψο κέζνδνη, κε ηελ κφλε δηαθνξά 

νηη  ηαμηλνκνχληαη δηαθνξεηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ, ζεσξνχκε θαιφ λα παξαζέζνπκε θάζε 

κέζνδν ελδνεπηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο μερσξηζηά, έηζη ψζηε λα έρνπκε κηα μεθάζαξε 

εηθφλα, γηα ην ηη αθνξά ε θάζεκηα, αλεμάξηεηα απφ νπνηνδήπνηε θξηηήξην πξνζέγγηζεο. 

α) ε καζεηεία αληηπξνζσπεχεη ηελ ζπλδπαζκέλε κάζεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε ζρνιηθψλ καζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, θαη 

ηελ πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγή ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Κσηζίθεο, 2000). Σν εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηεμάγεηαη απηή, ραξαθηεξίδεηαη σο ειεγρφκελν θαη 

ζπγθεθξηκέλν, ελψ ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη είλαη πνιχ κεγάιεο δηάξθεηαο  
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(Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2002).Οη απνδνρέο πνπ ιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη 

είλαη κεησκέλεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε πνιχ εμεηδηθεπκέλα επαγγέικαηα, 

φπσο είλαη ε ειεθηξνινγία, κεραλνινγία θαη νχησ θαζεμήο (Υπηήξεο, 2001). Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί, νηη ππεχζπλνο επίβιεςεο πξνγξακκάησλ καζεηείαο ζηελ Διιάδα είλαη 

ν ΟΑΔΓ (Καλειιφπνπινο, 1990). 

β) ε προθαηαρθηηθή εθπαίδεσζε(vestibule training) έρεη λα θάλεη κε ην είδνο ηεο 

εθπαίδεπζεο ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε ππνςήθηνπο ππάιιεινπο. Οπζηαζηηθά, 

πξφθεηηαη γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο πάλσ ζην αληηθείκελν εξγαζίαο, φρη απεπζείαο 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, αιιά ζε εηδηθέο αίζνπζεο εληφο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο 

πξνζνκνηάδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο (Εεπγαξίδεο & ηακαηηάδεο, 

1997). Ζ αιήζεηα είλαη νηη ζαλ κέζνδνο είλαη αξθεηά ρξήζηκε κηαο θαη θαζίζηαηαη 

αζθαιέζηεξε γηα ηελ επηρείξεζε, ιφγσ ηεο  δπλαηφηεηαο απνθπγήο ζθαικάησλ, ηα 

νπνία ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζα κεηαθξάδνληαλ ζε δεκηά. Απφ ηελ άιιε 

νκσο πιεπξά, θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε χπαξμε θαηάιιεια εμνπιηζκέλσλ 

ρψξσλ, πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ζεσξείηαη απαγνξεπηηθφ γηα ηηο κηθξφηεξεο 

επηρεηξήζεηο. 

γ) ο προζαλαηοιηζκός(orientation) αθνξά ηελ νκαιή θαη ζηαδηαθή πξνζαξκνγή 

ελφο λένπ ζηειέρνπο – ππαιιήινπ ζηελ επηρείξεζε. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ 

δηεμάγνληαη ζπλήζσο, εκεξήζηα πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο, ηα νπνία πιεξνθνξνχλ 

ηνλ ππνςήθην γηα ηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, ηνπο ζηφρνπο ηεο, ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο, ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαζψο θαη ηνπο «αλζξψπνπο 

θιεηδηά» γηα νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ ζπκβεί (Εεπγαξίδεο & ηακαηηάδεο, 1997). 

ζν πην ζαθήο θαζίζηαληαη  νη ζηφρνη απηήο, ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη  ε 

πξνζαξκνγή ηνπ θαη ε κεηέπεηηα απφδνζή ηνπ ζην εθάζηνηε αληηθείκελν (Υαιάο, 

1992). Αμίδεη λα ζεκεησζεί, νηη ε κέζνδνο απηή, παξ‟φιν πνπ δελ νδεγεί ζηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ, θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή κηαο θαη βνεζά ζηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ απφ κέξνπο ησλ εξγαδφκελσλ (Ehrenberg & Smith, 2003). 

  δ) ε θαζοδήγεζε( coaching) θαη ε θεδεκολία(mentoring) είλαη δπν ζπλαθήο φξνη. 

Ζ   δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο νηη ε κελ πξψηε αλαθέξεηαη ζε πεξηπηψζεηο , φπνπ 

ν παιαηφηεξνο θάηνρνο κηαο ζέζεο εξγαζίαο αλαιακβάλεη λα θαζνδεγήζεη ηνλ 

«δηάδνρφ»ηνπ. πλήζσο αλαπηχζζεηαη άηππα θαη βνεζά ηνλ εξγαδφκελν λα γλσξίδεη 

ηελ απφδνζή ηνπ, θαζψο θαη ηηο λέεο γλψζεηο- ηθαλφεηεο- δεμηφηεηεο  πνπ πξέπεη λα 
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απνθηήζεη (Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2002). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

θεδεκνλία αθνξά ηελ θαζνδήγεζε απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλα άηνκα, ηα νπνία φκσο 

ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα, ζηεξίδνπλ ηνλ πξνζηαηεπφκελφ ηνπο, παξέρνληάο ηνπ 

θαζνδήγεζε, φρη κφλν ζε ηερληθήο θχζεσο δεηήκαηα, αιιά θαη ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηελ γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή θαη δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Γη‟απηφ 

άιισζηε θαη ν φξνο θεδεκνλία πηνζεηείηαη θπξίσο, ζηελ εθπαίδεπζε αλψηεξσλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ( Prior, 2000). 

ε) ε ελαιιαγή ζέζεωλ εργαζίας (job rotation) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνθηήζεη ν 

εξγαδφκελνο κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ην πσο δηεμάγεηαη ε εξγαζία. Γηα λα επηηεπρζεί 

απηφ, ρξεηάδεηαη ν ππάιιεινο λα πεξάζεη απφ δηάθνξα εξγαζηαθά πφζηα, πξηλ 

θαηαιήμεη ηειηθά ζε απηφ πνπ ζα εδξαησζεί. Γλσξίδνληαο, θαη‟ απηνλ ηνλ ηξφπν πσο 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα, θαη ην θαηαλνεί θαιχηεξα αιιά θαη ηνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα αληαπεμέιζεη ζε νηηδήπνηε έθηαθην πξνθχςεη (Υπηήξεο, 2001). Σν 

κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο, σζηφζν, είλαη νηη απαηηεί ηνλ θαηάιιειν 

ζρεδηαζκφ, έηζη ψζηε ν εθπαηδεπφκελνο λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην απαξαίηεην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

( Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2002). 

ζη ) οη κειέηες περίπηωζες (case studies) έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εθπαίδεπζε 

εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο αλάιπζεο πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ. πλήζσο δηεμάγνληαη 

εθηφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη απνζθνπνχλ ζηελ «επίδεημε» κηαο κεζνδνινγίαο, ε 

νπνία θαηαθεξκαηίδεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε, έηζη ψζηε 

κέζσ ηεο απινπνίεζεο απηήο, λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ην 

ζπλζέηνπλ θαη πσο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο (Υπηήξεο, 2001). Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε απνηειεί ε χπαξμε ελφο έκπεηξνπ εθπαηδεπηή, πξνθεηκέλνπ λα 

επθεληξσζεί ε αλάιπζε ζηα ζσζηά ζεκεία, γηα ηα νπνία θαη δεκηνπξγήζεθε ε 

κειέηε πεξίπησζεο ( Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2002). Βέβαηα, ε κέζνδνο απηή 

ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ θίλδπλν λα ραξαθηεξηζηεί απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, σο 

άζρεηε κε ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα δξάζεη 

αλαζηαιηηθά ζε ζρέζε κε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

 δ) ηα επητεηρεζηαθά παίγληα (business games) απνηεινχλ κηα αξθεηά δηαδεδνκέλε 

κέζνδν εθπαίδεπζεο θπξίσο , δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. θνπφο ηνπο είλαη ε κεηάδνζε 

ηνπ πλεχκαηνο ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ, θαηά 
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ηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ (Εεπγαξίδεο & ηακαηηάδεο, 1997, Υπηήξεο, 

2001). Ζ δηαδηθαζία είλαη ζρεηηθά απιή, κηαο θαη ην κφλν πνπ απαηηείηαη είλαη κηα 

αίζνπζα κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, εμνπιηζκέλνπο κε εηδηθά πξνγξάκκαηα 

πξνζνκνίσζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

(Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2002). Σα ζηειέρε ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη 

απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ, ην πνηά ζηξαηεγηθή ζα αθνινπζήζνπλ, βάζεη ησλ 

δεδνκέλσλ θπζηθά πνπ ηνπο παξέρεη ην πξφγξακκα. Σν κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ 

είλαη νηη είλαη ζρεηηθά αθξηβφ ην πξφγξακκα, ελψ ζε πξαθηηθφ επίπεδν, πεξηνξίδεη 

ηηο επηινγέο ησλ ζηειερψλ κηαο θαη νη απαληήζεηο πξέπεη λα παξζνχλ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ιίζηεο πνπ παξέρεη ην πξφγξακκα. (Υπηήξεο, 2001). 

ε) ε εθπαίδεσζε εσαηζζεζίας (sensitivity training) αθνξά κηα κέζνδν εθπαίδεπζεο, 

ε νπνία αλαθέξεηαη θπξίσο ζε πςειφβαζκα ζηειέρε. Πξφθεηηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε 

φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα, πξνθεηκέλνπ ν εθάζηνηε 

εθπαηδεπφκελνο λα ζρεκαηίζεη ην πξνθίι ηνπ εγεηηθνχ- δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο. 

Δπνκέλσο, ηίζεληαη επί ηάπεηνο δεηήκαηα, φπσο απηφ ηεο θαηαλφεζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ, ηεο θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο, βειηίσζε ηεο απηνεηθφλαο 

ηνπο θαη ηέινο ηεο «ελζπλαίζζεζεο» (Εεπγαξίδεο & ηακαηηάδεο, 1997). Ζ αιήζεηα 

είλαη νηη ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη θνζηίδνπλ πνιχ αθξηβά, σζηφζν ην 

φθεινο πνπ απνθέξνπλ ζηελ επηρείξεζε καθξνπξφζεζκα αμίδεη ηνλ θφπν 

(Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2002, Υπηήξεο, 2001). 

ζ) ε επαλαθαηάρηηζε(re-training) πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

αληρλεχνληαη  ελδερφκελεο ειιείςεηο, αλαθνξηθά πάληα κε ην επίπεδν ησλ 

επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ, θαζψο επίζεο κπνξεί λα ιάβεη θαη ηε κνξθή κηαο 

ζπλερνχο ελεκέξσζεο, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ ηελ ηαχηηζε 

ησλ εξγαδoκέλσλ κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ηνπ επαγγέικαηνο (Καλειιφπνπινο, 

1990).  

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ, νηη ε αμία ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζπάζεηαο,έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο νηη πινπνηεί ηνπο εθάζηνηε επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο, κέζσ ηεο επέλδπζεο 

ζην πην ζεκαληηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο (Shuhmann, 

Fischer & Bruggemann, 2006 ). ηα πιαίζηα ινηπφλ απηήο ηεο δηαιεθηηθήο, παξαηίζεληαη 

ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ θέξεη ε «επέλδπζε» απηή. 
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3.4 Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα Δλδνεπηρεηξεζηαθήο Δθπαίδεπζεο 

& Καηάξηηζεο 

Πέξαλ ηνχηνπ, ε εθαξκνγή ηεο ελδνεπηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ζπλνδεχεηαηη απφ ελα πιήζνο πιενλεθηεκάησλ, ηα νπνία σθεινχλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ 

αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο, ζε ζπλζήθεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε θιίκα 

έληνλνπ αληαγσληζκνχ θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. Δπνκέλσο, ηα θπξηφηεξα 

πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη είλαη ηα εμήο (Υαιάο, 1992, Παπαιεμαλδξή & 

Μπνπξαληάο, 2002 & Καλειιφπνπινο, 1990) : 

1) Μεηψλεη ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη έλαο εξγαδφκελνο γηα λα απνθηήζεη ηηο 

απαηηνχκελεο γλψζεηο, θαη θαηά ζπλέπεηα  κεηψλεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ ην θφζηνο πνπ 

πξνθχπηεη κέρξη λα κάζεη ν εθπαηδεπφκελνο ηελ εξγαζία  

2) Γηαζθαιίδεη νηη νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο γηα θέξνπλ εηο 

πέξαο απνηειεζκαηηθά ην αληηθείκελν εξγαζίαο  

3) Γηαζθαιίδεη νηη ε εξγαζία δηεμάγεηαη βάζεη ησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο 

4) Βνεζά ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ππαιιήισλ πξνθεηκέλνπ ηελ αλάιεςε πεξαηηέξσ 

επζπλψλ 

5) Αλαπηχζζεη εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο, είηε ηερληθέο είηε δηνηθεηηθέο  

6) Μεηψλεη ηα ζθάικαηα θαη ηηο δεκηέο  

7) πληειεί ζηε κείσζε αηπρεκάησλ θαηά ηελ εξγαζία 

8) πκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε κεησκέλε 

επίβιεςε  

9) πληειεί ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη ζηελ ηαπηφρξνλε 

κείσζε ηεο απψιεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

10) πληειεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ πλεχκαηνο νκαδηθφηεηαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

κειψλ 

11) Παξέρεη ηε ζρεηηθή εκπεηξία πνπ ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε απφδνζε 

εξγαζίαο  

12) Δλψ ηέινο, ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ, ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο πεηζαξρίαο θαη ηεο ζπιινγηθφηεηαο.  
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Γηα φινπο απηνχ ηνπο ιφγνπο ππνζηεξίδεηαη, άιισζηε, νηη ε εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε 

ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 

(Υπηήξεο, 2001), γηαηί θαη‟απηφλ ηνλ ηξφπν «απνθηά αμία θαη ε εξγαζία ησλ αλζξψπσλ 

πνπ απαζρνιεί» (Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2002). Βέβαηα,  φπσο είλαη γλσζηφ, 

θάζε λφκηζκα έρεη δπν πιεπξέο . Έηζη ινηπφλ, θαη ε ελδνεπηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε θέξεη θαη απηή θάπνηα κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία είλαη ηα εμήο (Shuhmann, 

Fischer & Bruggemann, 2006, Ehrenberg & Smith, 2003) :  

1) ρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ελψ απνπζηάδεη κηα 

ζπλνιηθή ζεψξεζε ηεο εξγαζίαο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα μεθαζαξίζεη ηφζν ηνλ 

ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ησλ εξγαζηψλ, φζν ηελ απνζαθήληζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ δελ 

γίλνληαη άκεζα αληηιεπηέο απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν.  

2) Δλππάξρεη πάληνηε ε πηζαλφηεηα  ηεο απνρψξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ,νη νπνίνη 

έρνπλ ήδε ιάβεη ηελ επηκφξθσζε, θαη θαη‟απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπλ επηβαξχλεη, φρη 

κφλν, κε πεξαηηέξσ έμνδα ηελ επηρείξεζε, αιιά θεχγνληαο παίξλνπλ καδί θαη ηα 

φζα παξαπάλσ γλσξίδνπλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά 

3) Σέινο, επηβαξχλεηαη απφ κηα πιεζψξα θφζηνπο, ε νπνία αθνξά ηφζν ηνπο 

εθπαηδεπηέο θαη ην πιηθφ πνπ ζα πξέπεη λα παξαζρεζεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, 

θαζψο θαη ηελ κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη άηππα ζα 

θιεζνχλ λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ρξίδνληαη εθπαίδεπζεο, φζν 

θαη απφ ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, κηαο θαη ε 

παξαγσγηθφηεηά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη κηθξφηεξε, ζε 

ζρέζε κε απηήλ πνπ ζα  είρε αλ ήηαλ πξνζεισκέλνο ζην έξγν. 

 

Αθνχ παξαηέζεθαλ νη νξηζκνί θαη ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ «Δλδνεπηρεηξεζηαθή 

Δθπαίδεπζε& Καηάξηηζε» θαζψο θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ιάβεη απηή, ζηε 

ζπλέρεηα πξνρσξνχκε ζε έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην ην νπνίν αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ 

πξνγξακκάησλ, γεληθφηεξα, θαη ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ  ζθηαγξάθεζε ηνπ πιαηζίνπ, 

κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη νη θχξηνη άμνλεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, απηνί ηεο 

αλάιπζεο ησλ αλαγθψλ θαη  ηεο αμηνιφγεζεο. 
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4. ηάδηα ζρεδηαζκνύ ελόο  πξνγξάκκαηνο πλερηδόκελεο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

 

Σα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο απνηεινχλ έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θαη θξίζηκν ζεκείν ζηελ ζσζηή 

δηεμαγσγή νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο. Πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζίεο πάλσ ζηηο νπνίεο, 

νπζηαζηηθά, ζηεξίδεηαη ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε επηινγή ηνπ αληηθεηκέλνπ 

κάζεζεο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δπνκέλσο, ε επαθξηβή αλάιπζε ησλ 

βεκάησλ πνπ πξνεγνχληαη ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο 

θαζίζηαηαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ πηζαλά ιάζε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

νδεγήζνπλ ζε ηέικα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

πγθεθξηκέλα, ε έθβαζε νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ δηέξρεηαη απφ ηα εμήο 

ζηάδηα (Houle, 1972): 

 Σν ζηάδην ηεο αλάιπζεο αλαγθψλ , ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ηε ζπιινγή 

ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε 

νκάδαο – ζηφρνπ, νξγαληζκνχ θ.ι.π, θαζψο θαη λα γίλνπλ γλσζηά ηα πξνβιήκαηα, 

ηα νπνία θαινχληαη λα επηιπζνχλ κέζσ ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

 Σν ζηάδην ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ εηδηθφηεξσλ ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε αλαγθψλ ηεο νκάδαο 

ζηφρνπ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ελψ παξάιιεια δηαηππψλεηαη ε ζεκαζία 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νξηνζεηείηαη ε εκβέιεηά ηνπ.  

 Σν ζηάδην ηεο επηινγήο Πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

επηινγή ησλ ζεκαηηθψλ απηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ζθνπφ θαη ηνπο επηκέξνπο 

ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ηα νπνία ρξίδνληαη θαηάιιεια γηα ηελ επίηεπμή 

ηνπο 

 Σν ζηάδην ηεο επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, φπνπ ην εθάζηνηε 

αληηθείκελν πξνζεγγίδεηαη κέζα απφ κηα ζεηξά ζηξαηεγηθψλ, κε ζθνπφ λα 

εμαζθαιηζηεί ε θαηαλφεζε θαη ε εθκάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αγαζνχ απφ ηνπο 

επηκνξθνχκελνπο 
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 Σν ζηάδην ηνπ ζπληνληζκνχ, φπνπ νπζηαζηηθά, απνηειεί ην αλαιπηηθφ πιαίζην 

δηδαζθαιίαο, κέζα ζην νπνίν δηαθαίλνληαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηεί, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ επκνξθνχκελσλ, ηα κέζα δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν αμηνινγείηαη ε εθπαηδεπηηθή πνξεία 

 Σν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο, βάζε ηνπ νπνίνπ εξεπλάηαη θαηά πφζν ην πξφγξακκα 

ήηαλ απνηειεζκαηηθφ αιιά θαη απνδνηηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, γεγνλφο πνπ 

ζα «θξίλεη»  ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αμία ηνπ  

πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη απφ ην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο, ζα γίλεη εκβάζπλζε κφλν 

ζηα δπν ζηάδηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ , απηφ ηεο 

αλάιπζεο αλαγθψλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο.  Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη νη δπν 

πξναλαθεξζείζεο παξάκεηξνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπφλεζεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο , θη επνκέλσο ε ρξήζε  ηνπο εθηζηά ηελ πξνζνρή  ησλ 

ππεχζπλσλ ζρεδηαζκνχ, ελψ ε δηαρείξηζή ηνπο ζπγθεληξψλεη  ην ελδηαθέξνλ  φισλ 

ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ. 

 

5. Αλάιπζε Αλαγθώλ 

 

5.1 Θεσξίεο Αλαγθψλ 

Ζ αλάιπζε αλαγθψλ αθνξά ην πξψην ζηάδην ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, σζηφζν ρξίδεη κείδσλνο ζεκαζίαο, κηαο θαη ε 

επεξρφκελε επηηπρία- απνηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζίδεηαη, θπξίσο, ζηα απνηειέζκαηα 

πνπ απηή επηθέξεη θαη ζηελ νξζφηεηα απηψλ. Σί είλαη φκσο απηφ, πνπ θαζηζηά ηελ 

«αλάγθε» ππεχζπλε γηα ηελ πνξεία ηνπ εθάζηνηε έξγνπ;  χκθσλα κε ηελ Gupta (1999) 

ζεκαζηνινγηθά ν φξνο «αλάγθε»  δελ αθνξά ηίπνηα άιιν απφ ηελ   ιεγφκελε δηαθνξά 

πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην «δένλ» θαη ζην «είλαη», δειαδή ηε δηαθνξά πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε απφ ηελ ήδε ππάξρνπζα. πλήζσο παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή 

ηεο «έιιεηςεο», δειαδή κηαο απφδνζεο πνπ δελ δχλαηαη λα αθνινπζήζεη ηα ηζρχνληα 

επηζπκεηά επίπεδα (Barbazette, 2006). ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ δηαιφγνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί πνηθίιεο ζεσξίεο, νη νπνίεο πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα απφ δηάθνξεο ζθνπηέο, 

δίλνληαο παξάιιεια εμέρνπζα βαξχηεηα ζε δηαθνξεηηθέο, ελδερφκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

φξνπ. Ζ αιήζεηα είλαη νηη ν αξηζκφο ησλ ζεσξηψλ απηψλ είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηεί, 
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κηαο θαη απηφ πνπ πξαγκαηεχνληαη, κπνξεί λα ζρεηίδεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν κε ηηο 

αλάγθεο, ψζηε λα κελ παξαπέκπεη άκεζα ζε απηέο. 

Αξρηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, νηη νη ακηγή ζεσξίεο αλαγθψλ είλαη ηέζζεξηο : είλαη ε 

«Ηεξάξρεζε ησλ Αλαγθψλ» ηνπ Abraham Maslow (1943), ην παξάγσγν απηήο , δειαδή ε 

«Θεσξία ERG» ηνπ Paul Clayton Alderfer (1972), ε ζεσξία ησλ «Κηλήηξσλ Δπίηεπμεο» 

ηνπ McClelland, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην έξγν ηνπ Murray θαη ηέινο «Ζ Θεσξία X θαη ε 

Θεσξία Φ» ηνπ Douglas McGregor (1960), θαζψο θαη ε «Θεσξία Ε» ηνπ William Ouchi 

(1981), πνπ αλαπηχρζεθε σο πξνέθηαζε απηήο . Δθηφο απφ ηηο ζεσξίεο απηέο, έκκεζα 

ιφγν γηα ηηο αλάγθεο θάλεη ε ζεσξία ηνπ Frederick Herzberg (1959), πνπ είλαη επξέσο 

γλσζηή θαη σο «Θεσξία ησλ Γπν Παξαγφλησλ», ελψ ηέινο ζηηο ζεσξίεο ζπκπεξηιάβακε 

θαη ηελ «Θεσξία ηεο Πξνζδνθίαο» ηνπ Victor Vroom (1964), ε νπνία παξ‟φιν πνπ δελ 

βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο, σζηφζν εθθξάδεη πσο απηέο, κε έλα παξάδνμα νξζνινγηθφ ηξφπν 

θαζνξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, θαη θαη‟ επέθηαζε, ηε δξάζε.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ πνηθίιεο ζεσξήζεηο, νη νπνίεο εκπεξηθιείνπλ έκκεζα 

ηελ αλάγθε ζηα πιαίζηα ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ππάξρνπλ 

ζεσξεηηθνί, φπσο ν Elton  Mayo, ν νπνίνο αλέπηπμε κηα ζεσξία γηα ηα αλζξψπηλα 

θίλεηξα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο αλάγθεο, νη νπνίεο θαινχληαη λα 

θαιπθζνχλ κέζσ ηεο εξγαζίαο ( www.tutor2u.net ). Δπίζεο, γλσζηφο γηα ην έξγν ηνπ 

είλαη θαη ν Hull (1943), ν νπνίνο  πξνζπαζεί λα θαηαγξάςεη ηνπο λφκνπο ηεο κάζεζεο 

θαη ηεο ππνθίλεζεο κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο (Deci&Ryan, 2000a). Σέινο, ζηηο ζεσξίεο, 

νη νπνίεο ππνλλννχλ έκκεζα ηελ εκπινθή ηεο «αλάγθεο» αλήθεη θαη ε ζεσξία ηνπ 

«Απην- θαζνξηζκνχ» (Self- determination theory) ησλ Deci θαη Ryan, ε νπνία απνηειεί 

κηα γεληθή ζεσξία ησλ αλζξψπηλσλ θηλήηξσλ, βάζε ηεο νπνίαο νη άλζξσπνη θάλνπλ 

επηινγέο, ζηεξηδφκελνη ζηελ ειεχζεξε βνχιεζε ρψξηο λα επεξξεάδεηαη απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο. Οπζηαζηηθά απηφ πνπ κειεηάηαη, είλαη ην πσο ηα άηνκα θαζνξίδνπλ θαη 

ζηεξίδνπλ ηηο επινγέο ηνπο απηέο (Deci&Ryan, 2000a &2000b). 

ην ζεκείν απηφ δίλεηαη έκθαζε ζην γεγνλφο, νηη νη ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο, ελψ έρνπλ 

σο θεληξηθφ ζεκείν ηεο δηαιεθηηθήο ηνπο ηηο αλάγθεο, σζηφζν δελ απνηεινχλ ην άκεζν 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο Αλάιπζεο Αλαγθψλ. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ, λα απνθεπρζεί ν 

απνπξνζαλαηνιηζκφο ηνπ αλαγλψζηε απφ ηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο, ε αλάιπζε ησλ ζεσξηψλ δε απνηειεί θνκκάηη ηνπ ζεσξεηηθνχ ηεο πιαηζίνπ. 

Αληίζεηα, παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα πιεξνθνξίεο γηα ηηο βαζηθφηεξεο ησλ ζεσξηψλ 

http://www.tutor2u.net/
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απηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αλαγλψζηεο ζειήζεη λα απνθνκίζεη πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή
1
.  

 

 

5.2 Σππνινγίεο Αλαγθψλ 

Ζ πνηθηινκνξθία πνπ παξνπζηάδεη ν φξνο « αλάγθε», είλαη αλακελφκελν λα ζπλεπάγεηαη  

ηελ επξεία ρξήζε ηνπ, ην λφεκα ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά,απφ  ηελ εθάζηνηε 

νπηηθή γσλία κε ηελ νπνία πξνζεγγίδεηαη. Δπνκέλσο, δεκηνπξγνχληαη κηα ζεηξά απφ 

θαηεγνξίεο ρξήζεο ηνπ φξνπ, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε, θάζε θνξά, ηηο δηαθνξεηηθέο 

ηνπ ιεηηνπξγίεο. Ζ δηάθξηζε πνπ παξνπζηάδεηαη, έρεη λα θάλεη ηφζν κε ηα δηάθνξα 

επηζηεκνληθά πεδία, κέζσ ησλ νπνίσλ νξηνζεηνχληαη θαη κειεηψληαη νη έλλνηεο, φζν θαη 

κε εηδηθέο ππνθαηεγνξίεο πνπ κπνξεί λα ζρεκαηίδνπλ ψληαο, ζε γεληθέο γξακκέο,ζην ίδην 

πεδίν. 

Αλαθνξηθά ινηπφλ κε ηα πεδία, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο νηη ε έλλνηα ηεο αλάγθεο 

ζπλαληάηαη ζρεδφλ παληνχ. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνπο Καςάιε θαη Παπαζηακάηε 

(2004) , νη θνηλσληνιφγνη θαλνπλ ιφγν γηα θνηλσληθέο αλάγθεο, νη νηθνλνκνιφγνη γηα 

νηθνλνκηθέο, νη θπζηνιφγνη γηα βηνινγηθέο θαη νχησ θαζεμήο. Δλ ζπλερεία, ζε θάζε 

γεληθφ πιαίζην δεκηνπξγνχληαη  ππνθαηεγνξίεο πνπ απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο πεξηθιείνπλ 

πεξαηηέξσ νκάδεο, ελψ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απνθηνχλ δηαθνξεηηθή «ρξνηά» 

αλάινγα κε ηελ πξζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη. Λφγνπ ράξε, νη θνηλσληθέο αλάγθεο 

πεξηιακβάλνπλ πέληε θαηεγνξίεο  ηηο θαλνληζηηθέο, ηηο αηζζεηέο, ηηο εθπεθξαζκέλεο, ηηο 

ζπγθξηηηθέο θαη ηηο κειινληηθέο ( Καςάιεο & Παπαζηακάηεο, 2004).  

πγθεθξηκέλα, νη θνηλσληθέο αλάγθεο αθνξνχλ κηα κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

ζπλεηδεηνπνηεί ηελ  πζηέξεζή ηνπ, αλαθνξηθά κε ηα πξφηππα πνπ επηθξαηνχλ, ζε 

επίπεδα γλψζεσλ θπξίσο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη νηθνλνκηθέο αλάγθεο ζρεηίδνληαη 

πεξηζζφηεξν κε φξνπο, φπσο είλαη απηφο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

πξνφδνπ, φπσο απηή πηνζεηείηαη απφ ηελ εθάζηνηε νηθνλνκία, ελψ κέζσ απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζε εθπαίδεπζεο θαη αγνξάο εξγαζίαο. Πέξα απφ ηηο 

πξνζεγγίζεηο απηέο, ππάξρνπλ θη άιιεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη  ζε ζεσξεηηθά πιαίζηα 

πνπ παξνπζηάδνπλ πην πεξίπινθε ηδενινγηθή βάζε. Έηζη, γίλεηαη ιφγνο γηα ην ξφιν πνπ 

                                                 
1
 Βιέπε Παξάξηεκα ζει.140 
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θέξεη ην πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν ζηε δηακφξθσζε ησλ πεπνηζήζεσλ, ζηάζεσλ θη επηινγψλ 

ησλ αηφκσλ κηαο πνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο, ελψ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη λα 

εμεγεζεί απηή ε πνηθηινκνξθία ησλ πξνηεξαηνηήησλ, θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ αλαγθψλ 

πνπ δεκηνπξγείηαη απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία. Σέινο, ππάξρεη θαη ε ιεγφκελε 

δνκνιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε, νη νπνία έρεη ηηο ξίδεο ηεο  ζηελ ζεσξία ηνπ Talcot Parson.  

χκθσλα κε απηφλ, ην θνηλσληθφ ζχλνιν απνηειεί έλα ζχζηεκα ην νπνίν θαζνξίδεηαη 

απφ ηηο δνκέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Οπνηαδήπνηε αιιαγή πξνθχςεη ζηα ζπζηαηηθά 

ηνπ κέξε, ζα πξέπεη λα απαληεζεί πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη νκαιή πξνζαξκνγή ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο. ην ζεκείν απηφ είλαη πνπ «επηζηξαηεχεηαη» ε εθπαίδεπζε, ζηελ νκαιή 

κεηάβαζε, δειαδή, φισλ ησλ κειψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο ηνπο λένπο ξφινπο – 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζα επηηειέζνπλ ( Βεξγίδεο, Καξαιήο & Κφθθνο, 1999). 

ηελ παξνχζα εξγαζία καο απαζρνινχλ νη ιεγφκελεο «επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο» 

(business needs), νη νπνίεο αθνξνχλ ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, θπξίσο, ελψ 

εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ αλαγλψξηζή ησλ αλαγθψλ απηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

εμάιεηςε ησλ ειιείςεσλ θαη ηελ βειηίσζε ηνπο .Απηφ θαίλεηαη άιισζηε θαη κε ηνλ 

νξηζκφ πνπ ηνπο δίλνπλ νη Bee θαη Bee (1994)   φπνπ  σο «επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο» 

νξίδνληαη νη νξγαλσηηθέο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο είηε απηφ έρεη λα θάλεη κε 

θεξδνζθνπηθνχο είηε κε κε- θεξδνζθνπηθνχο ηνκείο. Τπάξρεη κηα πιεζψξα παξαγφλησλ 

πνπ ηηο επεξξεάδνπλ, νη νπνίνη εθηείλνληαη ηφζν ζην γεληθφ εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, 

δειαδή ην εθάζηνηε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ζην νπνίν 

αλαπηχζζνληαη, φζν θαη  ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, λνψληαο ηα ζπζηαηηθά ηεο 

κέιε , ιφγνπ ράξε ηνπο εξγαδφκελνπο , ηε δηνίθεζε, ηα ζπλδηθάηα. ηε παξνχζα θάζε 

δε πξέπεη λα ιεζκνλεζεί θαη ε επηξξνή πνπ αζθείηαη ζηελ επηρείξεζε, σο απνηέιεζκα 

ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ έρεη απηή κε ηελ κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο, είηε απηνί ιέγνληαη πειάηεο είηε πξνκεζεπηέο ( Bee & 

Bee, 1994). 

 

5.3  Ζ Γηαδηθαζία Αλάιπζεο Αλαγθψλ  

Χο «αλάιπζε αλαγθψλ» θαιείηαη ε δηαδηθαζία, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξεηο θάζεηο, 

απηή ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, ηεο αλάιπζήο ηνπο θαη, ελ ηέιεη, ηε δεκηνπξγία ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Barbazette, 2006). Αθφκα θαιχηεξα, ε αλάιπζε αλαγθψλ 
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ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ηνκέσλ εθείλσλ ηεο επηρείξεζεο, φπνπ ηα αηνκηθά αιιά 

θαη ηα νκαδηθά ζπκθέξνληα ζα επσθεινχληαλ απφ ηελ δηεμαγσγή ελνο πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο, έηζη ψζηε λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο 

(Grace, 2001). Οπζηαζηηθά, αθνξά κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη 

κε ζθνπφ λα δηαγλψζνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα, πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, θαη λα θαζνξίζνπλ εάλ ε εθπαίδεπζε απνηειεί ηελ θαηάιιειε 

απάληεζε ζε απηά. Πξφθεηηαη, γηα ην πξψην βήκα πνπ γίλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξηζηεί ην θελφ πνπ κπνξεί λα ππάξμεη κεηαμχ ησλ ησξηλψλ θαη ησλ επηζπκεηψλ 

αηνκηθψλ, αιιά θαη ζε επίπεδν νξγαληζκνχ, απνδφζεσλ (Leat & Lovell, 1997).  Χζηφζν, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη ε γεληθφηεξε απηή δηαδηθαζία είλαη γλσζηή ζηελ μελφγισζζε 

βηβιηνγξαθία σο «Needs assessment», ε νπνία ζηα ειιεληθά κεηαθξάδεηαη σο εθηίκεζε 

αλαγθψλ, ελψ κε ηνλ φξν  «needs analysis», θαινχληαη νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη ησλ 

εθηηκήζεσλ απηψλ (Barbazette, 2006). πλήζσο, ε εθηίκεζε αλαγθψλ πεξηιακβάλεη ηε 

ρξήζε πεξηζζφηεξσλ απφ έλα ηχπν αλάιπζεο αλαγθψλ. 

 Δίλαη θνηλφο ηφπνο, νηη ην πεδίν ηεο αλάιπζεο αλαγθψλ είλαη αξθεηά απαηηεηηθφ θαη 

γεκάην πξνθιήζεηο, γη‟ απηφλ πνπ ηελ δηεμάγεη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν ππεχζπλνο ηεο 

αλάιπζεο αλαγθψλ πξέπεη λα θαηέρεη ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, έηζη 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη αθφκα θαη ζηνηρεία πνπ δελ γίλνληαη άκεζα 

αληηιεπηά απφ ηνλ νπνηνδήπνηε. Δπίζεο, έρνληαο θαζνξίζεη ηνπο αθξηβείο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, θαη κε ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο, ζα κπνξέζεη λα εθηηκήζεη 

νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη θαη ην αλ ε εθπαίδεπζε απνηειεί ηελ θαηαιιειφηεξε 

ελέξγεηα επίιπζήο ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα αξθεηά πεξίινθε δηαδηθαζία, φπνπ 

αθνινπζείηαη κηα ζεηξά βεκάησλ, ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα βξίζθνληαη ζε άκεζε 

αιιειεμάξηεζε. Γελ ππάξρεη θάπνηα ελαιιαθηηθή, πνπ λα νδεγεί ζε ιηγφηεξε θαηαβνιή 

πξνζπάζεηαο ή ρξφλνπ, θαη αλ κε ηη άιιν απαηηεί πξνζεθηηθνχο ρεηξηζκνχο θαη αξθεηή 

εκπεηξία απφ πιεπξάο ηνπ εηδηθνχ. 

Χο επί ησ πιείζηνλ, ε δηαδηθαζία απηή απεπζχλεηαη, φρη κφλν ζε λενεηζεξρφκελνπο ζηελ 

επηρείξεζε, νη νπνίνη, φπσο είλαη ινγηθφ, δελ έρνπλ απνθηήζεη θνηλή ζπλείδεζε κε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο, αιιά θαη ζε παιαηνχο εξγαδφκελνπο θαη αλψηεξα ζηειέρε 

ηνπ νξγαληζκνχ. Οη θχξηνη ιφγνη πνπ σζνχλ ζηελ δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο αλαγθψλ, 

εθηείλνληαη απφ κηα αιιαγή ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο θαη κηα κε ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε 

νξηζκέλσλ εξγαδνκέλσλ έσο θαη λέεο απαηηήζεηο γηα αλάπηπμε θαη αιιαγή ηνπ 
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πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο. Χζηφζν ηα πνξίζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

δηαδηθαζία απηή, είλαη θαη απηά πνπ ζα θαζνξίζνπλ ην αλ ζα ιάβεη ρψξα ε εθπαίδεπζε, 

πνηνχο ζα αθνξά θαη ηί αθξηβψο ζα δηδαρζνχλ (Clarke, 2003). 

 

5.4  Δπίπεδα  Αλάιπζεο Αλαγθψλ 

χκθσλα κε ηνπο Παπαζηακάηε θαη Καςάιε (2004), ε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ κπνξεί λα αθνξά είηε ζε άηνκα, είηε ζε πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ θέξνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, είηε ζε κηα γεσγξαθηθή ελφηεηα, είηε ζε νξγαληζκνχο – 

επηρεηξήζεηο, είηε ζε ζεζκνχο. Χζηφζν, ζηελ δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ κηαο επηρείξεζεο, 

πξνθεηκέλνπ ηελ εμαθξίβσζε ηεο χπαξμεο έιιεηςεο, ε νπνία θαιείηαη λα θαιπθζεί κε 

θαηάξηηζε, δηεμάγεηαη έξεπλα ζε ηξία επίπεδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο 

(Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2002).  

Σν πξψην επίπεδν ζηνρεχεη ζηελ εμαθξίβσζε ησλ αλαγθψλ πνπ αθνξνχλ νιφθιεξν ηνλ 

νξγαληζκφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ αλάιπζε παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο (Υπηήξεο, 2001) θαζψο θαη κε δεηήκαηα 

νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο, ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο θαη κειινληηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Καλειιφπνπινο, 2002, Noe, 1999). Οπζηαζηηθά, εξεπλψληαη φια 

εθείλα ηα δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα παξαζέζνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πνηέο λέεο 

δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ νη εξγαδφκελνη, ζχκθσλα πάληα 

κε ηα δεηνχκελα ηεο επηρείξεζεο. 

Σν δεχηεξν επίπεδν δηεμάγεηαη ζην επίπεδν ηεο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηηο 

αλάγθεο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ή αληηθείκελα ελαζρφιεζεο 

(Bee & Bee, 1994). Δπνκέλσο, νπνηνδήπνηε αληηθείκελν εξγαζίαο ππάξρεη αλαιχεηαη ζε 

επηκέξνπο κέξε, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο θαηαδεηθλχνπλ ην είδνο θαη ην βαζκφ ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ ρξεηάδεηαη ε θάζε εξγαζία, γηα λα έιζεη εηο πέξαο, κε ηε κέγηζηε δπλαηή 

απφδνζε (Καλειιφπνπινο, 2002). ηελ νπζία, επηηπγράλεηαη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπαηξέσζε ηεο 

εξγαζίαο, κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ εξγαδνκέλσλ (Υπηήξεο, 2001, Noe, 1999). 

Σν ηξίην ζηάδην αθνξά ηελ εμεχξεζε ησλ αλαγθψλ, θάζε εξγαδνκέλνπ ηεο επηρείξεζεο 

ρσξηζηά (Bee & Bee, 1994). πγθεθξηκέλα, πξνζδηνξίδεηαη κε αθξίβεηα ν αξηζκφο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνπλ αδπλακία ζηελ ηθαλνπνηεηηθή απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ 
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ηνπο, πνηέο επαθξηβψο είλαη νη ειιείςεηο ηνπο (Υπηήξεο, 2001), εάλ απηέο είλαη 

απφξξνηα έιιεηςεο γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, ή αλ πξνθαινχληαη απφ 

έιιεηςε θηλήηξσλ, ή άιινπ πξνβιήκαηνο εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο εξγαζίαο (Noe, 1999). 

Σέινο, εξεπλάηαη θαη θαζνξίδεηαη ν βαζκφο εηνηκφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ λα δερηνχλ 

νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα (Noe, 1999).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, νηη ε πνξεία ζηα επίπεδα αλάιπζεο αλαγθψλ δελ είλαη επζχγξακκε 

θαη θαζνδηθή. Έηζη, αλ ε δηαδηθαζία μεθηλήζεη απφ ην επίπεδν ησλ αλαγθψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ,  ζα θαηαδείμεη πνηεο αλάγθεο παξαηεξνχληαη θαη ζε πνηά ηκήκαηα, θη απηφ 

κε ηε ζεηξά ηνπ, ζα νδεγήζεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ην είδνο 

εθπαίδεπζεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα θάζε εξγαδφκελν, μερσξηζηά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ 

πξαγκαηνπνηεζεί πξψηα ε αλάιπζε ζην αηνκηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ, ηφηε είλαη 

πηζαλή κηα νκαδνπνίεζε θνηλψλ αλαγθψλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα θαζνξίζνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ (Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2002).  Χζηφζν,επηθξαηεί θαη 

ε άπνςε νηη θαιφ ζα ήηαλ ε δηεξεχλεζε αλαγθψλ λα μεθηλάεη απφ ην επίπεδν ηεο 

επηρείξεζεο, δηφηη έηζη γίλεηαη αληηιεπηφ εάλ ε εθπαίδεπζε ζπλάδεη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

(Morris, 1984), θαζψο θαη εάλ ππάξρεη δηάζεζε, απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο, λα 

δηαζέζεη ρξφλν θαη ρξήκα γηα ηε δηεμαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Υαιάο, 2002). 

 

5.5 Μέζνδνη Αλάιπζεο Αλαγθψλ 

Ζ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ απνηειεί απφ κφλε ηεο κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία. Σν 

δεηνχκελν πνπ θπξηαξρεί είλαη λα δηεξεπλεζεί, ην γεγνλφο ηεο πξαγκαηηθήο χπαξμεο 

αλαγθψλ, πνπ γηα ηελ επίιπζή ηνπο, επηδέρνληαη κφλν εθπαίδεπζε (Υαιάο,2002). Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, έρεη αλαπηπρζεί κηα πνηθηιία κεζφδσλ, νη νπνίεο κέζα απφ δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη, κε ίζσο δηαθνξεηηθά δεδνκέλα, επηδηψθνπλ ηελ εμαθξίβσζε απηή. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, νηη γηα αζθαιέζηεξα απνηειέζκαηα, νη εηδηθνί πξνηείλνπλ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, κε παξαπάλσ απφ κηα κεζφδνπο, έηζη ψζηε λα επαιεζεχνληαη 

ηα πνξίζκαηά ηνπο (Barbazette, 2006).  

5.5.1 Αλάιπζε ηεο Απφδνζεο (Performance Analysis) 

Ζ αλάιπζε ηεο απφδνζεο απνηειεί κα δηεξγαζία, φπνπ εθηηκάηαη ε πνξεία ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, ζε ζρέζε κε ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη, θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ έρεη γηα αλέιημε (Καλειιφπνπινο, 2002). Απηφ πνπ ζηελ νπζία 
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κεηξηέηαη, είλαη ν βαζκφο απνδνηηθφηεηαο  ζην αληηθείκελν εξγαζίαο, ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη κε εθ ησλ πξνηέξσλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα (Υπηήξεο, 2001). Ο ιφγνο πνπ 

δηαμάγεηαη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο είλαη λα αλαγλσξηζηνχλ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

νδεγνχλ ηνλ εξγαδφκελν λα κελ εθηειεί, ζηα επηζπκεηά είπεδα ηελ εξγαζία ηνπ, θαη λα 

αμηνπνηεζνχλ απηά, κε ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε ε θαηαιιειφηεξε θαη κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα ελέξγεηα, λα ιάβεη ρψξα ( Barbazette, 2006).   

Δηδηθφηεξα, θχξην γλψξηζκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη νηη ε πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη 

ν ίδηνο ν εξγαδφκελνο, θαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπ (Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2002). 

Ζ δηαδηθαζία πνπ δηεμάγεηαη απνηειείηαη, απφ κηα ζεηξά ελεξγεηψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ απφδνζεο ελφο έξγνπ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ηξία 

δηαθνξεηθά επίπεδα, απηφ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη 

ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, παξαηεξείηαη ε 

ζχγθξηζε ηεο έθβαζεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηα πξφηππα απφδνζεο, δειαδή ην πσο 

αλακέλεηαη λα εθηειεζηεί ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Ζ δηαθνξά πνπ κπνξεί λα ππάξμεη 

κεηαμχ ησλ ππαξθηψλ θαη ησλ επηζπκεηψλ επηπέδσλ, είλαη απηή πνπ θαινχληαη λα 

επηιχζνπλ νη ππεχζπλνη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο (Υπηήξεο, 2001). 

χκθσλα κε ηνπο Bee & Bee (1994), ππάξρνπλ ηέζζεξηο θπξίσο θαηεγνξίεο γηα ηελ 

ζπιινγή δεδνκέλσλ, νη νπνίεο ελδείθλπληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν. Οη 

πξνζεγγίζεηο απηέο εζηηάδνπλ ζηελ παξαηήξεζε, είηε απηή αθνξά ηελ άκεζε δηαδηθαζία 

παξαηήξεζεο είηε ηελ πξνζνκνίσζε, ζηηο ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

δηεμαρζνχλ είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά ,είηε λα απνηεινχληαη απφ απζηεξψο δνκεκέλεο, ή 

εκη-δνκεκέλεο, ή θαη αθφκα, ειεχζεξεο εξσηήζεηο, ε επηινγή ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη 

πάληνηε απφ ην ηί ελδηαθέξεη ηνλ εξεπλεηή λα κειεηήζεη. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ηελ 

ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ςπρνκεηξηθά ηεζη, 

εξσηεκαηνιφγηα πξνζσπηθψλ εθηηκήζεσλ, δηάθνξα άιια ηεζη, εκεξνιφγηα θαη 

εξσηεκαηνιφγηα ησλ 360
ν
 . Σέινο, ε ηέηαξηε θαηεγνξία απνθαιείηαη σο έξεπλα 

γξαθείνπ, δηφηη ζπλδπάδεη ηελ αλάιπζε εγγξάθσλ κε ηελ ιήςε πιεξνθνξηψλ απφ έλα 

πξφζσπν «θιεηδί» ηεο επηρείξεζεο.  

Απνηειεί κείδσλνο ζεκαζίαο ην γεγνλφο, νηη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αλάιπζεο 

αλαγθψλ, ραξαθηεξίδεηαη σο ε πην αθξηβήο ζε ζρέζε κε ην αλ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί 

εθπαίδεπζε, ελψ ε έγθαηξε δηεμαγσγή ηεο απνηειεί φθεινο γηα ηελ επηρείξεζε, δηφηη 

εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη ρξήκα. Χζηφζν, πξνηείλεηαη λα επηιέγεηαη πξψηε κεηαμχ ησλ 
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άιισλ, αιιά ηα δεδνκέλα ηεο λα επαιεζεχνληαη θαη απφ κηα δεχηεξε κέζνδν 

( Barbazette, 2006).   

 

5.5.2 Αλάιπζε ηεο Δπθηθηφηεηαο (Feasibility Analysis) 

H “Αλάιπζε ηεο Δπθηθηφηεηαο” δελ είλαη άιιε, απφ ηελ γλσζηή πξνζέγγηζε θφζηνπο- 

απφδνζεο. Απηφ πνπ νπζηαζηηθά κεηξάεη, είλαη ην πηζαλφ θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη ζηελ 

επηρείξεζε ζε πεξίπησζε πνπ εθαξκφζεη πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζηνπο ππαιιήινπο ηεο, 

ην νπνίν ηηζεηαη ζε ζπζρέηηζε κε ηα αλακελφκελα νθέιε πνπ ζα θέξεη ε εθπαίδεπζε 

ζηελ επηρείξεζε (Barbazette, 2006).  Οπζηαζηηθά, απηφ πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη ε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, είλαη εάλ ε νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή ιχζε κπνξεί λα 

απνηειέζεη πξαθηηθή, επθηθηή θαη δσηηθή απάληεζε ζην εθάζηνηε πξφβιεκα (Hoagland 

& Williamson, 2000). ε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ ησλ επελδχζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

πξνο ην θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη απνηέιεζκα άλσ ηεο κνλάδαο, ηφηε 

ππνδειψλεηαη νηη ε δηεμαγσγή θαηάξηηζεο είλαη επθηθηή. Γίλεηαη ιφγνο  ινηπφλ, γηα έλα 

δείθηε ιήςεο απνθάζεσλ, ν νπνίνο φκσο ελέρεη θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ, νη νπνίνη 

έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηεο θαζψο θαη κε ην γεγνλφο νηη 

θαιείηαη λα θαιχςεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πηζαλψλ πεξηπηψζεσλ- ιχζεσλ θαη ησλ 

αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπο, ρσξίο σζηφζν λα θαζνξίδεηαη εαλ ζα ήηαλ ζπλεηή ε 

πηνζέηεζε θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο ιχζεο. θνπφο ηεο είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο  ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη ε κείσζε ηνπ ξίζθνπ απφ ηηο απνθάζεηο απηέο (Matson, 2000).  

 

5.5.3 Αλάγθεο έλαληη Θέισ (Needs versus Wants Analysis) 

Ζ αλάιπζε απηή νπζηαζηηθά δηεμάγεηαη, πξνθεηκέλνπ λα δηαγλσζζνχλ πνηέο είλαη νη 

αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αλ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ πνπ 

ππνζηεξίδεηαη, ζηελ νπζία εδψ, είλαη νηη ζπλήζσο νη εθπαηδεπφκελνη δελ κπνξνχλ λα 

μερσξίζνπλ ηηο αλάγθεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, 

απφ απηέο πνπ απνηεινχλ θνκκάηη ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ελδηαθεξφλησλ (Barbazette, 

2006). Ζ αιήζεηα είλαη νηη ε ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή, ηνπ λα ηζνζηαζκίδνληαη δειαδή νη 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο κε ηα ζέισ, απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν ζηνλ θφζκν ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Πξνθχπηεη φηαλ ε δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο αλαγθψλ δηεθπαηξεψλεηαη είηε 

απφ αλαξκφδηα άηνκα κε ειιηπή γλψζε επί ηνπ ζέκαηνο, είηε αλαπηχζζεηαη κέζα ζε 

πιαίζηα  φπνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθηεξψλεηαη είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλν θαη 
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επνκέλσο, πηνζεηνχληαη πνιχ ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο. Κιαζζηθφ παξάδεηγκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο, απνηειεί ε δηεμαγσγή «δεκνζθφπεζεο» αλάκεζα ζηα κέιε 

κηαο επηρείξεζεο γηα ην ηί είδνπο πξφγξακκα ζα έπξεπε λα ιάβεη ρψξα πξνθεηκέλνπ λα 

επέιζεη ε  πξφνδνο. Δίλαη φκσο θνηλφο ηφπνο, νηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ πξαγκαηηθψλ 

αλαγθψλ είλαη ζπλήζσο αζαθήο θαη κε ζπγθεθξηκέλεο, κηαο θαη νπζηαζηηθά δελ έρνπλ 

γίλεη ζπλεηδεηέο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο νηη πθίζηαληαη. Γηα ην ιφγν απηφ πηνζεηείηαη 

ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε ζχγρπζε κεηαμχ ηνπ ηί ζπληζηά κηα 

πξαγκαηηθή αλάγθε θαη ηί κηα επηζπκία. Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκελεο 

κεζφδνπ, είλαη ζρεηηθά απιφο κηαο θαη ζηεξίδεηαη εμ΄νινθιήξνπ ζε ζπλεληεχμεηο, 

αηνκηθέο ή νκαδηθέο, ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία 

ηνπο,  ελψ ηνπο δεηείηαη λα θάλνπλ θαη θάπνηεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα πνπ 

ζα πξέπεη λα πιαηζηψζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, νηη ε 

παξνχζα πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πξψην επίπεδν γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ απφςεσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ ζπκπιεξψλεηαη απαξαηηήησο απφ ηηο άιιεο κεζφδνπο θαη 

πξσηίζησο απφ απηή ηεο Αλάιπζεο ηεο Απφδνζεο.  

 

 

5.5.4 Αλάιπζε ησλ ηφρσλ (Goal Analysis) 

Ζ αλάιπζε ησλ ζηφρσλ επηθεληξψλεηαη ζηελ δηαπίζησζε θαη δηαηχπσζε φισλ εθείλσλ 

ησλ ζηφρσλ βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίνη φκσο είλαη αθαζφξηζηνη 

θαη αθεξεκέλνη. ελ νπζία, θαιείηαη λα νξίζεη απηφ πνπ είλαη αφξηζην θαη λα 

πξνζδηνξίζεη ην πιήζνο ησλ απνδφζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζηφρν απηφ. Κη απηφ 

θξίλεηαη απαξαίηεην, κηαο θαη νη κε ξεηά εθπεθξαζκέλνη ζηφρνη κπνξεί λα ζεκαίλνπλ 

δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο (Barbazette, 2006). 

Ζ δηεμαγσγή ηεο ζα κπνξνχζε  λα ραξαθηεξηζηεί σο «ειεχζεξε» κηαο θαη βαζίδεηαη 

εμ‟νινθιήξνπ ζε ζπδεηήζεηο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ, είηε απηνί είλαη 

εξγαδφκελνη θαη αλψηεξα ζηειέρε, είηε είλαη πειάηεο. Απηφ πνπ αλακέλεηαη είλαη ε 

δηαηχπσζε θαζνξηζκέλσλ, ξεαιηζηηθψλ, κεηξήζηκσλ ζηφρσλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα  

ζπγθεληξψλνπλ ηελ νκνθσλία φισλ θαη λα έρνπλ ζαθή ρξνληθά φξηα. 

 

 

 



 34 

5.5.5  Αλάιπζε  Έξγνπ/ Δξγαζίαο (Job/Task Analysis) 

Χο «αλάιπζεο έξγνπ» νξίδεηαη ε δηαδηθαζία βάζεη ηεο νπνίαο παξαηίζεληαη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο   γηα κηα εξγαζία, αλαθνξηθά κε ην πψο εθηειείηαη ή ζα 

πξέπεη λα εθηειεζηεί (Bee & Bee, 1994).  ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδεηαη κηα εηδνπνηφο 

δηαθνξά κεηαμχ «Job analysis» θαη  «Task analysis». Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία, κε ηελ κφλε, ίζσο, δηαθνξά, νηη ε «Job analysis»  αλαθέξεηαη ζην γεληθφηεξν 

πιαίζην ηεο εξγαζίαο, δειαδή ζηνλ ηίηιν πνπ θέξεη απηή, ηηο ζρέζεηο πνπ ππνδειψλεη, 

ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο χπαξμήο ηεο θαζψο θαη ηηο αξρέο πνπ ηελ δηαθαηέρνπλ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε  «Task analysis» ζρεηίδεηαη κε ηα επηκέξνπο θαζήθνληα πνπ πεξηέρεη ε 

θάζε εξγαζία (Barbazette, 2006). ηελ παξνχζα εξγαζία, φηαλ γίλεηαη  ιφγνο γηα 

αλάιπζε έξγνπ, λνείηαη ε γεληθή έλλνηα ηεο «Job analysis», ε αλάιπζε ηεο νπνίαο νδεγεί 

αλαπφθεπθηα ζηελ «Task analysis».  

Ζ  ζπγθεθξηκέλε κεζφδνο ραξαθηεξίδεηαη σο πςίζηεο ζεκαζίαο, κηαο θαη ηα 

απνηειέζκαηα απηήο, κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ επαθξηβψο ηα αληηθείκελα πνπ ζα 

πξέπεη λα δηδαρζνχλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (Καλειιφπνπινο, 2002).  

πγθεθξηκέλα, απηφ επηηπγράλεηαη κε ην «ζπάζηκν» ηεο εξγαζίαο ζηα ζπλζεηηθά ηεο 

κέξε, δειαδή ζηα επηκέξνπο θαζήθνληα, κε ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε θάζε θαζήθνληνο 

ζηα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία. Δπνκέλσο, αλαγλσξίδνληαη νη ηθαλφηεηεο, γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο νη νπνίεο πιαηζηψλνπλ θάζε θαζήθνλ θαη δχλαηαη λα αλαρζνχλ ζε αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο, βήκα πξνο βήκα, φπνπ παξαηεξείηαη ε έιιεηςή ηνπο. Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία 

δηελεξγείηαη ε δηαδηθαζία έρεη σο αθεηεξία ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηεο εξγαζίαο, 

ζπλερίδεη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηκέξνπο θαζεθφλησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ 

απαηηνχληαη ζην θαζέλα απφ απηά, θαη ηειεηψλεη κε ηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ απφδνζεο 

θαη κέηξεζεο γηα θάζε κία απφ ηηο ηθαλφηεηεο απηέο (Bee & Bee, 1994). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί, νηη ζπρλά εμηζψλεηαη ε αλάιπζε έξγνπ κε ηελ αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ, δηφηη πηνζεηνχλ παξφκνηεο ηερληθέο γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαζψο επίζεο, 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε πξψηε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηειεπηαία. Χζηφζν, πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί, νηη πξφθεηηαη γηα δπν κεζνδνινγίεο πνπ δηεμάγνληαη γηα δηαθνξεηηθνχο 

ζθνπνχο, φπνπ ε κελ αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο χπαξμεο εθπαηδεπηηθήο αλάγθεο, ελψ ε αλάιπζε έξγνπ θαιείηαη λα 

αλαιχζεη ηελ αλάγθε απηή ζηα ζπζηαηηθά ηεο κέξε, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ( Υαιάο,2002). 
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5.5.6 Αλάιπζε Πιεζπζκνχ ηφρνπ (Target Population Analysis)  

Ζ αλάιπζε πνπ ζηνρεχεη ζηε κειέηε ηεο νκάδαο ζηφρνπ, νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί σο 

ζπιιέθηεο πιεξνθνξηψλ , γηα ην πνηφο πξνηίζεηαη λα παξαθνινπζήζεη έλα εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. Ζ αιήζεηα είλαη νηη ππάξρεη κηα πιεζψξα δηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη νπνίεο θαη‟επέθηαζε, επεξξεάδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Οη δηαθνξέο απηέο εθηείλνληαη απφ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ηλ εαπηφ ηνπο , 

ηα θίλεηξά ηνπο θαη ηελ άπνςε γεληθφηεξα γηα ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο, έσο θαη ηελ 

εηνηκφηεηα πνπ επηδεηθλχνπλ γηα κάζεζε, ηε δπλαηφηεηα λα αλαπαξάγνπλ λέεο ηδέεο, θαη 

θπζηθά ην βαζκφ πξφζεζεο θαη επηθνηλσλίαο απέλαληη ζηελ φιε δηαδηθαζία (Buckley & 

Caple, 2007). Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε απηή, έρνπλ λα 

θάλνπλ θπξίσο κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ θξίλνληαη φηη ρξεηάδνληαη 

εθπαίδεπζε, θαζψο θαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αθξηβή αληηθεηκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο, 

αιιά επίζεο δίδνληαη θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζχλζεζε ηεο 

νκάδαο ησλ επηκνξθνχκελσλ (Barbazette, 2006). 

Γηα λα κπνξέζεη ν εξεπλεηήο λα δηεμάγεη ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, θαιείηαη λα 

ζπγθεληξψζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο ππνςήθηνπο επηκνξθνχκελνπο απφ ζπλνιηθά 

έμη θαηεγνξίεο πιεξνθνξηψλ. χκθσλα κε ηελ Barbazette (2006), αξθνχλ νη 

πιεξνθνξίεο κφλν απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο, ελψ ηνλίδεηαη νηη δελ έρνπλ φιεο νη 

πιεξνθνξίεο ηελ ίδηα βαξχηεηα, θη νηη απηφ εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηνλ εξεπλεηή θαη 

ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο ηνπ. Δηδηθφηεξα, νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ επηκνξθνχκελσλ, ην γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν, ηα 

θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ηα πξνζσπηθά θίλεηξα 

πνπ δηαζέηνπλ, θαη ηέινο, είλαη νη ζηάζεηο- αληηιήςεηο  πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη  νη 

εθπαηδεπφκελνη γηα ηελ κάζεζε, γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη γηα ηελ ίδηα απηή  ηάμε. 

θνπφο είλαη λα δηαθαλνχλ νη δηαθνξέο εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ νκάδα ζηφρν θαη 

ηελ θάλνπλ λα μερσξίδεη απφ ηνλ θνηλά απνδεθηφ κέζν φξν. Απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηε 

δηεμαγσγή απηήο απνηεινχλ δεδνκέλα ηα νπνία πξνθχπηνπλ κέζα απφ παξαηήξεζε θαη 

ζπλεληεχμεηο, απφ θείκελα θαη άξζξα, θαζψο θαη απφ έξεπλεο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ 

θνξέσλ, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, κηαο θαη νη δεχηεξνη απνηεινχλ θαη ηε βάζε ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπο.  
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5.5.7 Αλάιπζε ησλ πκθξαδφκελσλ (Contextual Analysis) 

Ζ αλάιπζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ, απνηειεί ηελ ηειεπηαία ησλ κεζφδσλ αλάιπζεο αλαγθψλ, 

ψζηφζν δελ αθνξά ακηγή εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, κηαο θαη ηα δεδνκέλα ηεο πξνέξρνληαη 

απφ ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο, ελψ ζθνπφο ηεο είλαη λα απαληήζεη ζην πσο, πφηε θαη πνπ 

ζα ιάβεη ρψξα ε εθπαίδεπζε (Barbazette, 2006). 

Οη επηινγέο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θπκαίλνληαη αλάινγα 

κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη. Αλαγλσξίδνληαη πέληε θπξίσο παξάγνληεο πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςελ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξφθεηηαη γηα ην θφζηνο 

ηεο δηαδηθαζίαο, ηνλ ρξφλν παξάδνζεο, ηελ απζεληία ηνπ εθπαηδεπηή, θαζψο θαη κηα 

ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε, έμνδα ηαμηδίνπ, πνζνζηφ 

εγθαηάιεηςεο πξνγξάκκαηνο, θαζπζηέξεζε θαη ρακέλνο ρξφλνο θαη νχησ θαζεμήο.  

 

 

5.6 Σερληθέο & Δξγαιεία πιινγήο Γεδνκέλσλ 

χκθσλα κε ηα φζα εηπψζεθαλ πην πάλσ, θαζίζηαηαη ζαθέο νηη ε επηινγή κεζφδνπ 

απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο αλαγθψλ. εκείν ην νπνίν 

φκσο, ζα παξέκελε εκηηειέο, ρσξίο ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ, πξνθεηκέλνπ ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ φιε δηαδηθαζία. Οη ηερληθέο 

απηέο είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη επξέσο δηαδεδνκέλεο, σζηφζν απηφ πνπ πξνθαιεί ην 

ελδηαθέξνλ είλαη νηη,  δελ ππάξρεη θάπνηα, ε νπνία λα ππεξηεξεί έλαληη ησλ ππνινίπσλ 

(Noe, 1999). Θεσξνχληαη δειαδή φιεο ηζάμηεο θαη εμίζνπ ζεκαληηθέο ζην πεδίν ηεο 

Αλάιπζεο Αλαγθψλ.  

Αλαιπηηθφηεξα, νη ηερληθέο πνπ πηνζεηνχληαη είλαη νη εμήο: 

α) Η πλέληεπμε (interview). Απνηειεί ελά δηαδξαζηηθφ κέζν, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηε 

ιεθηηθή θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν επηθνηλσλία (Rossett, 1987). θνπφο ηεο είλαη ε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ αλαηξνθνδνηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάιπζεο αλαγθψλ. Υαξαθηεξίδεηαη σο ηδηαηηέξσο ρξήζηκε, κηαο θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα απεπζείαο δηαληίδξαζε κεηαμχ ηνπ ζπλεληεπθηή θαη ηνπ 

ζπλεληεπμηαδφκελνπ (Gupta, 1999), δεκηνπξγψληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζσπηθή 
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επαθή, ε νπνία  δηεπθνιχλεη ηε δηάδνζε ηδεψλ θαη απφςεσλ, ελψ εμαζθαιίδεη ην 

δηάινγν γηα ηελ επίιπζε ηνπ πηζαλνχ πξνβιήκαηνο (Rossett, 1987). 

Γηαθξίλεηαη θπξίσο, ζε δπν ηχπνπο. Ο πξψηνο αθνξά ηελ αηνκηθή ζπλέληεπμε, ε νπνία 

κε ηε ζεηξά ηεο, ζα κπνξνχζε λα είλαη είηε δνκεκέλε, κε απζηεξά θαζνξηζκέλεο θαη 

ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο, είηε εκη δνκεκέλε, φπνπ ηα αληηθείκελα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη 

γεληθφηεξα θαη πην αφξηζηα (McClelland, 1994b). ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα  

απηνχ ηνπ ηχπνπ ζπγθαηαιέγεηαη ε παξαγσγή άκεζεο αλαηξνθνδφηεζεο, ε παξαγσγή 

εμαηξεηηθψλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ, εθ‟φζνλ βέβαηα ιάβεη ρψξα ε ζπλεληεχμε ζε δνκεκέλε κνξθή. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, σζηφζν, ηα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ην γεγνλφο νηη 

είλαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, είλαη δχζθνιε ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ελψ 

απαηηείηαη αξθεηά έκπεηξνο ζπλεληεπθηήο (Noe, 1999).   

Ο δεχηεξνο ηχπνο έρεη λα θάλεη κε ηελ ζπλέληεπμε κέζσ ηνπ ηειεθψλνπ. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ελδείθλπηαη φηαλ ε πξφζβαζε ζηνλ εξσηψκελν δελ είλαη επθηθηή, 

ελψ  απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία, ε νπνία , θαη‟επέθηαζε, δε ζα θνπξάδεη ηνλ 

ζπλεληεπμηαδφκελν (Gupta, 1999). Αλάκεζα ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθήο ζπλέληεπμεο, είλαη ε εμνηθνλφκηζε ηνπ ρξφλνπ, ην γεγνλφο νηη κπνξεί λα είλαη 

ιηγφηεξν «ελνριεηηθή» απφ κία θαηά κέησπν ζπλέληεπμε, ελψ ηαηξηάδεη απφιπηα ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε αξηζκεηηθά δεδνκέλα, θη επνκέλσο 

νη απαληήζεηο είλαη εχθνιν λα αλαιπζνχλ απφ ηνλ εξεπλεηή (McClelland, 1994b). 

Χζηφζν, δε ζα κπνξνχζε λα αγλνήζεη θαλείο ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ «ζπληξνθεχνπλ» ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή θαη ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε κεησκέλε δηάδξαζε κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κειψλ. Δπίζεο, παξέρεη ιηγφηεξεο επθαηξίεο ζηνλ εξεπλεηή λα αλαπηχμεη 

κηα ζρέζε αμηνπηζηίαο κε ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν, ελψ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ 

λα ραζνχλ, ψληαο ζπλέπεηα ηεο πξφζσπν-κε-πξφζσπν επαθήο. Σέινο, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί νηη, ε δηαδηθαζία κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα κπνξνχζε λα απνβεί 

θνπξαζηηθή γηα ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν, ελψ αθφκα ελέρεη θαη ην δήηεκα ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο (McClelland, 1994b). 

 

β) Παξαηήξεζε (Observation).  Πξφθεηηαη γηα κηα αξθεηά επέιηθηε ηερληθή, ε νπνία 

απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  πξαγκαηηθή απφδνζε ζην 
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ρψξν εξγαζίαο, θαζψο θαη κε ηε δηειεχθαλζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξξεάδνπλ ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο απηήο (Rossett, 1987).  

Κξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, κηαο θαη πξνθχπηνπλ δεδνκέλα, ηα νπνία αθνξνχλ ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, παξάιιεια θαηαδεηθλχνληαη γεγνλφηα, ηα νπνία , κε ηε ρξήζε 

άιισλ ηερληθψλ, δε ζα γηλφληνπζαλ αληηιεπηά, ελψ επίζεο, ε δηαδηθαζία απηή ιακβάλεη 

ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, ρσξίο σζηφζν λα ηε δηαθφπηεη (Noe, 1999).  

εκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαηέρεη ν παξαηεξεηήο, είλαη απηά 

ηεο ππνκνλήο, ηεο πεξηέξγεηαο, ηεο θαηαλφεζεο, ηεο ζέιεζεο λα ελζσκαηησζεί ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, λα κπνξεί λα θάλεη πξάγκαηα ηαπηφρξνλα, λα κελ εζηηάδεη κφλν ζην 

«κέξνο» αιιά θαη ζην «φιν», θαη θπζηθά λα είλαη φζν πην δηαθξηηηθφο γίλεηαη (Rossett, 

1987). Απαξαίηεηα εξγαιεία ζην εγρείξεκά ηνπ απνηεινχλ πίλαθεο, νη νπνίνη 

θαηαγξάθνπλ ηα αληηθείκελα πνπ είλαη πξνο παξαηήξεζε, θαζψο θαη έγγξαθα πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηελ αλάιπζε ηεο εθάζηνηε εξγαζίαο, θαζψο θαη ηηο εξγαζηαθέο απνδφζεηο 

ησλ εξγαδνκέλσλ (Gupta, 1999). 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη, νηη θαη νη απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ παξαηεξεηή είλαη κεγάιεο, θη επνκέλσο απηφ απνηειεί έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο ηερληθήο. Δλψ, έλα αθφκα αθαλζψδεο θνκκάηη απνηειεί 

ε ίδηα ε παξνπζία ηνπ παξαηεξεηή ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, κηαο θαη ε χπαξμή ηνπ εθεί 

κπνξεί λα επεξξεάζεη ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ησλ παξαηεξνχκελσλ, 

κε απνηέιεζκα ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ λα κελ αληαλαθινχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

(Noe, 1999).  Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη ηα ζηνηρεία απηά λα δηαζηαπξψλνληαη κε 

απηά πνπ έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα κέζσ κηαο άιιεο ηερληθήο (McClelland, 1994d).  

 

γ)Οκάδεο Δζηίαζεο (Focus Groups). Δίλαη ε ηδαληθή ηερληθή γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ 

απνζαθήληζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, σζηφζν πνιχ ζπάληα ζπλαληάηαη κφλε ηεο 

(McClelland, 1994c). Οπζηαζηηθά αθνξά ηε ζπλεχξεζε ηξηψλ ή θαη πεξηζζνηέξσλ 

αηφκσλ (κέρξη δψδεθα), κε ζθνπφ ηελ νκαδηθή ζπλέξγεηα θαη δηαληίδξαζε, ζηνηρεία πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηε ζέαζε ελφο παλφπηηθνπ ηδεψλ, νη νπνίεο δε ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ παξάγσγν ελφο θαη κφλν αηφκνπ (Rossett, 1987). 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ηα άηνκα απηά λα έρνπλ παξφκνην επίπεδν «απζεληίαο» 

πάλσ ζην ζέκα ην νπνίν ζπδεηάηαη, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη αληζνθαηαλνκή ζηελ 

νκάδα (Gupta, 1999). 
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Κνκβηθφ ζεκείν ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, απνηειεί ε δπλακηθή ηεο νκάδαο. ζν πην 

ζχλζεηε είλαη ηφζν κεγαιχηεξν ζα είλαη ην εχξνο ησλ παξαγσκέλσλ ηδεψλ, ηαπηφρξνλα 

φκσο απμάλεηαη θαη ν θίλδπλνο χπαξμεο ζπγθξνχζεσλ θαη ν λνεηφο δηακειηζκφο ηεο 

νκάδαο ζε ππν-νκάδεο (McClelland, 1994c). Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζχκπλνηα 

κεηαμχ ησλ κειψλ, απαηηείηαη ε χπαξμε ελφο πνιχ ηθαλνχ ζπληνληζηή, ν νπνίνο ζα 

δέρεηαη φιεο ηηο απαληήζεηο ρσξίο λα γίλεηαη επηθξηηηθφο, ζα απνθεχγεη λα παίξλεη 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο, ελψ ηέινο ζα ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά 

ζηελ επίηεπμε ελφο θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη  αιιειεγγχεο (Gupta, 1999). 

 

δ) Γξαπηά Δξσηεκαηνιφγηα θαη Έξεπλεο ( Written Questionnaires & Surveys).  

Αληηπξνζσπεχνπλ ίζσο ηελ θαηαιιειφηεξε ηερληθή, γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ 

πνιιέο πεγέο. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο, σο κέιε κηαο ζπζηεκαηηθήο κεζφδνπ, ε νπνία 

ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε θαη ζηελ αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ελφο νξγαληζκνχ 

(McClelland, 1994a). Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα ζπιιέμεη ζηνηρεία 

εμνηθνλνκψληαο ρξφλν θαη ρξήκα, ελψ ηαπηφρξνλα ηα δεδνκέλα απηά λα είλαη αξθεηά 

αμηφπηζηα. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ εξεπλψλ απνηειεί ν 

πνιχ θαιφο ζρεδηαζκφο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ εμαζθαιίδεη νηη ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνθχπηνπλ, είλαη απηά πνπ αλαδεηνχληαη απφ ηελ έξεπλα, ελψ αλ είλαη θαηάιιεια 

δνκεκέλν δίλεη ζηνλ εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα λα ην αλαιχζεη αξθεηά εχθνια (Rossett, 

1987). 

Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο αθνξνχλ ην κέγεζνο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ην νπνίν κπνξεί λα κειεηεζεί ηαπηφρξνλα κε ειάρηζην θφζηνο, ηελ χπαξμε 

αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ, εθ‟φζνλ εγγπάηαη θαη δηαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία ηνπ 

εξεπλψκελνπ. Δπηπξνζζέησο, είλαη πνιχ απιά, ζπλήζσο, ζηε ζπκπιήξσζή ηνπο ελψ 

απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξφλνο γη‟απηφ. Σέινο, κεηψλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα παξεξκήλεπζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ κηαο θαη νη δεηνχκελεο απαληήζεηο είλαη ζπλήζσο κνλνιεθηηθέο ή 

ηαμηλνκηθέο (McClelland, 1994a). Βέβαηα, ζα ήηαλ αθειέο λα αγλνήζνπκε νηη ππάξρνπλ 

θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία φκσο ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ φιε 

δηαδηθαζία. Απηά έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πηζαλφηεηα κεησκέλεο επηζηξνθήο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ζε πεξίπησζε πνπ απηά είραλ απνζηαιιεί ζηνπο εξσηψκελνπο, 

θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε ιεπηνκέξεηαο πνπ ηα ραξαθηεξίδεη, θαη ε νπνία πξνθχπηεη φρη 
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κφλν απφ ηε θχζε ησλ εξσηήζεσλ, αιιά θπξίσο, ηνπ ηξφπνπ ησλ απαληήζεσλ (Noe, 

1999). 

ε) πεξαηηέξσ ζηνηρεία. Αμηδεη λα ζεκεησζεί, νηη πέξα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ηερληθέο, 

ππάξρεη θαη κηα πιεζψξα πεγψλ, ε νπνία αλ είλαη πξνζβάζηκε, ηφηε ζα κπνξέζεη λα 

εθνδηάζεη κε πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνλ εξεπλεηή. χκθσλα κε ηνλ Gupta (1999), 

ηέηνηεο πεγέο είλαη  ηα επηρεηξεζηαθά πιάλα, αλαθνξέο, ζηαηηζηηθά πσιήζεσλ, 

πεξηγξαθή εξγαζίαο, αλαθνξέο απφδνζεο, θχιια εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο, αξρεία 

πξνζσπηθνχ, ν νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη άιια. Ζ αιήζεηα είλαη νηη απφ ηηο 

πεγέο απηέο κπνξνχλ λα αλαθχςνπλ ζηνηρεία, ηα νπνία ζα είλαη αληηθεηκεληθά , ζα 

απνηεινχλ θαιή πεγή πιεξνθφξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, θαη ησλ ζεκείσλ πνπ αθνξνχλ 

λέα εξγαζηαθά αληηθείκελα. Χζηφζν, ε πξφζβαζε ζε απηά δε ζπλεπάγεηαη απηφκαηα, νηη 

ζα γίλνπλ θαηαλνεηά θαη αληηιεπηά απν ηνλ εξεπλεηή, ηδίσο αλ εληξπθχνπλ ζε πνιχ 

ηερληθά ζέκαηα, ελψ επίζεο ελέρεη ν θίλδπλνο ηα ζηνηρεία απηά λα είλαη μεπεξαζκέλα θαη 

λα κελ αθνξνχλ ην παξφλ (Noe, 1999). 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί, νηη ε επηινγή ηεο εθάζηνηε ηερληθήο θαη ησλ 

εξγαιείσλ ηεο εμαξηάηαη απφ κηα πνηθηιία παξαγφλησλ, νη νπνίνη έρνπλ λαλ θάλνπλ κε 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έξεπλα, ηνπο δηαζέζηκνπο αλζξψπηλνπο 

πφξνπο, ην επίπεδν αθξίβεηαο πνπ απαηηείηαη, ηελ αμηνπηζηία ηεο θάζε πεγήο, θαη ηέινο, 

ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε θάζε πεγή. 

 

Αθνχ αλαιχζεθε ην θνκκάηη ηεο αλάιπζεο αλαγθψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηί είλαη, ζε 

πνηά επίπεδα δηεμάγεηαη, πνηέο κέζνδνη ππάξρνπλ θαζψο θη νη ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία 

πνπ πηνζεηνχληαη θάζε θνξά, ζα γίλεη πιένλ αλάιπζε ηνπ δεχηεξνπ βαζηθνχ άμνλα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο , απηνχ ηεο Αμηνιφγεζεο. 

 

 6. Αμηνιόγεζε 

 

6.1 Οξηζκφο & εκαζία 

Γηα πνιινχο ην θνκκάηη ηεο αμηνιφγεζεο απνηειεί ηελ «θαηαθιείδα» ελφο 

πξνγξάκκαηνο, δειαδή ζην ζεκείν απηφ ζπλνςίδνληαη φια ηα θπξίαξρα κέξε πνπ 

ηέζεθαλ επί ηάπεηνο, κέζσ ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη εξεπλάηαη θαηά πφζν 
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απηά επεηεχρζεζαλ. Γίλεηαη αληηιεπηφ ινηπφλ, φηη ε αμηνιφγεζε απνηειεί εμίζνπ 

θνκβηθφ ηκήκα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ, ιακβάλεηαη ππφςε θαη 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηα πξψηα βήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ (Γαιάλεο, 1995). πσο πξνθχπηεη 

εηπκνινγηθά, ε έλλνηα απηή ζπλδέεηαη κε ηελ ηειηθή εθηίκεζε  γηα ηελ αμία ηνπ αγαζνχ 

πνπ ζπληειέζηεθε. Ο φξνο “evaluation”, ππάξρεη εδσ θαη αηψλεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα, 

σζηφζν κφιηο ζηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα ηνπ δφζεθε αθξηβήο νξηζκφο, πνπ λα εθθξάδεη κε 

ζαθήλεηα ηα βαζηθά ηνπ πεξηερφκελα θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ (Stufflebeam & Shinkfield, 

2007).  

Σν γεγνλφο ηεο εληεηλφκελεο  πξνζπάζεηαο γηα απφδνζε ηεο αμηνιφγεζεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα δελ είλαη ηπραία. Απελαληίαο ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ελφο επηζηεκνληθνχ πεδίνπ  

πνπ αλαπηχζζεηαη ζπλερψο θαη απνθηά φια θαη πην εμέρνπζα ζεκαζία ζηνλ 

επηζηεκνληθφ θφζκν (Βεξγίδεο, Καξαιήο & Κφθθνο, 1999). Έθηνηε, πνιινί ζεκαληηθνί 

θνξείο θαη επηζηήκνλεο έρνπλ παξαζέζεη κηα πνηθηιία νξηζκψλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

λα νξηνζεηήζνπλ ην πεδίν απηφ. Λφγνπ ράξε  ν Ο.Ο..Α ηελ νξίδεη σο «ηε ζπζηεκαηηθή 

αλάιπζε ησλ ζπνπδαηφηεξσλ πιεπξψλ κηαο πνιηηηθήο, ελφο νξγαληζκνχ ή ελφο 

πξνγξάκκαηνο, κε έκθαζε ζηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλθαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

ηνπο. Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλα λα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαη ηνπ επηπέδνπ ππεπζπλφηεηαο» (Βεξγίδεο, 

Καξαιήο & Κφθθνο, 1999). Απφ ηελ ζθνπηά ηνπ ΟΖΔ ν νξηζκφο πνπ δίδεηαη αθνξά ηελ 

«δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ, φζν ζπζηεκαηηθά θαη αληηθεηκεληθά είλαη δπλαηφλ, ηεο ζπλνρήο, 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ επηπηψζεσλησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο πξνγξάκκαηνο 

ππφ ην πξίζκα ησλ ζηφρσλ ηνπ», δίλνληαο έηζη, βαξχηεηα ζην πεξηερφκελν ησλ εξεπλψλ 

ηεο αμηνιφγεζεο (Βεξγίδεο,2003). Οκνίσο, ν Hamblin ηελ πξνζδηνξίδεη ζαλ 

νπνηαδήπνηε «πξνζπάζεηα γηα απφθηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηα απνηειέζκαηαησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλθαη γηα εθίκεζε ηεο αμίαο ηεο επηκφξθσζεο θάησ απφ ην 

θσο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ» ( Πεηξίδνπ, 1992). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηα έγγξαθα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηππψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζψο θαη ηα θξηηήξηα 

κε ηα νπνία δηαζθαιίδνληαη. Έηζη, ππνζηεξίδεηαη νηη νη αμηνινγήζεηο πξέπεη λα είλαη 

«αλαιπηηθέο θαη ζεκειησκέλεο ζε αλαγλσξηζκέλεο εξεπλεηηθέο θξηηηθέο....ζπζηεκαηηθέο, 

απαηηείηαη ν απζηεξφο ζρεδηαζκφο θαη ε ζσζηή ρξήζε ησλ κεζφδσλ πνπ 

επηιέγνληαη....έγθπξεο, ηα απνηειέζκαηα κηαο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα είλαη 

αλαπαξαγψγηκααπφ έλαλ άιιν εμηνινγεηή πνπ έρεη πξφζβαζε ζηα ίδηα δεδνκέλα θαη 
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ρξεζηκνπνηεί ηηο ίδηεο κεζφδνπο.....ζθνπνζεηεκέλεο, λα ζηνρεχνπλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ εξσηεκάησλ πνπ ζέηεη ηνν πξφγξακκα,ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαιιειφηεηαο θαη ζαθήλεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο» 

(Βεξγίδεο, Καξαιήο & Κφθθνο, 1999).    

Μεηά απφ πνιιέο έξεπλεο, θαη κηα πιεζψξα αλαζεσξεκέλσλ νξηζκψλ, νη Stufflebeam et 

al. (2007), θαηέιεμαλ ζε έλαλ  δηεπξπκέλν θαη πην ιεηηνπξγηθφ, θαηά ηε γλψκε ηνπο, 

νξηζκφ φπνπ κε ηνλ φξν απηφ πεξηγξάθεηαη «ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ηνπ νξηζκνχ, ηεο 

αλαθνξάο, ηεο θαηνρήο θαη ηεο εθαξκνγήο πεξηγξαθηθψλ θαη θξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ αμία, ηελ ζεκαληηθφηεηα, ηελ αζθάιεηα, ηελ επθηθηφηεηα, θαη ηελ 

εληηκφηεηα θάπνησλ αληηθεηκέλσλ». Με ηνλ νξηζκφ απηφ ζθηαγξαθνχληαη ηα βαζηθά 

ζεκεία ηεο αμηνιφγεζεο νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 

απνζαθελίδνληαη ηα είδε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πξέπεη λα ζπιιερζνχλ.  

ε ζπλάξηεζε ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη θαη ε ζεκαζία πνπ θαηέρεη ην 

αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. Γηφηη, κφλν κέζσ απηήο κπνξεί λα εμαθξηβσζεί ε 

ζπλνιηθή αμία ηεο εθπαίδεπζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, αλ νη ζηφρνη ηεο επηηεχρζεθαλ, 

εάλ νη εθπαηδεπφκελνη πξαγκαηηθά σθειήζεθαλ θαζψο θαη εάλ πξέπεη ην πξφγξακκα λα 

ζπλερίζεη λα πξαγκαηνπνηείηαη (Υαιάο, 1992). Χζηφζν, ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν πνπ 

παξαηίζεηαη δηακέζνπ απηήο είλαη ην γεγνλφο, νηη δελ κεηξά κνλάρα ηελ απνδνηηθφηεηα 

ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο, δειαδή ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Σνπλαληίνλ, είλαη 

ζε ζέζε λα κεηξήζεη θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, δειαδή ηελ επίδξαζε πνπ 

επέθεξε ην πξφγξακκα ζηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο (Υαιάο, 2002, Πεηάζεο, 

1984, Γαιάλεο,1995 ). Αμίδεη λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο, νηη ε ίδηα ε αμηνιφγεζε 

απνηειεί ηελ θαηαιιειφηεξε πεγή αλαηξνθνδφηεζεο, γηα ηελ νκαιή πνξεία θαη ηελ 

ζπλερή βειηίσζε νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

πεδίνπ ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα, 

επεξξεαδφκελνη απφ ην πλεχκα ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ. 
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6.2  Ηζηνξηθή Αλαδξνκή  

Ζ πνξεία ηεο «αμηνιφγεζεο» είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλαπηπμηαθή 

ηεο πνξεία, σζηφζν φπσο έρεη γίλεη θνηλά απνδεθηφ απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, 

πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία, ε νπνία αλεπίζεκα, απιψλεηαη βαζεηά κέζα ζην ρξφλν 

(Hogan, 2002), κηαο θαη ε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ήηαλ ζχλεζεο, ήδε απφ ηα βηβιηθά 

ρξφληα (Hawthorne, 1987). Παξ‟φια απηά, ε εκθάληζε  ηεο αμηφινγεζεο θαη ε έληαμή 

ηεο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πιαίζηα, βξίζθνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ην έξγν ηνπ 

Ralph Tyler, ν νπνίνο ζπρλά απνθαιείηαη θαη ν παηέξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο 

( Stufflebeam & Schinkfield, 2007). 

πσο πξνθχπηεη, ινηπφλ, ε πξψηε πεξίνδνο πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο πξνζπάζεηεο 

πνπ είραλ ιάβεη ρψξα, πξίλ ηελ εκθάληζε ηνπ Tyler, δειαδή πξηλ απφ ην 1930. Ζ 

αιήζεηα είλαη, νηη ε αμηνιφγεζε δελ είρε αθφκα ζπζεκαηνπνηεζεί, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεηαη απφ ηηο ηφηε πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχληαλ. ηα ζρνιεία ιφγνπ ράξε, νη 

καζεηέο αμηνινγνχληαλ κε εηήζηεο πξνθνξηθέο εμεηάζεηο , ελψ νη πξψηεο  επίζεκεο 

αμηνινγήζεηο, δηεμήρζεζαλ γηα πξψηε θνξά ην 1845, ζηε Μαζζαρνπζέηε ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ππφ ηελ κνξθή γξαπηψλ ηεζη κε ζθνπφ λα εμεηάζνπλ ηηο γλψζεηο 

ησλ καζεηψλ ζε πνηθίια ζέκαηα (Hogan, 2002). 

Ζ επφκελε πεξίνδνο (1930 -1945) είλαη γλσζηή θαη σο Σαυιεξηαλή, αληηθαηνπηξίδνληαο 

θαη‟απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ζπκβνιή ηνπ Tyler ζην επηζηεκνληθφ απηφ πεδίν. Γηα ηελ 

αθξίβεηα,  εηζήγαγε ηελ θαηλνηνκία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κέζσ φξσλ ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο  ήηαλ 

απηνί πνπ απνζαθήληδαλ ηα αληηθείκελα κάζεζεο. Δπηπιένλ, ε έξεπλά ηνπ εζηηάδεη ζηελ 

απεπζείαο κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ, κε ηε βνήζεηα εζσηεξηθψλ ζπγθξίζεσλ ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ηνπο ζηφρνπο, απνθεχγνληαο έηζη ρξνλνβφξεο θαη πνιπδάπαλεο 

δηαδηθαζίεο ( Stufflebeam & Schinkfield, 2007). 

Η πεξίνδνο ηεο Αζσφηεηαο (1946-1957) ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα έμαξζε, ηφζν ζε 

εθπαηδεπηηθέο πξνζθνξέο ζε πξνζσπηθφ θαη ππνδνκέο, φζν θαη ζε εξγαιεία θαη 

ζηξαηεγηθέο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο, νδήγεζαλ, ζε πξψηε θάζε, ζηελ δεκηνπξγία 

ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα βειηίσζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο αμηνιφγεζεο. 

Παξ‟φια απηά, νη ζπλεηζθνξέο απηέο δελ απνηεινχζαλ κηα νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα, 

δηφηη δελ ήηαλ ζεκειησκέλεο ζηε βάζε κηαο αλάιπζεο, ε νπνία ζα αληαλαθινχζε ηηο 
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πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ είρε ε εθπαίδεπζε, θαη πσο ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

( Stufflebeam & Schinkfield, 2007). 

ηε ζπλέρεηα, είλαη ε Πεξίνδνο ηνπ Ρεαιηζκνχ (1958-1972), ε νπνία επηδεηά ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ θξάηνπο γηα ηε δηεμαγσγή κεγαιψλ έξγσλ αμηνιφγεζεο, ελψ ε νη εηδηθνί 

ηεο κεζνδνινγίαο αλαδεηνχλ θαη ζεκειηψλνπλ ζεσξίεο, ζέηνληαο ζην επίθεληξν θξηηήξηα, 

φπσο είλαη απηά ηεο ππεπζπλφηεηαο, ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο ζρεηηθφηεηαο. 

(Stufflebeam & Schinkfield, 2007). Με ηε ζχληκεζε απηή ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θφζκνπ, νδεγνχκαζηε ζηελ ηειεπηαία πεξίνδν, απηή ηνπ 

Δπαγγεικαηηζκνχ (1973 έσο θαη ζήκεξα), φπνπ νπζηαζηηθά παξαηεξείηαη κηα 

πξνζπάζεηα απνηχπσζεο φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ κηα «αμηφπηζηε» 

θη «έγθπξε» αμηνιφγεζε, ελψ θαζνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ηα εκπιεθφκελα ζηε δηαδηθαζία, κέιε. 

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη  ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο 

δηακνξθψζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο θάζεηο θαη ε θάζε κία, ελζσκαηηψλεη ζην 

ζεσξεηηθφ θαη εξεπλεηηθφ ηεο πιαίζην, ζηνηρεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εθάζηνηε 

πεξίνδν πνπ αληηπξνζσπεχνπλ. 

 

6.3  Πξνζεγγίζεηο Αμηνιφγεζεο 

Δίλαη θνηλά απνδεθηφ, νηη ηα γεγνλφηα, νη ζπλζήθεο θαη νη θαηαζηάζεηο εμειιίζζνληαη 

κε ην ρξφλν, ελψ παξάιιεια ην ελδηαθέξνλ θαη ε έξεπλα κεηαηίζεληαη ζε δηαθνξεηηθά 

ζηνηρεία. Ζ εμειηθηή απηή πνξεία, ζαθέζηαηα, δε ζα κπνξνχζε λα αθήζεη αλεπεξξέαζην 

θαη ην πεδίν ηεο «αμηνιφγεζεο». Δπνκέλσο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ηξεηο δηαθνξεηηθέο  αμηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο αληαλαθινχλ ην 

πλεχκα ηεο πεξηφδνπ, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο αλαπηχρζεθαλ, θαζψο θαη ηα δηαθνξεηηθά 

ζεκεία εζηίαζεο πνπ πξνθχπνπλ ζε θάζε κηα πεξίπησζε. 

Ζ πξψηε πξνζέγγηζε αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ „50 θαη είλαη ε ιεγφκελε 

«Πεηρακαηηθή». Αθνξά κηα παξάδνζε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε λα εθηηκεζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, ηα νπνία  ιάκβαλαλ ρψξα ζηνλ βηνκεραληθφ 

θφζκν (Smith & Piper, 1990). Πξνθεηκέλνπ ηελ «ηεθκεξίσζε» ησλ απνηειεζκάησλ 

απηψλ αλαπηχζζεηαη κηα επηζηεκνληθή δηαινγηθή, ε νπνία επηζηξαηεχεη ζηαηηζηηθέο 

κεζφδνπο, κεηξήζεηο θη ειέγρνπο. Σν αλακελφκελν απνηέιεζκα εζηηάδεη ζηελ παξαγσγή 
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εθηηκήζεσλ, επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλσλ. Ζ δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζείηαη, 

ζπλδπάδεη ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ δπν δηαθνξεηηθέο νκάδεο, νη νπνίεο φκσο 

παξνπζηάδνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, ε κία εθ ησλ νπνίσλ ζα ιάβεη κέξνο ζε  

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, ελψ ε δεχηεξε φρη. Μέζσ κεηξήζεσλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ζηηο δπν νκάδεο, πξηλ θαη κεηά ηελ εθπαίδεπζε, επηδηψθεηαη ε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ  πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα νπνία ζα βαζηδνληαη 

ζηε δηαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηξήζεηο απηέο (Υαιάο, 

1992). Χζηφζν, ε πξνζέγγηζε απηή γελλά πνηθίια εξσηήκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη 

ηφζν κε ηελ αδπλακία λα βξεζνχλ νκάδεο ειέγρνπ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία κε ηελ εξεπλψκελε νκάδα, φζν θαη κε ηελ αδπλακία λα 

ιεθζνχλ ππφςε εμσηεξηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη ελδερνκέλσο λα έρνπλ επεξξεάζεη ηα 

απνηειέζκαηα (Υαιάο, 1992).  Θα ήηαλ άδηθν φκσο, λα κελ αλαθεξζεί ην γεγνλφο, νηη ε 

παξνχζα πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα απνβνχλ ρξήζηκα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (Smith & Piper, 1990). 

Ζ «Σσζηεκηθή» είλαη ε επφκελε ρξνληθά πξνζέγγηζε πνπ αλαπηχρζεθε  ζηα  ηέιε 

ηνπ ‟60  θαη ζηηο  αξρέο ηνπ ‟70, θαη απνηειεί ηελ επηζηεκνληθή απάληεζε ζην μέζπαζκα 

πνπ πξνέθπςε κε θχξηα απαίηεζε ηελ αλάπηπμε ηνπ καλαηδκελη (Smith & Piper, 1990). 

Χο θχξην κέιεκα παξνπζηάδεαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ, 

ελψ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην γεγνλφο νηη ππάξρεη πνηθηιία αμηνινγήζεσλ, ζχκθσλα 

κε ην επίπεδν ζην νπνίν απηέο δηεμάγνληαη, θαη θαηά ζπλέπεηα ζα ππάξρεη πνηθηιία θαη 

ζηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. Ζ ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ αθξηβή ζηφρσλ, απφ ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο  θαη ηε δηαξθή αλαηξνθνδφηεζε ησλ 

άκεζα ελδηαθεξφκελσλ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα απηά (Easterby- Smith, 1993), 

ζηνηρεία ηα νπνία επηζηξαηεχνληαη κε ζθνπφ λν νδεγήζνπλ ζε κηα πξνζέγγηζε, ε νπνία 

ζα είλαη άκεζα εθαξκφζηκε, απιή θαη θαηαλνεηή απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο (Smith & Piper, 

1990). Χζηφζν, παξά ηα πνηθίια πξνηεξήκαηά ηεο, ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε 

παξνπζηάδεη θαη κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ αδπλακία παξαγσγήο 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηελ απμαλφκελε δπζθνιία κέηξεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, πνπ πξνθχπηεη ζε θάζε επίπεδν αμηνιφγεζεο.  

Ζ ηξίηε ζηε ζεηξά πξνζέγγηζε είλαη ε «Ναηοσραιηζηηθή», ε νπνία ζπζηεκαηνπνηήζεθε 

ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, σζηφζν φκσο  ην έλαπζκα γηα ηελ αλάπηπμή ηεο δφζεθε θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο πζηηκηθήο (Smith & Piper, 1990). Αθεηεξία ηεο απνηειεί  ην γεγνλφο, νηη 

ηα απνηειέζκαηα ησλ κέρξη ηφηε πξνζεγγίζεσλ ήηαλ ζηνρεπκέλα θαη θαζνξηζκέλα βάζεη 

ησλ αληηθεηκέλσλ κάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηά ζπλέπεηα, φιεο νη 

αμηνινγήζεηο επηθεληξψλνλαλ ζηα ζπγθεθξηκέλα επξχκαηα, αδαηθνξψληαο γηα 

νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν αλέθππηε ζηελ  πνξεία  (Υαιάο, 1992).  ε αληίζεζε ινηπφλ, 

κε ηηο πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο, ε «λαηνπξαιηζηηθή» δηεπξχλεη ηνλ νξίδνληα ησλ 

απνηειεζκάησλ, κηαο θαη βαζίδεη ηε ινγηθή ηεο ζηελ αλππαξμία πξνζρεδηαζκέλσλ 

ζηφρσλ, έηζη ψζηε ν αμηνινγεηήο λα κελ εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία. 

Καη‟απηφλ ηνλ ηξφπν παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ αμηνινγεηή, λα έξζεη αληηκέησπνο 

κε κηα πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ απαληήζεσλ, νη νπνίεο ηαπηφρξνλα δηεπθνιχλνπλ ηε 

δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, εμεγψληαο παξάιιεια πσο πξφεθπςαλ ηα δεδνκέλα 

απηά (Smith & Piper, 1990). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε πξνζσπηθή εκπινθή 

ηνπ αμηνινγεηή ζε ζπδεηήζεηο, ηφζν κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, φζν θαη κε ηα ππφινηπα 

εκπιεθφκελα κέιε, έηζη ψζηε λα γλσξίδεη ηί αθξηβψο γίλεηαη θαη πξίλ θαη κεηά ηελ 

εθπαίδεπζε (Easterby- Smith, 1993). Χζηφζν ειινρεχεη ν θίλδπλνο, ε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία λα απνθέξεη δηαζηξεβισκέλα απνηειέζκαηα, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

αμηνινγεηήο δελ είλαη, γηα θάπνην ιφγν αληηθεηκεληθφο, ελψ επίζεο  ζηα αξλεηηθά ηεο 

ζεκεία ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο  νηη είλαη δχζθνιν λα γεληθεπηνχλ νη φπνηεο 

εθηηκήζεηο πξνθχςνπλ (Smith & Piper, 1990). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη ε χπαξμε ρξνληθήο αιιεινπρίαο ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεγγίζεσλ, δε ζπλεπάγεηαη νηη ε πξψηε παχεη λα πθίζηαηαη κε ηελ 

παξνπζία ηεο δεχηεξεο θαη νχησ θαζεμήο. Απελαληίαο θαη νη ηξεηο ζπλππάξρνπλ κέρξη 

θαη ζήκεξα, απιά πηνζεηνχληαη αλάινγα κε ην ζθνπφ θαη ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο 

αμηνιφγεζεο πνπ επηδηψθεηαη θάζε θνξά.  

Αθνχ παξαηέζεθε ε δηαιεθηηθή, ε νπνία αλαπηχρζεθε αλαθνξηθά κε ηελ εζηίαζε ζηηο 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο αμηνιφγεζεο, αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα, νη δηάθνξνη ηχπνη 

αμηνιφγεζεο, νη νπνίνη πξνθχπηνπλ αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία ηελ νπνία ζα 

πηνζεηήζεη ν αμηνινγεηήο, θαη ηα θξηηήξηα γχξσ απφ ηα νπνία ζα πιαηζηψζεη ηελ έξεπλά 

ηνπ. 
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6.4 Σχπνη Αμηνιφγεζεο 

Ζ αμηνιφγεζε δελ απνηειεί κηα κνλνδηάζηαηε έλλνηα. Σν αληηθείκελν πνπ 

αληηπξνζσπεχεη θαη νη δπλαηφηεηεο θάιπςεο απηνχ, θαζηζηνχλ ζρεδφλ απαγνξεπηηθφ λα 

γίλεηαη ιφγνο γηα κηα πάγηα θαη θαλνληζηηθή δηαδηθαζία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ηνπ πινπξαιηζκνχ πνπ ηελ δηαθαηέρεη,  είλαη νη δηαθξίζεηο  πνπ πεξηιακβάλεη κφιηο ζην 

επίθεληξφ ηεο ηεζνχλ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα. Ζ πην βαζηθή ηεο ίζσο ηππνινγία, είλαη 

απηή ηνπ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη 

δηακνξθσηηθήο θαη απνινγηζηηθήο, ελψ παξαηίζεηαη θαη ε δηάθξηζε πνπ πξνθχπηεη 

κεηαμχ επίζεκεο θαη κε ζρεδηαζκέλεο-αλεπίζεκεο αμηνιφγεζεο. ηε ζπλέρεηα ηεο 

εξγαζίαο αλαιχνληαη θαη νη έμη απηνί ηχπνη αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία ηνπο. 

 

6.4.1.Δζσηεξηθή – Δμσηεξηθή 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηππνινγία βαζίδεηαη ζηελ δηάθξηζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζέζε πνπ 

θαηαιακβάλεη ν αμηνινγεηήο ζηνλ ρψξν πνπ δηεμάγεη ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, 

θαζψο θαη ηνλ ρξφλν πνπ απηή ιακβάλεη ρψξα (Γαιάλεο, 1995). Δπνκέλσο, ζηελ κελ 

εζσηεξηθή, ν αμηνινγεηήο απνηειεί κέινο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ εθαξκφδεη ηελ 

εθπαίδεπζε, ζηε δε εμσηεξηθή ν αμηνινγεηήο πξνέξρεηαη είηε απφ έλαλ άιιν θνξέα πνπ 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, είηε είλαη αλεμάξηεηνο 

(Βεξγίδεο, 2003,  Γξακκαηηθφπνπινο, 2006). 

Ζ αιήζεηα είλαη νηη θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, αλαγλσξίδνληαηη αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία, 

ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

αμηνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα, ε χπαξμε εζσηεξηθνχ αμηνινγεηή επλνεί ηδηαίηεξα ην έξγν 

ηνπ, κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα, δηφηη θαη εμνηθεησκέλνο ζα είλαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηνλ πξνζαληνιηζκφ ηεο επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ ηνλ δηεπθνιχλεη ζηε δηαδηθαζία 

θαζνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ ηεο, θαη  επθνιφηεξε  πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα 

απνθηήζεη, κηαο θαη πηζαλφηαηα γλσξίδεη ην πξνζσπηθφ (Γξακκαηηθφπνπινο, 2006). πλ 

ηνηο άιινηο , είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη ηα φπνηα απνηειέζκαηα πξθχςνπλ απφ ηελ 

αμηνιφγεζε, κηαο θαη ε εξγαζία ηνπ δελ είλαη απιά δηεθπεξαησηηθή. Αληίζεηα, ψληαο 

κέινο ηνπ νξγαληζκνχ απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 
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πξνο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ηεο επηρείξεζεο (Βεξγίδεο, Καξαιήο & Κφθθνο, 

1999). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζέζε ηνπ εμσηεξηθνχ αμηνινγεηή ζπλνδεχεηαη κε «πξνλφκηα» 

ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εμηζσζνχλ κε απηά ηνπ εζσηεξηθνχ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην λα 

είλαη ν αμηνινγεηήο αλεμάξηεηνο απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ ιακβάλεη ρψξα ε εθπαίδεπζε, 

δηαζθαιίδεη ην γεγνλφο, ρσξίο εδψ βέβαηα λα ηίζεηαη ζέκα εζηθήο ηνπ εθάζηνηε 

αμηνινγεηή, νηη ν εξεπλεηήο ζα είλαη ακεξφιεπηνο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ 

δε ζα ππφθεηληαη ζε επηξξνέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο αλψηεξνχο ηνπ.  Δμίζνπ 

ζεκαληηθφ θξίλεηαη ην γεγνλφο, νηη έλαο αλεμάξηεηνο εξεπλεηήο, είλαη πηζαλφ λα έρεη κηα 

πην νινθιεξσκέλε άπνςε, αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο, δηφηη ε 

ζπλεξγαζία κε πνηθίινπο θνξείο ζε πιεζψξα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κνλαρά 

κνλνδηάζηαηε θαη αληαξή δελ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί (Βεξγίδεο, 2003, 

Γξακκαηηθφπνπινο, 2006).      

 

6.4.2 Δπίζεκε θαη Αλεπίζεκε- κε ζρεδηαζκέλε 

Σν βαζηθφ θξηηήξην δηαρσξηζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο, έγθεηηαη ζην βαζκφ 

πνπ ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη, θη επνκέλσο απνηεινχλ κέξνο κηαο επαθξηβνχο 

ζρεδηαζκέλεο δηαδηθαζίαο. Με ηνλ φξν «επίζεκε αμηνιφγεζε» λνείηαη ε απζηεξά  

δνκεκέλε δηεξγαζία, ε νπνία βαζίδεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα θαη δηαμάγεηαη 

ζχκθσλα κε δηαηππσκέλα πξφηππα. Γειαδή πξφθεηηαη γηα κηα νπνία ζπζηεκαηηθή θαη 

πξνζεθηηθή δηαδηθαζία, ζε αληίζεζε κε ηελ αλεπίζεκε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ειεπζεξία θαη απζνξκεηηζκφ (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Θα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί, νηη ν δηαρσξηζκφο απηφο δελ έρεη ινγηθή ππφζηαζε, κηαο θαη νπνηαδήπνηε 

δηαδηθαζία πνπ δελ ζηεξίδεηαη ζηελ επηζηεκνινγία, ζηνπο θαλνληζκνχο ησλ ζηνηρείσλ, 

ζηα δηάθνξα εξεπλεηηθά ζρέδηα θαη ζηηο κεηξήζεηο, δελ ζα απνθαινχληαλ επηζηεκνληθή. 

Χζηφζν, νη εηδηθνί αλαγλσξίδνπλ νηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

ζηνηρεία κε κε ηππηθέο κεζφδνπο, φπσο είλαη ε απζφξκεηε παξαηήξεζε, έλαο ηπραίνο 

δηάινγνο θαη νχησ θαζεμήο, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ζπνπδαία πεγή 

πιεξνθνξηψλ (Caffarella, 1994). Ζ αιήζεηα είλαη νηη ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα 

πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ κηα απζφξκεηα βεβηαζκέλε νπηηθή, ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε παξαπιεξνθφξεζε θαη ζε ιαλζαζκέλε θξίζε. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ν αμηνινγεηήο πνπ ζα εθκεηαιιεπηεί ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ κέζσ ηεο 
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αλεπίζεκεο κεζφδνπ, ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά έκπεηξνο, ψζηε λα θαηαθέξεη λα 

ρεηξηζηεί αληηθεηκεληθά ηα δεδνκέλα, θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ  (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). 

 

6.4.3 Γηακνξθσηηθή Αμηνιφγεζε 

Ζ «δηακνξθσηηθή» αμηνιφγεζε απνηειεί ηνλ πέκπην ηχπν ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηα 

δεχγε ησλ δηαθξίζεσλ, ε νπνία πξνθχπηεη βάζεη ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη 

απηή. πγθεθξηκέλα, ε αμηνιφγεζε απηή ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θχξην κέιεκά ηεο είλαη ε δηαξθήο βειηίσζε ηνπ (Stufflebeam & 

Schinkfield, 2007, Καςάιεο & Παπαζηακάηεο, 2004, Noe, 1999). Ζ δηαδηθαζία απηή 

είλαη ζπλερήο θαη ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα ηζνχηαη κε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο,  γεγνλφο πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο αλαηξνθνδφηεζεο, θαη ζε 

πεξίπησζε απφθιηζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, κπνξεί λα επηηεπρζεί άκεζα 

επαλαπξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Γξακκαηηθφπνπινο, 2006, Βεξγίδεο, 

Καξαιήο & Κφθθνο, 1999, Brown & Seidner, 1998, Patton, 1987).  Οπζηαζηηθά, 

πξνζθέξεη θαζνδήγεζε ζε απηνχο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαζθάιηζε θαη ε 

βειηίσζε ηεο θαηάξηηζεο, θαη γηα λα επηηεπρζεί απηφ, απαηηείηαη ε ζηελή επαθή κε ηε 

θχζε θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη ε αιιειφδξαζε ησλ δηάθνξσλ κειψλ ηνπ θαη ε επειημία  (Stufflebeam & 

Shinkfield, 2007). 

 

6.4.3.1 Γχν  πξνζεγγίζεηο  Γηακνξθσηηθήο Αμηνιφγεζεο 

Ζ πξψηε πξνζέγγηζε πνπ ππάγεηαη ζηε Γηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, νλνκάδεηαη 

«Παξαθνινχζεζε Καζεκεξηλψλ ηφρσλ», θαη επηθεληξψλεηαη θπξίσο, ζηελ απνθάιπςε 

νπνηνλδήπνηε δηνηθεηηθψλ ιαζψλ, θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ, εζηηάδεη ζηελ 

δηαζθάιηζε λα κελ ππάξμνπλ.Οπζηαζηηθά, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο 

πξαθηηθέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (Bingham & Felbinger, 2002). Αθφκε 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κηαο 

θαη απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί κηα ζσζηά νξγαλσκέλε έξεπλα. Οη 

ζεκαληηθφηεξεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ, είλαη ε 

αλάιπζε εξγαζίαο, δηνηθεηηθνί θαη νηθνλνκηθνί έιεγρνη, θαζψο θαη  δηαδηθαζηηθνί 

επαλαπξνζδηνξηζκνί . Ζ «Αμηνιφγεζε Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο» απνηειεί 
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ηελ δεχηεξε εθ ησλ δπν πξνζεγγίζεσλ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο , ε νπνία 

ελδηαθέξεηαη λα εξεπλήζεη ην ηί αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε 

δηάξθεηά ηνπ, θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη απφ ηελ παξνρή 

ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο (Bingham & Felbinger, 2002). 

 

 

6.4.4 Απνινγηζηηθή Αμηνιφγεζε 

Χο «απνινγηζηηθή» αμηνιφγεζε θαιείηαη ν έθηνο θαη ηειεπηαίνο ηχπνο ηεο αμηνιφγεζεο, 

ν νπνίνο έρεη σο θξηηήξην θαζνξηζκνχ ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Κχξην κέιεκά ηεο είλαη ε 

ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ, ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα 

δηεμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ηελ αμία ηνπ (Herman, Morris,  Fitz- Gibbon, 1987, Noe, 1999, Patton, 1987). Ζ 

δηαδηθαζία μεθηλάεη κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ηα πνξίζκαηά ηεο πξσηίζησο 

ζηνρεχνπλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ- ρνξεγψλ, θη φρη ηφζν ζην πξνζσπηθφ ηεο 

αλάπηπμεο αλζξψπηλσλ πφξσλ (Stufflebeam & Shinkfield, 2007, Brown & Seidner, 

1998).  Ο ξφινο ηνπ αμηνινγεηή εδψ, δελ είλαη παξεκβαηηθφο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη 

απαξαίηεηα νηη ζα πξέπεη λα είλαη θαη εμσηεξηθφο. Οπζηαζηηθά απηφ πνπ θαζνξίδεη ην 

πνηφο ζα δηεμάγεη ηελ αμηνιφγεζε, είηε απηή είλαη δηακνξθσηηθή είηε απνινγηζηηθή, 

θαζνξίδεηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηα ρξνληθά φξηα, ηα 

νηθνλνκηθά θαζψο θαη ηελ χπαξμε αηφκσλ ζην πξνζσπηθφ δπλακηθφ πνπ έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα αλαιάβνπλ έλα ηφζν δχζθνιν έξγν (Γξακκαηηθφπνπινο, 2006). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη παξαπάλσ ηππνινγίεο δελ είλαη πάγηεο θαη θαλνληζηηθέο θαη ην γεγνλφο 

φηη κπνξεί λα επηιερζεί ε κηα δελ αλαηξεί ηελ δπλαηφηεηα  επηινγήο ηεο άιιεο. Δδψ ε 

δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη απιά ζα δηεμαρζνχλ δπν δηαθνξεηηθέο αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο 

(Βεξγίδεο, 2003). Δπίζεο είλαη θνηλφο ηφπνο νηη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζρεκαηίδεη 

ζπρλά ηε βάζε ηεο απνινγηζηηθήο, ελψ ρξίδεη ζεκαζίαο θαη ην γεγνλφο, νηη ε αμία ηεο 

δηακνξθσηηθήο κπνξεί λα εληζρπζεί απφ ηελ παξέκβαζε ηεο απνινγηζηηθήο, δηακέζνπ 

εμσηεξηθνχ αμηνινγεηή, ζε θξηηηθά ζεκεία ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(Stufflebeam & Shinkfield, 2007). 
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 6.4.4.1 Δπέιηθηα Μνληέια  

Απνηειεί ηελ πξψηε απφ ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο απνινγηζηηθήο 

αμηνιφγεζεο. ηελ πξνζέγγηζε απηή βαζηθφ ζεκείν είλαη ε νκάδα ζηφρνο, ε νπνία ε ίδηα 

απνηειεί ην κέηξν ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. εκαληηθφ αμίσκα ηεο κεζφδνπ 

απηήο, είλαη ε δηαπίζησζε ζε πεξίπησζε δηεμαγσγήο πεηξάκαηνο, είλαη ινγηθφ λα 

αλακέλνπλ νη εξεπλεηέο νηη ε νκάδα ζηφρνο παξακέλεη ακεηάβιεηε, είηε πξηλ είηε κεηά 

ην πξφγξακκα  (Bingham & Felbinger, 2002).   

Σα δπν πην ραξαθηεξηζηηθά κνληέια πνπ πεξηιακβάλεη ε θαηεγνξία απηή, είλαη ην πιάλν  

φπνπ δηεμάγεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ αιιά θαη εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε (Noe, 1999). 

Απνηειέη ην πην γλσζηφ ζρέδην αμηνιφγεζεο , φπνπ νπζηαζηηθά ε νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ, 

κεηξηέηαη κε ηα ήδε θαζνξηζκέλα θξηηήξηα, θαη πξηλ θαη κεηά ην πξφγξακκα, θαη ε 

δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη ζα απνδνζεί ζηελ αιιαγή πνπ επέθεξε ε εθπαίδεπζε. 

Σν δεχηεξν κνληέιν, απνηειεί ηελ βειηησκέλε έθδνζε ηνπ πξνεγνχκελνπ. Ολνκάδεηαη 

“Time –series design”  θαη απηφ πνπ νπζηαζηηθά θάλεη, είλαη λα δηεμάγεη κηα ζεηξά 

δηαδνρηθψλ εξεπλψλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξηλ φκσο ιάβεη ρψξα ην πξφγξακκα 

(Noe, 1999). Με ηα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο δηαδνρηθέο έξεπλεο θάλνπλ κηα 

κειινληηθή πξνβνιή, ε νπνία ζηελ νπζία πξνβιέπεη πνηα ζα είλαη ε απφδνζε ηεο νκάδαο 

κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ εθηηκεηέα απηή πξνβνιή, ζην ηέινο ζπγθξίλεηαη κε 

ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε νπνία κεηξήζεθε ζην ηέινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, γηα λα θαζνξηζζεί ν βαζκφο αιιαγήο πνπ πξνέθπςε απφ ην πξφγξακκα 

(Bingham & Felbinger, 2002). Ζ θξηηηθή πνπ αζθείηαη γεληθφηεξα ζηα επέιηθηα κνληέια, 

ζρείδεηαη θπξίσο κε ηελ αδπλακία λα πξνβιέςνπλ άιινπο πηζαλνχο παξάγνληεο, ν νπνίνη 

ελδερνκέλσο λα ζπλέβαιιαλ ζηελ αιιαγή ηεο απφδνζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

 6.4.4.2 Πεηξακαηηθά Μνληέια  

 Απηφ πνπ είλαη κείδσλνο ζεκαζίαο γηα απηήλ ελ θαηεγνξία ζρεδίσλ αμηνιφγεζεο, είλαη 

ε χπαξμε απζηεξά θαζνξηζκέλσλ πεηξακαηηθψλ ζπλζεθψλ, νη νπνίεο απνθεχγνπλ ηελ 

επίδξαζε άιισλ παξαγφλησλ ζην πείξακα, θαη αθφκα ε επηινγή ησλ αηφκσλ γίλεηαη κε 

απφιπηε βεβαηφηεηα γηα ηελ εμάιεηςε νπνηνπδήπνηε αζηάζκεηνπ παξάγνληα. ηελ 

πξνζέγγηζε απηή αλήθεη θαη ην κνληέιν ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη εθ ησλ πζηέξσλ 

κέηξεζεο ησλ δπν νκάδσλ (Noe, 1999).  Ζ επηινγή ησλ νκάδσλ θαη ε έληαμή ηνπο 
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πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ηπραίαο επηινγήο. ινη έρνπλ ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο 

λα  εληαρζνχλ ζε κηα απφ ηηο δπν νκάδεο (Bingham & Felbinger, 2002).   Ζ δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλεη δπν κεηξήζεηο γηα θάζε γθξνππ, κηα πξηλ θαη κηα κεηά ην πξφγξακκα. Δάλ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ηεο νκάδαο ζηφρνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηά ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ, απηφ ζπλεπάγεηαη νηη ηα θεθηεκέλα κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζην 

πξφγξακκα. Ζ αιήζεηα είλαη , νηη ν κνληέιν απηφ θξίλεηαη αξθεηά αμηφπηζην, αιιά ην 

θφζηνο πνπ ην ζπλνδεχεη, ην θαζηζηά δχζθνιν ζηελ εθαξκνγή. 

  Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ κνληέιν πνπ ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πεηξακαηηθψλ 

ζρεδίσλ αμηνιφγεζεο, είλαη ην κνληέιν ηνπ Solomon. Ο ίδηνο ππνζηήξηδε νηη ε ζχγθξηζε 

κεηαμχ κφλν δπν νκάδσλ δελ ήηαλ αξθεηή, δηφηη ζπγρένληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ αιιειφδξαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ κέηξεζε θαη 

ηελ ίδηα ηελ εθπαίδεπζε. Σν κνληέιν πνπ πξνηείλεη είλαη αξθεηά πεξίπινθν θαη αθφκα 

πην δχζθνιν λα εθαξκνζηεί, γηα ην ιφγν ηνπ νηη πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ ινγηθή ηεο πξνζέγγηζεο απηήο ζηεξίδεηαη ζηελ εμάιεηςε ηεο 

αιιειφδξαζεο πνπ πεξηγξάθεθε πην πάλσ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, επηζηξαηεχνληαη δπν 

νκάδεο ζηφρνη θαη δπν νκάδεο ειέγρνπ. Ζ πξψηε νκάδα ζηφρνο κε ηελ πξψηε νκάδα 

ειέγρνπ, κεηξψληαη πξηλ απφ ην πξφγξακκα, ελψ νη άιιεο δπν δε ιακβάλνπλ θακία 

κέηξεζε. Με ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηξψληαη θαη νη ηέζζεξηο νκάδεο 

εθπαηδεπφκελσλ, θαη ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ πξψησλ δπν έλαληη ησλ 

άιισλ, είλαη απηή πνπ αθνξά ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

(Bingham & Felbinger, 2002, Noe, 1999).    

Αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη ηα πεηξακαηηθά ζρέδηα αμηνιφγεζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο 

ζε πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ζεξαπεία θαη ηελ απεμάξηεζε. 

 

6.4.4.3 Ζκη- Πεηξακαηηθά Μνληέια  

ε απηή ηελ θαηεγνξία ηεο απνινγηζηηθήο αμηνιφγεζεο, ε αιιάγε πνπ επήιζε ζηελ  

νκάδα ησλ εθπαηδεπφκελσλ πξνθχπηεη απφ ηελ  ζχγθξηζε κε κηα άιιε νκάδα, ε νπνία 

κνηάδεη, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην κνληέιν ηεο εθ ησλ 

πξνηέξσλ θαη εθ ησλ πζηέξσλ κέηξεζεο ησλ δπν νκάδσλ. Ζ αιήζεηα είλαη νηη ην 

κνληέιν είλαη ζρεδφλ παλνκνηφηππν κε απηφ πνπ πεξηγξάθεθε ζηα πεηξακαηηθά ζρέδηα 

ηειηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ κφλε δηαθνξά έγθεηηα ζην νηη εδψ δε γίλεηαη ιφγνο γηα νκάδα 
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ειέγρνπ, αιιά γηα νκάδα ζχγθξηζεο, ε νπνία θέξεη παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα.  

 

6.4.5 Μεηα- Αμηνιφγεζε 

Ο φξνο «Μεηα- Αμηνιφγεζε» (Meta- Evaluation) έγηλε γλσζηφο ην 1969 απφ ηνλ  

Michael Scriven (Stufflebeam,1974). Απφ ηελ εηπκνινγία ηνπ φξνπ, θαζίζηαηαη ζαθέο, 

φηη πξφθεηηαη γηα έλα είδνο αμηνιφγεζεο, ην νπνίν αθνξά είηε ηελ ίδηα ηελ αμηνιφγεζε, 

είηε ηελ αμηνιφγεζε ελφο ζπζηήκαηνο θαη νχησ θαζεμήο.  

Ζ αιήζεηα είλαη φηη, εθ πξψηεο φςεσο, κηα αμηνιφγεζε ηεο αμηνιφγεζεο, θαληάδεη 

ππεξβνιηθή. Χζηφζν, ν  Scriven ζεκειηψλεη ην επηρείξεκά ηνπ ππέξ ηεο, παξαβάιινληαο 

ζηνηρεία, ηα νπνία θαηαδεηθλχνπλ , φηη ε δήηεζε γηα έλα πξντφλ (ζηελ παξνχζα θάζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα) απμάλεηαη εθ΄φζνλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

θξίλνληαη ζεηηθά θαη ην αληίζεην. Απηνκάησο, απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε ειέγρνπ ηεο 

αμηνιφγεζεο απηήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο. 

Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, θαη αλαγλσξίδνληαο πφζν πξψηκν είλαη ην πεδίν,  ν Stufflebeam 

(1974, 2003) θάλεη κηα πξνζπάζεηα  ζπγθξφηεζεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ Μεηα- 

αμηνιφγεζε. πγθεθξηκέλα , κεηά απφ ζπγθξηηηθή κειέηε πιήζνπο αμηνινγήζεσλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ εξεπλεηηθψλ θξηηεξίσλ, θαηέιεμε ζηελ επηινγή θξηηεξίσλ, φπσο είλαη απηά 

ηεο εζσηεξηθήο εγθπξφηεηαο, ηεο  εμσηεξηθήο εγθπξφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο ζρεηηθφηεηαο, ηεο ζεκαληηθφηεηαο, ηεο επηθαηξφηεηαο, ηεο 

δηεηζδπηηθφηεηαο θαη ηέινο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο έλαληη ηνπ θφζηνπο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη νη κεηα αμηνινγήζεηο κπνξνχλ λα είλαη είηε δηακνξθσηηθέο 

(formative), είηε ηειηθέο (summative), φπνπ ζηηο κελ πξψηεο ν αμηνινγεηήο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επνπηεχεη ην έξγν ηνπ, εζηηάδνληαο ζηε ρξεζηκφηεηά ηνπο, θαη ζηνλ 

ηξφπν εθηέιεζήο ηνπο. ηηο ηειηθέο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν αμηνινγεηήο παξαζέηεη 

ζηνηρεία, ηφζν ζην πειάηε, φζν θαη ζην θνηλφ αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε αμηνιφγεζε, θη 

έηζη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηνξζψζεη ηηο εκπιεθφκελεο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο  

(Stufflebeam, 2003). 
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6.5 Υξνληθά Δπίπεδα Αμηνιφγεζεο  

Με ηνλ φξν «ρξνληθά επίπεδα αμηνιφγεζεο» πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα απηά ηεο 

επηκνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο , ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη, φρη κφλν θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη πξηλ θαη κεηά απφ απηήλ, κε ζθνπφ λα 

εθηηκήζνπλ, βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο (Πεηξίδνπ, 1992). Σν πξψην επίπεδν αθνξά ηελ αμηνιφγεζε πξηλ 

αθφκα ιάβεη ρψξα ην πξφγξακκα. Οπζηαζηηθά,  ην θνκκάηη απηφ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ , θαη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, πνπ ζα βνεζήζνπλ 

ηνλ εξεπλεηή λα επηιέμεη ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζεο. Σν ζεκαληθφ δεδνκέλν ζην ζηάδην 

απηφ, είλαη νηη ε έξεπλα απηή ζπκπίπηεη κε ηελ εθηίκεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ, 

γεγνλφο πνπ εθθξάδεη ηελ άξξεθηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δπν απηψλ ζηαδίσλ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Cafarrella, 1994).   

Σν δεχηεξν επίπεδν ζρεηίδεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο. Με ηε ρξήζε δηαθφξσλ εξγαιείσλ, φπσο είλαη ηα ηεζη θαη ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, θαη ηερληθψλ, ιφγνπ ράξε απηή ηεο παξαηήξεζεο, ν αμηνινγεηήο 

κπνξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε κηα πνιχ πινχζηα πεγή πιεξνθνξηψλ, πνπ ηνλ 

ελεκεξψλεη γηα ην πψο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπφκελνη ην κάζεκα, ζε επίπεδν 

αληηδξάζεσλ, θαζψο θαη ηί έρνπλ κάζεη θαη ζε πνηφ βαζκφ (Πεηξίδνπ, 1992).  

Σν ηξίην ρξνληθφ επίπεδν δηεμάγεηαη κεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ 

εξγαζηαθνχ ρψξνπ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Ζ αμηνιφγεζε ζηε δεδνκέλε απηή ρξνληθή θάζε, 

επηρεηξεί λα εθηηκήζεη, φρη κφλν ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ έρεη λα θάλεη 

κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, δειαδή ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν (Υαιάο, 2002). Χζηφζν, ζα ήηαλ λα άδηθν λα ππνζηεξηρηεί, νηη ε 

απνηπρία εθαξκνγήο ησλ απνθηεζέκελσλ γλψζεσλ, πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απελαληίαο, ππάξρνπλ θη άιινη παξάγνληεο, 

ιφγνπ ράξε, ε έιιεηςε θαηάιιειεο ππνδνκήο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ηελ 

επεξξεάζνπλ. 

Σφζν ην  ηέηαξην φζν θαη ην πέκπην ρξνληθφ επίπεδν, αλαθέξνληαη ζε θάζεηο, νη νπνίεο 

ιακβάλνπλ ρψξα πνιχ κεηά ην πέξαο ηεο επηκφξθσζεο. Σν κελ πξψην αμηνινγείηαη κε 
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θξηηήξηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έιαβαλ ηελ 

επηκφξθσζε, θαη ηα επίπεδα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ επέθεξε ζηνλ νξγαληζκφ ε 

δηαδηθαζία απηή, θαζψο θαη κε ηελ εμαθξίβσζε γηα ην αλ ηειηθά ε εθπαίδεπζε απνηειεί 

θεξδνθφξα επέλδπζε γηα ηελ επηρείξεζε (Πεηξίδνπ, 1992). Απφ ελ άιιε πιεπξά, ην 

ηειεπηαίν ρξνληθφ ζηάδην εθηηκά ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, κε θξηηήξηα ηα 

νπνία εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο, ζέινληαο , 

θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν λα πεηχρεη κηα κειινληηθή, ελδερνκέλσο, πξφβιεςε γηα ηνλ ξφιν 

ηεο επηκφξθσζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. 

 

6.6 Μνληέια Αμηφινγεζεο 

Με ηνλ φξν «κνληέια αμηνιφγεζεο» πεξηγξάθεηαη έλα πιήζνο πξνζεγγίζεσλ, πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί, θαηά ηελ δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ πνπ επηρεηξείηαη ε νξηνζέηεζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αμηνιφγεζεο, θαη ηηο πηζαλέο κνξθέο πνπ κπνξεί λα εθιάβεη . ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ηα κνληέια θαινχληαη λα αλαιχζνπλ φια εθείλα ηα επίπεδα, ζηα νπνία 

αζθείηαη επηξξνή απφ ηελ εθπαίδεπζε, κε ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ην ηί 

πξέπεη λα κεηξεζεί θαη πφηε (Βεξγίδεο, Καξαιήο & Κφθθνο, 1999), θαζψο θαη πνηα 

νπηηθή γσλία πηνζεηείηαη θάζε θνξά (Γξακκαηηθφπνπινο, 2006). ηε ζπλέρεηα 

παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη , ηα πην γλσζηά ίζσο κνληέια, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεσξεζνχλ θαη αληηπξνζσπεπηηθά  (Βεξγίδεο,2003). 

 

6.6.1 Σν κνληέιν Kirkpatrick 

Απνηειεί ίζσο, ηελ γλσζηφηεξε πξνζέγγηζε, αλαθνξηθά κε ηα κνληέια ηεο αμηνιφγεζεο 

(Υαιάο, 1992, Plant & Ryan, 1992, Tennant et.al, 2002). Πξνηάζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1960 

απφ  ηνλ  Kirkpatrick , ν νπνίνο επηρεηξεί λα εθηηκήζεη ηελ αμία ηνπ κνξθσηηθνχ αγαζνχ, 

κέζα απφ ηελ «πξνβνιή» ηνπ ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα . Σν πξψην επίπεδν είλαη 

απηφ ηεο «αληίδξαζεο» (reaction), φπνπ νπζηαζηηθά, εξεπλάηαη ην πφζν απνδεθηφ γίλεηαη 

ην πξφγξακκα απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο, αλ δεκηνπξγεί ζεηηθέο αληηδξάζεηο, θιίκα 

δπζαξέζθεηαο θαη νχησ θαζεμήο. Ζ ρξνληθή θάζε ζηελ νπνία πξαγκαηψλεηαη ε 

δηαδηθαζία, είλαη ακέζσο κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Πεηξίδνπ, 1992). 

ηε ζπλέρεηα, εμεηάδεηαη  ε αιιαγή πνπ πξνέθπςε ζην επίπεδν ηεο «κάζεζεο» (learning). 

Με ηνλ φξν απηφ λνείηαη ε κεηαβνιή πνπ πξνήιζε ζηηο γλψζεηο, ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο 
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ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, σο απνηέιεζκα ηεο επηκφξθσζεο (Υαιάο, 1992). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, νηη ε χπαξμε κηαο θαηλνκεληθήο   αιιαγήο ζην παξαπάλσ επίπεδν, 

δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα νηη απηφ ζα επεξξεάζεη ή ζα κεηαβάιιεη ηελ εξγαζηαθή 

ζπκπεξηθνξά. Σν θνκκάηη απηφ έξρεηαη λα θαιχςεη, ην ζηάδην ηεο «ζπκπεξηθνξάο» 

(behavior), ζην νπνίν σο αληηθείκελν αμηνιφγεζεο θαληάδεη ε επηηπρήο κεηαθνξά φισλ 

ησλ θεθηεκέλσλ  ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, απηή ε κεηάβαζε δειαδή, απφ ηηο ζεσξεηηθέο   

γλψζεηο ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο (Βεξγίδεο, Καξαιήο & Κφθθνο, 1999). 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ην νπνίν κειεηά, είλαη απηφ ησλ «απνηειεζκάησλ» (results). θνπφο 

εδψ, είλαη λα εληνπηζηνχλ φια εθείλα ηα ζεκεία, πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ επίδξαζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο, δειαδή εμεηάδεη ην αλ ε 

επηρείξεζε ζεκείσζε πξφνδν, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο , φπσο 

πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία. ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί, νηη ην κνληέιν απηφ είλαη ην πην δηαδεκέλν επξέσο, ιφγσ ηεο θαηαλνεηήο θαη 

ινγηθήο   δνκήο ηνπ, θαζψο θαη ηελ εχθνιε εθαξκνγή θαη ρξήζε ηνπ (Phillips, 1996 ζην 

Brown & Seidner, 1998). 

Πέξαλ φκσο ησλ ζεηηθψλ ηνπ ζεκείσλ, αμίδεη λα ζεκεησζνχλ θαη ηα ζεκεία ζηα νπνία 

παξνπζηάδεη αδπλακία, θαζ‟φηη απηά ελέπλεπζαλ ηνπο εηδηθνχο θαη νδήγεζαλ ζηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη ηξνπνπνίεζή ηνπ. πγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεηαη (Phillips, 1996 

ζην Brown & Seidner, 1998) φηη δελ παξαηεξείηαη ζηελή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ 

ζηαδίσλ, φηη νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηξία πξψηα ζηάδηα είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλνη. Δπίζεο, δηαπηζηψλεη ηελ απνπζία ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ελψ δίλεηαη ειάρηζηε ζεκαζία ζε παξάγνληεο πνπ αζθνχλ επηξξνή ζηελ 

απνηειεζκαηηθή πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο , θαη νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ έκκεζα πξνο απηφ 

(Grammatikopoulos et.al, 2004). 

 

6.6.2 Σν κνληέιν Hamblin 

Ζ πξνζέγγηζε απηή παξαηέζεθε θαηά ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, θαη επηρεηξεί 

νπζηαζηηθά, ηελ επέθηαζε ηνπ κνληέινπ ηνπ  Kirkpatrick. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλα 

ζπζηηκηθφ κνληέιν, ην νπνίν ζέηεη ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ην ζπλερέο 

αληηθέηκελα-απνηειέζκαηα-αλαηξνθνδφηεζε (Easterby-Smith, 1993). Ο «θχθινο ηεο 

Αμηνιφγεζεο», φπσο ηνλ απνθαινχζε ν ίδηνο ν Hamblin, απνηεινχληαλ απφ πέληε 

ζηάδηα. Σα δπν πξψηα, απηφ ηεο «αληίδξαζεο» (reaction) θαη απηφ ηεο «κάζεζεο» 
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(learning), είλαη ζρεδφλ φκνηα κε ηα αληίζηνηρα ζην κνληέιν Kirkpatrick (Πεηξίδνπ, 

1992). Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά έγθεηηαη ζην ζηάδην ηεο κάζεζεο, φπνπ ν Hamblin, ην 

ζπγθεθξηκελνπνηεί, δηαρσξίδνληάο ην ζε ηθαλφηεηεο, γλψζεηο θαη ζηάζεηο. ηε ζπλέρεηα , 

δηαθνξνπνηεί ηελ ζεσξία ηνπ, ζηελ βάζε θπξίσο ησλ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

Δζηηάδεη ινηπφλ, ζηελ «ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ εξγαζία» (job behaviour), ε νπνία 

νθείιεηαη ζηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. ην ζηάδην ησλ 

«απνηειεζκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ» (organization), φπνπ κεηξά ηηο κεηαβνιέο, νη νπνίεο 

ζεσξνχληαη απφξξνηα ηεο θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ, επεξξεάδεη ηελ ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη 

θαη‟απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλνληαη κεγαιχηεξα επίπεδα απνδνηηθφηεηαο θαη θεξδψλ. 

Σν ζηάδην απηφ απνθαιείηαη «απνηειέζκαηα ππέξηαηεο αμίαο» (ultimate value) 

(Πεηξίδνπ, 1992). 

Βαζηθά ζεκεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Hamblin είλαη φηη ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη 

ζε ζπζρέηηζε κε ηνπο ζηφρνπο, θη φηη νη κελ δεχηεξνη ζα πξέπεη λα κεηαθξάζνπλ ηελ αμία 

ηνπο, ηφζν ζε θνηλσληθνχο, φζν θαη ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο. χκθσλα κε απηφλ, ε 

αμηνιφγεζε δελ θαιείηαη λα πξνζδηνξίζεη αλ επηηεχρζεθαλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, 

αιιά ηη αθξηβψο ζα πξέπεη λα επαθνινπζήζεη (Easterby-Smith, 1993), ελψ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ηειηθήο «αμίαο» ηνπ πξνγξάκκαηνο, δε δηζηάδεη λα πηνζεηήζεη κεζφδνπο, 

νη νπνίεο παξαπέκπνπλ πεξηζζφηεξν ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε απηή 

ηεο αλάιπζεο θφζηνπο  (Hawthorne, 1987). 

Ζ θξηηηθή πνπ δέρηεθε ην κνληέιν, αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ θαη εηδηθφηεξα, 

πεξηνξίδνληαη ζηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηαδίσλ, 

θαη ε νπνία απζαίξεηα πξνυπνζέηεη κηα ινγηθή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο, πξνζπαζψληαο 

ζηελ νπζία λα ζπλδέζεη πξάγκαηα πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε φιε δηαδηθαζία ιακβάλεη ρψξα κέζα ζε έλα ρξνληθφ ζπλερέο, απφιπηα 

ζπγθεθξηκέλν, φπνπ ε αιιεινπρία ησλ ζηαδίσλ είλαη κνλφδξνκε θαη αλνδηθή, γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά ηε ζεσξία ξεπζηή θαη κε αμηφπηζηε (Easterby-Smith, 1993). 

 

6.6.3 Σν κνληέιν CIPP 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πξνηάζεθε  γηα πξψηε θνξά ην 1965, απφ ηνλ Stufflebeam,  κε 

ζθνπφ λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ηφηε, ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ νκνζπνλδηαθψλ έξγσλ, ε νπνία ζηεξηδφηαλ εμ‟νινθιήξνπ ζε 
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ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ηα νπνία αδπλαηνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε επηηπρεκέλα 

απνηειέζκαηα ( Stufflebeam, 2003). 

Σν κνληέιν CIPP πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηα αθξσλχκηα ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ πνπ ην 

απαξηίδνπλ. Δπνκέλσο γίλεηαη ιφγνο γηα Πιαίζην (Context), Δίζνδνο (Input), Γηαδηθαζία  

(Process) θαη Απνηέιεζκα (Product), ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ  έλα ζρέδην εξγαζίαο, ην 

νπνίν απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελφο νδεγνχ, ν νπνίνο ζα απεπζχλεηαη ζε φισλ ησλ 

εηδψλ ηηο αμηνινγήζεηο, αλεμάξηεηα απφ πνηνλ δηεμάγνληαη θαη ηη αθξηβψο θαινχληαη λα 

αμηνινγήζνπλ (Γξακκαηηθφπνπινο, 2006).  Δλψ, θεληξηθφ ζεκείν πνπ ην δηαθνξνπνηεί 

απφ ηα άιια κνληέια, απνηειεί ε αληίιεςε φηη ε αμηνιφγεζε δηεμάγεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

νδεγήζεη ζε βειηίσζε θη φρη απιά λα απνδείμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθάζηνηε 

έξγνπ ( Stufflebeam, 2003).   

πγθεθξηκέλα, θάζε ζηάδην ηνπ κνληέινπ θαιείηαη λα απαληήζεη ζε φια ηα εξσηήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί κηα αμηφπηζηε θαη «ζσζηή» δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ. Δπνκέλσο, ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο πιαηζίνπ (context evaluation) 

πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ζρεδηαζκφ, ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ, θαζψο θαη ηελ αλάιπζε  ησλ 

επξχηεξσλ ζπλζεθψλ θαη αλαγθψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε. ην 

ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο Δηζφδνπ (input evaluation) πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ αληαγσληζηηθψλ ζρέδησλ δξάζεσο, θαζψο θαη 

ζεκάησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επάλδξσζε, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ 

δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ζε ζπλδπαζκφ κε  ηηο πηζαλέο δαπάλεο. Σν 

ηξίην ζηάδην ηνπ κνληέινπ, ε αμηνιφγεζε ηεο Γηαδηθαζίαο (Process evaluation), αθνξά 

πεξηζζφηεξν ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ, θαη εηδηθφηεξα, ζθηαγξαθεί ηελ απφδνζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηα πηζαλά εκπφδηα θαζψο  θαη κηα πξψηε «εξκελεία» ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ. Σέινο, ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Απνηειέζκαηνο  (Product 

evaluation), απηφ πνπ ηίζεηαη  ζην θέληξν ηεο αλάιπζεο είλαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, νη ζηφρνη πνπ επηηεχρζεθαλ, θαη νη αλάγθεο, νη νπνίεο θαιχθζεθαλ 

( Γξακκαηηθφπνπινο, 2006). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Stufflebeam (2003), ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

έθβαζε ηνπ κνληέινπ βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε κηαο πιεζψξαο κεζφδσλ θαη ηερληθψλ, ηφζν 

πνηνηηθψλ φζν θαη πνζνηηθψλ, πξνθεηκέλνπ ε πνιπδηάζηαηε απηή πξνζέγγηζε λα 

θαιχςεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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6.6.4 Σν κνληέιν CIRO  

Σν κνληέιν απηφ παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1970, απφ ηνπο Bird, Warr θαη 

Rackham, νη νπνίνη απνζθνπνχζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ζρήκαηνο  ηθαλνχ λα κεηξήζεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα  εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ management (Hogan, 2007). Σν 

κνληέιν απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βήκαηα, ην πιαίζην (Context), ηελ είζνδν( Inputs), ηηο 

αληηδξάζεηο (Reactions) θαη ηα απνηειέζκαηα (Outcomes). Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

φπσο θαη ζην CIPP, ην φλνκα ηνπ κνληέινπ πξνθχπηεη απφ ηα αθξσλχκηα ησλ φξσλ πνπ 

ην απαξηίδνπλ (Tannent et.al, 2002). 

Δηδηθφηεξα, ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πιαηζίνπ  απηφ πνπ επηδεηείηαη είλαη ε 

«ραξηνγξάθεζε» ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε δφκεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Οπζηαζηηθά, αλαδεηψληαη ηα ζηνηρεία απηά πνπ αληαλαθινχλ ηελ 

θνπιηνχξα θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα, κε ηηο αλάγθεο, ηα 

αληηθείκελα κάζεζεο θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο αλάγθεο απφδνζεο (Hogan, 2007). 

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν ζηάδην, κπνξεί λα εηπσζεί φηη έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε 

ηελ κέηξεζε κηαο ζεηξάο ζηνηρείσλ, ηα νπνία θαηαδεηθλχνπλ ηηο απαηηνχκελεο πεγέο, 

πξνθεηκέλνπ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ηηο κεζφδνπο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηα εκπιεθφκελα κέιε. Σν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

αληηδξάζεσλ,επηθεληξψλεηαη ζηηο πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζε φηη 

αθνξά ην πξφγξακκα, θαζψο θαη πσο απηφ κπνξεί λα βειηησζεί, ελψ ην ηέηαξην ζηάδην 

απνηειεί ηελ πξνζπάζεηα κέηξεζεο ηεο έθβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Χζηφζν, ζχκθσλα 

κε ηνλ Harris ( ρ.ρ.)  ηα απνηειέζκαηα απηά θαηεγνξηνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε 

λα απνηππψλεηαη ζε θάζε έλα απφ απηά μερσξηζηά ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο, ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ 

νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ζηνλ νξγαληζκφ ζπλνιηθά.  

Ζ θξηηηθή πνπ δέρηεθε ην κνληέιν  CIRO αθνξά θπξίσο ηελ αδπλακία πνπ παξνπζηάδεη 

ζηελ πξαγκαηηθή κέηξεζε ηεο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, σο απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο. 

Χζηφζν, δε ζα κπνξνχζε λα αγλνεζεί ην γεγνλφο φηη εηζήγαγε κηα θαηλνηνκία, ηε ιήςε 

κεηξήζεσλ πξηλ θαη κεηά ην πξφγξακκα, ην νπνίν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή 

λα δεη ζε πνην βαζκφ επηηεχρζεζαλ νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο (Tannent et.al, 2002), 

ελψ παξάιιεια νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, 

απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ (Easterby-Smith, 1993). 
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6.6.5 Σν κνληέιν ROI  

Απνηειεί έλα απφ ηα κνληέια , ηα νπνία επεξξεάζηεθαλ απφ ην έξγν ηνπ Kirkpatrick. 

Δκπλεπζηήο ηνπ είλαη ν ακεξηθαλφο  J. Phillips, ν νπνίνο, ιακβάλνληαο ππφςελ ηα 

αδχλαηα ζεκεία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηεζζάξσλ ζηαδίσλ, ζέιεζε φρη κφλν λα ηελ 

βειηηψζεη, αιιά παξάιιεια, λα ηεο δψζεη κηα πην νινθιεξσκέλε κνξθή. χκθσλα κε 

απηφλ (Phillips, 1996 ζην Brown & Seidner, 1998) ππάξρεη κηα πιεζψξα ιφγσλ, νη 

νπνίνη επέβαιιαλ ηε δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ ηεο «Απφδνζεο ηεο Δπέλδπζεο» (ROI), 

κεξηθνί εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αχμεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνλδπιίσλ, θαζψο θαη κε ηελ αλάγθε γηα επηθέληξσζε ζε ζέκαηα 

κέηξεζεο, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ζπλδένληαη κε 

επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο θαη πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ απφδνζή ηνπο. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ινηπφλ, αλαπηχζζεη έλα κνληέιν ην νπνίν εθ πξψηεο φςεσο 

θαίλεηαη πξνζαξκνζκέλν ζε απηφ ηνπ Kirkpatrick, σζηφζν ην δεχηεξν απνηειεί απιά 

ηελ αθεηεξία. Δπνκέλσο, πξνηείλεηαη έλα ζρήκα πέληε ζηαδίσλ, ηα νπνία είλαη 

ζρεδηαζκέλα θαη‟απηφλ ηνλ ηξφπν, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ εχθνια λα δηαρεηξηζηνχλ.  

Σν πξψην ζηάδην αθνξά ηελ αληίδξαζε θαη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δξάζε ( reaction and 

planned action), ην νπνίν κεηξάεη κελ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απφ ην 

πξφγξακκα, αιιά πξνζζέηεη θαη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δξάζε, ζέινληαο έηζη λα ηνλίζεη 

ηε ζεκαζία  πνπ έρεη ν ηξφπνο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο απηήο.  ηε ζπλέρεηα παξαζέηεη ην 

ζηάδην ηεο κάζεζεο (learning), ην νπνίν φκσο ζπγθεθξηκελνπνηείηαη κεηξψληαο ηηο 

αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο. Σν ηξίην ζηάδην 

έρεη λα θάλεη κε ηελ εθαξκνγή ηεο εξγαζίαο (job application). ην έξγν ηνπ Kirkpatrick 

θάλεη ιφγν γηα αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο, σζηφζν ν φξνο απηφο  είλαη πνιχ γεληθφο θαη 

αφξηζηνο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα κέηξεζεο (Plant & Ryan, 1992). 

Δπνκέλσο, ν Phillips, γηα λα ην επηιχζεη νξίδεη ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο πάλσ ζηελ 

εξγαζία θαη ζην εθάζηνηε εξγαζηαθφ αληηθείκελν. Σν ηέηαξην ζηάδην είλαη απηφ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (business results), απηφ πνπ επηρεηξείηαη είλαη ε, φζν ην 

δπλαηφλ, θαιχηεξε απνηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη θαηαλνεηή θαη αλακελφκελε ζηα αλψηαηα ζηειέρε. Σν ηειεπηαίν ζηάδην, θαηην πην 

ζεκαληηθφ ηνπ ζρήκαηνο, είλαη ε απφδνζε ηεο επέλδπζεο (Return On Investment), 
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δειαδή ν δείθηεο απηφο πνπ θαζνξίδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έλαληη ηνπ 

θφζηνπο, θαη απνηππψλεη, ζηελ νπζία, ηελ αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο κε κεηξήζηκνπο, 

ζπγθεθξηκέλνπο, θαη ζπγθξίζηκνπο φξνπο. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ην κνληέιν απηφ εγείξεη πνιιέο αληηζεηηθέο 

απφςεηο. Ο αληίινγνο έγθεηηαη, θπξίσο, ζηελ αδπλακία πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθή κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο (Brandenburg & Smith, 1986). 

χκθσλα κε ηνπο Blundell et.al (1999), ε αδπλακία απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ δπζθνιία 

ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

ηελ απνδνηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ην κεξίδην επζχλεο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ εθπαίδεπζε (Plant & Ryan, 1992), ελψ θξίλεηαη αθφκα δπζθνιφηεξν λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη δαπάλεο πνπ επηβαξχλνπλ ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 

 

6.7 Μέζνδνη θαη Σερληθέο πιινγήο Γεδνκέλσλ 

Τ πάξρεη κηα πιεζψξα ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ πξνθεηκέλνπ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή εθηηκήζεσλ ζην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο. Οη 

ηερληθέο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη κε άιιεο, πξνθεηκέλνπ ηελ  επίηεπμε 

πξφζβαζεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία «πεγέο» δεδνκέλσλ. Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

ηερληθψλ επεξξεάδεηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαη 

ε πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη, ην είδνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζέινπκε λα ζπιιέμνπκε, εάλ 

δειαδή αθνξνχλ πνηνηηθά ή πνζνηηθά δεδνκέλα. Χο «πνηνηηθά» ραξαθηεξίδνληαη ηα 

ζηνηρεία απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηεμαγσγή πνηνηηθήο έξεπλαο, θαη ηα νπνία 

νξίδνληαη κέζα απφ αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο, κηαο θαη είλαη πην «αφξηζηα», ζε 

αληίπαξαβνιή, βέβαηα κε ηα πνζνηηθά, ηα νπνία αθνξνχλ δεδνκέλα, κεηξήζηκα θαη 

ζπγθεθξηκέλα, θαη ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία (Patton,. 

1987). εκαληηθνί επίζεο, ιφγνη πνπ κπνξνχλ λα επεξξεάζνπλ ηελ επηινγή ηερληθψλ θη 

εξγαιείσλ είλαη ην είδνο ησλ αλζξψπσλ πνπ δηνηθνχλ ηελ επηρείξεζε θαη απαληνχλ ζηελ 

αμηνιφγεζε, θαζψο θαη ην θφζηνο ην νπνίν ζπλνδεχεη ηελ θάζε ηερληθή (Caffarella, 

1994). 

Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηηο πνηνηηθέο ηερληθέο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε νηη ε 

παξαηήξεζε απνηειεί ηελ ραξαθηεξηζηηθφηεξε απηψλ, κηαο θαη ν εξεπλεηήο παξαηεξεί 
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ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, κε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ηελ αιιαγή πνπ έρεη επηθέξεη ε 

επηκφξθσζε. ηηο πνηνηηθέο ηερληθέο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ζπλέληεπμε, κε ηελ 

επηζήκαλζε φκσο, νηη απηή ζα πεξηιακβάλεη αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, έηζη ψζηε ηα 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα λα πξνθχπηνπλ κε ηελ αλάιπζή  ηνπο απφ ηνλ εξεπλεηή 

(Patton,1987). ηελ πεξίπησζε κηαο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο κε θιεηζηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεσλ, γίλεηαη παξαπνκπή ζε πνζνηηθέο ηερληθέο ζε ζθιεξά δεδνκέλα, φπσο αιιηψο 

νλνκάδνληαη ηα πνζνηηθά δεδνκέλα. Αθνινχζσο, ηα γξαπηά εξσηεκαηνιφγηα θαη ηα 

δηάθνξα ηεζη νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή κεηξήζηκσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ, ελψ 

πην πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο απνηεινχλ νη αλαιχζεηο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαζψο θαη απηέο ησλ εγγξάθσλ ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο είλαη ηα ζρέδηα παξαγσγήο, νη 

νηθνλνκηθέο αλαθνξέο, εηήζηεο αλαθνξέο, αξρεία απνπζίαο ή παξνπζίαο εξγαδνκέλσλ, 

θαηαιφγνπο γηα ηελ επάξθεηα εξγαζίαο, αξρεία κε ηηο ψξεο εθπαίδεπζεο θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ αηφκσλ πνπ έιαβαλ κέξνο (Caffarella, 1994). Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή δηεξγαζία, 

είλαη θαη ε αλάιπζε θφζηνπο-σθέιεηαο ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία αλαιχζεθε θαη πην 

πάλσ. 

 

6.8 Ζ Γηαδηθαζία ηεο Αμηνιφγεζεο 

χκθσλα κε ηελ Caffarella (1994) δελ ππάξρεη κηα θνηλά απνδεθηή δηαδηθαζία γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηάζζεη ζηνηρεία ηα 

νπνία αθνξνχλ πεξηζζφηεξν βήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Αθεηεξία 

απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο ζηήξημεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ, δειαδή φισλ 

απηψλ πνπ έρνπλ φθεινο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο ιφγνπ ράξε 

θνξείο, νξγαληζκνί θαη θπζηθά πξφζσπα (Βεξγίδεο, Καξαιήο & Κφθθνο, 1999), ελψ ζα 

πξέπεη επίζεο λα θαζνξηζηνχλ ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο αμηνιφγεζεο. Δθ‟φζνλ θαζνξηζηνχλ ηα ζεκεία απηά, 

απηφ πνπ επηδηψθεηαη ζηε ζπλέρεηα είλαη ε δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο αλαγθψλ, ε νπνία 

νπζηαζηηθά καο βνεζά λα θαζνξίζνπκε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα αληηθείκελα ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηα νπνία θπζηθά ζα απνηεινχλ θαη ηα αληηθείκελα ηεο αμηνιφγεζεο (Noe, 1999).  Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί νηη ε δηαδηθαζία απηή ηεο αλάιπζεο αλαγθψλ γηα ηελ νπνία γίλεηαη εδψ 

ιφγνο, είλαη θνηλή κε απηήλ ηελ νπνία πεξηγξάθεθε πην πάλσ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη 
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ην βάζκφ ζχλδεζεο ηεο κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ γηα ην ζρεδηαζκφ 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Υαιάο, 2002). 

Ακέζσο επφκελν βήκα είλαη λα γίλνπλ ζαθή νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο, 

γηα πνηφ ιφγν δειαδή απηή δηεμάγεηαη θαη ηί απνηειέζκαηα- νθέιε αλακέλεηαη λα 

απνθέξεη. εκαίλνληα ξφιν εδψ, έρεη ε πιήξεο θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απφ 

φια ηα εκπιεθφκελα κέιε, θαζψο θαη ε επηηαθηηθή αλάγθε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο (Caffarella, 1994).Απφ ηελ άιιε πιεχξα θξίζηκν ζεσξείηαη ην ζεκείν 

θαζνξηζκνχ ησλ αληηθεηκέλσλ κάζεζεο θαη ν βαζκφο κέηξεζήο ηνπο. Θα πξέπεη λα 

απνζαθεληζηεί πιήξσο ην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηα αληηθείκελά ηεο, κηαο θαη 

ππάξρνπλ πνιιέο πηπρέο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εθηηκεζνχλ παξάιιεια (Noe, 1999). 

Δπνκέλσο γίλεηαη ιφγνο γηα ην βαζκφ κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ην ίδην ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο πνιηηηθέο, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ή ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ, θαη ηέινο ηα 

απνηειέζκαηα ζε επίπεδν θνηλφηεηαο (Caffarella, 1994). ε ζπλάξηεζε κε ην παξαπάλσ, 

έγθεηηαη θαη ν θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ, ηα νπνία ζα απνηεινχλ δείθηεο κέηξεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Βεξγίδεο, Καξαιήο & Κφθθνο, 1999). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα απνδνζνχλ απηά 

απνηειέζκαηα ζηελ αμηνινγηθή δηεξγαζία, ηα νπνία απηνκάησο ζα κεηαθξάδνληαη ζε 

ζηνηρεία πνπ απνδίδνπλ ηελ επηηπρία ή απνηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

ην ζεκείν πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα γίλεη επηινγή ηεο κεζφδνπ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, θαη ε νπνία πξνθχπηεη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ηνπο ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο θαη θπζηθά ηα εξσηήκαηα, ηα νπνία θαιείηαη λα θαιχςεη 

ε αμηνιφγεζε (Caffarella, 1994, Noe, 1999). ην ζεκείν απηφ ζεκαίλνληα ξφιν παίδνπλ 

ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαη 

θπζηθά ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ (Βεξγίδεο, Καξαιήο & Κφθθνο, 

1999). ε ζπλδπαζκφ κε απηφ απνθαζίδεηαη πνηέο ηερληθέο θαη πνηά εξγαιεία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, πνηνί ζα απνηειέζνπλ ηηο βαζηθέο 

πεγέο άληιεζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, θαη ηέινο κε πνηά δηαδηθαζία ζα αλαιπζνχλ ηα 

ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ. 

Σέινο, απηφ πνπ απνκέλεη ζε φηη αθνξά ην ζρεδηαζκφ ηεο αμηνιφγεζεο, έρεη λα θάλεη κε 

ηνλ αθξηβή ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ θαζψο θαη ηνλ απαηηνχκελν πξνυπνινγηζκφ, 
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πξνθεηκέλνπ λα έιζεη απηή εηο πέξαο. ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ αθειέο λα παξαιεηθζεί 

νηη ε αμηνιφγεζε απαηηεί θαη ηελ παξαγσγή ελφο ηειηθνχ πξντφληνο, απηνχ ηεο ηειηθήο 

αλαθνξάο ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ αλαθνξά απηή είλαη κείδσλνο ζεκαζίαο, κηαο θαη κέζα ζε 

απηήλ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο φιεο δηεξγαζίαο, 

ψληαο ζπγθεθξηκέλα θαη απζηεξψο εζηηαζκέλα ζηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο, ελψ 

επίζεο, ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε αιιαγέο πνπ ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ ηφζν ζην πξφγξακκα ζπλνιηθά, φζν θαη επηκέξνπο ζηα πεξηερφκελα, ηε 

δηάξζξσζε θαη νχησ θαζεμήο (Caffarella, 1994, Βεξγίδεο, Καξαιήο & Κφθθνο, 1999). 

 

Αθνχ εμεηάζηεθε ν άμνλαο ηεο αμηνιφγεζεο ζε φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ, θαη 

κειεηήζεθαλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε, ζηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε 

ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε παξνχζα έξεπλα. Ο ιφγνο ινηπφλ γίλεηαη γηα  ηελ 

OTE Academy, θαη ζπγθεθξηκέλα πσο απηή ζπγθξνηήζεθε, πνηά είλαη ε θηινζνθία ηεο 

θαη πσο απηή αληηθαηνπηξίδεηαη κέζα απφ ηα αληηθείκελα ελαζρφιεζήο ηεο. 

 

7. OTE ACADEMY 

 

7.1 Ίδξπζε 

Ο Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θνξείο 

εθπφλεζεο πξνγξακκάησλ πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. Ηδξχζεθε ην 

1949 σο Αλψλπκε Δηαηξία θαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, θαη ηνπ 

παξαρσξήζεθε ε απνθιεηζηηθφηεηα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο(Μπακπαλάζεο, 

1998). Ο Ο.Σ.Δ. έρεη εμειηρζεί ζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη αξθεηά θεξδνθφξεο 

εηαηξίεο ηεο  Διιάδαο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεηαη απφ ην   φηη ην 2,5%  ηνπ ΑΔΠ ηεο 

ρψξαο πξνέξρεηαη απφ ηα θέξδε απηνχ, ελψ δελ ζα κπνξνχζε, επίζεο, λα παξαιεθζεί φηη 

ν Ο.Σ.Δ. θαηαηάζζεηαη ζηηο 500 κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηνπ θφζκνπ.  Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ 

νξγαληζκνχ δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη άιινο απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ, έδσζε 

εμ΄ αξρήο κεγάιε ζεκαζία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη επαλεθπαίδεπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ( Μπακπαλάζεο, 1998). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δεκηνπξγήζεθαλ 
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θέληξα εθπαίδεπζεο, ηα ιεγφκελα « Κ.Δ.Κ. Ο.Σ.Δ.», ηα νπνία αζρνινχληαλ κε ηελ 

εθπαίδεπζε – εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ.      

Χζηφζν, ην ζεκαληηθφηεξν βήκα ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Καηάξηηζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2005 κε ηελ ίδξπζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο , γλσζηήο σο OTE 

ACADEMY. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλαλ θνξέα, ν νπνίνο δηεμάγεη εθπαηδεπηηθά  

πξνγξάκκαηα πςεινχ επηπέδνπ, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε αθαδεκατθά πξφηππα 

(www.oteacademy.gr), θαη ηα νπνία δελ απεπζχλνληαη κφλν ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ, αιιά κπνξνχλ λα  ηα παξαθνινπζήζνπλ εμίζνπ, ζηειέρε ζπγαηξηθψλ 

εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ, αιιά θαη εξγαδφκελνη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 

7.2 θνπφο & Φηιζνθία 

Ζ OTE Academy δεκηνπξγήζεθε κέζα απφ έλα πιέγκα ξαγδαίσλ θαη ζπλερψλ αιιαγψλ, 

νη νπνίεο πξνέθπςαλ σο απφξξνηα ηεο ζχγθιηζεο ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο. ηα πιαίζηα 

απηά, φπσο ήηαλ θαη αλακελφκελν, ν θφζκνο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ παξέκεηλε 

ακεηάβιεηνο, γεγνλφο πνπ επεξξέαζε ηνλ κέρξη ηφηε ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σν ελδηαθέξνλ κεηαηίζεηαη πιένλ ζην αλζξψπηλν θεθάιαην, ην 

νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην επίθεληξν ηνπ λένπ απηνχ επηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ. Δπειημία, 

θαηλνηνκία θαη αληαπφθξηζε, είλαη νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

ζεκαηνδνηήζνπλ ηηο αιιαγέο απηέο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε επέλδπζεο ζηελ αλάπηπμε 

ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. Ζ δηαδηθαζία, κέζσ ηεο  νπνίαο ζα κπνξέζνπλ νη επηρεηξήζεηο 

λα θαζνδεγεζνχλ ζε κηα ξαγδαία εμειηζζφκελε θαη αληαγσληζηηθή αγνξά, δελ είλαη άιιε 

απφ ηελ ηελ ζπλερή επαγγεικαηηθή  εμέιημε δηακέζνπ ηεο θαηάξηηζεο. 

ηα επξχηεξα ινηπφλ πιαίζηα απηνχ ηνπ δηαιφγνπ, αλαπηχζζεηαη θαη ν ζθνπφο ηεο 

εηαηξίαο, ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηελ κέγηζηε πνηνηηθά αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθάιαηνπ 

θαζψο θαη ζηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο ππεξνρήο έλαληη ησλ άιισλ. πγθεθξηκέλα, 

ζθνπεχεη ζηελ παξνρή δπλαηνηήησλ Καηάξηηζεο, Δπαλαθηάξηηζεο θαη Δπηκφξθσζεο ζε 

πιήζνο επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

Παξάιιεια, παξέρνληαη πηζηνπνηεκέλεο ζπνπδέο θαζψο θαη πηπρία επαγγεικαηηθήο 

εμεηδίθεπζεο, ελψ πξνρσξεί ζε ζπλεξγαζίεο κε ειιεληθά θαη μέλα παλεπηζηήκηα, θαζψο 

http://www.oteacademy.gr/
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θαη κε εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ ρψξνπ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, επηηπγράλεη ηελ 

παξνρή νινθιεξσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ιχζεσλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

7.3  Γνκέο & Σνκείο πνπ εθηείλεηαη 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαζίζηαηαη ζαθέο νηη ε πξαγκάησζε πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο απαηηεί ηελ θαηάιιειε ππνδνκή θαζψο θαη ηνλ αλάινγν ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ. Μέζα ζηα πιαίζηα απηά αλαπηχρζεθαλ θαη νη ππνδνκέο ηεο  OTE Academy, 

νη νπνίεο απνηεινχληαη ηφζν απφ ηελ θεληξηθή δνκή, ε νπνία εδξεχεη ζην Μαξνχζη, φζν 

θαη απφ δπν Κ.Δ.Κ. ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. 

Δηδηθφηεξα, ζε νηη αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΚ ηεο OTE Academy, απηά ηδξχζεθαλ 

ην 2005, κε ζθνπφ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ  αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαζψο θαη 

ζηε δηάδνζε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο. Δπηθεληξψλνληαη, επνκέλσο, ζηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ άλεξγνπο, εξγαδφκελνπο θαη απηναπαζρνινχκελνπο, 

ππνζηεξηδφκελνη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ζηα πιαίζηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ Γ‟ Κνηλνηηθνχ Πιαίζηνπ ηήξημεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, νηη ην ΚΔΚ 

OTE Academy ραξαθεξίδεηαη σο ην ηξίην ζε κέγεζνο εθ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ΚΔΚ απφ 

ην Δ.ΚΔ.ΠΗ.( www.oteacademy.gr). 

 

 

Γηα ηελ αθξίβεηα, ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζην ΚΔΚ OTE Academy , 

θαηφπηλ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ηα εμήο :  

1) Πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζε Άλεξγνπο:  

o Καηάξηηζε αλέξγσλ γηα ηα έηε 2005 θαη 2006 – Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

o Καηάξηηζε αλέξγσλ – Αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ην Γηαδίθηπν 

o Καηάξηηζε αλέξγσλ – Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή 

o Καηάξηηζε αλέξγσλ – Οξγάλσζε γξαθείνπ κε ρξήζε Ζ/Τ 

o Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ- επνρηαθά αλέξγσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ ζηνλ 

Σνπξηζκφ (Θεζζαινλίθε) 

o Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ 15.000 άλεξγσλ γπλαηθψλ 

o Καηάξηηζε αλέξγσλ – Logistics επηρεηξήζεσλ Ληαληθνχ Δκπνξίνπ 

http://www.oteacademy.gr/
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2) Πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζε Δξγαδόκελνπο :  

o Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ 

(Θεζζαινλίθε) 

o Καηάξηηζε  6.500 εξγαδνκέλσλ ζε εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο 

o Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ- επνρηαθά αλέξγσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ ζηνλ 

Σνπξηζκφ (Θεζζαινλίθε) 

3) Πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζε Απηναπαζρνινύκελνπο : 

o Καηάξηηζε απηναπαζρνινχκελσλ ζηνλ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα 

ζε πηζηνπνηεκέλα ΚΔΚ 

o Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ- επνρηαθά αλέξγσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ ζηνλ 

Σνπξηζκφ (Θεζζαινλίθε) 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελδνεπηρεηξεζηαθή 

θαηάξηηζε (corporate training) αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

(personal training), ιακβάλνπλ ρψξα  ζηελ θεληξηθή δνκή ηεο OTE Academy, ε νπνία  

εθηείλεηαη ζε 18.500 ηκ θαη απνηειείηαη απφ εγθαηαζηάζεηο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Οη 

εγθαηαζηάζεηο απηέο  πεξηιακβάλνπλ (www.oteacademy.gr) :  

 Αίζνπζεο ζεκηλαξίσλ 25 ζέζεσλ 

 Αίζνπζεο εμνπιηζκέλεο κε Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο 10 +1 ζέζεσλ 

 Ακθηζέαηξν 324 ζέζεσλ εμνπιηζκέλν κε νπηηθναθνπζηηθή, κηθξνθσληθή θαη 

κεηαθξαζηηθή εγθαηάζηαζε ζε φιεο ηηο ζέζεηο  

 Ακθηζέαηξν 190 ζέζεσλ εμνπιηζκέλν κε πιήξε νπηηθναθνπζηηθή εγθαηάζηαζε 

 Parking  300 ζέζεσλ 

πσο ζθηαγξαθείηαη παξαπάλσ, ε OTE Academy δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ πξνθεηκέλνπ λα θέξεη εηο πέξαο  πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο φκσο, δελ πεξηνξίδεηαη εδψ αιιά ζπληειείηαη θαη κέζα απφ 

ηελ επηινγή ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχληαη, ελψ απνθξπζηαιιψλεηαη 

ζην εχξνο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη.  

 

 

 

http://www.oteacademy.gr/
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7.4 Αληηθείκελα Γηδαζθαιίαο 

Δίλαη θνηλφο ηφπνο, νηη νη ηδέεο πνπ κπνξεί λα «εκπλένπλ» ηελ ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο 

ελφο νξγαληζκνχ δηαθαίλνληαη θπξίσο κέζα απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ 

ην ζθνπφ ηεο χπαξμήο ηνπ.  ηελ πεξίπησζε ηεο OTE Academy, απηφο ζπληειείηαη κέζσ 

ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηεο αχμεζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο κε ηελ παξάιιειε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεη 

έκθαζε ζε ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηα νπνία 

απνηππψλνληαη κέζα απφ ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ επηιερζεί πξνο δηδαζθαιία. 

πγθεθξηκέλα, ε OTE Academy έρεη επηιέμεη δέθα πεδία γλψζεσλ, ηα νπνία ζεσξεί σο 

ηα θαηαιιειφηεξα γηα ηελ βειηίσζε ηφζν ηεο ιεηηνπξγίαο – αλάπηπμεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, φζν θαη ηεο παξνρήο ηνπ πιενλεθηήκαηνο ζε νπνηνδήπνηε εξγαδφκελν, λα 

εμαζθαιίδεη δηα βίνπ εξγαζία. Δπνκέλσο, ηα παξερφκελα πεδία γλψζεσλ  είλαη ηα εμήο :  

1) Management – απνηειεί ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν πεδίν γλψζεο πνπ ρξεηάδεηαη 

κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμή ηεο ζηνλ θφζκν ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σν πεδίν απηφ ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο επηκέξνπο ηνκείο, 

πξνθεηκέλνπ ηελ πιήξε θάιπςή ηνπ. 

o i) Θέκαηα Γηνίθεζεο – αθνξνχλ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο δηνίθεζεο, ηα θξηηήξηα 

επηινγήο ησλ ζπλεξγαηψλ, ηε δηάδνζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, ηε δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ άγρνπο 

θαη αληηπαξαζέζεσλ θαη νχησ θαζεμήο.  

ii) ηξαηεγηθή – αθνξά ηελ κεηάδνζε γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ     

αλάιπζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο κε ηε ρξήζε νηθνλνκηθψλ θαη κε 

παξακέηξσλ, θαζψο θαη ελ αμηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ. 

o Δπηρεηξεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο θαη ηξαηεγηθή 

o Ο Πξνυπνινγηζκφο σο εξγαιείν πινπνίεζεο ηεο ηξαηεγηθήο 

 iii) Πξνζσπηθέο Γεμηφηεηεο (Soft Skills) – αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσλία ησλ εξγαδφκελσλ, 

ηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ φπνησλ αιιαγψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο 

νκαδηθφηεηαο, θαη νχησ θαζεμήο: 
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 iv)Γηάθνξα Θέκαηα – ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δηδάζθνληαη 

αληηθείκελα πνπ απνηεινχληαη απφ πξνγξάκκαηα κεγαιχηεξεο εμεηδίθεπζεο, 

φπσο: 

o Ζ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ζηηο δηαδηθαζίεο κεηεμέιημεο ζε 

Οξγαληζκνχο θαη Δπηρεηξήζεηο 

o Βαζηθέο δεμηφηεηεο management γηα βνεζνχο Γηνίθεζεο  

o Μεηεμέιημε γξακκαηέσο ζε Βνεζφ Γηνίθεζεο (Α‟ & Β‟ Κχθινο) 

o Οηθνλνκηθά γα κε ζηειέρε  

o Σερληθά γηα κε Σερληθνχο (Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ 

2) Θέκαηα Σερλνινγίαο (Telecom Business Management) – απην ην πεδίν 

γλψζεσλ  αλαπηχζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ηφζν ησλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ 

εμειίμεσλ γεληθφηεξα, φζν θαη ζην θπξίσο αληηθείκελν ηνπ θνξέα, πνπ δελ είλαη 

άιιν απφ ηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο . Σα ζεκηλάξηα ινηπφλ ηνπ πεδίνπ απηνχ 

αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ:  

o χγθιηζε Σειεπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο 

o Αζθάιεηα Πιεξνθνξηψλ 

o Βαζηθέο γλψζεηο Σειεπηθνηλσληαθψλ Δθαξκνγψλ 

o Βαζηθέο αξρέο Σειεπηθνηλσληαθψλ Λχζεσλ θαη Τπεξεζηψλ 

o Γηαρείξεζε Σειεπηθνηλσληαθψλ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ  

o Κξππηνγξάθεζε θαη αζθάιεηα δεδνκέλσλ  

o Σερλννηθνλνκηθή αλάιπζε  

3) Υξεκαηννηθνλνκηθά - πεξηιακβάλεη πνηθίια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

έρνπλ σο ζηφρν ν εθπαηδεπφκελνο λα αλαπηχμεη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο 

αιιά θαη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε πξνθιήζεσλ θαη αιιαγψλ πνπ 

ζεκεηψλνληαη γεληθφηεξα ζηνλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα 

o Σακεηαθέο Ρνέο  

o Γηνίθεζε Logistics 

o χγρξνλε πξνζέγγηζε ζπζηεκάησλ θνζηνιφγεζεο  

o Δπηηπρείο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηηο πξνκήζεηεο  

o χγρξνλεο πξνκήζεηεο  

o Δξγαζηήξην θνξνινγηθψλ ζεκάησλ : ΦΠΑ θαη άιιεο θνξνινγίεο  
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o Δξγαζηήξην θνξνινγηθψλ ζεκάησλ : ΚΒ θαη θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο  

o Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

o Γηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα  

o Διιεληθφ γεληθφ ινγηζηηθφ ζρέδην  

o Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαηά ηελ αληηκεηψπηζε παξαπφλσλ 

εθπξφζεζκσλ πειαηψλ 

4) Δξγαιέηα Microsoft Office–ε ελφηεηα απηή αζρνιείηαη κε πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ζε Ζ/Τ, είηε γηα αξράξηνπο είηε γηα πξνρσξεκέλνπο, κηαο θαη ε 

εθκάζεζε απηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα αιιά θαη εξγαιείν γηα ηελ 

πξνζσπηθή παξαγσγηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ.  

 

5) Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο – ην πεδίν απηφ αθνξά εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

ζρεηηθά κε δηάθνξα παθέηα ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ θαη πξνγξακκάησλ θαη 

γηα ηνλ ιφγν απηφ, ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηζεπηκέξνπο ελφηεηεο : 

i) HP Training Partner – ζηελ νπζία εηζάγεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε κηα 

ζεηξά ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ εηαηξία HP. 

 ii) CISCO Academy Partner - ε OTE Academy είλαη επίζεκε ζπλεξγάηεο 

ηεο CISCO κε απνηέιεζκα λα ηε δηθαηνδνηεί λα δηεμάγεη πξνγξάκκαηα 

εθπαηδεπηηθά πνπ ηελ αθνξνχλ. 

 iii) ORACLE University Partner - ε OTE Academy ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ORACLE Hellas πξνζθέξεη ην νινθιεξσκέλν θαη πιήξσο ελεκεξσκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο ORACLE. ια ηα πξνηεηλφκελα 

πξνγξάκκαηα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο 

(πεξηερφκελα, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, labs) θαη ε εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο ηεο ORACLE. 

  iv) Δμεηδηθεπκέλα ζέκαηα IT – ζην πεδίν απηφ παξέρεηαη έλα επξχ 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ θαιχπηεη αθφκε θαη ηνπο πην απαηηεηηθνχο 

εθπαηδεπφκελνπο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο θαη δηθηχσλ.  

6) Πσιήζεηο θαη Marketing – πξφθεηηαη γηα  κηα ζεηξά απφ πξνγξάκκαηα ζηα 

νπνία αλαπηχζζνληαη νη απαηηνχκελεο ηερληθέο, εξγαιεία θαη κέζνδνη γηα ηελ 
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πψιεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα κηαο  δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο 

αγνξάο κε πςειφ αληαγσληζκφ θαη πειάηεο κε πνηθίιεο απαηηήζεηο : 

o Αλάπηπμε ζρέζεσλ εμππεξέηεζεο κε πειάηεο  

o Γηαρείξηζε παξαπφλσλ  

o Γηνίθεζε θαηαζηεκάησλ  

o Γηαρείξεζε ινγαξηαζκψλ  

o Γηεχζπλζε νκάδαο πσιήζεσλ  

o Δλεξγεηηθή πψιεζε (feet on the street) 

o ηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ησλ πσιήζεσλ  

o Καζνδεγψληαο ηελ εθηέιεζε ηεο ζηξαηεγηθήο  

o Πξνγξακκαηηζκφο θαη δηαρείξεζεο εθζηξαηείαο Marketing  

o Πσιήζεηο Retail 

o Πσιήζεηο κε ζπκβνπιεπηηθή πξνζέγγηζε  

o Σερληθέο πξνζσπηθήο εμππεξέηεζεο πειάηε  

o Σειεθσληθή εμππεξέηεζε  

o Σειεθσληθή πψιεζε  

o Σα βαζηθά ηνπ Marketing  

o   Γηα πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο  

o ηξαηεγηθφ   marketing Πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ  

7) Δπηθνηλσλία – απνηειεί κηα  ζχλζεηε θαη απαηηεηηθή δηαδηθαζία θαζψο 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο ηφζν ζην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ, φζν  θαη ζην εμσηεξηθφ. Δπνκέλσο παξέρεηαη έλα εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ησλ ηερληθψλ πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ  άζθεζε Απνηειεζκαηηθήο Δπηθνηλσλίαο. 

8) Αλζξώπηλν Γπλακηθό- HR – πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

άμνλεο ηεο θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ, δηφηη νπζηαζηηθά είλαη θαη απηή πνπ 

απνηππψλεη ηελ έλλνηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε αλάπηπμεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο . Δίλαη γλσζηή θαη σο 

αζξψπηλνη πφξνη, ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε γηα θάζε 

επηρείξεζε θαη νξγαληζκφ πνπ πξνζβιέπεη ζηελ εδξαίσζε κέζα ζε κηα 
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θνηλσλία πνπ εμειίζζεηαη ηαρχηαηα. Σα ζεκηλάξηα πνπ δηεμάγεη ε OTE 

Academy, θαιχπηνπλ ην ζέκα νινθιεξσηηθά κηαο θαη πάλσ ζε απηφ βαζίδεηαη 

θαη ε θηινζνθία ηνπ έξγνπ ηεο.  

9) Σερληθά Θέκαηα ΟΣΔ – νπζηαζηηθά εδψ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αλαλέσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο OTE Academy, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ  

Οξγαληζκνχ, ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο θαη ησλ εμειίμεσλ ησλ ηερλνινγηψλ. ην 

πιαίζην απηφ αλαπηχζζνληαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πςειή ηερλνγλσζία ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ.  

10) Ξέλεο Γιώζζεο  -  ε OTE Academy είλα ε πξψηε εθπαηδεπηηθή εηαηξεία πνπ 

εμαζθάιηζε ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ηνπ πζηήκαηνο Direct English, ην 

νπνίν πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ηε δπλαηφηεηα λα αθνινπζεί 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ελψ ηα καζήκαηα πξνζαξκφδνληαη έηζη 

ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζην δηαζέζηκν ρξφλν θαη ζηηο γισζζηθέο ηνπ αλάγθεο. 

Παξάιιεια ζε ζπλεξγαζία κε ηε Linguaphone παξέρεη ππεξεζίεο φπσο  απηήο 

ηεο νξγάλσζεο θαη ππνζηήξημεο Δμεηδηθεπκέλσλ νκαδηθψλ θαη   ηδηαηηέξσλ 

καζεκάησλ αγγιηθήο επαγγεικαηηθήο γιψζζαο θαη νξνινγίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

θαζψο θαη ηε βξαβεπκέλε Μέζφδν ηνπ Linguaphone γηα παηδηά «Linguaphone 

Children‟s English Course»., ην νπνίν απεπζχλεηαη εηδηθά ζε παηδηά ειηθίαο 4-

10 εηψλ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε ηφζν κε ηελ θχζε ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φζν θαη κε ηελ 

πιεζψξα ησλ απαηηήζεσλ πνπ παξνπζηάδεη. Χο επί ησ πιείζηνλ , πξνγξάκκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ  αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζεσξεηηθήο θχζεσο, φπσο είλαη ιφγνπ 

ράξε ε δηαρείξεζε άγρνπο θαη ε δηαρείξηζε αληηζέζεσλ, δηαξθνχλ απφ κηα έσο δπν 

εκέξεο . Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνγξάκκαηα πνπ απαηηνχλ ηελ εθκάζεζε γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ζε πξαθηηθν θπξίσο επίπεδν, φπσο ιφγνπ ράξε θάπνην πξφγξακκα 

ππνινγηζηψλ, ή ε εθαξκνγή ελφο λένπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, ζα ρξεηαζηνχλ 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ ηξεηο έσο εμήληα εκέξεο,  γηα επλφεηνπο  θπζηθά 

ιφγνπο .  
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7.5 Μέζνδνη & Σερληθέο 

χκθσλα κε φζα εηπψζεθαλ, αλαθνξηθά κε ηελ OTE Academy, θαζίζηαηαη ζαθέο, νηη 

πξφθεηηαη γηα έλαλ νξγαληζκφ ν νπνίνο, απηφ πνπ νπζηαζηηθά εηζάγεη, είλαη ε θαηλνηνκία 

ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Ζ θαηλνηνκία απηή, δηαθξίλεηαη κέζα απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνζεγγίδνληαη ηα εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα, αιιά θαη ε ζεκαηνινγία ε νπνία 

ηα πιαηζηψλεη. Χζηφζν, ε θχξηα δηαθνξά έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν πνπ θαιείηαη λα αλαπηχμεη 

ην εθπαηδεπηηθφ αγαζφ, κέζα απφ δηαδηθαζίεο πνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν λα ην κάζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν.  

Κνκβηθφ ζεκείν απνηειεί ε πεπνίζεζε, νηη ε κάζεζε δε κπνξεί λα είλαη κεκνλσκέλε 

αιιά νχηε απνθνκκέλε απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο. Αληίζεηα, ηνλίδεηαη ε αλάγθε ε 

εθπαίδεπζε λα βξίζθεηαη ζε ζηελή ζπλάξηεζε κε ηελ εξγαζία γηαηί κπνξεί λα ζπληειέζεη 

ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ( www.oteacademy.gr ). Πάλσ 

ζηε θηινζνθία απηή δνκείηαη θαη ε κεζνδνινγία πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηελ θαηάξηηζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Έηζη, γίλεηαη ρξήζε ελφο κνληέινπ κεηθηήο εθπαίδεπζεο (blended 

learning) ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηξεηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο : 

α) Γηδαζθαιία ζηελ ηάμε. Πξφθεηηαη γηα ηελ παξαδνζηαθή κνξθή δηδαζθαιίαο, φπνπ 

θεληξηθφ ξφιν παίδνπλ νη δηαιέμεηο θαη νη εηζεγήζεηο .Χζηφζν , ζα ήηαλ ιαλζαζκέλν 

λα ζεσξεζεί νηη ε κνξθή απηή είλαη παζεηηθή, κηαο θαη νη κέζνδνη πνπ 

επηζηξαηεχνληαη, θαηαδεηθλχνπλ ην αληίζεην. Μέζα απφ πξνγξάκκαηα  επίδεημεο, 

αλάιπζεο κειεηψλ πεξίπησζεο, θαηαηγηζκνχ ηδεψλ θαη παίμηκνπ ξφισλ, εληζρχεηαη ε 

επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελσλ, νδεγψληαο ηαπηφρξνλα, ζηελ 

επνηθνδνκεηηθή κάζεζε. 

 β) Δλεξγή εθπαίδεπζε.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ηχπνο απηφο εθπαίδεπζεο  ιακβάλεη 

ρψξα ζε ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν βνεζά  ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

λα ζπλδέζνπλ ην νπνηνδήπνηε ζεσξεηηθφ πιαίζην κε ηελ πξάμε. Οη ηερληθέο νη νπνίεο 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε είλαη ηα επηρεηξεκαηηθά 

παίγληα θαζψο θαη νη πξνζνκνηψζεηο . 

http://www.oteacademy.gr/
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γ) E- learning. Σέινο, ην E- learning έξρεηαη λα θαιχςεη ην θελφ πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη απφ ηε κε δπλαηφηεηα ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν ε νπνία απνδεζκεχεη ηνλ εθπαηδεπφκελν 

απφ ηελ ππνρξεσηηθή παξνχζηα ηνπ ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, 

παξέρνληαο ηνπ παξάιιεια, ηε δπλαηφηεηα λα κπνξέζεη λα ηα παξαθνινπζήζεη 

βαζηδφκελνο ζηνπο δηθνχο ηνπ ξπζκνχο. Πέξα απφ ηελ αζχγρξνλε απηή κνξθή, 

κπνξεί επίζεο, λα δηεμαρζεί θαη ζπγρξνληζκέλα κε ηελ έλλνηα νηη, ηα εκπιεθφκελα 

κέιε κπνξνχλ λα θαηαξηηζηνχλ ηαπηφρξνλα, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο E- learning, ην 

νπνίν δελ απαηηεί ηελ παξνπζία ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ, νηη ε παξάιιειε ρξήζε ησλ κεζφδσλ  απηψλ 

έξρεηαη λα θαιχςεη φια εθείλα ηα θελά πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

κεκνλσκέλε ρξήζε ησλ. Σν γεγνλφο απηφ ηνλίδεη  ηελ πνιιαπιή σθέιεηα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία φρη κφλν δξαζηεξηνπνηεί ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, αλαπηχζζνληαο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε δηεθπαηξέσζε ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη θαηά ζπλέπεηα, ζα 

κπνξέζνπλ λα νδεγήζνπλ ζηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία νινθιήξεο ηεο 

επηρείξεζεο, κηαο θαη απηφ ζα απνηειεί θνηλφ ζηφρν ηφζν γηα ηνπο πςειά ηζηάκελνπο 

φζν θαη γηα ηνπο θαηψηεξνπο ηεξαξρηθά εξγαδφκελνπο. 

 

Β. Δξεπλεηηθό Μέξνο 

 

8. θνπόο 

Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά κηα εκπεηξηθή έξεπλα, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ελφο επίζεκα αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα, ηεο OTE 

ACADEMY, θαη ηελ απνηίκεζε απηήο.  

Δηδηθφηεξα, ν βαζηθφο ζθνπφο  ηεο έξεπλαο αθνξά α)  ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο αλαγθψλ 

θαη αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζείηαη  απφ ηνπο ππεχζπλνπο ζρεδηαζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ, 

πξνθεηκέλνπ  λα θαηαιήμνπλ ζην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ ελδνεπηρεηξεζηαθήο 
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θαηάξηηζεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, εζηηάδεη ζε πνηέο δηαδηθαζίεο, κέζνδνη θαη ηερληθέο 

πηνζεηνχληαη, ηφζν ζηελ αλάιπζε αλαγθψλ, φζν θαη  ζηελ αμηνιφγεζε, γηα πνηνχο 

ιφγνπο ππεξηεξνχλ απηέο έλαληη ησλ άιισλ, θαη πνηνί παξάγνληεο δπζραηξέλνπλ ηελ 

έθβαζή ηνπο β) ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάπνην απφ ηα ελδνεπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηά ηεο OTE 

ACADEMY, κηαο θαη ην ζεκείν απηφ απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο απνηίκεζεο – 

αμηνιφγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

ηελ νπζία απηφ πνπ επηδηψθεηαη  είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηα πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ, πνηέο  

είλαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ελδνεπηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη πψο επεξξεάδνληαη απφ ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, πνηνο είλαη ν 

βαζκφο ζχδεπμεο κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο ζηα δπν πεδία, θαη ηέινο, πσο γίλεηαη 

αληηιεπηφ έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο απφ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο. 

 

9. Μεζνδνινγία 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειείηαη απφ δπν ζθέιε. Σν πξψην ζθέινο απεπζχλεηαη ζηνπο 

ππέπζπλνπο ζρεδηαζκνχ Πξνγξακκάησλ Δλδνεπηρεηξεζηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο ηεο OTE Academy, ελψ ην δεχηεξν θνκκάηη απεπζχλεηαη ζε ζπκκεηέρνληεο 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο. Γηα ηα δπα απηά κέξε 

έρνπλ επηιερζεί θαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ην πξψην θνκκάηη ηεο έξεπλαο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο  ζρεδηαζκνχ ηνπ Φνξέα, πηνζεηεί ηελ πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε. Γηα ηελ αθξίβεηα ινηπφλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο, ε 

νπνία βαζίδεηαη ζε έλαλ νδεγφ απφ εκη- δνκεκέλεο εξσηήζεηο. Απαξαίηεηα εξγαιεία γηα 

ηελ απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ απνηέιεζαλ έλα δεκνζηνγξαθηθφ 

καγλεηφθσλν θαη έλα ζεκεησκαηάξην γηα πεξαηηέξσ παξαηεξήζεηο. Πξνθεηκέλνπ ηελ 

άληιεζε πεξαηηέξσ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαη έγγξαθα ηνπ ίδηνπ ηνπ θνξέα, ηα νπνία παξαρσξήζεθαλ απφ ηνπο ππεπζχλνπο, θαη 

νπζηαζηηθά απνηεινχζαλ πεγή πινχζηνπ πιηθνχ ζε νηη αθνξά  πιεξνθνξίεο γηα 

δηαδηθαζίεο, ζηφρνπο θαη παξαδείγκαηα αλαθνξψλ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί, 

νηη ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο απνηειεί ην κηθξφ δείγκα, ην νπνίν φκσο είλαη 
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αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ θνξέα, θαη δε κεηψλεη ζε θακία πεξίπησζε, ηελ αμηνπηζηία θαη ηε 

ζεκαζία ηεο έξεπλαο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο  απνζθνπεί ζηελ 

παξαγσγή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ κέζνδνο πνπ πηνζεηείηαη είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα πνπ παξαθνινπζνχλ. θνπφο ήηαλ λα 

κνηξαζηεί ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έηζη ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ 

νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ην πξφγξακκα ζην νπνίν ζπκκεηείραλ, γεγνλφο άιισζηε πνπ 

εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Ζ πξνζέγγηζε πνπ 

πηνζεηήζεθε εδψ ήηαλ πνζνηηθή, θη επνκέλσο ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS, ζηα πιαίζηα 

φκσο ηεο  Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο, κηαο θαη ην δείγκα είλαη αξθεηά κηθξφ θαη δελ 

ελέρεη πεξαηηέξσ αλαιχζεηο. Ο βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πηνζεηήζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην, παξά ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ, ήηαλ θαηά θχξην ιφγν ν ρξφλνο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ κηαο θαη ε δηαδηθαζία απηή δελ ζα πξνθαινχζε δπζαξέζθεηα  ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 

 

 

10. Α’ Μέξνο ηεο έξεπλαο: Γηαδηθαζίεο, κέζνδνη θαη ηερληθέο 

πνπ αθνινπζνύλ ζηελ OTE Academy  ζηα πεδία ηεο αλάιπζεο 

αλαγθώλ θαη ηεο αμηνιόγεζεο ζηα Πξνγξάκκαηα 

Δλδνεπηρεηξεζηαθήο Καηάξηηζεο. 

 

-Σσκκεηέτοληες: ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ δχν άηνκα, ν ππέπζπλνο 

ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο πνγξακκάησλ ηεο OTE Academy θαη έλα κέινο ηεο νκάδαο 

ζρεδηαζκνχ, ε νπνία, ζπλνιηθά, απαξηίδεηαη απφ δχν άηνκα. Σν δείγκα αθνξά 

αληίζηνηρα έλαλ άληξα θαη κηα γπλαίθα. 

 

-Εργαιείο : Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ζπλέληεπμεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ε νπνία ήηαλ εκη-δνκεκέλε. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε νδεγφο 
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ζπλέληεπμεο, ηνπ νπνίνπ ηα εξσηήκαηα πξνέθπςαλ απφ ηηο ζεσξίεο θαη ηα κνληέια πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο. Γηα ηελ αθξίβεηα, πεξηιακβάλεη 15 εξσηήζεηο, εθ 

ησλ νπνίσλ νη 5 ζρεηίδνληαη κε ην πεδίν ηεο αλάιπζεο αλαγθψλ, πνηέο δηαδηθαζίεο 

αθνινπζνχληαη, πνηέο κέζνδνη θαη ηερληθέο πηνζεηνχληαη θαη γηαηί, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε χπαξμε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη νχησ θαζεμήο.  Οη ππφινηπεο 10 

αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγείηαη  απφ ηνλ θνξέα, ηφζν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

πνξείαο ησλ πξνγξακκάησλ, ησλ εηζεγεηψλ, ησλ εθπαηδεπφκελσλ θιπ, φζν θαη ηεο 

εθηίκεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ίδηνπ ηνπ θνξέα απφ εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο. 

 

-Δηαδηθαζία  : Ζ πξψηε πξνζέγγηζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηειεθσληθά, ζηνλ Τπεχζπλν 

ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο ηεο OTE Academy, φπνπ ε 

εξεπλήηξηα εμήγεζε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ελδηαθέξεηαη λα εξεπλήζεη ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν Φνξέα. Καη‟νπηλ ζπλελλφεζεσο νξίζηεθε ζπλάληεζε ζηα θεληξηθά 

γξαθεία ηεο OTE Academy,φπνπ αλαιχζεθαλ πεξαηηέξσ νη ζηφρνη θαη νη παξάκεηξνη ηεο 

έξεπλαο. εκείν ηνκήο απνηέιεζε ε αλάπηπμε θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη εθηίκεζεο 

αλάκεζα ζηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν θαη ζηελ ζπλεληεχθηξηα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί 

ε πξφζβαζε ζε φζνλ ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

Ζ γλσξηκία κε ηε δεχηεξε ζπκκεηέρνπζα ήηαλ πην εχθνιε κηαο θαη πξνέθπςε απφ ηελ 

κεζνιάβεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Τπεχζπλνπ ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ ηεο 

OTE Academy. Απιψο νξίζηεθε θάπνην άιιν ξαληεβνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί θαη ε 

δεχηεξε ζπλέληεπμε. 

 

-Ερεσλεηηθά Ερωηήκαηα : Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο απηέο αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ 

ζηνηρεία πνπ ζα «θσηνγξαθίδνπλ» φιεο εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο, κέζνδνπο θαη ηερληθέο 

πνπ αθνινπζνχληαη ηφζν ζην πεδίν ηεο αλάιπζεο αλαγθψλ, φζν θαη ζε απηφ ηεο 

αμηνιφγεζεο, ζε φηη αθνξά ηα ελδνεπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Δπίζεο 

αλακέλεηαη λα βξεζνχλ νη παξάγνληεο εθείλνη, πνπ νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ έλαληη θάπνησλ άιισλ, θαζψο θαη λα ζθηαγξαθεζνχλ ηα 

ζηνηρεία εθείλα πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ φιε δηαδηθαζία. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

10.1   Αλάιπζε Αλαγθώλ 

Ζ εμαθξίβσζε χπαξμεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

δεηήκαηα φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. Γηα ην ιφγν απηφ 

δίδεηαη κεγάιε βαξχηεηα ζηε δηαδηθαζία απηή. Χζηφζν, θαζίζηαηαη ζαθέο νηη ε OTE 

Academy ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα δηηηφ ξφιν. Ώληαο εθπαηδεπηηθφο θνξέαο, έρεη σο 

θχξην κέιεκα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ, έηζη ψζηε 

απηά λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε πειάηε θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπο. Πξνθεηκέλνπ απηφ λα επηηεπρζεί, απαηηείηαη ε ράξαμε 

ζηξαηεγηθήο, ε νπνία ζα δηεπθνιχλεη φρη κφλν ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηεο εηαηξίαο, 

αιιά θαη ηελ ζσζηή εξκελεία θαη αμηνπνίεζή ηνπο. Απφ ηελ άιιε φκσο πιεπξά, δε παχεη 

λα είλαη θαη ν ίδηνο ν θνξέαο κηα επηρείξεζε, ε νπνία ζέιεη λα είλαη εμίζνπ 

αληαγσληζηηθή κε ηηο ππφινηπεο ηεο ηάμεψο ηεο,  θαη λα πξνζθέξεη ην θαιχηεξν δπλαηφ 

πξντφλ ζηελ αγνξά. Σν γεγνλφο απηφ άιισζηε, ηε βνεζά ζην λα κπνξεί λα κηιά ζε φξνπο 

επηρείξεζεο, λα γλσξίδεη φιεο ηηο πηπρέο ιεηηνπξγίαο ηεο ψληαο ηέηνηα, θαζψο θαη λα 

θαηαλνεί θαη λα εξκελεχεη ηηο ηάζεηο ηεο επξχηεξεο αγνξάο, πξνζαξκφδνληαο ηα 

δεδνκέλα ηεο ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο. 

 

10.1.1 Πξώηε Πξνζέγγηζε 

Ζ πξνζέγγηζε κε ηνπο κειινληηθνχο πειάηεο, ινηπφλ, νθείιεηαη ζην ηκήκα πσιήζεσλ 

πνπ θαηέρεη ν θνξέαο, θαη πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί θαη ηνλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθφ 

παξνρέα ηεο, ρσξίο απηφ λα αλαηξεί ηελ εμίζνπ ακθίδξνκε πξνζέγγηζή ηεο απφ 

ελδηαθεξφκελεο εηαηξίεο. Δπνκέλσο, ν πσιεηήο ηνπ θνξέα είλαη απηφο πνπ ζα έξζεη ζε 

επαθή αξρηθά κε ηε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ θαη ηνπο ζπκβνχινπο (consultants) ηεο 

εηαηξίαο θαη ζα πξνζπαζήζεη λα «εμεξεπλήζεη» ηηο βαζηθέο θαη νξγαλσζηαθέο αξρέο πνπ 

ηελ δηέπνπλ. Πξνθεηκέλνπ ηελ επαξθή  ζπιινγή ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη ρξήζε ελφο 

νδεγνχ, γλσζηνχ θη σο «Οδεγφο Διάρηζηεο Απαηηνχκελεο Πιεξνθνξίαο απφ ηνλ 

πειάηε» (Minimum Information Requirements- MIR), ν νπνίνο απνηειείηαη απφ πιήζνο 

εξσηήζεσλ πνπ θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εηαηξίαο. 
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Οπζηαζηηθά, ηα δεδνκέλα ηα νπνία θαιείηαη λα ζπιιέμεη ν πσιεηήο έρνπλ λα θάλνπλ 

ηφζν κε ηελ εηαηξία, φζν θαη κε ηα επηκέξνπο ηκήκαηα απηήο. Δηδηθφηεξα, ηα ζέκαηα πνπ 

ζίγνληαη αθνξνχλ: 

α) γηα ηελ εηαηξία: - ηνλ αξηζκφ πξνζσπηθνχ 

                              -  ηνλ εηήζην ηδίξν 

                              - ηνλ αξηζκφ γξαθείσλ 

                              -  ην παξερφκελν πξντφλ θαη νη ππεξεζίεο 

                              - ηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη, θαζψο θαη ζηνπο               

ζεκαληηθφηεξνχο ηεο πειάηεο  

                             - ηνπο Γηεπζπληέο (Γεληθφο, Δκπνξηθφο, Σερληθφο, HR θιπ) 

                             - ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξίαο 

                             - ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο (πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο) θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο θιεηδηά γηα ηελ επίηεπμή ησλ 

                             -  ηε ζέζε ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά 

                             - ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ  

                             - ηελ επηθνηλσλία ησλ ζηφρσλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο 

                             - ηηο βαζηθέο αληηιήςεηο, δεμηφηεηεοθαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη 

λα έρνπλ νη εξγαδφκελνη γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο 

                            - ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη αληαπνθξίλνληαη ζην εηαηξηθφ 

πξνθίι 

                                - νη θαζεκεξηλέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελνη 

                               - ην είδνο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη ήδε ε εηαηξία θαη αλ είλαη 

απνηειεζκαηηθφ 

                              - ηηο κεζφδνπο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο/ δπζαξέζθεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

β) γηα ηα ηκήκαηα : - ην ζθνπφ χπαξμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο θαζψο θαη ην ζθνπφ  

                                  ησλ έξγσλ θαη ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ 

                               -  ηνπο πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ηκήκαηνο 

                               - ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ηκήκαηνο 

                               - ηνπο παξάγνληεο πνπ παξαθηλνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ηκήκαηνο 

                               - ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

                               - ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα 
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                               - ηηο πξνθιήζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη         

εξγαδφκελνη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα  

                              - ην εξγαζηαθφ θιίκα κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ε ζρέζε 

ηνπο κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ, ζπλήζσο απαηηνχληαη 1 κε 2 επηζθέςεηο 

θαη αθνχ γίλεη κηα πξψηε επεμεξγαζία ηνπο, ηφηε ν ζχκβνπινο επηζηξέθεη ζελ εηαηξία 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεη πην ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πειάηε, ζε νηη 

αθνξά θπξίσο ην φξακα, ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο. θνπφο είλαη λα 

εξεπλεζεί ε πνξεία ηεο επηρείξεζεο θαη λα δηαπηζησζεί αλ ε ηειεπηαία ζπλάδεη θαη 

επλλνεί ηελ χπαξμε θαηάξηηζεο. ηε ζπλέρεηα, θαη αθνχ δεκηνπξγεζεί έλαο πξψηνο 

ζθειεηφο ζρεηηθά κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξίαο, νη ζχκβνπινη ηεο  

OTE Academy πξαγκαηνπνηνχλ κηα αθφκα ζπλάληεζε κε ηνπο ππεπζχλνπο ηεο 

επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα ηνπο παξνπζηάζνπλ κηα πξψηε εηθφλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν θαη θπζηθά, λα επηδηψμνπλ ζπκθσλία γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη ην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 5 κελψλ απφ ηε ζπγγξαθή ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, είζηζηε ζηελ πξψηε επίζθεςε ζηνλ εθάζηνηε πειάηε, λα 

παξεπξίζθεηαη θαη έλα κέινο ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνχ, θαζφηη θαη ιφγσ ηεο εκπεηξίαο 

ηνπο, είλαη ζε ζέζε λα  αλαγλσξίζνπλ θαη λα απνζπάζνπλ επθνιφηεξα ηηο πιεξνθνξίεο, 

θαζψο θαη λα εξκελεχζνπλ ηα δηάθνξα δεδνκέλα.  

 

10.1.2 Δπίπεδα αλάιπζεο αλαγθώλ   

πσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ νδεγφ ειάρηζηεο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίαο, ηα επίπεδα 

ζηα νπνία εζηηάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο αλαγθψλ είλαη πνιιαπιά. Πξσηαξρηθφ 

ιφγν έρεη ε κειέηε ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο, 

ζην νπνίν εθηείλεηαη, έηζη ψζηε λα «ραξηνγξαθεζεί» ην ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ ηεο θαη λα 

γίλνπλ θαηαλνεηέο νη βαζηθέο αξρέο ηεο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ην πξνθίι 

ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, ην νπνίν φκσο είλαη κνλαδηθφ θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

αλάγθεο ηεο θάζε πεξίπησζεο μερσξηζηά. Δμεηάδνληαη θπξίσο ηα επηρεηξεκαηηθά ηεο 

θίλεηξα (business drivers), δειαδή πνηνί είλαη  νη ζθνπνί θαη ζηφρνη ηεο χπαξμήο ηεο, ζε 

πνηνπο απεπζχλεηαη θαη πνηέο είλαη νη πξνζδνθίεο ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ησλ πεξηνξηζκψλ (compelling events), νη νπνίνη  

ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα κε ηελ  εθαξκνγή ηεο επηιερζείζαο ζηξαηεγηθήο ηεο 
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επηρείξεζεο, ελψ βξίζθνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, νη νπνίεο 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ επξχηεξε αγνξά. ε επίπεδν νξγαληζκνχ επνκέλσο, ε έξεπλα 

εμαληιείηαη ζην βαζκφ πνπ νη ζχκβνπινη ηεο OTE Academy είλαη πιένλ ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο, ηε βαξχηεηα 

πνπ δίλεη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηεο. 

Χζηφζν, ε αλάιπζε δελ παξακέλεη κφλν ζην επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ. Αληίζεηα 

πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ε νπνία παξνπζηάδεηαη σο πνιπεπίπεδε, θαη γηα ην ιφγν 

απηφ αληηκεησπίδεηαη σο ηέηνηα απφ ηνλ Φνξέα. Δπνκέλσο, κφιηο ζπληαρζεί ε 

πιεξνθνξία αλαθνξηθά κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο, ηφηε γίλεηαη πξνζπάζεηα εζηίαζεο ζε επίπεδν εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, 

κέζα απφ ηηο πξψηεο ζπδεηήζεηο κε ηνπο ππεχζπλνπο, έρνπλ ήδε γίλεη γλσζηά ηα 

ηκήκαηα, ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπο, παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα.  

Σν ακέζσο επφκελν βήκα είλαη ε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. θνπφο 

εδψ είλαη λα παξνπζηαζηνχλ φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ην εθάζηνηε 

εξγαζηαθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία εθείλα, ησλ νπνίσλ ε χπαξμε θξίλεηαη 

απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα έιζεη ζε πέξαο ε εξγαζία κε ην θαιχηεξα δπλαηφ 

απνηέιεζκα. Βέβαηα, φπσο είλαη ινγηθφ, γηα θάζε θνκκάηη, ηνκέα ή αληηθείκελν ππάξρεη 

θη έλαο εηδηθφο. Έηζη ινηπφλ, θαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο,  ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο (KPMG, HEYES), νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ην ζηήζηκν 

ζπζηεκάησλ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζηελ αγνξά, θαη θαη‟ επέθηαζε, θαη ψληαο πην 

εηδηθνί, εμνπιίδνπλ ηελ αγνξά κε  έηνηκνπο θαηαιφγνπο, γηα φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Πέξα απφ απηφ φκσο, πξνυπνηίζεηαη θαη ε αλάινγε εκπεηξία θαη  γλψζε απφ ηε κεξηά 

ησλ ζπκβνχισλ ηνπ Φνξέα, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε  λα μερσξίδνπλ ηη απαηηεί θάζε 

εξγαζηαθφ αληηθείκελν, αλ ε εθπαίδεπζε ζα δχλαηαη λα θαιχςεη ηα φπνηα θελά, ή αλ 

απηά ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε άιιεο κεζφδνπο, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε  

κέζσ κέληνξα (mentoring), ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο (on-the-job). 

 ε ζπλδπαζκφ κε ην παξαπάλσ πξαγκαηνπνηείηαη θαη κειέηε ζε αηνκηθφ επίπεδν, κηαο 

θαη νη εξγαδφκελνη είλαη απηνί πνπ δηεθπαηξεψλνπλ ηελ εξγαζία, θη επνκέλσο νη 

δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ απαζρφιεζεο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπλ ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε πξνέξρνληαη θαηά πξψην ιφγν, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο 

κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία πξνζβιέπνπλ ζηελ απνηχπσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 
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απφςεσλ γηα ην «ηηο πηαίεη», ελψ απνηεινχλ θαη βαζηθή πεγή ηξνθνδφηεζεο ζηνηρείσλ 

γηα θάζε εξγαδφκελν μερσξηζηά. εκαληηθά ζηνηρεία, επίζεο, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

απφ ηνπο πξντζηάκελνπο ηνπ ηκήκαηνο, νη νπνίνη έρνληαο ηελ επνπηεία είλαη ζε ζέζε λα 

γλσξίδνπλ θαη λα δψζνπλ πεξαηηέξσ ζηνηρεία γηα ηελ «ηαπηφηεηα» ηεο νκάδαο ηνπο, θαη 

θπξηφηεξα ηηο ειιείςεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο, ζε ζπλάξηεζε πάληνηε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο. Σέινο, ε επίδεημε πηλάθσλ απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ μερσξηζηά θαη ηνπ ηκήκαηνο ζπλνιηθά, εθ‟φζνλ βέβαηα ππάξρνπλ, 

απνδεηθλχνληαη ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ , ηα νπνία δχλαηαη λα 

ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ ην πξφβιεκα θαη λα θαζνξίζνπλ επαθξηβψο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ην επεξξεάδνπλ. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εζηίαζε ζηα πνιιαπιά επίπεδα ηεο 

επηρείξεζεο απνηειεί κηα αλαπφθεπθηε δηαδηθαζία. Χζηφζν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

παξαηεξείηαη θαη κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ζηα ρακειφηεξα επίπεδα θαη θπξίσο ζην 

αηνκηθφ.Λφγνπ ράξε, παξνπζηάδνληαη πεξηπηψζεηο φπνπ ν πειάηεο ζέιεη λα γλσξίδεη 

επαθξηβψο ηηο δπλαηφηεηεο κηαο νκάδαο ππαιιήισλ, ή αθφκα ζε πην αθξαία κνξθή, θάζε 

ππαιιήινπ μερσξηζηά. ηελ παξνχζα θάζε ινηπφλ, νη ζχκβνπινη ηεο OTE Academy 

θαινχληαη λα ζπιιέμνπλ ζηνηρεία, ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο 

πξνζσπηθνχ πιάλνπ αλάπηπμεο γηα θάζε εξγαδφκελν. Ζ γθάκα ησλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πιάλν εθηείλεηαη απφ 

ςπρνκεηξηθά ηεζη θαη εξσηεκαηνιφγηα 360
ν
 κέρξη θαη κειέηεο πεξίπησζεο (case studies) 

κνλνγξαθίεο θαη επηρεηξεκαηηθά παίγληα (business games), ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ 

εθηελέζηεξα παξαθάησ.      

 

10.1.3 Μέζνδνη αλάιπζεο αλαγθώλ 

Πξνθεηκέλνπ ηελ εμαθξίβσζε χπαξμεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ε OTE Academy 

αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία. Χζηφζν γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη ιφγσ ηνπ 

εχξνπο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ  δεηνχκελσλ πνπ πξνθχπηνπλ αλά 

πεξίζηαζε είλαη αξθεηά δχζθνιν λα κείλνπλ ζηαζεξνί ζε κηα πάγηα δηαδηθαζία θαη γηα ην 

ιφγν απηφ δελ ην επηδηψθνπλ θηφιαο. Απελαληίαο, δηαζέηνπλ ηελ επειημία, ηελ εκπεηξία 

θαη ηελ γλψζε, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ κεζφδνπο απφ 

απηέο πνπ είζηζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, 
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πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ θάζε κνλαδηθή πεξίπησζε κε ηελ αληίζηνηρε κνλαδηθή 

ιχζε πνπ ηηο αξκφδεη. Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη πνπ αθνινπζνχληαη είλαη νη εμήο : 

 

α) Αλάιπζε ηεο Απφδνζεο ηνπ Δξγαδνκέλνπ (Performance Analysis). Δίλαη γλσζηή θαη σο  

«Gap Analysis», δειαδή αλάιπζε πνπ δηαγηγλψζθεη ηα θελά. Με ηε ρξήζε ηεο παξνχζαο 

κεζνδνινγίαο απηφ πνπ επηδηψθεηαη είλαη ε απνηχπσζε ησλ ειιείςεσλ πνπ παξνπζηάδεη 

ε νκάδα ζηφρνο. Ζ κνξθή απηή αλάιπζεο αλαγθψλ παξαζέηεη φια εθείλα ηα δεδνκέλα, 

ηα νπνία θσηνγξαθίδνπλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, θαη ηελ αληηδηαζηέιινπλ κε ηελ 

επηζπκεηή. Σν “θελφ” πνπ πξνθχπηεη απφ ηε λνεηή απηή εμίζσζε, θαηαδεηθλχεη ην κέξνο 

απηφ ησλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 

ειιεηκαηηθή κνξθή, θαη ην νπνίν θαιείηαη λα θαιπθζεί κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο 

θαηάξηηζεο. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επθνιία ζηελ 

πξαθηηθή ηεο εθαξκνγή, αιιά θαη ζηελ ακεζφηεηα πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη, κηαο θαη ην 

απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ φιε δηαδηθαζία, ππνδεηθλχεη αλ ην πξφβιεκα πνπ 

έρεη δηαπηζησζεί, κπνξεί φλησο λα αληηκεησπηζηεί κε εθπαηδεπηηθή ιχζε. 

Ζ αλάιπζε απηή ρξεζηκνπνηεί θπξίσο πξσηνγελείο πεγέο γηα ηελ άληιεζε ησλ 

δεδνκέλσλ. ε ηδαληθέο ζπλζήθεο ε κειέηε ηεο εθηίκεζεο ηεο απφδνζεο (Performance 

Appraisals) ησλ εξγαδνκέλσλ θαιχπηεη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, δηφηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνηππψζνπλ ηελ πνξεία 

αλάπηπμεο ηνπ θάζε ππαιιήινπ μερσξηζηά, ηφζν ζε  ζπλάξηεζε κε ην αληηθείκελν 

εξγαζίαο θαη ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο ηνπ, κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θαη ηελ αξκφδνπζα 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηελ επξχηεξε νκάδα ησλ ππαιιήισλ ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη κε ηε 

ζχκπιεπζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ηδέεο ηεο επηρείξεζεο.  Χζηφζν, νη ππεχζπλνη ηνπ 

Φνξέα ηνλίδνπλ νηη ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα δελ επηηξέπεη ηελ πιεξνθφξεζε απφ ην 

είδνο απηφ ησλ πεγψλ. Βαζηθφ επηρείξεκα απνηειεί ε ζπρλά εκηηειήο ππνδνκή 

αλάινγσλ ζπζηεκάησλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ελψ θαη απηέο 

πνπ κπνξεί λα δηαζέηνπλ- πέξα ησλ κεγάισλ πνιπεζληθψλ, πνπ νχησο ή άιισο είλαη 

πξνζαξκνζκέλεο ζηα επξσπατθά πξφηππα – δελ είλαη γλσζηφο ν βαζκφο αμηνπηζηίαο θαη 

αληηθεηκεληθφηεηάο ηνπο. 

Πέξαλ ηνχηνπ φκσο, ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο 

πεξηιακβάλεη θαη άιιεο ηερληθέο, ν ζπλδπαζκφο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε, ζε πνηά ηκήκαηα εζηηάδεηαη ην πξφβιεκα, θαη 
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ελ ηέιεη πνηφ είλαη απηφ. Οη ζπλεληεχμεηο ησλ ππεχζπλσλ ηεο OTE Academy κε 

αλζξψπνπο-θιεηδηά ηεο εηαηξίαο θαινχληαη λα θαιχςνπλ απηφ ην θελφ δεδνκέλσλ, ελψ 

ζπκπιεξσκαηηθά κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ, ηφζν εξσηεκαηνιφγηα πνπ απεπζχλνληαη 

ζε εξγαδφκελνπο αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζία θαζ‟απηνχ, φζν θαη παξαηήξεζε ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, εθ‟νζνλ απηφ είλαη επηηξεπηφ απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο 

εηαηξίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη ζε επαγγέικαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε κεηξήζηκνπο 

ζηφρνπο θαη απνηειέζκαηα, ιφγνπ ράξε νη πσιήζεηο, είλαη πνιχ πην εχθνιν λα ιεθζνχλ 

ππφςε πίλαθεο πνπ δείρλνπλ ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ, δηφηη εθεί απνηππψλεηαη κε 

πνζνηηθά ζηνηρεία ε πνξεία θαη ν ξπζκφο αλάπηπμήο ηεο. 

     

β) Αλάιπζε Έξγνπ (Job Analysis). Απνηειεί κηα δεχηεξε κέζνδν αλάιπζεο αλαγθψλ, ηεο  

νπνίαο ε ρξήζε γίλεηαη ηαθηηθά. ηφρνο είλαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ην ζπγθεθηκέλν θνκκάηη εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, ζε πφζα κέξε 

θαηαθεξκαηίδεηαη απηφ, ηί γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο απαηηνχληαη γηα θάζε 

κέξνο μερσξηζηά, πνηέο είλαη νη επζχλεο, νη νπνίεο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ην αληηθείκελν  

θαη ηε ζέζε, θαη ηέινο, πνηά είλαη ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα ιάβεη ρψξα πξνθεηκέλνπ ην 

έξγν λα απνπεξαησζεί. 

Σα δεδνκέλα πξνθχπηνπλ κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ κνηξάδνληαη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, θαη ζηφρνο είλαη λα αληιήζνπλ φια ηα ζηνηρεία εθείλα, ηα νπνία 

πεξηγξάθνπλ ηφζν ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο, φζν θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ ζε απηή ζε θαζεκεξηλή βάζε. Γεκηνπξγείηαη έηζη κηα πην νινθιεξσκέλε 

νπηηθή ηνπ εξγαζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, κηαο θαη δελ ππάξρεη πην άκεζε άπνςε πέξα απφ ην 

άηνκν πνπ θαηαπηάλεηαη κε απηή. Μέζα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα απηά κπνξεί λα 

πξνθχςεη ην δεηνχκελν, ηνπηέζηηλ ηί αλάγθεο ππάξρνπλ, ηί ζα έπξεπε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία λα γίλεηαη θαη κε ηί ξπζκφ, θαη ηειηθά δε γίλεηαη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ιακβάλνληαη ππφςε θαη άιια εξγαιεία, φπσο είλαη ηα δηάθνξα 

ηεζη, ιφγνπ ράξε ηα “aptitude tests”  δειαδή ηεζη πνπ κειεηνχλ ηελ αξηζκεηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ θαη νχησ θαζεμήο. 

Βέβαηα, πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο νηη ε OTE Academy απνηειεί έλα θαηεμνρήλ 

εθπαηδεπηηθφ θνξέα, ηνπ νπνίνπ ε αξκνδηφηεηα εθηείλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ 

αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ζε ππεξεζίεο 

παξνρήο ζπκβνπιψλ (consulting), αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία θαη ηελ πξφνδφ ηνπο. Γηα ην 
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ιφγν απηφ θαη ζε νηη αθνξά ηελ πιεξνθφξεζή ηνπο κε ηελ αλάιπζε έξγνπ (Job Analysis) 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο εξγαζίαο (Job Descriptions), αληινχλ ηα ζηνηρεία ηνπο, 

φπσο εηπψζεθε θαη πξσηχηεξα, απφ έηνηκνπο θαηαιφγνπο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά, 

ηνπο νπνίνπο έρνπλ ιαλζάξεη κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο (KPMG, HEYES), νη νπνίεο 

νπζηαζηηθά αζρνινχληαη κε ην λα «ζηήλνπλ» ζπζηήκαηα γηα ηελ ζηήξημε, αλάπηπμε, 

επνπηεία, αμηνιφγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ  δπλακηθνχ ζε επηρεηξήζεηο. Αιιά θαη πάιη, ε 

εηθφλα απηή παξνπζηάδεη ηελ ηδαληθή ζπλζήθε, ηνπηέζηηλ, εξρφκελνη αληηκέησπνη κε ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε ππνδνκψλ θαη άγλνηα 

ηεο χπαξμεο αλάινγσλ ζπζηεκάησλ, ζα πξέπεη λα θαλνχλ επέιηθηνη αξθεηά, έηζη ψζηε 

λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε απηφ πνπ ηνπο δεηείηαη θάζε θνξά.Δπνκέλσο, εάλ 

δελ ππάξρεη βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάιπζε εξγαζίαο ζε κηα εηαηξία, ηφηε ζπκβάιινπλ 

ζηε δεκηνπξγία κηαο, ζην βαζκφ φκσο πνπ ηνπο εμππεξεηεί, ψζηε λα αληιήζνπλ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, κέζα ζε έλα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν θαη νξγαλσκέλν 

πιαίζην.   

 

γ) Αλάιπζε ησλ ηφρσλ (Goal Analysis).  Απνηειεί κηα ηξίηε κέζνδν αλάιπζεο αλαγθψλ, 

ε νπνία επηζηξαηεχεηαη ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ νη απφςεηο ηνπ πειάηε θαη ησλ αλψηαησλ 

ζηειερψλ κηαο επηρείξεζεο, δηίζηαληαη αλαθνξηθά κε ην πνηφ ζα έπξεπε λα είλαη ην 

αληηθείκελν ηεο επηκφξθσζεο. Δπνκέλσο, ε χπαξμε ζπγθερπκέλσλ απφςεσλ θαη ζηφρσλ 

ζα πξέπεη λα εμαιεηθζεί, κηαο απνηεινχλ αλαμηφπηζην νδεγφ ζην ζρεδηαζκφ ελφο   

πξνγξάκκαηνο ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο.  

πγθεθξηκέλα, απηφ πνπ επηρεηξείηαη είλαη ε ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ φισλ ησλ αξκφδησλ 

κειψλ, ζε ηέηνην βαζκφ έηζη ψζηε λα νδεγεζνχλ ζε έλα θνηλφ παξαλνκαζηή, ν νπνίνο 

νπζηαζηηθά, ζα απνηειεί θαη ην βαζηθφ ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ δηαδηθαζία ε νπνία 

ιακβάλεη ρψξα είλαη θαηλνκεληθά απιή, κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηε κνξθή ελφο  ηππηθνχ 

ζπκβνπιίνπ  ηεο εηαηξίαο, κε ηε κφλε δηαθνξά νηη ζπληνληζηήο ηνπ είλαη ν ζχκβνπινο 

ηνπ Φνξέα. Μέζσ ηεο ζπδήηεζεο θαη ηνπ Καηαηγηζκνχ Ηδεψλ (Brainstorming) 

αλαδεηείηαη ν θχξηνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο, ν νπνίνο επηβξαδχλεη ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο  θαη ην ζεκείν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ε 

εθπαίδεπζε. Καηά ζπλέπεηα, απηφ πνπ επηδηψθεηαη είλαη ε απνηχπσζε ζηφρσλ, νη νπνίνη 

ζα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ζπγθεθξηκέλνη, κεηξήζηκνη, ξεαιηζηηθνί θαη ρξνληθά 

επθηθηνί, ελψ θνκβηθφ ζεκείν απνηειεί ε απνδνρή ηνπο απφ ηνπο Τπεπζχλνπο ηεο 
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εηαηξίαο ζπλνιηθά, θαη θαη‟επέθηαζε, ε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

Γηφηη κφλν κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλήο ζπλαίλεζεο ζα είλαη ζε ζέζε, νπνηαδήπνηε 

ιχζε πηνζεηεζεί, λα είλαη θαη απνδνηηθή. ηελ αληίζεηε ησλ πεξηπηψζεσλ, κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά, επηδξψληαο αξλεηηθά ζε βξαρππξφζεζκε βάζε, ζηελ εζηίαζε 

ζε ιαλζαζκέλα ζεκεία, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο επεξξεάδνπλ ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ιχζεο, ελψ καθξνπξφζεζκα κπνξνχλ λα ζέζνπλ εθηφο ιεηηνπξγίαο ηε 

ζσζηή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

δ) Αλάγθεο έλαληη ησλ Θέισ (Needs versus Wants Analysis). Απνηειεί κηα πνιχ 

ζεκαληηθή κέζνδν, ε νπνία επηζηξαηεχεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο αλαγθψλ απφ 

ηνπο ζρεδηαζηέο πξνγξακκάησλ ηεο OTE Academy. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη κ΄ζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζαθεληζηνχλ πνηέο αλαθνξέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ- ππνςήθησλ εθπαηδεπνκέλσλ- κηαο επηρείξεζεο, αληαλαθινχλ ηηο 

πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο, θαη δελ απνηεινχλ απιά επηζπκίεο.  

χκθσλα κε ηνπο ηζχλνληεο ηεο OTE Academy, απνηεινχλ ζχλεζεο θαηλφκελν 

πεξηπηψζεηο φπνπ αξκφδηνη ηνπ ηκήκαηνο  αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εξεπλήζνπλ ηί είδνπο εθπαίδεπζε ζα έπξεπε λα ιάβεη ρψξα, απιά δεηνχλ 

απφ ηνπο ππαιιήινπο λα δηαηππψζνπλ ηε γλψκε ηνπο, ζρεηηθά κε πνηφ πξφγξακκα ζα 

έπξεπε λα δηεμαρζεί. Απηφ πνπ ππεξηζρχεη είλαη ην πξφγξακκα πνπ επέιεμε ε πιεηνςεθία. 

Απηή ε θαηλνκεληθά ινγηθή δηαδηθαζία, σζηφζν, ελέρεη κφλν θηλδχλνπο κηαο θαη νη φξνη 

αλάγθεο θαη επηζπκίεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ιεηηνπξγνχλ σο ηαπηφζεκνη, κε 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη επθηθηφ λα δηαγξαθεί πνηφ είλαη ην νπζηαζηηθφ πξφβιεκα θαη 

πνηά ε αληίζηνηρε ιχζε ηνπ . 

Σα κέζα ηα νπνία επηζηξαηεχνληαη είλαη εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο, ηα νπνία 

ζπιιέγνπλ ζηνηρεία ηφζν απφ ηνπο ππαιιήινπο, φζν θαη απφ ηνπο αλψηεξνχο ηνπο θαη 

γεληθφηεξα απφ ηε δηνίθεζε. Μέζσ απηψλ επηδηψθεηαη ε άληιεζε ζηνηρείσλ, ηα νπνία 

θσηνγξαθίδνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ εθηπιίζζεηαη ζηελ εθάζηνηε εηαηξία θαη ηηο 

αληηιήςεηο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ, ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο  θαη ηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Σα ζηνηρεία απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε απηά πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ άιιεο κεζφδνπο, είλαη δπλαηφλ λα επηβεβαηψζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, απφ απηέο πνπ αξρηθά είραλ δηαηππσζεί. 
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ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο, νηη ε ζεηξά κε ηελ νπνία 

παξνπζηάζηεθαλ νη κέζνδνη , ηηο νπνίεο πηνζεηεί ν Φνξέαο, δελ είλαη ηπραία, κηαο θαη ε 

πξψηε πνπ παξνπζηάζηεθε, ε Αλάιπζε ηεο Απφδνζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ήηαλ θαη απηή ε 

νπνία πξσηνζηαηεί ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Οη ππφινηπεο ηξεηο δελ ηελ αλαηξνχλ, απιά 

ιεηηνπξγνχλ σο ζπκπιεξσκαηηθέο ηεο, κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε θαη δηαζηαχξσζε φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ. 

 

10.1.4 Δξγαιεία θαη Σερληθέο πιινγήο Γεδνκέλσλ 

Ζ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ απνηειεί θαη ην πην δχζθνιν θαη πςίζηεο ζεκαζίαο 

θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ, δηφηη πάλσ ζηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζα 

δνκεζεί νιφθιεξν ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Χζηφζν, δελ είλαη πάληα εχθνιν λα 

αληιήζεη θαλείο ηελ πιεξνθνξία, κηαο θαη απηή δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε κνξθή, κπνξεί λα 

είλαη ζπγθερπκέλε θαη απξνζδηφξηζηε. Σν ζεκαληηθφ δεδνκέλν ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο 

ζπιινγήο ζηνηρείσλ, είλαη ινηπφλ, ε εμαζθάιηζε έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ, 

νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο, ζα κπνξέζνπλ λα νδεγήζνπλ ζε εμίζνπ έγθπξα θη αμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα. Καη γηα ην ιφγν απηφ, γίλεηαη ρξήζε πνιιαπιψλ εξγαιείσλ ζε θάζε 

πεξίπησζε, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

ησλ πηζαλψλ ιχζεψλ ηνπ. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθηεηακέλα απφ ηελ OTE 

Academy, πξνθεηκέλνπ ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

εθάζηνηε πειάηε, είλαη ηα εμήο: 

 

α) πλεληεχμεηο. Απνηεινχλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο άληιεζεο δεδνκέλσλ γηα 

ηνλ θνξέα, θη απηφ γηαηί είλαη άκεζεο,πξαθηηθέο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ απνηχπσζε 

ζηάζεσλ, πεπνηζήζεσλ θαη δηαζέζεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα ιάβνπλ πνηθίιεο κνξθέο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γεγνλφο πνπ ηηο θάλεη πην 

εχρξεζηεο. πγθεθξηκέλα, κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ είηε επίζεκα, είηε αλεπίζεκα, λα είλαη 

είηε αηνκηθέο είηε νκαδηθέο, ή αθφκα λα είλαη είηε πξνζρεδηαζκέλεο είηε απζφξκεηεο. 

Μέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ ιακβάλεηαη απηνχζηα ε πιεξνθνξία ελψ ε άκεζε επαθή κε ηνλ 

ζπλεληεπμηαδφκελν αθήλεη ηα πεξηζψξηα ζηνλ ζπλεληεπθηή λα «εξκελεχζεη» πίζσ απφ ηα 

ιφγηα ηνπ ηε ζθέςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή άιιε βαξχηεηα, απφ νπνηαδήπνηε άιιε. 
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β) Δξσηεκαηνιφγηα. Απνηεινχλ εμίζνπ ρξεζηηθφ εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα θφξκεο εξσηήζεσλ, νη νπνίεο είλαη δηακνξθσκέλεο θαη‟ απηφλ 

ηνλ ηξφπν, έηζη ψζηε λα ζπιιέγνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ αξκφδνπλ ζηε θάζε 

πεξίπησζε. Μπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ αλνηρηέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο απνηππψλνπλ ηηο 

απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ, λα αληρλεχνπλ ζηάζεηο θαη λννηξνπίεο, θαη λα ιακβάλνπλ 

ζηνηρεία ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα πξψηε απεηθφληζε ηεο ζχλζεζεο, 

ηφζν ηεο νκάδαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο δηνίθεζεο, φζν θαη ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο, 

επηθνηλσλίαο θαη ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο. Σα εξσηεκαηνιφγηα είλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλα θπξίσο γηα ην ιφγν νηη θνζηίδνπλ ιίγν θαη είλαη αλψλπκα, ζπλεπψο  νη 

εξσηψκελνη κπνξνχλ απξφζθνπηα λα απαληήζνπλ, ρσξίο λα θνβνχληαη νηη ζα κπνξνχλ 

λα ππάξμνπλ ζπλέπεηεο. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί, νηη απαηηείηαη κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα ην κνίξαζκά ηνπο, ελψ ε αλάιπζή ηνπο εθ‟φζνλ έρεη ππάξμεη ε θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία απφ ηελ πιεπξά ησλ ππεπζχλσλ ηνπ θνξέα, κπνξεί λα γίλεη ζρεηηθά 

γξήγνξα. 

 

γ) Παξαηήξεζε. Ίζσο θαη λα αθνξά θαη ην πην ακθηιεγφκελν κέζν γηα ηελ ζχζηαζε 

δεδνκέλσλ, θη απηφ δηφηη ζην θφζκν ηεο αγνξάο ζεσξείηαη παξεμεγεκέλν. Ζ αιήζεηα 

είλαη νηη κπνξεί  λα έιζνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ζηελ επθάλεηα κέζσ απηήο. Γίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε απηφλ πνπ ηελ δηεμάγεη λα παξαηεξήζεη ηα εκπιεθφκελα κέιε κέζα ζηελ 

ίδηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο, λα πξάηηνπλ νηη γηα ηνπο 

ίδηνπο απνηειεί ηε ζπλεζηζκέλε ξνπηίλα ηνπο. ηα κάηηα φκσο ελφο έκπεηξνπ εηδηθνχ 

κπνξνχλ λα δηαγξαθνχλ φιεο εθείλεο νη πηπρέο ηεο εξγαζίαο, νη νπνίεο γηα θάπνην ιφγν 

ρσιαίλνπλ θαη ηαπηφρξνλα λα εληνπηζηνχλ ηα ζεκεία απηά, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζε 

απηφ ην απνηέιεζκα. Θεσξεηηθά, ε παξαηήξεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ίζσο θαη ε 

ζεκαληηθφηεξε ηερληθή γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ, πξαθηηθά φκσο θαληάδεη απιά 

αλεχθηθηε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί απαηηεί ηε ζχκπξαμε φισλ πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί 

ζσζηά, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε νηη ε παξνπζία ηνπ εηδηθνχ δε ζα επεξξεάζεη ηε ξνή ησλ 

πξαγκάησλ. 

 

δ) Ψπρνκεηξηθά εξγαιεία. Σα εξγαιεία απηά πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά απφ ηεζη, ηα νπνία 

έρνπλ σο ζθνπφ ηελ επαθξηβή απνηχπσζε ησλ ηάζεσλ, δηαζέζεσλ θαη ζηάζεσλ ηεο 
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εξεπλψκελεο νκάδαο. Μπνξεί λα εθηείλνληαη απφ εηδηθά έληππα ηα νπνία απνηππψλνπλ 

ηηο απφςεηο ησλ ζηειερψλ, έσο θαη ηε ζπκπιήξσζε αζθήζεσλ απμαλφκελεο δπζθνιίαο 

ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ ζθηαγξάθεζε ησλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηεο 

νκάδαο πνπ κειεηάηαη. 

 

ε)Δξσηεκαηνιφγην 360
ν
 . Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ρξεζηκνπνηείηαη, ζπλήζσο, ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ην δεηνχκελν είλαη ε απνηχπσζε ηνπ πξνθίι κηαο  νκάδαο ππαιιήισλ. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί, έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ηφζν 

απφ ην ίδην ην άηνκν, φζν  θαη απφ φζνπο ην πεξηβάιινπλ θη έρνπλ είηε άκεζε είηε 

έκκεζε ζπζρέηηζε καδί ηνπ. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ, 

ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο νηη είλαη αξθεηά ιεηηνπξγηθφ θαη θαιχπηεη ζθαηξηθά ην 

ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο αλαδήηεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Χζηφζν, φπσο ηνλίδεηαη θαη απφ 

ην Φνξέα, ην εξγαιείν απηφ θαληάδεη αξθεηά πνιχπινθν, γηα λα κπνξέζεη λα 

εθαξκνζζεί ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. Γηα ηελ αθξίβεηα, απαηηεί ηελ χπαξμε κηαο πνιχ 

θαιά ζπγθξνηεκέλεο θαη απζηεξά πξνζδηνξηζκέλεο δνκήο, ε νπνία ζα δηαθξίλεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο θαη γξακκέο, δνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηγξαθέο εξγαζίαο 

(Job Descriptions) θαζψο θαη ην ζπζρεηηζκφ παξφκνησλ εξγαζηψλ (Job Families). Γηα ην 

ιφγν απηφ, ζεσξείηαη νηη κφλν ιίγεο εηαηξίεο ζα κνξνχζαλ λα ην ζηεξίμνπλ.  

 

ζη) Τπάξρσλ Τιηθφ. εκαληηθά ζηνηρεία αλαθχπηνπλ απφ έγγξαθα θαη αλαθνξέο ηεο ίδηαο 

ηεο επηρείξεζεο. Απηφ ην έηνηκν πιηθφ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη αλαηξνθνδνηηθά ζε 

ζρέζε κε ηελ κέρξη ηψξα πνξεία ηεο επηρείξεζεο, θη ελδερνκέλσο λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαζνξίδεη πνπ κπνξεί λα έγθεηηαη ην πξφβιεκα. Σέηνηα δεδνκέλα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη 

νη νηθνλνκηθνί ηζνινγηζκνί ηεο εηαηξίαο, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα  θαη ηηο πσιήζεηο, θαζψο θαη πίλαθεο πνπ δειψλνπλ ην πνζνζηφ 

απνρψξεζεο ησλ ππαιιήισλ απφ ηελ επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ηνπο ελαπνκείλαληεο 

(turnover). εκαληηθά επίζεο ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ 

πηζαλφλ έιαβαλ ρψξα ζηελ επηρείξεζε θαζψο θαη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα ζηελ 

νπνία απεπζχλζεθαλ. πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, νηη φια απηά ηα ζηνηρεία ζα κπνξνχζαλ 

λα θαιχςνπλ πνιιά θελά αλαθνξηθά κε ην «πνηφλ» ηεο επηρείξεζεο, ελψ ζα 

εμνηθνλνκνχζε ηφζν ρξφλν φζν θαη ρξήκα απφ ηελ φιε δηαδηθαζία. Χζηφζν, ε πξφζβαζε 
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ζε απηά ηα δεδνκέλα δελ είλαη απηνλφεηε, θαη εμαξηάηαη απφ ην πφζν ζπλεξγάζηκνο ζα 

ζέιεη λα είλαη ν πειάηεο.   

 

δ) Άιιεο Σερληθέο. Σερληθέο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ πεξηπησζηνινγηθά, αθνξνχλ θπξίσο 

κεκνλσκέλεο δξάζεηο, φπνπ ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ζρεηίδνληαη κε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. Λφγνπ ράξε, φηαλ δεηείηαη απφ ηνπο ηζχλνληεο ηεο OTE 

Academy  λα βξνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά κηαο νκάδαο 

ππαιιήισλ, θαη  ηνπ θαζελφο μερσξηζηά, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε- 

εμέιημε παξνπζηάδνπλ. ε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο πεξηπηψζεηο, επηζηξαηεχνληαη ηερληθέο, 

φπσο είλαη ν θαηαηγηζκφο ησλ ηδεψλ (Brainstorming), ην παίμηκν ξφισλ (Role playing) 

θαζψο θαη νη κειέηεο πεξίπησζεο (Case Studies), ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζην πεδίν ηεο 

αλάιπζεο αλαγθψλ, αιιά ζηελ πξνθεηκέλε δίλνπλ ζηνλ ζχκβνπιν ηε δπλαηφηεηα λα 

αληρλεχζεη ηα ζηνηρεία εθείλα, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ κπνξεί λα απνηππσζεί ε 

ζχλζεζε, ε δπλακηθή θαη νη πξννπηηθέο ησλ αηφκσλ εηδηθφηεξα, θαη ηεο νκάδαο 

γεληθφηεξα. Οπζηαζηηθά, πάλσ ζηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ αλαθχςεη κέζσ ησλ ηερληθψλ 

απηψλ, εληνπίδνληαη ηα «θελά» θαη ζρεδηάδνληαη πεξαηηέξσ εθπαηδεπηηθέο ιχζεηο 

(εθ‟φζνλ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ σο ηέηνηεο θπζηθά).  

 

10.1.5  Υξνληθή Γηάξθεηα θαη Δκπόδηα  

Ζ φιε δηαδηθαζία ηεο Αλάιπζεο Αλαγθψλ,άπαμ θαη πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ, εθηείλεηαη ρξνληθά απφ 48 ψξεο έσο θαη 1 εβδνκάδα, ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

κνηάδεη επαξθέο γηα ηνπο ζπκβνχινπο ηεο OTE Academy, κηαο θη εξγάδνληαη ζε νκάδεο. 

Με ηελ επεμεξγαζία απηή είλαηζε ζέζε λα ζηήζνπλ έλα πξψην ζθειεηφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη ηα ζεκεία εζηίαζήο ηνπο θαη νη πξνηάζεηο 

ηνπο. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα παξνπζηαζηεί ην πξνζρέδην απηφ ζηνλ πειάηε, θαη θιείζεη 

ε ζπκθσλία γηα ην έξγν, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα πξνεηνηκαζηεί θαη λα θαηαηεζεί 

ε επίζεκε πξφηαζε αλακέλεηαη λα είλαη 3 εβδνκάδεο. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη, ηα πξναλαθεξφκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ρξνληθά φξηα πνπ ζέηεη ν ίδηνο ν Φνξέαο ζε θάζε πεξίπησζε. 

Καζίζηαηαη φκσο ζαθέο, νηη ε έθβαζε ησλ πξαγκάησλ νθείιεηαη ζηελ ακθίδξνκε 

δέζκεπζε θαη ησλ δπν εκπιεθφκελσλ κειψλ, δειαδή ηφζν ηνπ Φνξέα, φζν θαη ηνπ 
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πειάηε. Τπάξρεη πιεζψξα ιφγσλ, νη νπνίνη δπζρεξαίλνπλ ηελ έθβαζε απηή, νη 

θπξηφηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη νη εμήο: 

1) Σν βαζηθφηεξν πξφβιεκα κε ην νπνίν έξρνληαη αληηκέησπνη νη ζχκβνπινη ηεο OTE 

Academy είλαη ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, ε ειιεληθή αγνξά 

θπξηαξρείηαη απφ 2 εηδψλ επηρεηξήζεηο, ηηο πνιπεζληθέο θαη ηηο ππφινηπεο. ηηο 

πνιπεζληθέο ηα πξάγκαηα είλαη πην απιά. Λφγσ ηνπ νηη ιεηηνπξγνχλ κε δηεζλή πξφηππα, 

έρνπλ θαη ηελ ππνδνκή αιιά θαη ην αλάινγν νηθνλνκηθφ αληίθξπζκα. Οχησο ή άιισο 

έρνπλ δηθφ ηνπο ηκήκα εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη είλαη 

ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζεκαζία ηεο φιεο δηαδηθαζίαο.  Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε νπνία απνηειεί θαη ελ πιεηνλφηεηα ηεο ειιεληθήο αγνξάο, είλαη φιεο 

εθείλεο νη επηρεηξήζεηο πνπ αληινχλ ηα ρξήκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο κέζσ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. πγθεθξηκέλα,  ζε θάζε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηείηαη θξάηεζε 

απφ ην κηζζφ  θάζε εξγαδνκέλνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 0,45% , πνζφ ην νπνίν ζπζζσξεχεηαη ζε 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΛΑ.Δ.Κ  θαη ην νπνίν ζηνρεχεη ζηε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ, ηα νπνία 

ζα ρξεζηνπνηεζνχλ σο θεθάιαην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθπαίδεπζεο φηαλ απηφ ζα 

θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ επηρείξεζε. Δπνκέλσο, είλαη επλφεην νηη επηρηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνί κε κεγάιν αλζξψπηλν δπλακηθφ δηεθδηθνχλ κεγαιχηεξα πνζά απφ ηνλ 

ΛΑ.Δ.Κ θαη θαηά ζπλέπεηα, έρνπλ ηελ επρέξεηα λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλερψο 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ζε αληίζεζε κε ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο εθ 

θχζεσο ζα πξέπεη λα δηαζέζνπλ παξαπάλσ ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ ηελ εηκφξθσζε θαη 

αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. 

2) Έλαο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ δξα αλαζηαιηηθά ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, 

απνηειεί ε αλεπαξθήο ή ε θαθή επηθνηλσλία.Απηφ πνπ θαζηζηαηαη ζαθέο ζε φιεο ηηο 

θάζεηο ηεο αλάιπζεο αλαγθψλ, είλαη ην γεγνλφο νηη γηα λα ππάξμεη απνηέιεζκα 

πξνυπνηίζεηαη ε ζχκπξαμε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ. Χζηφζν πξνβιήκαηα 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ, φηαλ δελ έρεη αλαπηπρζεί θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο 

δηνίθεζεο θαη ησλ ππαιιήισλ, θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ έρνπλ γίλεη θαηαλνεηνί νη ιφγνη, 

νη νπνίνη επηηάζζνπλ ηελ παξνπζία ησλ ζπκβνχισλ ζηελ εηαηξία θαη πφζν κάιινλ ηελ 

αλάγθε γηα εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηφζν αηνκηθά φζν θαη νκαδηθά. Ζ 

αιήζεηα είλαη νηη θαληάδεη αξθεηά πεξίπινθε ε δηαδηθαζία λα «πείζεη» θαλείο έλαλ 

ελήιηθα νηη ε ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, ή ε απνδνρή ρξήζεσο ελφο άιινπ 
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εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ,απνζθνπεί ζηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε θη φρη ζηνλ 

«ζηηγκαηηζκφ» ηνπ. Βέβαηα, ε ζηάζε απηή ζηάζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπλάδεη κε ηνλ ηξφπν 

δηνίθεζεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, ε νπνία εμ‟αξρήο δελ έρεη κπεη ζηε δηαδηθαζία λα 

κεηαδψζεη ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζνπο εξγαδφκελνπο, θαη θαη‟ επέθηαζελ 

απέρεη αξθεηά απφ ηελ δεκηνπξγία  θιίκαηο εκπηζηνζχλεο θαη θνηλήο ζπλείδεζεο. 

3) Σέινο, θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα παξαπάλσ, έγθεηηαη θαη ε πξφζεζε πνπ δείρλεη θαλείο 

γηα ζπλεξγαζία. Ζ ειιεληθή αγνξά ζπλήζσο ραξαθηεξίδεηαη πφ κηα θνπιηνχξα θαη 

λννηξνπία, ε νπνία αληηκεησπίδεη ηα πξάγκαηα «επηθαλεηαθά», κεηαθξάδεη ηα πάληα ζε 

θφζηνο κε ιακβάλνληαο ππφςε καθξνπξφζεζκα νθέιε. Κπξίσο ν ηνκέαο ηεο 

ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο αληηκεησπίδεηαη σο κε αλαγθαίνο θαη ζεκαληηθφο, θαη 

γηα ην ιφγν απηφ, πξνπζηάδεηαη θαη κηα πίεζε αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηνλ 

απαξηίδνπλ. Δηδηθφηεξα, δίλεηαη έκθαζε ζηελ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξε 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε φζν ην δπλαηφλ ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο, ελψ 

παξάιιεια ηίζεηαη πεξηνξηζκφο ζηελ πξφζβαζε ζε αξθεηά δεδνκέλα, δηφηη είηε δελ 

ππάξρεη εκπηζηνζχλε απφ πιεπξάο ηνπ πειάηε είηε θξίλεη νηη δελ είλαη απαξαίηεηα 

ζηνηρεία απηά γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθήο ιχζεο.  

 

10.2 Αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε αθνξά έλα εμίζνπ θνκβηθφ θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο πξνγξάκκαηνο 

θαηάξηηζεο, ην νπνίν ζεκαζηνινγηθά αιιά θαη ρξνληθά έπεηαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αλάιπζεο αλαγθψλ. πσο αλαιχζεθε εθηεηακέλα ζην ζεσξεηηθφ κέξνο, ππάξρνπλ 

πνηθίιεο κνξθέο ηεο αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη θάζε θνξά βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε ν ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο, ε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ρψξα, ε πξνέιεπζε ηνπ αμηνινγεηή θαη νχησ θαζεμήο.  Χζηφζν, ηα 

πξάγκαηα ζηελ αγνξά θαίλεηαη λα  εμειίζζνληαη εληειψο δηαθνξεηηθά ζην εξεπλεηηθφ 

απηφ πεδίν θαη νη επξχηεξεο ηάζεηο πνπ θπξηαξρνχλ κνηάδνπλ λα  θαζνξίδνπλ, ηφζν ηελ 

πηνζέηεζε ησλ κνληέισλ θαη δηαδηθαζηψλ, φζν θαη ηελ γεληθφηεξε λννηξνπία πνπ 

επηθξαηεί αλαθνξηθά κε απηφ. 
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10.2.1 ρεδηαζκόο Αμηνιόγεζεο 

πσο  πξνέθπςε απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο, ε αμηνιφγεζε είλαη έλα ζέκα πνπ ιακβάλεηαη 

ππφςελ θαηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο πξνγξάκκαηνο θαη δε κπνξεί λα 

πξαγκαησζεί εθ ησλ πζηέξσλ. εκαληηθά ζηνηρεία γηα έλαλ επηηπρεκέλν ζρεδηαζκφ 

αμηνιφγεζεο, απνηεινχλ ν θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηα άηνκα ζηα νπνία απεπζχλεηαη ε έθπαηδεπζε, θαη ην γεληθφηεξφ ηνπο 

πξνθίι, θαη ηέινο, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Λακβάλνληαο ππφςε θαλείο απηά ηα 

δεδνκέλα είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη, ηφζν ηνλ ηχπν ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ ρξνληθή 

θάζε ηεο θαηάξηηζεο, ζηελ νπνία ζα εζηηάδεη, φζν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη 

λα δηεμαρζεί. Χζηφζν, ε επηινγή απηή δε ζα κπνξνχζε λα κείλεη αλεπεξξέαζηε απφ ηηο 

ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, κηαο θαη ε παξνχζα έξεπλα είλαη 

αθηεξσκέλε ζηελ ελδνεπηρεηξεζηαθή θαηάξηηζε, θαη πψο εμειίζζνληαη ηα πξάγκαηα ζηα 

πιαίζηα απηήο. 

Δπνκέλσο, απηφ πνπ πξέπεη λα αλαξσηεζεί θαλείο είλαη κε πνηά θξηηήξηα «θηλείηαη» ε 

αγνξά εξγαζίαο, θαη ζε ηί απνζθνπεί. Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ είλαη ζρεηηθά απιή, 

κηαο θαη νη θηλεηήξηνη παξάγνληεο είλαη ην θέξδνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεησκέλν θφζηνο. 

Ζ OTE Academy δξαζηεξηνπνηείηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκίαο, θαη γηα ην ιφγν 

απηφ είλαη ζε ζέζε λα  γλσξίδεη ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ θαη πσο κπνξεί λα 

πξνζαξκφζεη ην έξγν ηεο ζε απηέο, ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλά, δηφηη γηα λα επέιζεη αιιαγή 

ζηα ηεθηαηλφκελα πξέπεη αξρηθά λα επέιζεη αιιαγή θπξίσο ζηελ θνπιηνχξα ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Σν αξρηθφ επνκέλσο, εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηεο OTE Academy 

πξνο ηνλ εθάζηνηε πειάηε, είλαη εάλ ελδηαθέξεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάξηηζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη. πλήζσο, ε απάληεζε πνπ δίδεηαη είλαη αξλεηηθή, κηαο 

θαη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο κεηαθξάδεηαη απηνκάησο ζε πεξαηηέξσ θφζηνο, θαη 

γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη πεξηηηή. ε ηδαληθέο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο αμίδεη λα 

ζεκεησζεί νηη ζπαλίδνπλ, θη εθφζνλ έρεη εγθξηζεί ε δηεμαγσγή πιήξνπο αμηνιφγεζεο απφ 

ηνλ πειάηε, ζηήλεηαη έλαο εηδηθφο κεραληζκφο, ν νπνίνο θαιείηαη λα κεηαηξέςεη ηνπο 

φπνηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κεηξήζηκα κεγέζε, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζαθή θξηηήξηα κέηξεζεο, ηα νπνία ζα νδεγνχλ ζε πνζνηηθνπνηεκέλα απνηειέζκαηα. 

Λφγσ ηνπ νηη ην ζηήζηκν ελφο ηέηνηνπ κεραληζκνχ είλαη εθ θχζεσο δχζθνιν, εμαηηίαο 

ηεο  ζρεηηθήο αδπλακίαο  κεηαηξνπήο νξηζκέλσλ ζηφρσλ ζε θαζνξηζκέλα θαη κεηξήζηκα 
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κεγέζε, ε δηαδηθαζία απηή ελέρεη κεγαιχηεξν θφζηνο απφ ην αλακελνκέλν, θαη φπσο 

θαηέζηε ζαθέο ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ειάρηζηεο εηαηξίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαζέζνπλ αλάινγα πνζά γηα ηε δηεμαγσγή ηνπο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ίδηνο ν Φνξέαο, κε ηελ παξάδνζε νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο 

ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο, δηεμάγεη κηα αμηνιφγεζε, ε νπνία φκσο πεξηνξίδεηαη 

θπξίσο ζηελ έθβαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ε αμηνιφγεζε απηή επηρεηξεί : 

 

α) ηελ απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν θνκκάηη ην νπνίν εθηηκάηαη ζρεηίδεηαη κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο πξνγξάκκαηνο, θαη ζε πνηφ βαζκφ θξίλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη νηη 

επηηεχρζεζαλ, αλ ε δηάξζξσζε ηνπ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή, ζε πνηφ βαζκφ ην πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ επαξθέο, θαη αλ ζε ηειηθή αλάιπζε, θάλεθε αληάμην ησλ 

πξνζδνθηψλ ηνπο. 

 

β) ηελ απνηίκεζε ησλ εηζεγεηψλ. Ζ OTE Academy ζπλεξγάδεηαη απνθιεηζηηθά κε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Πξφθεηηαη γηα δηαθεθξηκέλα πξφζσπα ηνπ επξχηεξνπ 

επηζηεκνληθνχ θφζκνπ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηνλ εγρψξην, φζν θαη απφ ηνλ 

δηεζλή ρψξν, νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη κε Παλεπηζηεκηθά Ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ εηζεγεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ εηδηθά 

ζρεδηαζκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία κνηξάδνληαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, θαη 

αλαιχνπλ ηηο επηκέξνπο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηέο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεσλ απηψλ, εηζάγνληαη ζε έλα εηδηθφ πξφγξακκα ζηνλ 

ππνινγηζηή, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ θαηαλνκή ησλ εηζεγεηψλ ζχκθσλα κε ηηο 

αμηνινγήζεηο ηνπο, θαη ιεηηνπξγεί σο δείθηεο ζρεηηθά κε πνηνχο ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ 

κειινληηθά ηε ζπλεξγαζία ηνπο. 

 

γ) ηελ απνηίκεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δηνίθεζεο.Απηφ πνπ επηρεηξείηαη λα βξεζεί είλαη 

ηνπφζν ηθαλνπνηεηηθή ήηαλ ε φιε νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζρεηηθά κε ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ζην νπνίν ιάκβαλε ρψξα, θαζψο θαη ηηο ψξεο, ζηελ ελεκέξσζε πνπ ππήξρε 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε, θαη ηέινο ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηελ νπνία παξείρε. 

 

δ) ηελ απνηίκεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

είλαη έλα κεγάιν δήηεκα. ηηο πεξηζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ε χπαξμε ηεζη, αζθήζεσλ 
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θη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ιχζεσλ, απνηειεί έλαλ πξψηκν δείθηε αληηδξάζεσλ ζην 

επηκνξθσηηθφ αγαζφ. ε κεγάια πξνγξάκκαηα,φπσο είλαη ιφγνπ ράξε απηφ πνπ ζα 

αλαιπζεί αξγφηεξα, δεηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ε ζπγγξαθή θαη ε παξνπζίαζε 

κηαο δηπισκαηηθήο, ε νπνία λα βαζίδεηαη ζηα ζέκαηα πνπ αλαιχζεθαλ. ηα κηθξφηεξα 

φκσο πξνγξάκκαηα ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο, ηα νπνία ζπλήζσο εθηηιχζζνληαη ζε 

δηάζηεκα απφ 2 έσο 5 εκεξψλ, ππάξρεη  κηα άηππε κνξθή αμηνιφγεζεο, απφ ηελ πιεπξά 

ησλ εηζεγεηψλ, νη νπνίνη κε ηε κνξθή ηεο ζπδήηεζεο κπνξνχλ λα δψζνπλ θάπνηεο 

δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ηεο νκάδαο. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί, νηη ηφζν ε κηθξή δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ, φζν 

θαη ε πιεζψξα ησλ εηζεγεηψλ δελ επηηξέπεη λα γίλεηαη ιφγνο γηα δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε. Κη απηφ γηαηί, φπσο αλαπηχρζεθε θαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο, απηφο ν χπνο 

ηεο αμηνιφγεζεο ζηνρεχεη ζηελ θαιπηέξεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηε ζηηγκή πνπ απηφ 

εμαθνινπζεί λα ιακβάλεη ρψξα, γεγνλφο πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θάλεη ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ αλεχθηθηε, ελψ ηελ αμηνιφγεζε κε ην πέξαο ηεο επηκφξθσζεο, 

δειαδή ηελ απνινγηζηηθή, κνλαδηθή ιχζε.  

 

10.2.2 Μνληέιν Αμηνιόγεζεο 

Ζ αιήζεηα είλαη νηη ε αμηνινγήζε απνηειεί έλα πνιχ κεγάιν θαη δχζθνιν θεθάιαην, ην 

νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ εγείξεη πνιιά εξσηήκαηα ζηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο. ην 

ζεσξεηηθφ θνκκάηη  αλαπηχρζεθαλ νη ιφγνη, νη νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ χπαξμή 

ηεο ζην ζρεδηαζκφ νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο, θαη θαη‟ επέθηαζελ δφζεθε έκθαζε  

ζηε κείδσλνο ζεκαζία ηεο, ηφζν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνξείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο,φζν 

θαη γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ έξγνπ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ. 

χκθσλα κε ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο OTE Academy ππάξρεη κηα δηάθξηζε αλαθνξηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε. Ζ δηάθξηζε απηή έρεη λα θάλεη κε ηελ ζεσξεηηθή ππφζηαζε, ε νπνία 

ιακβάλεη ρψξα ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο, ελψ ε δεχηεξε ζρεηίδεηαη κε απηήλ πνπ 

εθηηιχζζεηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα κέζα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Δπνκέλσο, ζηελ 

ηδαληθή ηνπ κνξθή, ην κνληέιν πνπ ζεσξείηαη αξθεηά εχρξεζην θαη αμηφπηζην είλαη  απηφ 

ηνπ Jack Phillips, γλσζηφ θαη σο Return On Investment (ROI). Ζ επηινγή ηνπ δελ είλαη 

ηπραία, κηαο θαη επεθηείλεηαη ζε πνιιαπιά επίπεδα, αιιά ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπο, είλαη πνιχ αθξηβή θαη ζπγθεθξηκέλα,θαη παξνπζηάδνπλ ηελ φιε 
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δηαδηθαζία αξθεηά απινπνηεκέλα, ψζηε λα ηελ θάλνπλ λα «κνηάδεη» εθαξκφζηκε ζρεδφλ 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

Σν  ROI απνηειείηαη νπζηαζηηθά, απφ 5 επίπεδα αμηνιφγεζεο, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ 

δηαδνρηθά ην έλα κε ην άιιν. Πξφθεηηαη γηα ην επίπεδν ησλ αληηδξάζεσλ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ απφ ην πξφγξακκα, ησλ γλψζεσλ, δειάδε ζηα φζα επηκνξθψζεθαλ θαη 

ζηε νπζία έκαζαλ, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο αιιαγέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηήλ, σο 

απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο, ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ 

νξγαληζκφ πνπ ηε δηεμήγαγε, θαη ηέινο ζηελ απφζβεζε ηεο επέλδπζεο απηήο. Σν 

ηειεπηαίν επίπεδν είλαη απηφ πνπ νπζηαζηηθά δηαθνξνπνηεί ην ROI απφ ηα ππφινηπα 

κνληέια θαη ηνπ δίλεη εμέρνπζα βαξχηεηα. Καη ζην ζεκείν απηφ έγθεηηαη θαη ε 

κεγαιχηεξε δηακάρε κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο. πγθεθξηκέλα, ζε ηδαληθέο πεξηζηάζεηο 

ην κνληέιν απηφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη θαη λα πνζνηηθνπνηεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε ηέηνην βαζκφ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θάλεη ιφγν γηα απνηέιεζκα ηεο 

εθπαίδεπζεο κε κεηξήζεηο θαη λνχκεξα. Πξαθηηθά φκσο απηφ είλαη νπηνπηθφ, δηφηη δελ 

έρεη βξεζεί ηξφπνο κέηξεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο βέβαηα απφ 

κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο. Λφγνπ ράξε, αλ ε εθπαίδεπζε ιάβεη ρψξα ζε κηα νκάδα  

πσιεηψλ, ηα πνζνζηά πνπ ζα ζεκεηψζνπλ ζηηο πσιήζεηο, κεηά ην πέξαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, απνηεινχλ δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. Απηφ φκσο δελ 

ηζρχεη γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ. 

Πέξαλ ηνχηνπ, δε κπνξεί λα εγγπεζεί θαλείο νηη νη αιιαγέο νη νπνίεο επέιζεζαλ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο ιεθζήζαο θαηάξηηζεο, κηαο θαη νη ζπλζήθεο ηηο αγνξάο κπνξεί λα είλαη 

ηέηνηεο, πνπ λα επεξξεάδνπλ, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά, ηελ πνξεία ησλ πξαγκάησλ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε πξαγκαηηθή απνηίκεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Πάλησο, 

έλαο δείθηεο πνπ κπνξεί καθξνπξφζεζκα λα ππνδείμεη θάπνηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηκφξθσζεο, είλαη ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ ηελ έιαβαλ, ζε ζπζρέηηζε κε απηνχο  

πνπ παξέκεηλαλ ζηελ επηρείξεζε κεηά ηελ εθπαίδεπζε (turnover). 

 

10.2.3 Δξγαιεία πιινγήο Γεδνκέλσλ 

Τπάξρεη κηα πιεζψξα ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ ζηε δηεζλή βηβινγξαθία, αλαθνξηθά κε ηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ ηεο αμηνιφγεζεο. ηνηρεία ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ζηελή ζπλάξηεζε 

κε ηελ πξνζέγγηζε αμηνιφγεζεο πνπ έρεη επηιερζεί, ην ζθνπφ ηεο θαη ηελ πιεξνθνξία 

πνπ απαηηείηαη λα ζπιιερζεί. Χο εθ ηνχηνπ, δίλεηαη έκθαζε απφ ην Φνξέα ζην γεγνλφο, 
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νηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο φισλ ησλ εξγαιείσλ, θαη νηη ηα πάληα βξίζνληαη ζηε 

δηάζεζή ηνπο.  Χζηφζν, νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην πνηά εξγαιεία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ρξεζηηθφηεηά ηνπο, ηελ επθνιία ζηελ εθαξκνγή 

ηνπο, ηε ιηγφηεξν δπλαηή αληίζηαζε πνπ κπνξνχλ λα ζπλαληήζνπλ, είηε απφ ηνλ πειάηε 

είηε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη θφζηνπο, θαζψο θαη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη 

ηα εμήο :  

 

α) γξαπηά εξσηεκαηνιφγηα. Σα εξσηεκαηνιφγηα απνηεινχλ έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα 

εξγαιεία, θη απηφ έγθεηηαη ζην γεγνλφο νηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνηππψζνπλ γλψκεο, 

ζηάεηο θαη αληηιήςεηο. Μέζα απφ κηα αιιεινπρία εξσηήζεσλ, είηε θιεηζηψλ είηε 

αλνηρηψλ, νη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ  ηηο πξαγκαηηθέο απφςεηο ησλ 

εξσηψκελσλ, ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ηηο πηζαλέο αηηίεο. 

Μεγάιν πιενλέθηεκα ηνπο δίδεηαη ην νηη κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ θαη αλψλπκα, ελψ 

ε απνζηνιή ηνπο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη άκεζα, απεπζείαο ζηνπο εξσηψκελνπο, 

θαη έκκεζα, κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή mail. 

 

β) ζπλεληεχμεηο.  Οη ζπλεληεχμεηο απνηεινχλ ίζσο ην πην άκεζν εξγαιείν γηα ηελ άληιεζε 

πιεξνθνξηψλ, δηφηη ν αμηνινγεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλνκηιήζεη κε ηα άηνκα πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία θαη λα απνζπάζεη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζε έλα γξαπηφ 

ηεζη ή εξσηεκαηνιφγην δε ζα κπνξνχζαλ λα δηαθαλνχλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο 

εξγαιείνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεμαρζεί, ηφζν επίζεκα , φζν θαη αλεπίζεκα θαη λα 

ιακβάλε ηαπηφρξνλα πιεξνθνξίεο εο ίδηαο βαξχηεηαο. Χζηφζν, απηφ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηε δηεμαγσγή ηνπο είλαη εκπεηξία απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπεληεπθηή  θαη αξθεηφο ρξφλνο, 

ηφζν απφ ζπλληεπθηή, φζν θαη απφ ζπλεληεπμηαδφκελν. 

 

γ) παξαηήξεζε. Απνηειεί εμίζνπ θνκβηθφ θνκκάηη ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θαη κάιηζηα 

θαηέζηε ζαθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νηη ε χπαξμή ηεο είλαη 

ππνρξεσηηθή πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα κηαο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. ε αληηπαξαβνιή κε ηε ζεκαζία ηεο, πξνηάζζνληαη ιφγνη, γηα ηνπο νπνίνπο 

δελ επηζηξαηεχεηαη ηφζν ζπρλά, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηερληθέο. Έρνπλ λα θάλνπλ 

θπξίσο, κε ηελ αληίιεςε πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα νηη ε 
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αμηνιφγεζε, θαιψο ή θαθψο, είλα πεξηηηή. Καη‟ επέθηαζε κηα δηαδηθαζία ε νπνία 

απαηηεί  κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα νδεγήζεη ζε απηά απνηειέζκαηα, είλαη 

αλεπηζχκεηε. 

 

δ) ηεζη. Σα ηεζη  αληηπξνζσπεχνπλ έλα αθφκα ρξήζηκν εξγαιείν, ην νπνίν θαιέηηαη λα 

αληιήζεη ζηνηρεία, αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν πνπ ζεκείσζαλ νη εθπαηδεπφκελνη. Δθφζνλ 

έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα κεηξήζεη ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνηηκήζεη κφλν ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ελψ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε εμαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο 

ηνπ. 

 

ε) αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο (feedback sessions) . Παξ‟φιν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή δε ζεσξείηαη σο έλα ακηγή εξγαιείν ζπιινγήοδεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπηελ 

αμηνιφγεζε, σζηφζν ε ρξνηά πνπ ηνπ δφζεθε απφ ηνπο ππεχζπλπο ηεο OTE Academy, 

καο επηηξέπεη λα ην ζπγθαηαιέμνπκε εδψ. Σα ιεγφκελα «feedback sessions» ζπλήζσο 

αλαθέξνληαη ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη απνηεινχλ γη‟απηφ ην ιφγν πξνζσπηθά δεδνκέλα. Ζ 

ρξήζε ηνπο ζα κπνξνχζε λα απνβεί αξθεηά σθέιηκε γηα ηνλ εθάζηνηε αμηνινγεηή, δηφηη 

κέζσ ζπλαληήζεσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ηνλ εθπαηδεπφκελν, θαη κε ηε 

κνξθή ηεο ζπδήηεζεο, ζα κπνξνχζαλ λα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία 

ηνπ, κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επηκφξθσζεο, ζρεηηθά κε ην ηί ηέζεθε, ελ ηέιεη, ζε 

εθαξκνγή θαη ηί φρη. ηα πιαίζηα απηά, θαζίζηαηαη δπλαηφλ γηα ηνλ αμηνινγεηή λα 

εζηηάζεη ζηηο αηηίεο πνπ ηνλ απνκαθξχλνπλ απφ ηελ νπνηαδήπνηε δξάζε, θαζψο θαη λα 

δψζεη θάπνηεο ληηξεθηίβεο, αλαθνξηθά κε ην πσο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ε θαηάζηαζε. 

Αμίδεη βέβαηα, λα ζεκεησζεί νηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ζα κπνξνχζε λα απνηειεί 

θνκκάηη ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ (consulting) πνπ παξέρεη επίζεο ε OTE 

Academy, σζηφζν φκσο πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξνυπνζέηεη 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο γηα λα πξαγκαησζεί, απφ απηέο ηεο θαηάξηηζεο. 

 

10.2.4 Αμηνιόγεζε Φνξέα  

Ζ αιήζεηα είλαη νηη ζα ήηαλ αζήκαλην λα θάλεη θαλείο ιφγν θαη λα δηεμάγεη αμηνινγήζεηο 

ρσξίο λα έρεη πξνλνεζεί λα αμηνινγείηαη θη απηφο απφ ηξίηνπο θνξείο. Έηζη ινηπφλ θαη κε 

ηελ  OTE Academy, έρεη θαζνξηζηεί ε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ, ηεο πνξείαο θαη ηεο 
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πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζεί, απφ 2 κεγάινπο Φνξείο. Δπνκέλσο, ε πξψηε 

αμηνιφγεζε πνπ δέρεηαη , πξνέξρεηαη απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν ηνπ Οκίινπ ηνπ ΟΣΔ, 

κηαο θαη ππάγεηαη ζε απηφλ. ηελ νπζία, πξαγκαηνπνηείηαη 1 θνξά θάζε 2 ρξφληα ζρεηηθά 

κε ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, πξνγξακκάησλ θαη νχησ 

θαζεμήο. Σνλίδεηαη νηη ν έιεγρνο απηφο δε δηαθέξεη θαη πνιχ απφ έλαλ έιεγρν 

δηαδηθαζηψλ, σζηφζν φκσο παξακέλεη επηθαλεηαθφο, ρσξίο λα δίλεη βαξχηεηα ζε 

βαζχηεξεο αηηίεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε OTE Academy δηαζέηεη θαη πηζηνπνηεκέλεο δνκέο γηα Κ.Δ.Κ θη 

απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμσηεξηθή  αμηνιφγεζε ηεο απφ ηνλ αξκφδην Φνξέα, 

δειαδή ην Δ.ΚΔ.ΠΗ. Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 2 ρξφληα θαη νη ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο επηθεληξψλεηαη ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, κε ηελ 

παξερφκελε θαηάξηηζε, θαη ηέινο κε ηελ πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε. 

Δίλαη νθζαικνθαλέο νηη ε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία ιακβάλεη κέρξη ζηηγκήο 

ρψξα,είηε αθνξά ηα πξνγξάκκαηα πνπ δηεμάγεη ν Φνξέαο σο Κ.Δ.Κ, είηε ζρεηίδεηαη κε 

πξνγξάκκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηα αληηθείκελα ηνπ ΟΣΔ θαη ηελ 

επηκφξθσζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ πάλσ ζε απηά. Μέρξη ζηηγκήο 

φκσο, δελ έρεη δεκηνπξγεζεί ν θαηάιιεινο κεραληζκφο, ν νπνίνο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

αμηνινγεί ηα Πξνγξάκκαηα Δλδνεπηρεηξεζηαθήο Καηάξηηζεο, θαη γηα ην ιφγν απηφ, 

αλακέλεηαη λα αλαπηπρζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα (Quality Control Function), ην 

νπνίν ζα απεπζχλεηαη θαη ζα ειέγρεη απνθιεηζηηθά ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα.  

 

10.3 ρόιηα Απνηειεζκάησλ 

Απφ φζα πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα, είλαη θαλεξφ νηη ε OTE Academy είλαη έλαο 

Φνξέαο , ν νπνίνο θαηέρεη θαη ηελ εκπεηξία θαη ηε γλψζε ζην λα ζρεδηάζεη θαη λα 

απνηηκήζεη Πξνγξάκκαηα Δλδνεπηρεηξεζηαθήο Καηάξηηζεο. Βξίζθεηαη ζε ζπλερή 

ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, ελψ έρεη νινθιεξσκέλε γλψζε γηα ηα 

πεδία ηεο αλάιπζεο αλαγθψλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε 

πξαθηηθφ επίπεδν.  

Αλαθνξηθά κε ην πεδίν αλάιπζεο αλαγθψλ, απφ ηελ αλάιπζε πνπ παξνπζηάζηεθε, 

πξνθχπηεη νηη νη δηαδηθαζίεο, ηηο νπνίεο έρνπλ πηνζεηήζεη βξίζθνληαη ζε ζηελή 

ζπλάξηεζε κε ηηο επηηαγέο ηεο αγνξάο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ε OTE Academy αλαπηχζζεηαη 
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κέζα ζε νηθνλνκηθά  πιαίζηα θαη δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνλ επηρεηξεζηαθφ 

θφζκν γεληθφηεξα. Πξνθεηκέλνπ ηελ θαιχηεξε δπλαηή παξνρή ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, 

αληηκεησπίδεη θάζε θαηάζηαζε σο κνλαδηθή, γεγνλφο πνπ ηεο ραξίδεη κηα ηδηαίηεξε 

δπλακηθή θαη θεξδίδεη θαη‟απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πειάηε. Απηφ άιισζηε, 

θαίλεηαη θαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, 

πξνζπαζψληαο λα εμαζθαιίζεη θιίκα εκπηζηνζχλεο, ερεκχζεηαο, ακεζφηεηαο θαη θαιήο 

επηθνηλσλίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, νηη έλα απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα  πνπ ζέηνπλ νη 

ζχκβνπινη ηνπ Φνξέα, έρεη λα θάλεη κε ηί είλαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά απαζρνιεί ηνλ 

πειάηε, πνηα είλαη ηα άγρε ηνπ θαη πνηνί νη θφβνη ηνπ. Μέζσ απηήο ηεο νδνχ, νη 

ζχκβνπινη ηεο OTE Academy είλαη ζε ζέζε λα εζηηάζνπλ ζηα ζσζηά ζεκεία ηνπ 

πξνβιήκαηνο, παξέρνληαο θαη‟ επέθηαζε θαη ηελ αξκφδνπζα ιχζε. 

Κνκβηθφ ζεκείν απνηειεί θαη ην θνκκάηη δηεμαγσγήο ηεο αλάιπζεο αλαγθψλ. Δίλαη 

θνηλφο ηφπνο γηα ηνπο ηζχλνληεο ηεο OTE Academy,  νηη δελ αθνξά κηα κνλνδηάζηαηε 

δηαδηθαζία. Αληίζεηα, έξρνληαη αληηκέησπνη κε έλα πιέγκα πνηθίισλ παξαγφλησλ, νη 

νπνίνη εθηείλνληαη ζε πνιιαπιά επίπεδα, θαη δεκηνπξγνχλ ακθίδξνκεο ζρέζεηο κεηαμχ 

ηνπο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, επνκέλσο, παξαηεξείηαη κηα εθηελή αλάιπζε φισλ 

απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, εζσηεξηθψλ θη εμσηεξηθψλ, πνπ επηδξνχλ θη επεξξεάδνπλ είηε 

άκεζα είηε έκκεζα, ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Έηζη, θαηαγξάθεηαη ε ζέζε ηεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ε ηζρχο ηεο, ην αγνξαζηηθφ ηεο θνηλφ, νη νξγαλσζηαθέο ηεο αξρέο, νη 

πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα πξφηππά ηεο, ην πξνθηι ησλ ππαιιήισλ ηεο θαη ε δπλαηφηεηα γηα 

αλέιημή ηνπο, νη πξνζδνθίεο θαη νη πξννπηηθέο ηνπο, ε θαηάηκηζε ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη νχησ θαζεμήο. Δπνκέλσο, απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, 

είλαη νηη θάζε επίπεδν πξνζθέξεη κνλαδηθή πιεξνθνξία, αιιά έλαο ππεχζπλνο ρεηξηζκφο 

απφ ηνπο εηδηθνχο, πξνυπνζέηεη ηελ  πξφζιεςε γλψζεσλ θαη απφ ηα ηξία επίπεδα, απηφ 

ηνπ νξγαληζκνχ, ηεο εξγαζίαο θαη ην αηνκηθφ, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζεί ζε κηα ζθαηξηθή 

θαη νινθιεξσκέλε νπηηθή γηα εθπαηδεπηηθή ιχζε. 

ε νηη αθνξά ηελ επηινγή κεζφδσλ γηα ηελ αλάιπζε αλαγθψλ, πξνθχπηεη νηη πηνζεηνχλαη 

ζπγθεθξηκέλεο. Σα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπο πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηα ηερληθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή πνπ εζηηάδνπλ, ηί αλακέλεηαη λα βξνπλ,πφζν πξαθηηθέο είλαη 

θαη ηα ινηπά, φζν θαη απφ έκκεζα ζηνηρεία πνπ ηηο επεξξεάδνπλ φπσο είλαη ιφγνπ ράξε, 

νη επηηαγέο  ηεο αγνξάο, ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο εθάζηνηε πεξίπησζεο θαζψο θαη ε 

απαγφξεπζε ρξήζεο θάπνησλ άιισλ απφ ηνλ πειάηε. Οη κέζνδνη πνπ πξσηνζηαηνχλ 
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είλαη απηή ηεο Αλάιπζεο ηεο Απφδνζεο ησλ Δξγαδνκέλσλ, ε Αλάιπζε Έξγνπ, ε 

Αλάιπζε ησλ ηφρσλ, θαη ε Αλάιπζε ησλ Αλαγθψλ έλαληη ησλ Θέισ . χκθσλα κε ηελ 

εκπεηξία ησλ ζπκβνχισλ ηεο OTE Academy, πξνθχπηεη νηη ηίπνηα δελ είλαη απηνλφεην, 

νχηε ε χπαξμε ζσζηήο ππνδνκήο, ε νπνία ζα δηεπθφιπλε ζηελ δηεμαγσγή αζθαιέζηεξσλ 

ζπκπεξαζκάησλ, αιιά νχηε θαη ε ζίγνπξε ζπλαίλεζε απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέιε, 

πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ εηο πέξαο απξφζθνπηα ην έξγν ηνπο. 

ε ζπλάξηεζε κε ηηο κεζφδνπο βξίζθεηαη θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο εξγαιείσλ, 

πξνθεηκέλνπ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Κη εδψ ηα πξάγκαηα δελ θαληάδνπλ πην απιά. 

Παξφιν πνπ ππάξρεη κηα επξεία γθάκα εξγαιείσλ θαη θαηλνκεληθά, νη εηδηθνί ηνπ Φνξέα 

έρνπλ θαη ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ψζηε λα ηα ρξεζηκπνηήζνπλ ζηελ πξάμε. Χζηφζν 

παξεκβάιινπλ παξάγνληεο, πνπ εκπνδίδνπλ νπζηαζηηθά είηε ηε ρξήζε ηνπο, είηε ηε 

ζσζηή θαη απνηειεζκηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Καη‟ φπσο θαίλεηαη, θαηαιπηηθφο κνηάδεη λα 

είλαη θαη πάιη εδψ, ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη ε δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία θαη 

επηθνηλσλία. Σα εξγαιεία πνπ πηνζεηνχληαη απαηηνχλ ηελ χπαξμε ζπλαίλεζεο απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί, ε φζν ην δπλαηφλ πην αμηφπηζηε θαη 

αληηθεηκεληθή πιεξνθνξία, ελψ ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα απφ απηά είλαη νη ζπλεληεχμεηο, 

ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηα ςπρνκεηξηθά ηεζη, ε παξαηήξεζε, ην ήδε ππάξρσλ πιηθφ θαη 

νχσ θαζεμήο. Ζ επηινγή ηνπο ζηεξίρζεθε ζηελ πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγή, ζηελ 

ακεζφηεηα πνπ ηα ραξαθηεξίδεη, ζην ρακειφ θφζηνο πνπ ηα δηαθξίλεη θαζψο θαη ε 

εμνηθνλφκεζε πνιχηηκνπ ρξφλνπ. 

πσο θαη πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ηα εκπφδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάιπζεο αλαγθψλ έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ αλζξψπηλε λννηξνπία θαη θνπιηνχξα, 

ε νπνία αληηκεησπίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή ιχζε σο ιχζε αλάγθεο, θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ σο θάηη κε εμέρνπζαο ζεκαζίαο. ε ζπλάξηεζε κε απηφ, 

βξίζθεηαη θαη ε αληίιεςε πνπ θπξηαξρεί ζηελ ειιεληθή αγνξά, νηη δειαδή ν ρξφλνο είλαη 

ρξήκα, θαη θαηά ζπλέπεηα, ν ρξφλνο πνπ ζα θαηαλαισζεί ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, 

δελ είλαη επέλδπζε αιιά επηπιεφλ θφζηνο!  Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, νη άλζξσπνη ηεο 

OTE Academy θαινχληαη θαη λα δηεθπεξαηψζνπλ κε ην θαιχηεξν δπλαην απνηέιεζκα 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, αιιά ζπλάκα θαη λα αληηκεησπίζνπλ κηα αλαρξνληζηηθή 

πξνβιεκαηηθή, ε νπνία, αλ κε ηί άιιν,κφλν αλαζηαιηηθά ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη. 

 Σα πξάγκαηα φκσο δε πξνδηαγξάθνληαη θαιχηεξα, ζην πεδίν ηεο Αμηνιφγεζεο. 

Απελαληίαο, απνηειεί ην θαηεμνρήλ εξεπλεηηθφ θνκκάηη ζην νπνίν, δε παξνπζηάδεηαη 



 102 

θακία ζχδεπμε κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο. ζν θαη αλ δίλεηαη έκθαζε ζηε βαξχλνπζα 

ζεκαζία πνπ έρεη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ πνξεία ησλ πξνγξακκάησλ,απφ 

ηνπο εηδηθνχο ηνπ Φνξέα, άπνςε ε νπνία δε θαίλεηαη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςελ 

απ΄ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.Σν γεγνλφο απηφ, έρεη επεξξεάζεη κε 

ηε ζεηξά ηνπ ηφζν ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δηεμάγεηαη ε αμηνιφγεζε, φζν θαη ζηο 

ρξνληθέο θάζεηο πνπ ιακβάλεη ρψξα. εκείν ην νπνίν έρεη παξακείλεη αλαιινίσην, 

απνηειεί  ε αλάγθε ζρεδηαζκνχ ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηα πξψηα θηφιαο ζηάδηα 

ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

Δπνκέλσο, ελψ ε OTE Academy έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηηο γλψζεηο λα δηεμάγεη 

αμηνιφγεζε ζε φιεο ηηο θάζεηο ελφο πξνγξάκκαηνο, θαη λα απνηηκήζεη ην ζχλνιν ησλ 

ζπληειεζηψλ, έκςπρσλ θαη άςπρσλ, θαη ησλ ππφινηπσλ εκπιεθφκελσλ κειψλ, 

αλαγθάδεηαη λα πεξηνξηζηεί ζε κηα πξψηε εθηίκεζε ηεο δηάξζξσζεο ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ησλ εηζεγεηψλ θαη ηεο νξγάλσζεο. Καη ρξεζηκνπνηείηαη ν 

φξνο «αλαγθάδεηαη» δηφηη θαη ε OTE Academy απνηειεί κηα επηρείξεζε, ε νπνία παξέρεη 

ηηο ππεξεζίεο ηεο έλαληη θάπνηνπ αληίηηκνπ. Οπφηε, ε κε δήηεζε γηα θάπνηεο ππεξεζίεο, 

κπνξεί λα νδεγήζεη κνλαρά ζηε κε πξαγκάησζή ηνπο. 

Σα πξάγκαηα φκσο δπζρεξαίλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν, εξρφκελνη αληηκέησπνη κε 

πεξηζζφηεξν ηερληθά ζέκαηα, φπσο είλαη απηφ ηεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ 

αμηνιφγεζεο. πσο δηαθάλεθε ζηελ πξσηχηεξε αλάιπζε, ε ρξήζε ηνπ κνληέινπ πνπ 

πηνζεηείηαη, δειαδή ηνπ ROI (Return On Investment),  παξνπζηάζηεθε ζε ηδαληθέο 

ζπλζήθεο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ αδπλακία ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζε πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα. Χο θπξηφηεξνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο απνδεηθλχεηαη νηη είλαη ε εθ θχζεσο 

δπζθνιία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο. Γπζθνιία, ε νπνία έγθεηηαη ζηελ αδπλακία 

κεηαηξνπήο ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε ζαθή, πξνζδηνξηζκέλα θαη πνζνηηθά 

κεηξήζηκα κεγέζε, εθηφο βέβαηα, απφ θάπνηεο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο. 

ε νηη αθνξά ηα  εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, πξνέθπςε νηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο πνιιαπιψλ εξγαιείσλ, ηα νπνία είλαη πάληνηε δηαζέζηκα. Χζηφζν, θαη ζην 

θνκκάηη απηφ ππάξρνπλ παξάγνληεο, νη νπνίνη γηα επλφεηνπο ιφγνπο,  θαζνξίδνπλ ην 

πνηά εξγαιεία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πφηε. εκαληηθά δεδνκέλα ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε γηα ηελ επηινγή ηνπο απνηεινχλ ε ρξεζηηθφηεηά ηνπο, ε εχθνιε εθαξκνγή 

ηνπο, ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη θφζηνπο, θαζψο θαη ν βαζκφο ηεο αμηνπηζηία ηνπο. 

Σέηνηα εξγαιεία είλαη ε παξαηήξεζε, νη ζπλεληεχμεηο, ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηα ηεζη θαη 
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ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα feedback sessions, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ αλαηξνθνδνηηθά 

θπξίσο ζε αηνκηθφ επίπεδν, αιιά απαηηνχλ πξνζνρή ζηε ρξήζε ηνπο γηαηί αθνξνχλ 

πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

Πάλησο, ε αληηκεηψπηζε ηεο αμηνιφγεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεπζπλφηεηα θα 

επαγγεικαηηζκφ απφ ηε κεξηά ηνπ Φνξέα, γεγνλφο πνπ δηαθαίλεηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αμηνινγείηαη ν ίδηνο. Γίλεηαη ιφγνο ινηπφλ, γηα εμσηεξηθή απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

απφ 2 μερσξηζηέο δνκέο. Ζ πξψηε είλαη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ ηνπ νκίινπ ηνπ ΟΣΔ, κηαο θαη ε OTE Academy ππάγεηαη ζε απηή, ελψ ν δεχηεξνο 

έιεγρνο πνπ δηεμάγεηαη, δηελεξγείηαη απφ ην Δ.ΚΔ.ΠΗ. κηαο θαη ν Φνξέαο δηαζέηεη θαη 

ΚΔΚ θαη κάιηζηα απνηειεί ηνλ ηξίην ζε κέγεζνο δηαπηζηεπκέλν θνξέα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ηνπ Δ.ΚΔ.ΠΗ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί, νηη κέρξη ζηηγκήο δελ 

ππάξρεη κεραληζκφο απνηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Πξνγξακκάησλ 

Δλδνεπηρεηξεζηαθήο Καηάξηηζεο, θαη γηα ην ιφγν απηφ ν Φνξέαο έρεη πξνηείλεη ηε 

ζχζηαζε ηκήκαηνο (Quality Control Function), φπνπ ζα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ.   

ε ηειηθή αλάιπζε, απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, επηβεβαηψλεη ηε 

ζεκαζία θαη ηνλ κείδσλα ξφιν πνπ θέξνπλ ηα 2 απηά πεδία ζην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάσ 

θαηάξηηζεο. Απηφ φκσο πνπ ηαπηφρξνλα ηνλίδεηαη, είλαη θαη ε αλάγθε δηαηχπσζεο ελφο 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν λα ζπλάδεη κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο επηηαγέο 

ηεο αγνξάο, θαη λα κελ κέλεη ζε νπηνπηθφ επίπεδν. 

 

11. Β’ Μέξνο ηεο έξεπλαο: Βαζκόο Ιθαλνπνίεζεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζε Πξόγξακκα Δλδνεπηρεηξεζηαθήο 

Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο ηεο OTE Academy 

 

- Πρόγρακκα. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα (Executive Program in Telecom 

Management- EPTM) απεπζχλεηαη ζε αλψηεξα ζηειέρε ηνπ νκίινπ ηνπ ΟΣΔ κε ζθνπφ 

ηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηφζν ην 

επξχηεξν πεξηβάιινλ θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηφ, θαζψο θαη ηελ 

νξγάλσζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζε νηη αθνξά πεξίπινθα δηνηθεηηθά ζέκαηα, φζν θαη 
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ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο ζθέςεο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πιενλεθηήκαηνο ζην 

θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν πξφγξακκα απνηειείηαη απφ ηξεηο ελφηεηεο, νη νπνίεο 

δηδάζθνληαη ζηαδηαθά. Γηα ηελ αθξίβεηα, κε ην πέξαο ηεο πξψηεο ελφηεηαο νη 

ζπκκεηέρνληεο επηζηξέθνπλ ζηελ εηαηξία ηνπο γηα δηάζηεκα δπν κελψλ, έηζη ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ φζα έκαζαλ, θαη ελ ζπλερεία λα είλαη έηνηκνη λα 

απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο θαη πην εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. 

 

- Σσκκεηέτοληες. Ο πιεζπζκφο ησλ εξεπλψκελσλ αθνξά 12 άηνκα, 3 γπλαίθεο (20%) 

θαη 9 άληξεο (80%), εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο είλαη μελφγισζζνο. ινη είλαη εξγαδφκελνη 

ηνπ Οκίινπ ή ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ, κηαο θαη ην πξφγξακκα πνπ έιαβαλ κέξνο, ην 

δηεμάγεη ν κηινο ηνπ ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ ππαιιήισλ θαη ηελ 

πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζή ηνπο ζε ζέκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ. Δλψ δε ζα πξέπεη λα 

απνζησπεζεί ην γεγνλφο, νηη ζηελ νκάδα ππάξρεη θη έλα 13
ν
 άηνκν ην νπνίν φκσο δε 

ζέιεζε λα ζπλεξγαζηεί.  

 

- Εργαιείο. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη απηνζρέδην απν ηελ 

εξεπλήηξηα θαη έρεη σο αθεηεξία ηνπ ην έξγν ηνπ Δ. Γεκεηξφπνπινπ «Αμηνιόγεζε 

πξνγξακκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο : ν νδεγόο ηνπ Αμηνινγεηή» (1997), 

ην νπνίν απνηέιεζε θαη ην βαζηθφ θξηηήξην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ. Απνηειείηαη απφ 30 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, εθ ησλ νπνίσλ νη πξψηεο 6 αθνξνχλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, 

φπσο είλαη ην θχιν, ε ειηθία, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, αλ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ 

παξαθνινπζνχλ νη εξσηψκελνη πξφγξακκα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 

κε πνηά ηδηφηεηα ην παξαθνινπζνχλ, θαη ηέινο, πνηφο είλαη ν πξσηαξρηθφο ιφγνο πνπ 

ηνπο ψζεζε λα ιάβνπλ κέξνο ζην πξφγξακκα. Οη ππφινηπεο 24 εξσηήζεηο  αθνξνχζαλ 

ηελ απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ εξσηψκελσλ ζε κηα θιίκαθα 5 δηαβαζκίζεσλ (φπνπ 

1= θαζφινπ, 2= ειάρηζηα, 3= κέηξηα, 4= αξθεηά θαη 5=απφιπηα) αλαθνξηθά κε ην ζθνπφ 

θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν απεπζχλνληαλ νη 3 πξψηεο εξσηήζεηο, νη 

επφκελεο 3 αθνξνχζαλ ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη αθφινπζεο 5 είραλ λα 

θάλνπλ κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ζηε ζπλέρεηα νη 

επφκελεο 6 αθνξνχζαλ ηνπο εηζεγεηέο, νη αθφινπζεο 3 είραλ λα θάλνπλ κε ηελ 

νξγάλσζε θαη ηνπο ρψξνπο δηεμαγσγήο, θαη νη ινηπέο 4 αθνξνχλ ηελ ζρέζε ηνπ 

επηκνξθσηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηελ εξγαζία θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη γηα λα κεηξεζεί ε αμηνπηζηία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα πηιφηνο ζε 7 άηνκα, ελψ ν δείθηεο Alpha Cronbach  είλαη 0,93, 

γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ πςειή αμηνπηζηία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ, ελψ γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο κεηαθξαζηεθε θαη ζηα αγγιηθά πξθεηκέλνπ ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ απφ ην αγγιφθσλν ζπκκεηέρνληα. 

 

- Δηαδηθαζία. Καηφπηλ ζπλελλνήζεσο ηεο εξεπλήηξηαο κε ηελ ππεχζπλε ζρεδηαζκνχ ηεο 

OTE Academy, ε πξψηε επηζθέθηεθε  κηα κέξα πξηλ νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα, ηελ 

αίζνπζα ζηελ νπνία δηεμαγφηαλ ην ζεκηλάξην, θαη κνίξαζε ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Μέρξη ηελ ψξα εθείλε ήηαλ 9 απφ ηνπο 13 παξηζηάκελνη, φπνπ θαη ην 

ζπκπιήξσζαλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 10‟. Σελ επφκελε κέξα ε εξεπλήηξηα 

επέζηξεςε ζηελ OTE Academy, πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη θαη ηα ελαπνκείλαληα 3 

εξσηεκαηνιφγηα. πσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ππήξρε απψιεηα ηνπ δείγκαηνο θαηά 

έλα άηνκν. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

  

Δπεηδή ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη πνιχ κηθξφο, κφιηο 12 άηνκα, δε 

γίλεηαη ιφγνο γηα «δείγκα» ηεο έξεπλαο αιιά γηα «πιεζπζκφ», γεγνλφο πνπ καο σζεί λα 

αθνινπζήζνπκε πνιχ ζπγθεθξηκέλε πνξεία ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Δπνκέλσο, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ην SPSS πεξηνξίδεηαη ζηε πεξηγξαθή ηνπ 

πιεζπζκνχ κέζσ ηεο Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο, ελψ ηα ζεκεία πνπ θαηαδεηθλχνληαη 

είλαη νη ζπρλφηεηεο ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  θαζψο θαη νη 

κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πξνθχπηεη νηη νη πεξηζζφηεξνη , 

6 άηνκα, αλήθνπλ ζηε κέζε ειηθία ησλ  36 έσο 50 εηψλ, αθνινπζνχλ απηνί πνπ 

ππάγνληαη ζηελ ειηθία ησλ 26 έσο 35 εηψλ θαη είλαη 5 άηνκα, 1 άηνκν αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία άλσ ησλ 51 εηψλ, ελψ δελ ππήξρε θάπνηνο εθπαηδεπφκελνο πνπ λα αλήθεη 

ζηελ  ειηθηαθή νκάδα ησλ 18 έσο θαη 25 εηψλ. 
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                       Πίλαθαο 1: Αξηζκόο εθπαηδεπόκελσλ βάζεη ηελ ειηθία  

 Ηιηθία      πρλόηεηα     Πνζνζηό 

18 – 25             -            - 

26 - 35            5         41,66 % 

36 – 50            6         50  % 

Άλσ ησλ 51            1         8,33% 

ύλνιν           12        100 % 

 

 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη 

εθπαηδεπφκελνη αλαθνξηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν. Παξαηεξείηαη ινηπφλ, νηη  

ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, 7 άηνκα, είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, αθνινχζσο ηα 4 

άηνκα είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ / ΣΔΗ, ελψ 1 άηνκν είλαη απφθνηηνο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο.  

         Πίλαθαο 2: Αξηζκόο εθπαηδεπόκελσλ βάζεη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ επηπέδνπ 

Δθπαηδεπηηθό Δπίπεδν     πρλόηεηα     Πνζνζηό 

Απφθνηηνο Πξσηνβάζκηαο             -              - 

Απφθνηηνο Γεπηεξνβάζκηαο            1            8,3% 

Απφθνηηνο ΗΔΚ            -              - 

Απφθνηηνο ΑΔΗ /ΣΔΗ            5          33,3% 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ            6          58,3 % 

Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ            -              - 

ύλνιν           12         100 % 

 

 

ηνλ Πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί, δηαθαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ έρνπλ 

ιάβεη κέξνο θαη ζε άιια Πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. 

πσο πξνθχπηεη, ινηπφλ, δελ είλαη ε πξψηε θνξά θαη γηα ηνπο 12, πνπ παξαθνινπζνχλ 

αλάινγν πξφγξακκα.    
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Πίλαθαο 3: Αξηζκόο εθπαηδεπόκελσλ βάζεη ηεο Φνξάο παξαθνινύζεζεο 

πξνγξάκκαηνο πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

Πξώηε θνξά 

παξαθνινύζεζεο 

πξνγξάκκαηνο 

Καηάξηηζεο  

    πρλόηεηα     Πνζνζηό 

Ναη               -         - 

Όρη             12        100% 

ύλνιν             12        100 % 

 

Αθνινχζσο, ζηνλ Πίλαθα 4 θαηαγξάθεηαη ν πξσηαξρηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη 

εθπαηδεπφκελνη ζέιεζαλ λα  ιάβνπλ κέξνο ζην πξφγξακκα. πσο πξνθχπηεη ινηπφλ, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ (6) έιαβε κέξνο ζην πξφγξακκα γηα λα ηθαλνπνηήζεη 

γεληθφηεξα ελδηαθέξνληα, ηα 3 άηνκα δήισζαλ νηη ηνπο ελδηέθεξε αξρηθά ε απφθηεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, 2 άηνκα ζπκκεηείραλ πξνθεηκέλνπ ηελ ηθαλνπνίεζε 

επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ, ελψ 1 άηνκν δήισζε νηη ήηαλ άιινο ν ιφγνο, θαη γηα ηελ 

αθξίβεηα ήηαλ ε επθαηξία πνπ πξνέθππηε γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί νηη θαλέλα απφ ηα άηνκα απηά δελ έιαβε κέξνο ζην πξφγξακκα ιφγσ ηεο 

επηβνιήο ηνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ κηιν ηνπ ΟΣΔ. 

 

Πίλαθαο 4: Αξηζκόο εθπαηδεπόκελσλ βάζεη ηνπ πξσηαξρηθνύ ιόγνπ γηα ηνλ νπνίν 

έιαβαλ κέξνο ζην πξόγξακκα 

 

Πξσηαξρηθόο ιόγνο 

ζπκκεηνρήο ζην 

πξόγξακκα 

    πρλόηεηα     Πνζνζηό 

Ηθαλνπνίεζε 

Δπαγγεικαηηθψλ Αλαγθψλ 

              2          16,66% 

Απφθηεζε Δμεηδηθεπκέλσλ 

Γλψζεσλ 

              3          25% 

Δπηβνιή απφ ηνλ κηιν               -            - 
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Ιθαλνπνίεζε Γεληθόηεξσλ 

Δλδηαθεξόλησλ 

              6           50% 

Άιιν               1           8,33% 

ύλνιν               12          100 % 

 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ πνπ 

έδσζαλ νη εθπαηδεπφκελνη ζε θάζε κηα απφ ηηο εξσηήζεηο. ηνλ πίλαθα 5 παξαηίζεληαη 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θάζε εξψηεζε πνηά ήηαλ ε ειάρηζηε θαη πνηά ε 

κέγηζηε ηηκή πνπ ηεο δφζεθε, πνηνο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ θαη θπζηθά, πνηά είλαη 

ε ηππηθή απφθιηζε πνπ πξνθχπηεη . Παξαηεξείηαη ινηπφλ, νηη ην κεγαιχηεξν κέζν φξν 

παξνπζηάδεη ε εξψηεζε, ε νπνία κεηξά ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πξνζπκία θαη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ εηζεγεηψλ (Μ.Ο.=  4,2500)  ελψ ηαπηφρξνλα είλαη θαη απηή πνπ 

παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε ηππηθή απφθιηζε (Σ.Α =,45227). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

εξψηεζε ε νπνία παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν κέζν φξν ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν 

δπζθνιίαο ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Μ.Ο.= 2,6667). Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη ηε 

κεγαιχηεξε ηππηθή απφθιηζε ηελ παξνπζηάδεη ε εξψηεζε πνπ αθνξά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ (Σ.Α.= 1,07309). Απηφ 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο, νηη ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε δφζεθε κεγαιχηεξν εχξνο 

απαληήζεσλ, έρνληαο σο ειάρηζηε ηηκή  ην 2 θαη σο κέγηζηε ην 5.  

 

Πίλαθαο 5: Οη κέζνη όξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ ζηηο εξσηήζεηο  ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
2
 

 Δξσηήζεηο  Διάρηζηε 

Σηκή 

Μέγηζηε 

Σηκή 

Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

1 Βαζκφο επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ  
3,00 5,00 4,0833 ,51493 

2 Δπάξθεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ην 

πξφγξακκα  

2,00 5,00 3,4167 ,99620 

                                                 
2
 ηνλ Πίλαθα 5 ε κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ κέζνπ φξνπ θαη αληίζηνηρα ε κηθξφηεξε ηππηθή απφθιηζε 

παξνπζηάδνληαη κε έληνλε γξαθή, ελψ ν κηθξφηεξνο κέζνο φξνο θαη ε κεγαιχηεξε ηππηθή απφθιηζε 

παξνπζηάδνληαη κε πιάγηα θη έληνλε γξαθή. 
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3 Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο 

ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο 
2,00 5,00 3,6667 1,07309 

4 Θεκαηνινγία ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζηφρνπο  
3,00 5,00 4,0000 ,60302 

5 Έθηαζε ζε θάζε ζεκα 2,00 5,00 3,8333 ,93744 

6 Δπίπεδν δπζθνιίαο 

επηκέξνπο ελνηήησλ 
2,00 4,00 2,6667 ,77850 

7 Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

ζπλνιηθά  
2,00 5,00 3,5833 ,79296 

8 Δπάξθεηα εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ 
2,00 5,00 3,5833 ,79296 

9 Μέζνδνη 3,00 5,00 4,0833 ,66856 

10 Σερλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 3,00 5,00 4,2500 ,62158 

11 Σα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ κάζεζεο 

3,00 5,00 3,8333      ,83485 

12 Δηζεγεηέο ζην ζχλνιφ 

ηνπο 
3,00 5,00 3,9167 ,79296 

13 Πξνεηνηκαζία θαη 

Καηάξηηζε ησλ εηζεγεηψλ 
3,00 5,00 4,0000 ,73855 

14 Δλζάξξπλζε ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο απφ 

ηνπο εηζεγεηέο 

3,00 5,00 3,9167 ,79296 

15 Σξφπνο παξνπζίαζεο 

πιηθνχ απφ εηζεγεηέο  
2,00 5,00 3,7500 ,75378 

16  Αμηνπνίεζε ρξφλνπ απφ 

εηζεγεηέο 
3,00 5,00 3,9167 ,79296 

17 Πξνζπκία θαη ζπλεξγαζία 

ησλ εηζεγεηψλ 
4,00 5,00 4,2500 ,45227 

18 Υψξνο δηεμαγσγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  
2,00 5,00 4,1667 ,83485 

19 Φπζηθέο ζπλζήθεο ηνπ 

ρψξνπ δηεμαγσγήο  
2,00 5,00 4,0833 ,90034 

20 Οξγάλσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
3,00 5,00 3,9167 ,66856 

21 ρέζε πξνγξάκκαηνο κε 

ηελ ησξηλή εξγαζία 
3,00 5,00 4,0000 ,85280 

22 ρέζε πξνγξάκκαηνο κε 3,00 5,00 4,2500 ,62158 
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πηζαλή κειινληηθή 

εξγαζία 

23 Βαζκφο αληαπφθξηζεο 

πξνγξάκκαηνο ζηηο 

πξνζδνθίεο 

3,00 5,00 3,9167 ,66856 

24 πλνιηθή ηθαλνπνίεζε 

απφ ην πξφγξακκα 
3,00 5,00 3,8333 ,57735 

 

 

ηε ζπλέρεηα, επηδηψθεηαη λα δηεξεπλεζνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο  ηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ 

νη αλαθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.  Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη, ιφγσ ηνπ 

κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο θαη ηεο χπαξμεο κνλαδηθψλ ηηκψλ ζηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλακφξθσζε ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηέηνην 

ηξφπν, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο θαηεγνξίεο, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ζα 

εληάζζνληαη θαη νη κνλαδηθέο ηηκέο. Δπνκέλσο, ζε νηη αθνξά ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζα 

ππάξμεη λέα θαηεγνξνπνίεζε, φπνπ ζα ππάξμνπλ 2 νκάδεο, ηα άηνκα θάησ ησλ 35 θαη 

απηά άλσ ησλ 36 εηψλ, έηζη ψζηε ε κνλαδηθή παξαηήξεζε ηνπ αηφκνπ πνπ αλήθεη 

αξρηθά ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 51 εηψλ, λα κπνξεί λα εληαρζεί ζηηο ζπλνιηθέο 

παξαηεξήζεηο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κηα θαη κνλαδηθή παξαηήξεζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνλ 

πξσηαξρηθφ ιφγν ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην πξφγξακκα, θαη ε νπνία είρε σο 

επηινγή ην «άιιν» κε ηε δηεπθξίληζε απφ ηε ζπκκεηέρνπζα, νηη ν πξσηαξρηθφο ιφγνο 

ήηαλ ε επαγγεικαηηθή εμέιημε, ζα εληαρζεί ζηελ πξψηε θαηεγνξία, απηή ηεο 

ηθαλνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ, κηαο θαη ε επαγγεικαηηθή εμέιημε ζπλάδεη κε 

απηέο. Σέινο, ε κνλαδηθή παξαηήξεζε πνπ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, θαη ε νπνία αλήθεη ζηε δεχηεξε νκάδα, δειαδή απφθνηηνο Β‟βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ιφγσ αδπλακίαο έληαμεο ηεο ζε επξχηεξε θαηεγνξία, απιά δε ζα ιεθζεί 

ππφςελ ζε νπνηαδήπνηε ηάζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ γεληθψλ ηάζεσλ ησλ παξαηεξήζεσλ επηηπγράλεηαη κε ηε ζχγθξηζε 

ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απαληήζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη επθνιία παξαθνινχζεζεο 

ησλ δεδνκέλσλ, ε αιιεινπρία ησλ πηλάθσλ αθνινπζεί ηε ζεηξά κε ηελ νπνία 
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παξνπζηάδνληαη νη άμνλεο ησλ εξσηήζεσλ ζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν, φπσο αθξηβψο 

πεξηγξάθνληαη ζηα αξρηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο. 

ηνπο Πίλαθεο 6, 7, 8, θαη 9 παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ηάζεηο  πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζηνλ πξψην άμνλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,ν νπνίνο αθνξνχζε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο,  ηελ επάξθεηα ησλ  πιεξνθνξηψλ πνπ δφζεθαλ πξηλ ην 

πξφγξακκα, θαη ηέινο ε δηάξθεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ θπζηθά κε ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηελ ειηθία ηνπο, ην εθπαηδεπηηθφ 

ηνπο επίπεδν θαη ηνλ πξσηαξρηθφ ιφγν ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα αληίζηνηρα. 

 

πγθεθξηκέλα, ζηνλ Πίλαθα 6 ππνδεηθλχνληαη νη ηάζεηο ησλ αλαθνξψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ζε ζπζρέηηζε κε ην θχιν. Σφζν νη άληξεο φζν θαη νη γπλαίθεο ζεσξνχλ 

νηη επηηέπρζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο αξθεηά, κε ηηκέο κέζσλ φξσλ 4,0000 θαη 

4,3333 αληίζηνηρα, ελψ θαη ηα δχν θχια ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη δειψλνπλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο κέηξηα έσο αξθεηά 

(Μ.Ο=3,6667).Δθεί πνπ παξνπζηάδεηαη δηαθνξνπνίεζε, είλαη ζην πφζν επαξθήο 

ζεψξεζαλ νηη ήηαλ νη ζρεηηθέο κε ην πξφγξακκα πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δφζεθαλ πξηλ 

απηφ ιάβεη ρψξα, κε ηηο γπλαίθεο λα δειψλνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλεο (Μ.Ο=4,3333), 

ελψ αληίζεηα νη άληξεο λα εθθξάδνπλ κέηξηα ηθαλνπνίεζε (Μ.Ο=3,1111).  

 

 

Πίλαθαο 6: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Α’ άμνλα ζε ζρέζε κε ην Φύιν ησλ ζπκκεηερόλησλ
3
 
4
 

Φύιν ηόρνο  

Πξνγξάκκαηνο 

Πιεξνθνξίεο πξηλ 

ην Πξόγξακκα 

Γηάξθεηα 

Άληξεο      Μ.Ο. 

                  Ν 

                  Σ.Α. 

 4,0000 

 9 

 0,5000 

  3,1111 

  9 

  0,92796 

 3,6667 

 9 

 1,11803 

Γπλαίθεο  Μ.Ο. 

                  Ν 

                  Σ.Α. 

 4,3333 

 3 

 0,57735 

  4,3333 

  3 

  0,57735 

 3,6667 

 3 

 1,15470 

ύλνιν     Μ.Ο. 

                  Ν 

                  Σ.Α. 

 4,0833 

 12 

 0.51493 

  3,4167 

  12 

  0,99620 

 3,6667 

 12 

 1,07309 

                                                 
3
 πνπ Μ.Ο = κέζνο φξνο, Ν= αξηζκφο παξαηεξήζεσλ θαη Σ.Α.= ηππηθή απφθιηζε 

4
 Οη πςειφηεξεο ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ παξνπζηάδνληαη κε έληνλε γξαθή, ελψ νη ρακειφηεξεο κε έληνλε 

θαη πιάγηα. 
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ε φηη αθνξά ηελ ειηθία, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 7, δε θαίλεηαη λα 

επεξξεάδεη ηδηαίηεξα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ Α΄άμνλα 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Καη νη δπν θαηεγνξίεο δειψλνπλ νηη επηηεχρζεζαλ νη ζηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε κεγάιν βαζκφ, νηη νη αξρηθέο πιεξνθνξίεο ήηαλ κέηξηα πξνο αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθέο,  ελψ ηέινο κηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη ζρεηηθά κε ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπνπ ε ειηθηαθή νκάδα «άλσ ησλ 36 εηψλ» θαίλεηαη λα 

είλαη ειαθξψο πην ηθαλνπνηεκέλε (Μ.Ο=3,8571) απφ απηή ησλ «θάησ ησλ 35 εηψλ» 

(Μ.Ο=3,4000) 
 

Πίλαθαο 7: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Α’ άμνλα ζε ζρέζε κε ηελ Ηιηθία ησλ ζπκκεηερόλησλ 

Ηιηθία  ηόρνο  

Πξνγξάκκαηνο 

Πιεξνθνξίεο 

πξηλ ην 

Πξόγξακκα 

Γηάξθεηα 

Κάησ ησλ 35 Μ.Ο. 

                        Ν 

                        Σ.Α. 

 4,0000 

 5 

 0,70711 

 3,4000 

 5 

 1,14018 

 3,4000 

 5 

 1,14018 

Άλσ ησλ 36   Μ.Ο. 

                        Ν 

                        Σ.Α. 

 4,1429 

  7 

 0,37796 

 3,4286 

 7 

 0,97590 

 3,8571 

 7 

 1,06904 

ύλνιν          Μ.Ο. 

                       Ν 

                       Σ.Α. 

4,0833 

 12 

 0,51493 

 3,4167 

 12 

 0,99620 

 3,6667 

 12 

 1,07309 

 

Ζ εζηίαζε ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ εθθξάδεη κεγάιεο δηαθνξέο 

ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ζε απηφλ ηνλ άμνλα. Καη νη δπν νκάδεο δειψλνπλ αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κέηξηα 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο αξρηθέο πιεξνθνξίεο. Μηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη θη 

εδψ, ζε φηη αθνξά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπνπ ε νκάδα ησλ θαηφρσλ 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ δειψλεη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλε (Μ.Ο=4,0000), ελψ νη απφθνηηνη 

Γ‟Βάζκηαο εθπαίδεπζεο κέηξηα πξνο αξθεηά  (Μ.Ο=3,5000). 

 



 113 

Πίλαθαο 8: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Α’ άμνλα ζε ζρέζε κε ην Δθπαηδεπηηθό Δπίπεδν ησλ ζπκκεηερόλησλ
5
 

 

Δθπαηδεπηηθό  Δπίπεδν          ηόρνο  

Πξνγξάκκαηνο 

Πιεξνθνξίεο πξηλ 

ην Πξόγξακκα 

Γηάξθεηα 

ΑΔΙ/ΣΔΙ             Μ.Ο. 

                             Ν 

                             Σ.Α. 

 4,0000 

 4 

 1,0000 

  3,0000 

  4 

  0,81650 

 3,5000 
 4 

 1,29099 

Κάηνρνη 

Μεηαπηπρηαθνύ  Μ.Ο. 

                             Ν 

                             Σ.Α. 

 

 4,1429 

 7 

 0,69007 

   

  3,4286 

  7 

  0,97590 

 

 4,0000 

 7 

 0.81650 

ύλνιν                Μ.Ο. 

                             Ν 

                             Σ.Α. 

 4,0833 

 11 

 0.51493 

  3,4167 

  11 

  0,99620 

 3,6667 

 11 

 1,07309 

 

ηνλ ηειεπηαίν πίλαθα πνπ αθνξά ηηο εξσηήζεηο ηνπ Α‟ άμνλα ηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ, παξνπζηάδεηαη ε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηνλ πξσηαξρηθφ ιφγν, γηα ηνλ νπνίνλ έιαβαλ κέξνο ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Γίλεηαη αληηιεπηφ, νηη θαη νη ηξεηο νκάδεο δήισζαλ αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κέηξηα απφ ηηο 

αξρηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δφζεθαλ. Χζηφζν, κεγάιε δηαθνξά πξνθχπηεη ζε νηη 

αθνξά ηε δηάξθεηα. Σα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε επαγγεικαηηθψλ 

αλαγθψλ θαη ηελ απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ δήισλαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη κε 

κέζνπο φξνπο 4,3333 θαη 4,0000, ελψ αληίζεηα φζνη έιαβαλ κέξνο  κε ζθνπφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε γεληθφηεξσλ ελδηαθεξφλησλ δειψλνπλ κέηξηα ηθαλνπνίεζε (Μ.Ο=3,1667). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Οη πςειφηεξεο ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ παξνπζηάδνληαη κε έληνλε γξαθή, ελψ νη ρακειφηεξεο κε έληνλε 

θαη πιάγηα. 
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Πίλαθαο 9: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Α’ άμνλα ζε ζρέζε κε ηνλ Πξσηαξρηθό ιόγν ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπόκελσλ
6
 

Πξσηαξρηθόο 

Λόγνο πκκεηνρήο   

ηόρνο  

Πξνγξάκκαηνο 

Πιεξνθνξίεο πξηλ ην 

Πξόγξακκα 

Γηάξθεηα 

Δπαγγεικαηηθέο  

Αλάγθεο       Μ.Ο 

                       Ν 

                       Σ.Α. 

 

 

 4,3333 

 3 

 0,57735 

   

 

  3,6667 

  3 

  0,57735 

 

 

 4,3333 

 3 

 1,15470 

Δμεηδηθεπκέλεο 

Γλώζεηο         Μ.Ο 

                       Ν 

                       Σ.Α. 

 

 

 4,0000 

 3 

 1,0000 

   

 

  3,6667 

  3 

  1,15470 

 

 

 4,0000 

 3 

 1,0000 

Γεληθόηεξσλ 

Δλδηαθέξνληα Μ.Ο 

                          Ν 

                         Σ.Α 

 

 

 4,0000 

 6 

 0,0000 

   

 

  3,1667 

  6 

  1,16905 

 

 

 3,1667 
 6 

 0,98319 

ύλνιν           Μ.Ο. 

                        Ν 

                        Σ.Α 

 4,0833 

 12 

 0,51493 

  3,4167 

  12 

  0,99620 

 3,6667 

 12 

 1,07309 

 

ηνπο αθφινπζνπο ηέζζεξηο πίλαθεο  παξνπζηάδνληαη νη ζπγθξίζεηο ησλ κέζσλ φξσλ  

ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ Β‟ άμνλα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. πγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο απηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηάξζξσζε 

θαη ην πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαη εηδηθφηεξα κε ηε ζεκαηνινγία 

πνπ αλαπηχρζεθε, ηελ έθηαζε πνπ δφζεθε ζε θάζε ζέκα, θαη ηέινο ην επίπεδν δπζθνιίαο 

ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

Δπνκέλσο, ζηνλ πίλαθα 10 θαηαγξάθνληαη νη αλαθνξέο ησλ ππνθεηκέλσλ , κε ηνπο 

άληξεο λα δειψλνπλ κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ έθηαζε πνπ δφζεθε ζε θάζε ζέκα 

(Μ.Ο=3,6667), ελψ βξήθαλ ην πεξηερφκελν ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ ειάρηζηα δχζθνιν 

                                                 
6
 Οη πςειφηεξεο ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ παξνπζηάδνληαη κε έληνλε γξαθή, ελψ νη ρακειφηεξεο κε έληνλε 

θαη πιάγηα 
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ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (Μ.Ο=2,4444). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη γπλαίθεο είλαη 

θαλεξά πην ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηελ έθηαζε πνπ δφζεθε (Μ.Ο=4,3333) αιιά ζεψξεζαλ 

νηη ήηαλ πην δχζθνιν ην πεξηερφκελν γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο (Μ.Ο=3,3333), ζπγθξηηηθά 

πάληα κεηνπο άληξεο. Καη ηα 2 θχια εμέθξαζαλ αξθεηή ηθαλνπνίεζε ζε νηη αθνξά ηε 

ζεκαηνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο (Μ.Ο=4,0000).   

 

Πίλαθαο 10: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Β’ άμνλα ζε ζρέζε κε ην Φύιν ησλ ζπκκεηερόλησλ
7
 

Φύιν Θεκαηνινγία Έθηαζε Δπίπεδν Γπζθνιίαο  

Άληξεο      Μ.Ο. 

                  Ν 

                  Σ.Α. 

 4,0000 

 9 

 0,5000 

  3,6667 

  9 

  1,0000 

 2,4444 

 9 

 0,52705 

Γπλαίθεο  Μ.Ο. 

                  Ν 

                  Σ.Α. 

 4,000 

 3 

 1,0000 

  4,3333 

  3 

  0,57735 

 3,3333 

 3 

 1,15470 

ύλνιν     Μ.Ο. 

                  Ν 

                  Σ.Α. 

 4,0000 

 12 

 0,60302 

  3,8333 

  12 

  0,93744 

 2,6667 

 12 

 0,77850 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζίζηαηαη ζαθέο απφ ηα απνηειέζκαηα 

νηη δελ επεξξεάδεη ηδηαίηεξα ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε ζεκαηνινγία πνπ αλαπηχρζεθε ζην 

πξφγξακκα θαη ηελ έθηαζε πνπ δφζεθε ζε θάζε ζέκα. Χζηφζν, ε δηαθνξά έγθεηηαη ζην 

επίπεδν  δπζθνιίαο ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ κε ηελ νκάδα ησλ «θάησ ησλ 35» λα 

δειψλεη κέηξηα (Μ.Ο=3,2000), ελψ ε νκάδα «άλσ ησλ 36» λα εθθξάδεη νηη 

αληηκεηψπηζε ειάρηζηε ζε ζρέζε πάληα κε ηηο ηθαλφηεηέο ηεο (Μ.=2,2857) 

  

Πίλαθαο 11: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Β’ άμνλα ζε ζρέζε κε ηελ Ηιηθία ησλ ζπκκεηερόλησλ 

Ηιηθία Θεκαηνινγία Έθηαζε Δπίπεδν Γπζθνιίαο  

Κάησ ησλ 35 

                      Μ.Ο. 

                      Ν 

                      Σ.Α. 

  

 3,8000 

 5 

 0,83666 

   

  3,6000 

  5 

  1,14018 

 

 3,2000 

 5 

 0,83666 

Άλσ ησλ 36  Μ.Ο. 

                      Ν 

                      Σ.Α. 

 4,1429 

 7 

 0,17796 

  4,0000 

  7 

  0,81650 

 2,2857 

 7 

 0,48795 

                                                 
7
  Οη πςειφηεξεο ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ παξνπζηάδνληαη κε έληνλε γξαθή, ελψ νη ρακειφηεξεο κε έληνλε 
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ύλνιν         Μ.Ο. 

                      Ν 

                      Σ.Α. 

 4,0000 

 12 

 0,60302 

  3,8333 

  12 

  0,93744 

 2,6667 

 12 

 0,77850 

 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 12, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν δελ επεξξεάδεη ζεκαληηθά 

ηηο αλαθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε νηη αθνξά ηηο εξσηήζεηο απηνχ ηνπ άμνλα. Οη κέζνη 

φξνη ησλ απαληήζεσλ θπκαίλνληαη ζηα ίδηα επίπεδα, κε ηε κέγηζηε, γηα ηα δεδνκέλα ηνπ 

πίλαθα, δηαθνξνπνίεζε λα παξνπζηάδεηαη  ζηελ έθηαζε πνπ δφζεθε ζε θάζε ελφηεηα. 

Δπνκέλσο, νη απφθνηηνη ηεο Γ‟ Βάζκηαο εθπαίδεπζεο εμέθξαζαλ κέηξηα πξνο αξθεηή  

ηθαλνπνίεζε (Μ.Ο=3,5000), ελψ νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ δειψλνπλ αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη  (Μ.Ο=4,1429) 

 

Πίλαθαο 12: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Β’ άμνλα ζε ζρέζε κε ην Δθπαηδεπηηθό Δπίπεδν ησλ ζπκκεηερόλησλ
8
 

Δθπαηδεπηηθό  

Δπίπεδν          

Θεκαηνινγία Έθηαζε Δπίπεδν Γπζθνιίαο  

ΑΔΙ/ΣΔΙ   Μ.Ο. 

                  Ν 

                  Σ.Α. 

 3,7500 

 4 

 0,5000 

 3,5000 

  4 

  1,0000 

 2,75000 

 4 

 0,95743 

Κάηνρνη 

Μεηαπηπρηαθνύ Μ.Ο. 

                            Ν 

                            Σ.Α. 

 

 4,1429 

 7 

 0,69007 

   

  4,1429 

  7 

  0,89974 

 

 2,5714 

 7 

 0,78680 

ύλνιν     Μ.Ο. 

                  Ν 

                  Σ.Α. 

 4,0000 

 11 

 0.60302 

  3,8333 

  11 

  0,93744 

 2,6667 

 11 

 0,77850 

 

Σέινο, ζηνλ πίλαθα 13, παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζχγθξηζε ησλ 

κέζσλ φξσλ ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηα εξσηήκαηα ηνπ Β΄άμνλα ζε ζρέζε κε ην 

ιφγν ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα. Ζ γεληθφηεξε ηάζε πνπ απνηππψλεηαη εδψ είλαη νηη ηα 

άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ επαγγεικαηηθέο αλάγθεο δειψλνπλ 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε ηε ζεκαηνινγία θαη ηελ έθηαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Μ.=4,3333), απφ ηηο άιιεο δπν νκάδεο. Δπίζεο, εμέθξαζαλ ηελ ειάρηζηε 

δπζθνιία ηνπ πξνγξάκκαηνο (Μ.Ο=2,0000), ελψ ηε κεγαιχηεξε δηαθνξά ηελ 

                                                 
8
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παξνπζίαζαλ ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα, ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ κε ζθνπφ ηελ 

απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, φπνπ θαη δήισλαλ κέηξηα δπζθνιία ζε ζρέζε κε ην 

επίπεδφ ηνπο (Μ.Ο=3,3333) 

 

Πίλαθαο 13: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Β’ άμνλα ζε ζρέζε κε ην Πξσηαξρηθό ιόγν ζπκκεηνρήο  ησλ εθπαηδεπόκελσλ.
9
 

Πξσηαξρηθόο 

Λόγνο πκκεηνρήο 

Θεκαηνινγία Έθηαζε Δπίπεδν Γπζθνιίαο  

επαγγεικαηηθέο 

αλάγθεο           Μ.Ο 

                          Ν 

                          Σ.Α 

 

 

 4,3333 

 3 

 0,57735 

   

 

  4,3333 

  3 

  0,57735 

 

 

 2,0000 

 3 

 0,0000 

 Δμεηδηθεπκέλεο 

Γλώζεηο           Μ.Ο 

                          Ν 

                         Σ.Α 

 

 

 4,0000 

 3 

 1,0000 

   

 

  3,6667 

  3 

  1,15470 

 

 

 3,3333 

 3 

 0,57735 

 γεληθόηεξα 

ελδηαθέξνληα Μ.Ο 

                        Ν 

                        Σ.Α 

 

 

 3,8333 

 6 

 0,40825 

   

 

  3,6667 

  6 

  1,03280 

 

 

 2,6667 
 6 

 0,81650 

ύλνιν           Μ.Ο. 

                        Ν 

                        Σ.Α. 

 4,0000 

 12 

 0.60302 

  3,8333 

  12 

  0,93744 

 2,6667 

 12 

 0,77850 

 

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο αλαθνξέο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ Γ‟άμνλα. Δδψ ινηπφλ, γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο 

εξσηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ζπγθεθξηκέλα, γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δφζεθε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ηελ επάξθεηά ηνπ, ηηο κεζφδνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, θαη ηέινο ηα κέζα θαη ε ζπκβνιή 

ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κάζεζεο.  

 

                                                 
9
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Απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 14, είλαη νηη ζε γεληθέο γξακκέο, νη γπλαίθεο 

εθθξάδνπλ αξθεηή ηθαλνπνίεζε ζε φια ηα πεδία ηνπ ζπγθεθξηκέλπ άμνλα, ζε αληίζεζε 

κε ηνπο άληξεο, νη νπνίνη είλαη ιίγν πην απζηεξνί ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Ζ κφλε δηαθνξά 

έγθεηηαη ζηε ρξήζε ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, φπνπ νη απφςεηο ησλ 2 θχισλ 

θπκαίλνληαη ζηα ίδηα, ζρεδφλ, πιαίζηα . 

 

Πίλαθαο 14: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Γ’ άμνλα ζε ζρέζε κε ην Φύιν ησλ ζπκκεηερόλησλ 

Φύιν Δθπαηδεπηηθό 

Τιηθό 

Δπάξθεηα 

Δθπ. 

Τιηθνύ 

Μέζνδνη  Σερλνινγηθόο 

Δμνπιηζκόο 

Μέζα 

Άληξεο    Μ.Ο. 

                 Ν 

                Σ.Α. 

 3,4444 

  9 

  0,72648 

  3,4444 

  9 

 0,72648 

 3,8889 

 9 

 0,60093 

 4,2222 

 9 

 0,6667 

 3,7778 

 9 

 0,8333 

Γπλαίθεο Μ.Ο. 

                 Ν 

                 Σ.Α. 

 4,0000 

 3 

 1,0000 

 4,0000 

 3 

 1,0000 

 4,6667 

 3 

 0,57735 

 4,3333 

 3 

 0,57735 

 4,0000 

 3 

 1,0000 

ύλνιν    Μ.Ο. 

                 Ν 

                 Σ.Α. 

 3,5833 

 12 

 0,79296 

 3,5833 

 12 

 0,79296 

 4,,0833 

 12 

 0,66856 

 4,2500 

 12 

 0,62168 

 3,8333 

 12 

 0,83485 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία είλαη επινγνθαλέο, νηη ε ειηθηαθή νκάδα «άλσ ησλ 36» είλαη 

πην απζηεξνί θξηηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα πεδία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα. Χζηφζν, νη 

κεγαιχηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο έγθεηληε ζηηο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη  ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ κάζεζεο, κε ηνπο ειηθηαθά κηθξφηεξνπο λα εθθξάδνπλ αξθεηή ηθαλνπνίεζε 

(Μ.Ο=4,0000)  θαη ηνπο κεγαιχηεξνπο κέηξηα  κε ηνπο κέζνπο φξνπο λα είλαη 3,2857 θαη 

3,1743 αληίζηνηρα.  
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Πίλαθαο 15: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Γ’ άμνλα ζε ζρέζε κε ηελ Ηιηθία ησλ ζπκκεηερόλησλ
10

 

Ηιηθία Δθπαηδεπηη

θό Τιηθό 

Δπάξθεηα 

Δθπ. Τιηθνύ 

Μέζνδνη  Σερλνινγηθόο 

Δμνπιηζκόο 

Μέζα 

Κάησ ησλ 35Μ.Ο. 

                      Ν 

                      Σ.Α. 

 4,0000 

 5 

 0,70711 

  3,8000 

  5 

  0,83666 

 4,2000 

 5 

 0,44721 

  4,4000 

  5 

  0,54772 

4,0000 

 5 

 1,0000 

Άλσ ησλ 36  Μ.Ο. 

                      Ν 

                      Σ.Α. 

 3,2857 

 7 

 0,75593 

  3,4286 

  7 

  0,78680 

 4,0000 

 7 

 0,81650 

  4,1429 

  7 

  0,69007 

 3,1743 

 7 

 0,75593 

ύλνιν         Μ.Ο. 

                      Ν 

                      Σ.Α. 

 3,5833 

 12 

 0,79296 

  3,5833 

  12 

  0,79296 

 4,0833 

 12 

 0,66856 

  4,2500 

  12 

  0,62158 

 3,8333 

 12 

 0,83485 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 16 θαίλεηαη νηη νηη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

δελ επεξξεάδεη ηδηαίηεξα ηηο αλαθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζε νηη αθνξά ηα εξσηήκαηα 

ηνπ Γ‟ άμνλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θπκαίλνληαη απφ 

κέηξηα έσο θαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο εθάζηνηε ηνκείο, ελψ νη 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, είλαη απεηξνειάρηζηεο.  

 

Πίλαθαο 16: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Γ’ άμνλα ζε ζρέζε κε ην Δθπαηδεπηηθό επίπεδν ησλ ζπκκεηερόλησλ 

Δθπαηδεπηηθό  

Δπίπεδν          

Δθπαηδεπηη

θό Τιηθό 

Δπάξθεηα 

Δθπ. Τιηθνύ 

Μέζνδνη  Σερλνινγηθόο 

Δμνπιηζκόο 

Μέζα 

ΑΔΙ/ΣΔΙ            Μ.Ο 

                           Ν 

                           Σ.Α. 

 3,7500 

 4 

 0,50000 

  3,7500 

  4 

  0,50000 

 4,0000 

 4 

 0,0000 

  4,2500 

  4 

  0,50000 

 3,7500 

 4 

 0,95743 

Κάηνρνη 

ΜεηαπηπρηαθνύΜ.Ο   

                           Ν 

                           Σ.Α. 

 

 3,5714 

 7 

 0,97590 

   

  3,5714 

  7 

  0,97590 

  

 4,1429 

 7 

 0,89974 

  

  4,2857 

  7 

  0,75593 

  

 4,0000 

 7 

 0,81650 

ύλνιν              Μ.Ο. 

                           Ν 

                          Σ.Α. 

 3,5833 

 11 

 0,79296 

  3,5833 

  11 

  0,79296 

 4,0833 

 11 

 0,66856 

  4,2500 

  11 

  0,62158 

 3,8333 

 11 

 0,83485 

ε αληίζεζε κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ν ιφγνο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα θαίλεηαη 

λα αζθεί άκεζε επίδξαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγνχλ νη εθπαηδεπφκελνη ηα 

                                                 
10
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πεδία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα. πσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 17, ηα άηνκα ηα νπνία 

έιαβαλ κέξνο ζην πξφγξακκα κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζνπλ γεληθφηεξα ελδηαθέξνληα, 

παξνπζηάδνπλ ηε κηθξφηεξε ηθαλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ελψ νη κηθξφηεξεο ηηκέο 

παξνπζηάδνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηα κέζα κε  Μ.Ο.=3,1667. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ηα άηνκα πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, 

παξνπζηάδνπλ αξθεηά πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ζε φηη αθνξά ηνλ ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε Μ.Ο=4,6667. Σέινο, νη 

εθπαηδεπφκελνη, νη νπνίνη ζηφρεπαλ ζηελ θάιπςε επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ, εμέθξαζαλ 

ζε γεληθέο γξακκέο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

άμνλα, σζηφζν θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο κεζφδνπο πνπ 

πηνζεηήζεθαλ θαηά ε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε (Μ.Ο=4,6667). Αμίδεη λα ζεκεησζεί, νηη ην θνκκάηη ηνπ ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ απνηειεί ην ζεκείν ζχγθιηζεο θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ, αλαθνξηθά κε ην 

βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ απηφ. 

 

 

 

Πίλαθαο 17: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Γ’ άμνλα ζε ζρέζε κε ην Πξσηαξρηθό ιόγν ζπκκεηνρήο  ησλ εθπαηδεπόκελσλ
11

 

Πξσηαξρηθόο Λόγνο 

πκκεηνρήο 

Δθπαηδεπηη

θό Τιηθό 

Δπάξθεηα 

Δθπ. Τιηθνύ 

Μέζνδνη  Σερλνινγηθόο 

Δμνπιηζκόο 

Μέζα 

επαγγεικαηηθέο 

αλάγθεο           Μ.Ο 

                          Ν 

                          Σ.Α 

 

 

 4,0000 

 3 

 0,0000 

   

 

  4,0000 

  3 

  0,0000 

 

 

 4,6667 

 3 

 0,57735 

   

 

  4,6667 

  3 

  0,57735 

 

 

 4,3333 

 3 

 0,57735 

Δμεηδηθεπκέλεο 

Γλώζεηο           Μ.Ο 

                          Ν 

                         Σ.Α 

 

 

 4,0000 

 3 

 1,0000 

   

 

  3,6667 

  3 

  1,15470 

 

 

 4,3333 

 3 

 0,57735 

   

 

  4,6667 

  3 

  0,57735 

 

 

 4,6667 

 3 

 0,57735 
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γεληθόηεξα 

ελδηαθέξνληα Μ.Ο 

                         N 

                         Σ.Α 

 

 

 3,1667 

 6 

 0,75277 

   

 

  3,3333 

  6 

  0,81650 

 

 

 3,6667 

 6 

 0,51640 

   

 

  3,8333 

  6 

  0,40825 

 

 

 3,1667 
 6 

 0,40825 

ύλνιν           Μ.Ο. 

                        Ν 

                        Σ.Α. 

 3,5833 

 12 

 0,79296 

  3,5833 

  12 

  0,79296 

 4,0833 

 12 

 0,66856 

  4,2500 

  12 

  0,62158 

 3,8333 

 12 

 0,83485 

 

Ο ηέηαξηνο  άμνλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ηνπο εηζεγεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Οπζηαζηηθά θαιείηαη λα ζπιιέμεη ζηνηρεία, ηα νπνία αθνξνχλ ηε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ 

εηζεγεηψλ, ην βαζκφ πξνεηνηκαζίαο θαη θαηάξηηζήο ηνπο, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

ελζάξξπλαλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηελ παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ, 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ, θαη ηέινο, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν έδεηρλαλ πξνζπκία θαη 

επηζπκία γηα  ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 

ηνλ πίλαθα 18 πνπ αθνινπζεί, πξνθχπηεη νηη ν παξάγνληαο θχιν επεξξεάδεη ηνλ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο ησλ εηζεγεηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, νη  

γπλαίθεο εθθξάδνπλ αξθεηά πςειή ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο εηζεγεηέο, ελψ νη άληξεο  

δειψλνπλ κέηξηα πξνο αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη. Σν θνκκάηη, ζην νπνίν παξαηεξείηαη 

ζχκπιεπζε, είλαη απηφ πνπ κεηξά ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε πξνζπκία θαη ηελ επηζπκία γηα 

ζπλεξγαζία ησλ εηζεγεηψλ.  

 

 

Πίλαθαο 18: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Γ’ άμνλα ζε ζρέζε κε ην Φύιν ησλ ζπκκεηερόλησλ
12

 

Φύιν ύλνιν Πξνεηνηκα-

ζία 

Γεκ. 

θέςε 

Παξνπζίαζε 

πιηθνύ 

Αμηνπνίε-

ζε ρξόλνπ 

Πξνζπκία 

ζπλεξγαζία 

Άληξεο     

           Μ.Ο. 

            Ν 

            Σ.Α. 

 

 3,6667 

 9 

 0,70711 

   

  3,3778 

  9 

  0,6667 

 

 3,6667 

 9 

 0,70711 

   

  3,5556 

  9 

  0,72648 

 

 3,6667 

 9 

 0,70711 

 

 4,1111 

 9 

 0,3333 

                                                 
12

 Οη πςειφηεξεο ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ παξνπζηάδνληαη κε έληνλε γξαθή, ελψ νη ρακειφηεξεο κε έληνλε 

θαη πιάγηα 
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Γπλαίθεο 

           Μ.Ο. 

           Ν 

           Σ.Α. 

 

 4,6667 

 3 

 0,57735 

   

  4,6667 

  3 

  0.57735 

 

 4,6667 

 3 

 0,57735 

   

  4,3333 

  3 

  0,57735 

 

 4,6667 

 3 

 0,57735 

 

 4,6667 

 3 

 0,57735 

ύλνιν      

           Μ.Ο. 

           Ν 

           Σ.Α. 

 

 3,9167 

 12 

 0,79296 

   

   4,0000 

  12 

  0,73855 

 

 3,9167 

 12 

 0,79296 

   

  3,7500 

  12 

  0,75378 

 

 3,9167 

 12 

 0,79296 

 

 4,2500 

 12 

 0,45227 

 

ζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, απφ ηνλ πίλαθα 19 δηαθαίλεηαη φηη δελ 

παξνπζηάδεηαη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ 2 νκάδσλ. Ζ γεληθή ηάζε πνπ 

θαίλεηαη λα ππάξρεη, είλαη νηη ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «άλσ ησλ 36 εηψλ» 

είλαη ειαθξψο απζηεξφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εηζεγεηψλ. Ζ κφλε 

εμαίξεζε παξνπζηάδεηαη ζην πεδίν ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ, φπνπ ν βαζκφο 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο είλαη πςειφηεξνο (Μ.Ο=4,0000) απφ απηφλ ηεο άιιεο θαηεγνξίαο 

(Μ.Ο=3,8000). Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη, νη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη δελ 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο.   

 

 

Πίλαθαο 19: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Γ’ άμνλα ζε ζρέζε κε ηελ Ηιηθία ησλ ζπκκεηερόλησλ 

 

Ηιηθία ύλνιν Πξνεηνηκα-

ζία 

Γεκ. 

θέςε 

Παξνπζίαζε 

πιηθνύ 

Αμηνπνίε-

ζε ρξόλνπ 

Πξνζπκία 

ζπλεξγαζία 

Κάησ ησλ 35   

              Μ.Ο. 

               Ν 

               Σ.Α. 

 

 4,2000 

 5 

 0,44721 

   

  4,0000 

  5 

  0,70711 

 

 4,0000 

 5 

 0,70711 

   

  3,8000 

  5 

  0,44721 

 

 3,8000 

 5 

 0,83666 

 

 4,2000 

 5 

 0,44721 

Άλσ ησλ 36     

              Μ.Ο. 

              Ν 

              Σ.Α. 

 

 3,7143 

 7 

 0,95119 

   

  4,0000 

  7 

  0,81650 

 

 3,8751 

 7 

 0,57735 

   

  3,7143 

  7 

  0,95119 

 

 4,0000 

 7 

 0,81650 

 

 4,2857 

 7 

 0,48795 

ύλνιν           

              Μ.Ο. 

              Ν 

              Σ.Α. 

 

 3,9167 

 12 

 0,79296 

   

   4,0000 

  12 

  0,73855 

 

 3,9167 

 12 

 0,79296 

   

  3,7500 

  12 

  0,75378 

 

 3,9167 

 12 

 0,79296 

 

 4,2500 

 12 

 0,45227 

 

 



 123 

Δπίζεο, απεηξνειάρηζηεο δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη θαη κε βάζε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 20, νη αλαθνξέο ησλ ππνθεηκέλσλ 

θπκαίλνληαη απφ κέηξηα έσο αξθεηή θαη αξθεηή ηθαλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ 

Γ‟άμνλα. Αμηνζεκείσην είλαη, νηη νη πςειφηεξεο ηηκέο παξνπζηάδνληαη ζην πεδίν ηεο 

πξνζπκίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ εηζεγεηψλ . 

 

Πίλαθαο 20: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Γ’ άμνλα ζε ζρέζε κε ην Δθπαηδεπηηθό επίπεδν ησλ ζπκκεηερόλησλ 

Δθπαηδεπηηθό  

Δπίπεδν          

ύλνιν Πξνεηνηκα-

ζία 

Γεκ. 

θέςε 

Παξνπζίαζ

ε πιηθνύ 

Αμηνπνίε-

ζε 

ρξόλνπ 

Πξνζπκία 

ζπλεξγαζία 

ΑΔΙ/ΣΔΙ         Μ.Ο 

                        Ν 

                        Σ.Α. 

 4,0000 

 4 

 0,0000 

  3,7500 

  4 

  0,50000 

 4,0000 

 4 

 0,81650 

  3,7500 

  4 

  0,50000 

 3,7500 

 4 

 0,50000 

 4,0000 

 4 

 0,0000 

Κάηνρνη 

Μεηαπηπρηαθνύ 

                        Μ.Ο   

                        Ν 

                        Σ.Α. 

 

  

 4,0000 

 7 

 1,0000 

   

   

  4,1429 

  7 

  0.89974 

 

  

 4,0000 

 7 

 0,81650 

   

   

  3,8571 

  7 

  0,89974 

 

  

 4,0000 

 7 

 1,0000 

 

  

 4,4286 

 7 

 0,53452 

ύλνιν           Μ.Ο. 

                        Ν 

                        Σ.Α. 

 3,9167 

 11 

 0,79296 

  4,0000 

  11 

  0,73855 

 3,9167 

 11 

 0,79296 

  3,7500 

  11 

  0,75378 

3,9167 

 11 

 0,79296 

4,2500 

 11 

 0,45227 

 

 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ην ιφγν ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα, θαζίζηαηαη ζαθέο νηη 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ. Σα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ κε 

ζθνπφ ηελ θάιπςε επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ εκθαλίδνληαη λα έρνπλ αξθεηά πςειή 

ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο εηζεγεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αληίζεηα, ηα άηνκα ηα νπνία  

ζηφρεπαλ ζηελ ηθαλνπνίεζε γεληθφηεξσλ ελδηαθεξφλησλ παξνπζηάδνπλ κέηξηα έσο 

αξθεηή ηθαλνπνίεζε, ελψ παξαηεξείηαη έληνλε δηαθνξά απφ ηελ πξψε νκάδα ζε φια ηα 

πεδία, πιελ απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζπκία θαη ζπλεξγαζία ησλ εηζεγεηψλ. 

Δπηπξνζζέησο, ζε νηη αθνξά ηελ νκάδα πνπ ζηφρεπε ζηελ απνθφκηζε εμεηδηθεπκέλσλ 

γλψζεσλ, είλαη εκθαλέο, νηη παξνπζηάδεη ζηαζεξά απνηειέζκαηα ψληαο αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλε απφ ηνπο εηζεγεηέο. 
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Πίλαθαο 21: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Γ’ άμνλα ζε ζρέζε κε ην Πξσηαξρηθό ιόγν ζπκκεηνρήο  ησλ εθπαηδεπόκελσλ
13

 

Πξσηαξρηθόο 

Λόγνο πκκεηνρήο 

ύλνιν Πξνεηνηκα-

ζία 

Γεκ. 

θέςε 

Παξνπζί-

αζε πιηθνύ 

Αμηνπνίε-

ζε ρξόλνπ 

Πξνζπκία 

ζπλεξγαζία 

επαγγεικαηηθέο 

αλάγθεο          Μ.Ο 

                        Ν 

                        Σ.Α 

 

  

4,6667 

 3 

 0,57735 

   

   

  4,6667 

  3 

  0,57735 

 

  

 4,6667 

 3 

 0,57735 

   

   

  4,3333 

  3 

  0,57735 

 

  

 4,6667 

 3 

 0,57735 

 

  

 4,6667 

 3 

 0,57735 

Δμεηδηθεπκέλεο 

Γλώζεηο          Μ.Ο 

                        Ν 

                        Σ.Α 

 

   

 4,0000 

 3 

 1,0000 

   

   

  4,0000 

  3 

  1,0000 

 

  

 4,0000 

 3 

 1,0000 

   

   

  4,0000 

  3 

  0,0000 

 

   

 4,0000 

 3 

 1,0000 

 

  

 4,3333 

 3 

 0,57735 

 γεληθόηεξα 

ελδηαθέξνληα Μ.Ο 

                        Ν 

                        Σ.Α 

 

  

 3,5000 

 6 

 0,54772 

   

    

  3,6667 

  6 

  0,51640 

 

  

 3,5000 

 6 

 0,54772 

   

   

  3,3333 

  6 

  0,81650 

 

  

 3,5000 

 6 

 0,54772 

 

  

 4,0000 

 6 

 0,0000 

ύλνιν           Μ.Ο. 

                        Ν 

                        Σ.Α. 

 3,9167 

 12 

 0,79296 

  4,0000 

  12 

  0,73855 

 3,9167 

 12 

 0,79296 

  3,7500 

  12 

  0,75378 

 3,9167 

 12 

 0,79296 

 4,2500 

 12 

 0,45227 

 

 

Ο πέκπηνο  άμνλαο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ κειεηά ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ, ζηνλ νπνίν δηεμήρζεζε ην 

πξφγξακκα, ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο πνπ ππήξραλ, θαη θαηά πφζν απηέο ήηαλ επλντθέο,θαη 

ηέινο, ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 22, νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εξσηψκελνη δελ παξνπζίαζαλ 

θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε, ζεζρέζε κε ην θχιν ηνπο.  Καη νη 2 νκάδεο δειψλνπλ 

ζε γεληθέο γξακκέο, αξθεηα ηθαλνπνηεκέλεο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. 

 

 

 

                                                 
13

 Οη πςειφηεξεο ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ παξνπζηάδνληαη κε έληνλε γξαθή, ελψ νη ρακειφηεξεο κε έληνλε 

θαη πιάγηα 
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Πίλαθαο 22: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Δ’ άμνλα ζε ζρέζε κε ην Φύιν ησλ ζπκκεηερόλησλ 

Φύιν Υώξνο  Φπζηθέο πλζήθεο  Οξγάλσζε 

Άληξεο        Μ.Ο. 

                     Ν 

                    Σ.Α. 

 4,1111 

 9 

 0,92796 

  4,1111 

  9 

  0,92796 

 3,8889 

 9 

 0,60093 

Γπλαίθεο     Μ.Ο. 

                     Ν 

                     Σ.Α. 

 4,3333 

 3 

 0,57735 

  4,0000 

  3 

  1,0000 

 4,0000 

 3 

 1,0000 

ύλνιν         Μ.Ο. 

                      Ν 

                     Σ.Α. 

 4,1667 

 12 

 0,83485 

  4,0833 

  12 

  0,90034 

 3,9167 

 12 

 0,66856 

 

 

ε ζπλάξηεζε κε ην θχιν βξίζθεηαη θαη ν παξάγνληαο «ειηθία», φπνπ νη απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ θπκαίλνληαη ζηα ίδηα πιαίζηα. πσο θαηαδεηθλχεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 23, 

ε κφλε δηαθνξά έγθεηηαη ζην πεδίν ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπνπ νη 

κεγαιχηεξνη ειηθηαθά ην αμηνινγνχλ κέηξηα έσο αξθεηά θαιφ (Μ.Ο=3,7143), ελψ νη 

κηθξφηεξνη ζεσξνχλ μεθάζαξα νηη ήηαλ αξθεηά θαιφο (Μ.Ο=4,2000). 

 

Πίλαθαο 23: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Δ’ άμνλα ζε ζρέζε κε ηελ Ηιηθία ησλ ζπκκεηερόλησλ
14

 

Ηιηθία Υώξνο  Φπζηθέο πλζήθεο  Οξγάλσζε 

Κάησ ησλ 35Μ.Ο. 

                      Ν 

                      Σ.Α. 

 4,4000 

 5 

 0,54772 

  4,2000 

  5 

  0,83666 

 4,2000 

 5 

 0,83666 

Άλσ ησλ 36  Μ.Ο. 

                      Ν 

                      Σ.Α. 

 4,0000 

 7 

 1,0000 

  4,0000 

  7 

  1,0000 

 3,7143 

 7 

 0,48795 

ύλνιν         Μ.Ο. 

                      Ν 

                      Σ.Α. 

 4,1667 

 12 

 0,83485 

  4,0833 

  12 

  0,90034 

 3,9167 

 12 

 0,66856 

 

 

                                                 
14

 Οη πςειφηεξεο ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ παξνπζηάδνληαη κε έληνλε γξαθή, ελψ νη ρακειφηεξεο κε έληνλε 

θαη πιάγηα 
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Μεγάιε έθπιεμε απνηειεί ην γεγνλφο, ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

ζην ζπγθεθξηκέλν άμνλα. πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 24, ηα άηνκα πνπ είλαη 

απφθνηηνη ηεο Γ‟ Βάζκηαο εθπαίδεπζεο εθθξάδνπλ αξθεηά πςειή ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε 

κε ην ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ (Μ.Ο=4,5000), ζε αληίζεζε κε ηνπο θάηνρνπο 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, νη νπνίνη θαίλνληαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη, ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξψηνπο (Μ.Ο=3,8571) 

 

Πίλαθαο 24: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Δ’ άμνλα ζε ζρέζε κε ην Δθπαηδεπηηθό επίπεδν ησλ ζπκκεηερόλησλ
15

 

Δθπαηδεπηηθό  

Δπίπεδν          

Υώξνο  Φπζηθέο πλζήθεο  Οξγάλσζε 

ΑΔΙ/ΣΔΙ            Μ.Ο 

                           Ν 

                           Σ.Α. 

 4,5000 

 4 

 0,57735 

  4,0000 

  4 

  0,81650 

 4,0000 

 4 

 0,81650 

Κάηνρνη 

ΜεηαπηπρηαθνύΜ.Ο   

                            Ν 

                            Σ.Α. 

  

 3,8571 

 7 

 0,89974 

   

  4,0000 

  7 

  1,0000 

  

 3,8571 

 7 

 0,69007 

ύλνιν              Μ.Ο. 

                           Ν 

                           Σ.Α. 

 4,1667 

 11 

 0,83485 

  4,0833 

  11 

  0,90034 

 3,9167 

 11 

 0,66856 

 

 

ηνλ πίλαθα 25 παξαηεξείηαη νηη ν ηειεπηαίνο δεκνγξαθηθφο παξάγνληαο, απηφο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην ιφγν ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα, επηδξά θαηαιπηηθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αμηνινγνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ηηο επηκέξνπο ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  Σα 

δεδνκέλα ζηνλ πίλαθα καξηπξνχλ, νηη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ κε ζθνπφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε γεληθφηεξσλ ελδηαθεξφλησλ εμαθνινπζνχλ λα αμηνινγνχλ απζηεξφηεξα ηηο 

πηπρέο ηνπ ζεκηλαξίνπ απφ απηά ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ.Αληίζεηα, ηα άηνκα πνπ 

ζπκκεηείραλ γηα θάιπςε επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ, θαη απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ 

γλψζεσλ, παξνπζηάδνπλ αξθεηά πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ζε φια ηα πεδία ηνπ άμνλα. 

  

                                                 
15

 Οη πςειφηεξεο ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ παξνπζηάδνληαη κε έληνλε γξαθή, ελψ νη ρακειφηεξεο κε έληνλε 

θαη πιάγηα 
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Πίλαθαο 25: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Δ’ άμνλα ζε ζρέζε κε ην Πξσηαξρηθό ιόγν ζπκκεηνρήο  ησλ εθπαηδεπόκελσλ
16

 

Πξσηαξρηθόο 

Λόγνο πκκεηνρήο 

Υώξνο  Φπζηθέο πλζήθεο  Οξγάλσζε 

επαγγεικαηηθέο 

αλάγθεο           Μ.Ο 

                          Ν 

                          Σ.Α 

  

 

 4,3333 

 3 

 0,57735 

   

 

  4,3333 

  3 

  0,57735 

 

 

 4,0000 

 3 

 0,0000 

Δμεηδηθεπκέλεο 

Γλώζεηο           Μ.Ο 

                          Ν 

                         Σ.Α 

 

 

 4,3333 

 3 

 0,57735 

   

 

  4,6667 

  3 

  0,57735 

 

 

 4,3333 

 3 

 0,57735 

 γεληθόηεξα 

ελδηαθέξνληα Μ.Ο 

                        Ν 

                        Σ.Α 

  

 

 4,0000 

 6 

 1,09545 

 

 

  3,6667 

  6 

  1,03280 

 

 

 3,6667 

 6 

 0,81650 

ύλνιν           Μ.Ο. 

                        Ν 

                        Σ.Α. 

 4,1667 

 12 

 0,83485 

  4,0833 

  12 

  0,90034 

 3,9167 

 12 

 0,66856 

 

 

Ο ηειεπηαίνο άμνλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κεηξά ηε ζπζρέηηζε πνπ έρεη ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κε ην εξγαζηαθφ αληηθείκελν ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κηα πηζαλή κειινληηθή εξγαζία, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

αλαηπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, θαη ηέινο, ην βαζκφ ηεο 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ην πξφγξακκα ζπλνιηθά. 

 

πσο πξνθχπηεη ζηνλ πίλαθα 26, θαη ηα 2 θχια δήισζαλ νηη ην πξφγξακκα έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ηελ ησξηλή ηνπο εξγαζία (Μ.Ο=4,0000), ελψ θαη ηα 2 πηζηεχνπλ νηη ζα 

ζρεηίδεηαη θαη κε κηα πηζαλή κειινληηθή εξγαζία. Οη δηαθνξέο παξαηεξνχληαη ζηνπο 

ηνκείο ησλ πξνζδνθηψλ, φπνπ νη κελ γπλαίθεο εμέθξαζαλ ηθαλνπνίεζε ζε αξθεηφ βαζκφ 

                                                 
16

 Οη πςειφηεξεο ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ παξνπζηάδνληαη κε έληνλε γξαθή, ελψ νη ρακειφηεξεο κε έληνλε 

θαη πιάγηα 
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(Μ.Ο=4,3333), θαη νη δε άληξεο απφ κέηξηα έσο αξθεηά (Μ.Ο=3,7778), θαη ζηελ 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηηο γπλαίθεο λα ππεξέρνπλ θαη πάιη 

(Μ.Ο=4,3333) θαη ηνπο άληξεο λα είλαη ιίγν πην απζηεξνί (Μ.Ο=3,6667). 

 

Πίλαθαο 26: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Σ’ άμνλα ζε ζρέζε κε ην Φύιν ησλ ζπκκεηερόλησλ
17

 

Φύιν Σσξηλή 

εξγαζία  

 Μειινληηθή 

εξγαζία 

Πξνζδνθίεο Αμηνιόγεζε 

Πξνγξ/ηνο 

Άληξεο    Μ.Ο. 

                 Ν 

               Σ.Α. 

 4,0000 

 9 

 0,86603 

  4,1111 

  9 

  0,60093 

 3,7778 

 9 

 0,66667 

 3,6667 

 9 

 0,50000 

Γπλαίθεο Μ.Ο. 

                 Ν   

                Σ.Α. 

 4,0000 

 3 

 1,0000 

  4,6667 

  3 

  0,57735 

 4,3333 

 3 

 0,57735 

 4,3333 

 3 

 0,57735 

ύλνιν    Μ.Ο. 

                 Ν 

                Σ.Α. 

 4,0000 

 12 

 0,85280 

  4,2500 

  12 

  0,62158 

 3,9167 

 12 

 0,66856 

 3,8333 

 12 

 0,57735 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηνπο θαη 

ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν θαίλεηαη λα κε δηαθνξνπνηνχληαη ηδηαίηεξα ζην 

ζπγθεθξηκέλν άμνλα εξσηήζεσλ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεηαη θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο 

πίλαθεο 27 θαη 28.   

 

Πίλαθαο 27: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Σ’ άμνλα ζε ζρέζε κε ηελ Ηιηθία ησλ ζπκκεηερόλησλ 

Ηιηθία Σσξηλή 

εξγαζία  

 Μειινληηθή 

εξγαζία 

Πξνζδνθίεο Αμηνιόγεζε 

Πξνγξ/ηνο 

Κάησ ησλ 35       

                    Μ.Ο. 

                    Ν 

                    Σ.Α. 

 

 4,0000 

 5 

 1,0000 

  

  4,4000 

  5 

  0,54772 

 

 3,8000 

 5 

 0,83666 

 

 4,0000 

 5 

 0,70711 

Άλσ ησλ 36                                                                      

                    Μ.Ο. 

                     Ν 

                    Σ.Α. 

 

 4,0000 

 7 

 0,81650 

  

  4,1429 

  7 

  0,69007 

 

 4,0000 

 7 

 0,57735 

  

3,7143 

 7 

 0,48795 

                                                 
17

 Οη πςειφηεξεο ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ παξνπζηάδνληαη κε έληνλε γξαθή, ελψ νη ρακειφηεξεο κε έληνλε 

θαη πιάγηα 
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ύλνιν        Μ.Ο. 

                     Ν 

                     Σ.Α. 

 4,0000 

 12 

 0,85280 

  4,2500 

  12 

  0,62158 

 3,9167 

 12 

 0,66856 

 3,8333 

 12 

 0,57735 

 

 

Πίλαθαο 28: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Σ’ άμνλα ζε ζρέζε κε ην Δθπαηδεπηηθό επίπεδν ησλ ζπκκεηερόλησλ 

Δθπαηδεπηηθό  

Δπίπεδν          

Σσξηλή 

εξγαζία  

 Μειινληηθή 

εξγαζία 

Πξνζδνθίεο Αμηνιόγεζε 

Πξνγξ/ηνο 

ΑΔΙ/ΣΔΙ            Μ.Ο 

                           Ν 

                           Σ.Α. 

 3,7500 

 4 

 0,95743 

  4,2500 

  4 

  0,50000 

 3,7500 

 4 

 0,50000 

 4,0000 

 4 

 0,0000 

Κάηνρνη 

ΜεηαπηπρηαθνύΜ.Ο   

                           Ν 

                           Σ.Α. 

 

 4,0000 

 7 

 0,81650 

   

  4,2857 

  7 

  0,75593 

  

 4,0000 

 7 

 0,81650 

  

 3,8571 

 7 

 0,69007 

ύλνιν             Μ.Ο. 

                          Ν 

                          Σ.Α. 

 4,0000 

 11 

 0,85280 

  4,2500 

  11 

  0,62158 

 3,9167 

 11 

 0,66856 

 3,8333 

 11 

 0,57735 

 

 

ε αληίζεζε  κε  ηνπο παξάγνληεο «ειηθία» θαη «εθπαηδεπηηθφ επίπεδν», ν πάξάγνληαο 

πνπ έρεη λα θάλεη κε ην ιφγν ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα, αζθεί ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηα 

εξσηήκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ άμνλα.. Γηα ηελ αθξίβεηα, θη φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηνλ 

πίλαθα 29 , ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ απνζθνπψληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε γεληθφηεξσλ 

ελδηαθεξφλησλ, εθθξάδνπλ κέηξηα πξφο αξθεηή ζπζρέηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ 

ησξηλή ηνπο εξγαζία (Μ.Ο=3,6667), θαη αξθεηή κε κηα πηζαλή κειινληηθή 

(Μ.Ο=4,0000), παξνπζηάδνπλ κέηξηα πξνο αξθεηή ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ 

αληαπφθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο (Μ.Ο=3,6667), ελψ ζηα ίδα 

πιαίζηα θπκαίλεηαη θαη ε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Μ.Ο=3,6667). Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ θχξην κέιεκα ηελ απφθηεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, επέδεημαλ κηα ζηαζεξφηεηα ζηηο απφςεηο ηνπο θαη ζηηο 4 

εξσηήζεηο ηνπ άμνλα, κε πςειφηεξε ηηκή ζηε ζρέζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ ησξηλή 

ηνπο εξγαζία θαη κε κηα πηζαλή κειινληηθή (Μ.Ο=4,333). ζνλ αθνξά ηηο πξνζδνθίεο 

θαη ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, εμέθξαζαλ αξθεηή ηθαλνπνίεζε 

(Μ.Ο=4,0000). Σέινο, ε νκάδα πνπ ζπκκεηείρε γηα ηελ θάιπςε επαγγεικαηηθψλ 

αλαγθψλ, δήισζε πςειή ζπζρέηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ εξγαζία 
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ηνπ(Μ.Ο=4,3333), θαη αθφκα πςειφηεξε κε κηα πηζαλή κειινληηθή (Μ.Ο=4,6667). 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξνζδνθίεο, απνηππψλεηαη επίζεο πςειή ηθαλνπνίεζε (Μ.Ο=4,3333), 

ελψ ε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαληάδεη αξθεηά ηθαλνπνηεηθή 

(Μ.Ο=4,0000). 

Πίλαθαο 29: Οη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Σ’ άμνλα ζε ζρέζε κε ην Πξσηαξρηθό ιόγν ζπκκεηνρήο  ησλ εθπαηδεπόκελσλ
18

 

Πξσηαξρηθόο 

Λόγνο 

πκκεηνρήο 

Σσξηλή 

εξγαζία  

 Μειινληηθή 

εξγαζία 

Πξνζδνθίεο Αμηνιόγεζε 

Πξνγξ/ηνο 

επαγγεικαηηθέο 

αλάγθεο     Μ.Ο 

                   Ν 

                   Σ.Α 

  

 

 4,3333 

 3 

 0,57735 

   

 

 4,6667 

  3 

  0,57735 

  

 

 4,3333 

 3 

 0,57735 

 

 

 4,0000 

 3 

 0,00000 

Δμεηδηθεπκέλεο 

Γλώζεηο    Μ.Ο 

                   Ν 

                  Σ.Α 

 

 

 4,3333 

 3 

 1,15470 

  

 

  4,3333 

  3 

  0,57735 

  

 

 4,0000 

 3 

 1,00000 

  

 

 4,0000 

 3 

 1,00000 

 γεληθόηεξα 

ελδηαθέξνληαΜ.Ο 

                        Ν 

                       Σ.Α 

   

 

 3,6667 

 6 

 0,81650 

   

 

  4,0000 

  6 

  0,63246 

  

 

 3,6667 

 6 

 0,51640 

  

 

 3,6667 

 6 

 0,51640 

ύλνιν         Μ.Ο. 

                      Ν 

                     Σ.Α. 

 4,0000 

 12 

 0,85280 

  4,2500 

  12 

  0,62158 

 3,9167 

 12 

 0,66856 

 3,8333 

 12 

 0,57735 

 

 

                        

 

 

 

 
                                                 
18

 Οη πςειφηεξεο ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ παξνπζηάδνληαη κε έληνλε γξαθή, ελψ νη ρακειφηεξεο κε έληνλε 

θαη πιάγηα 
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πδήηεζε Απνηειεζκάησλ 
 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα αθνξά άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηε κέζε ειηθία, 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, ελψ ν θχξηνο ιφγνο πνπ ηνπο 

ψζεζε λα πάξνπλ κέξνπλ κέξνο ζηελ θαηάξηηζε είλαη ε ηθαλνπνίεζε γεληθφηεξσλ 

ελδηαθεξφλησλ. Απηφ πνπ πξνθαιεί εληχπσζε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, είλαη ην 

γεγνλφο νηη ην πξφγξακκα αθνξά ζπγθεθξηκέλεο θαη αξθεηά εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, 

απαηηεί έλα πνιχ θαιφ ζεσξεηηθν ππφβαζξν, αιιά ζπλάκα απαηηεί θαη ηε θαηαβνιή 

ρξφλνπ θαη πξνζπάζεηαο απφ πιεπξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνπεξαησζεί. Δπνκέλσο, ε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ ηελ ηθαλνπνίεζε 

γεληθφηεξσλ ελδηαθεξφλησλ εγείξεη πνιιά εξσηήκαηα γχξσ απφ ηα βαζχηεξα θίλεηξα 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σν ζεκείν απηφ σζηφζν, κπνξεί εχθνια λα απνζαθεληζηεί, κηαο  

θαη κεηά ην πέξαο ηνπ ζεκηλαξίνπ, νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ 

ζπνπδέο ζην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Α..Ο.Δ.Δ), κηαο θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα ηνπο δίλεη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα  γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηνλ θχθιν 

Μεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ International M.B.A. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο παξαηεξείηαη νηη αζθνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

επηδξάζεηο, αλάινγα κε ην πεδίν ην νπνίν ζπζρεηίδνληαη. Δπνκέλσο, ζε νηη αθνξά ην 

θχιν θαζίζηαηαη ζαθέο, νηη ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ επεξξεάδεη ηελ αμηνινγηθή νπο 

θξίζε. ηα απνηειέζκαηα ήηαλ εκθαλέοην γεγνλφο, νηη νη γπλαίθεο ήηαλ εμέθξαδαλ 

κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ νηη νη άληξεο, κε ηηο κεγαιχηεξεο δηαθνξέο λα δηαθαίλνληαη 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εηζεγεηψλ, ζηηο αξρηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δφζεθαλ πξηλ ην 

πξφγξακκα, ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηέινο, ζε 

νηη αθνξά ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ζεκηλαξίνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη ζα ήηαλ 

παξάηεξν κε ηελ παξνχζα  εξγαζία λα ππάγνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ζε 

ζεσξίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ςπρνινγηθή θξίζε ησλ δπν θχισλ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Οχησο ή άιισο, ην ζέκα απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα 

εμ‟νινθιήξνπ λέα έξεπλα, κε δηαθνξεηηθή εζηίαζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ.  

Οη ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπζρέηηζε ηνπ ειηθηαθνχ παξάγνληα 

κε ηνπο άμνλεο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιέηνπ, απνθαιχπηνπλ ηε γεληθφηεξε ηάζε ηεο 

κεγαιχηεξεο ειηθηαθά νκάδαο, λα είλαη πην απζηεξή θαη θεηδσιή ζηηο αμηνινγηθέο ηεο 
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θξίζεηο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη κάιινλ, εχινγν, κηαο θαη νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

ζπκκεηέρνληεο  πηζαλφηαηα λα έρνπλ κεγαιχηεξε εξγαζηαθή θη φρη κφλν, εκπεηξία θαη 

θαηά ζπλέπεηα λα έρνπλ πηνζεηήζεη κηα πην επηθξηηηθή ζηάζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξαγκάησλ. Απηφ άιισζηε απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο δπζθνιίαο ησλ 

επηκέξνπο ελνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπνπ νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία ην βξήθαλ 

ειάρηζηα δχζθνιν ζε ζρέζε πάληνηε, κε ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ζε 

αληηπαξαβνιή κε ηνπο ειηθηαθά λεφηεξνπο, νη νπνίνη ην αμηνιφγεζαλ σο κέηξηα δχζθνιν. 

Έλα αθφκε ζεκείν, ην νπνίν επηβεβαηψλεη ηελ απζηεξή ζηάζε ησλ κεγαιχηεξσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, απνηειεί θαη ε εθηίκεζε πνπ δφζεθε ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή νξγάλσζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνηρείν πνπ επίζεο ζα κπνξνχζε λα εθθξάδεη ηελ απμεκέλε 

εκπεηξία απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζεκηλάξηα θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ρσξίο 

απηφ σζηφζν, λα κεηψλεη ηελ νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα ησλ ηζπλφλησλ ηεο OTE Academy 

γηα ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε δηεμαγσγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ θαηαδεηθλχνπλ ην ην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ αζθεί ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αμηνινγνχλ ηηο πηπρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε εμαίξεζε  ηνπο ηνκείο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ έθηαζε πνπ δφζεθε ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο θαη 

ηέινο, ζην ρψξνν δηεμαγσγήο ηεο εθπαίδεπζεο. Αξρηθά ινηπφλ, ζε νηη αθνξά ηε δηάξεηα 

θαη ηελ έθηαζε ηεο ζεκαηνινγίαο, νη ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη ηεο 

Γ‟Βάζκηαο εθπαίδεπζεο, δήισζαλ νηη ήηαλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη. Χζηφζν, απηή ε 

εθηίκεζε θαζίζηαηαη ινγηθή, κηαο  θαη ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, νη ζπκκεηέρνληεο δελ 

έρνπλ ηα ίδηα εθφδηα ζε ζρέζε κε ηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ, ελψ ζα έρνπλ 

κηθξφηεξε εκπεηξία ζε ζπλζήθεο κάζεζεο, φπσο απηέο ιακβάλνπλ ρψξα ζηα 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, θαη νη νπνίεο ζπλάδνπλ κε απηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σν ζεκείν απηφ, άιισζηε, επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο εθηηκήζεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ην ρψξν ζηνλ νπνίν έιαβε ρψξα ε εθπαίδεπζε. Ζ αξθεηά πςειή ηθαλνπνίεζε 

απ΄ην ρψξν δελ ππνβηβάδεη ζε θακία πεξίπησζε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο   OTE Academy, 

αιιά ππνγξακκίδεη ηελ ζεηηθή πξνδηάζεζε ησλ αηφκσλ, ηα νπνία δε είλαη ζπλεζηζκέλα 

ζε αληίζηνηρα πεξηβάιινληα καζεζεο, κηαο θαη αληίζηνηρα πεξηβάιινληα δε ζπλαληψληαη 

ζπλήζσο ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν.  

Ο παξάγνληαο, ν νπνίνο θαίλεηαη λα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίνη νη 
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εθπαηδεπφκελνη έιαβαλ κέξνο ζην πξφγξακκα. Πξάγκαηη, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ 

έξεπλα, ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο αζθεί επίδξαζε ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεδίσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπφκελνη πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα κε 

ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ 

γλψζεσλ, ηείλνπλ λα είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ φιε πνξεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο,θαη κάιηζηα απηνί πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο θάιπςεο 

επαγγεικαηηθψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, εθθξάδνπλ θαη ηηο πςειφηεξεο 

αμηνινγηθά εθηηκήζεηο. ε αληίζεζε κε ηηο δπν απηέο νκάδεο, σζηφζν, βξίζθεηαη ε ηξίηε 

θαηεγνξία, απηή ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίνη απνζθνπνχζαλ ζηελ ηθαλνπνίεζε 

γεληθφηεξσλ ελδηαθεξφλησλ. ρεδφλ ζε φιεο ηηο εθηηκήζεηο ηνπο, νη ζπγθεθξηκέλνη 

εθπαηδεπφκελνη, ηείλνπλ λα εθθξάδνπλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην πξφγξακκα. 

Βέβαηα, ην γεγνλφο απηφ έρεη ινγηθή εμήγεζε, κηαο θαη ην πξφγξακκα αθνξά ηε 

ζχγθιηζε επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, φπσο είλαη νη ηειεπηθνηλσλίεο, ην ζηξαηεγηθφ 

καλαηδκελη, θαη ε νξγάλσζε θαη ε δηνίθεζε, κε απνηέιεζκα νη γλψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

λα είλαη αξθεηά εμεηδηθεπκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο ζηα εθάζηνηε αληηθείκελα. Δπνκέλσο, 

είλαη εχινγν ην θαηλφκελν, νη γλψζεηο απηέο λα αλαηαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα, έρνληαο αθξηβψο απηφλ ηνλ 

ζθνπφ.  

Καηά ζπλέπεηα ινηπφλ, είλαη δηθαηνινγεκέλν ελ κέξεη, ηα άηνκα πνπ δελ ζηφρεπαλ ζηελ 

απνθφκηζε ηφζν εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, θαη ηηο νπνίεο ζε έλα βαζκφ ηνπιάρηζηνλ, δε 

ηηο ζπλδένπλ ηφζν άκεζα κε ην εξγαζηαθφ ηνπο αληηθείκελν, φζν νη άιιεο δπν νκάδεο, λα 

είλαη πην επηθξηηηθνί ζηηο αμηνινγήζεηο ηνπο. Πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν, ην νπνίν 

πεξηγξάθεη ηηο ηάζεηο απηέο, είλαη ην εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ηελ ησξηλή ηνπο εξγαζία θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν απηφ αληαπνθξίζεθε 

ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Καη ζηηο δπν θαηεγνξίεο, ε απάληεζε πνπ δίλεηαη έηλαη κέηξηα  έσο 

αξθεηά, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη νηη ν παξάγνληαο «ιφγνο ζπκκεηνρήο» δεκηνπξγεί θαη 

ηηο αλάινγεο πξνδηαζέζεηο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, κηαο θαη απηφο θαζνξίδεη ηί αθξηβψο 

αλακέλνπλ λα απνθνκίζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη ζε πνηφ βαζκφ. 
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12.πκπεξάζκαηα 

Έρνληαο απνηππψζεη ην επξχηεξν πιαίζην, κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη θαη ιεηηνπξγεί 

ε Δλδνεπηρεηξεζηαθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, θαζίζηαηαη ζαθέο νηη απηή βξίζθεηαη 

ζε πξψηκν ζηάδην, ζε νηη αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Χζηφζν, ζα ήηαλ 

άδηθν λα ππνηεζεί φηη απηφ ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζηελ άγλνηα πνπ επηθξαηεί γχξσ 

απφ ηηο έλλνηεο «Γηα Βίνπ Μάζεζε», «πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε» θαη «Καηάξηηζε». 

Σνπλαληίνλ, παξαηίζεληαη ζπλερήο πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο θαινχληαη λα πξαγκαηψζνπλ 

ηηο έλλνηεο απηέο κέζα ζην ειιεληθφ θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο 

εληείλνληαη ζπλερψο κέζα ζε έλα πιέγκα δηαξθψλ εμειίμεσλ θαη αλαθαηαηάμεσλ, ηφζν 

απφ δεκφζηνπο, φζν θαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο. Οπζηαζηηθά, ε δηαθνξά έγθεηηαη ζην 

βαζκφ εηνηκφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, γηα λα 

πξνζαξκνζηεί, θαη θαη‟επέθηαζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο εθάζηνηε αιιαγέο, ζηνηρεία ηα 

νπνία πξνζδηνξίδνληαη, σο επί ησ πιείζηνλ, κέζα απφ ηελ επηθξαηνχζα λννηξνπία, θαη 

πνπ ζηελ νπζία θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ ζα ιάβεη 

ρψξα εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπο. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, ηα πεδία ηεο αλάιπζεο αλαγθψλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο, 

εγείξνπλ πνιιέο ζπδεηήζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηνλ ηξφπν πνπ θάζε θνξά 

πξνζεγγίδνληαη, φζν θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο αθνινπζνχλ  πξνθεηκέλνπ ηε 

δηεθπεξαίσζή ηνπο. εκείν θιεηδί ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, απνηειεί ην επξχηεξν 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, ζηα πιαίζηα ηνπ  νπνίνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα θαη θαη πξαγκαηψλνληαη νη δηαδηθαζίεο απηέο. χκθσλα κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο, 

νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά θαη  ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, απνηειεί 

νπζηαζηηθά, ηνλ θαηαιπηηθφ παξάγνληα πνπ ξπζκίδεη ην ηί ζα αθνινπζεζεί θαη πφηε. 

Ζ κεγαιχηεξε αληίθαζε παξαηεξείηαη, φηαλ ζεσξίεο θαη κνληέια επηζηξαηεχνληαη, 

πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζνπλ ζηελ επίιπζε ησλ ππάξρνλησλ πξνβιεκάησλ. Απηφ πνπ ζηελ 

νπζία δηαθαίλεηαη, είλαη ε αδπλακία εθαξκνγήο ηνπο ζηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα. Απηφ 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο, νηη νη πεξηζζφηεξεο ζεσξήζεηο, ελδερνκέλσο, αγλννχλ ηηο 

ζπλζήθεο πνπ θαζνξίδνπλ θαη νξηνζεηνχλ ηελ επξχηεξε αγνξά. Ζ αιήζεηα είλαη νηη 

γίλεηαη αλαθνξά ζε βαζηθνχο επηρεηξεζηαθνχο φξνπο, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε απηφο ηεο 

«αλάπηπμεο», ηνπ «θέξδνπο» θαη ηεο «δεκηάο», σζηφζν θαληάδνπλ αδχλακεο λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο βαζχηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ δηέπνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο δνκέο, θαη  πνπ, 
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ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, βαζίδνληαη ζηνπο άηππνπο λφκνπο πνπ ηηο θαηεπζχλνπλ. ηελ 

πξνθεηκέλε ινηπφλ, ηνλίδεηαη  νηη  ην εθάζηνηε ζεσξεηηθφ πιαίζην δε ζα πξέπεη λα 

αλαπηχζζεηαη απνθνκκέλν απφ ηελ πξάμε, αιιά ηφζν ε ζεσξεηηθή φζν θαη ε εκπεηξηθή 

πξνζέγγηζε ζα είλαη θαιφ λα εμειίζζνληαη ηαπηφρξνλα, θαιψληαο ε κία ηελ άιιε λα 

ιεηηνπξγήζεη αλαηξνθνδνηηθά θαη λα απαληήζεη δηεμνδηθά ζε φια ηα πξνβιήκαηα ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ, ηφζν ζε ζεσξία φζν θαη ζε πξάμε. 

Κνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ πεξάησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ, απνηειεί  ε πξνζπάζεηα 

θαηαγξαθήο, φζν ην δπλαηφλ, πεξηζζνηέξσλ πεξηπηψζεσλ θνξέσλ πνπ ζρεδηάδνπλ θαη 

πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα Δλδνεπηρεηξεζηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. Μέζσ 

ζπγθξίζεσλ, θαζίζηαηαη επθηθηφ λα απνηππσζεί ε φιε πξνβιεκαηηθή ζηηο πξαγκαηηθέο 

ηεο δηαζηάζεηο, θη επνκέλσο δχλαηαη λα αλαθχςνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα, ηα νπνία είλαη ζε 

ζέζε λα απνθαιχςνπλ ηα βαζχηεξα αίηηα πνπ επζχλνληαη γηα ηελ αδπλακία εθαξκνγήο 

ησλ ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ ζηελ πξάμε. Παξάιιεια  ε «θαηαγξαθή» ελδεηθηηθψλ ηηκψλ 

θαη ηάζεσλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ απνηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

πξνγξακκάησλ, δίλεη κε ηε ζεηξά ηεο ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο επηπέδνπ 

ζπγθξηηηθψλ δεηθηψλ, γεγνλφο ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο θηλεηήξηνο 

παξάγνληαο γηα ηνπο ηζχλνληεο ησλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ ηελ εχξεζε ιχζεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ. Λχζεηο, νη νπνίεο ζα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, θαη ζα είλαη ηθαλέο λα απνηηκήζνπλ ηε 

ζπλνιηθή πνξεία ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα θσιπζηεξγνχλ ζε παξάγνληεο, φπσο είλαη ε 

κεησκέλε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ιφγσ ηνπ θφζηνπο.  

Πέξαλ ηνχηνπ, ε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα απηφ ην εγρείξεκα ζα κπνξνχζε λα απνβεί 

άθαξπε, εάλ θαη εθ‟ φζνλ δελ επέιζεη αιιαγή ζηελ επξχηεξε θνπιηνχξα θαη λννηξνπία 

πνπ επηθξαηεί ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, ζε νηη αθνξά ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο θαηάξηηζεο. Δίλαη θνηλφο ηφπνο νηη κέρξη ζηηγκήο έρεη ιεηηνπξγήζεη θαη ζπλερίδεη λα 

ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά, κε ηδηαίηεξε έμαξζε ζηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή αγνξά, 

γεγνλφο πνπ επεξξεάδεη θαη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ, ην νπνίν ζηε 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ αληηκεησπίδεηαη κε θαρππνςία, ελψ ζε ηειηθή αλάιπζε, 

αζθεί αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ίδηα ηελ αλαπηπμηαθή ηνπο πνξεία. 
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Θεσξίεο Αλαγθώλ 

 

1. Η Ιεξάξρεζε ησλ Αλαγθώλ  

Απνηειεί, ίζσο, κηα απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο ζεσξίεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ 

«αλάγθε» απφ ςπρνινγηθή ζθνπηά, θαη γηα ηελ αθξίβεηα, ηελ θαηαηάζζνπλ ζηηο ζεσξίεο 

πξνζσπηθφηεηαο (Πιαηζίδνπ & Γσλίδα, 2005).Δκπλεπζηήο θαη ζεκειησηήο ηεο είλαη ν 

ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο Abraham Maslow, ν νπνίνο ππνζέηεη νηη ε αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά θαη νη αληηδξάζεηο απηήο, ππνθηλείηαη απφ αλάγθεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί (Preker et.al, 2007). Βαζηθή αξρή ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη νηη νη αλάγθεο 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, είλαη έκθπηεο θαη θαζνιηθέο 

(Deci&Ryan, 2000a), σζηφζν φκσο ν ελζηηθηψδεο ραξαθηήξαο ηνπο ππφθεηηαη ζε 

πεξηνξηζκνχο  θαη ηξνπνπνηήζεηο απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 

1999).   

χκθσλα κε ηνλ Maslow (1943) νη αλζξψπηλεο αλάγθεο δελ εκθαλίδνληαη ζε ηπραία 

ζεηξά, αληηζέησο,  ηαμηλνκνχληαη θαη ηεξαξρνχληαη (Jarvis, 2003), γεγνλφο πνπ 

αλαδεηθλχεη ζε ζεκειηψδε αμίσκα ηεο ζεσξίαο ηνπ, ηελ χπαξμε πξνηεξαηνηήησλ ζε 

απηέο.  Γηα ηελ αθξίβεηα, γίλεηαη ιφγνο γηα πέληε δηαθνξεηηθά επίπεδα αλαγθψλ,  ηα 

νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αλαπαξεζηεζνχλ, ζρεκαηηθά, κε ηε κνξθή κηαο ππξακίδαο, φπνπ 

θπζηθά ε βάζε ηεο ζα απνηειείηαη απφ ην πξψην, αιιά θαη ην πην ζχλεζεο, επίπεδν 

αλαγθψλ, ελψ ε θνξπθή ζα αληηζηνηρεί ζην ηειεπηαίν θαη ζπλάκα πην δχζθνιν, σο πξνο  

ηελ επίηεπμή ηνπ, επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ρακειφηεξν «ζθαιί» ηεο ηεξαξρίαο 

δηαθξίλνληαη νη ιεγνκελεο βηνινγηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε  ηα βαζηθά 

ζηνηρεία, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηελ επηβίσζε ελφο αηφκνπ, φπσο είλαη ε ηξνθή, ε ζηέγε, 

ην λεξφ, ε έλδπζε θ.ν.θ. Αθνινπζνχλ απηέο ηεο αζθάιεηαο θαζψο θαη ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο θαη απνδνρήο, φπνπ ε κελ πξψηε εμαζθαιίδεη έλα κε απεηιεηηθφ πεξηβάιινλ 

δηαβίσζεο, ην νπνίν εθηείλεηαη αθφκε θαη ζε ηνκείο, φπσο απηνχο ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο 

ζξεζθείαο, νη νπνίνη  απνηεινχλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ εξκελεία ηνπ 

αγλψζηνπ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε αίζζεζεο γηα αζθάιεηα (Maslow, 1943). Ζ δε 

δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή 

έληαμε,ηελ απνδνρή, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηνπο θίινπο. Σέινο, ζηηο δχν 

ηειεπηαίεο βαζκίδεο βξίζθνληαη νη αλάγθεο γηα απηνεθηίκεζε θαη απηνπξαγκάησζε 
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(Μπνπξαληάο, 2002). Δηδηθφηεξα, ε  απηνεθηίκεζε ρξίδεηαη σο ζπλψλπκν ηνπ 

απηνζεβαζκνχ, θαη  ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζπκία πνπ έρεη ην άηνκν γηα εζηθή αλαγλψξηζε, 

ηφζν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, φζν, θαη θπξίσο, απφ ηνλ ηξφπν πνπ  αληηιακβάλεηαη πιένλ 

ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ζηάδην ηεο απηνπξαγκάησζεο απνηειεί 

γηα ηνλ Maslow,  ην χςηζην ζεκείν ηεο ππξακίδαο ησλ αλαγθψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο 

ζεσξίαο ηνπ. Κνκβηθφ ζεκείν απνηειεί ν ίδηνο ν φξνο, ν νπνίνο εδψ, ιακβάλεη κηα πνιχ 

ζπγθεθξηκέλε- πεξηνξηζκέλε ρξήζε. Γειαδή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνηππψζεη 

νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ, πνπ ηνπο νδεγεί λα πξαγκαησζνχλ ζην βαζκφ πνπ 

είλαη ηθαλνί λα πξαγκαησζνχλ (Maslow, 1943).  Δπίζεο, βαζηθφ ζεκείν ηεο ζεσξίαο 

είλαη νηη, γηα λα θαηαθέξεη θαλείο λα πεξάζεη ζην επφκελν  επίπεδν ζα πξέπεη λα έρεη 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ, ρσξίο σζηφζν λα απνξξίπηεη ην 

γεγνλφο, φηη ηα δηάθνξα επίπεδα αλαγθψλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηνχληαη 

ηαπηφρξνλα (Rogers, 1999).  

 

2. Η Θεσξία ERG 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο ζεσξίαο ηεο 

«Ηεξάξρεζεο ησλ Αλαγθψλ» ηνπ A.Maslow, θη απηφ επηρεηξεί λα ην επηηχρεη 

ρξεζηκνπνηψληαο επνηθνδνκεηηθά ηελ θξηηηθή πνπ ηεο αζθήζεθε. πγθεθξηκέλα, 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ιεγφκελε «αθακςία» πνπ παξνπζίαδε ε θαηεγνξνπνίεζε ηνπ 

Maslow, θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη έλα κνληέιν ηεξάξρεζεο αλαγθψλ  ηξηψλ  

επηπέδσλ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε επειημία, πεξηθιείνληαο κηα 

πιεζψξα ελλνηνινγηθψλ ζπζρεηηζκψλ γηα θάζε επίπεδν (Μπνπξαληάο,2002). 

Δκπλεπζηήο ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη ν ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο Paul Clayton Alderfer, ν 

νπνίνο πξνηείλεη έλα δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ αλαγθψλ χπαξμεο, ησλ αλαγθψλ ζρέζεσλ, 

θαη ηέινο, ησλ αλαγθψλ αλάπηπμεο (Κάληαο, 1998). Άιισζηε απφ εθεί πξνθχπηεη θαη ην 

φλνκα ηεο ζεσξίαο, απφ ηα αξρηθά ησλ ηξηψλ αγγιηθψλ φξσλ Existence, Relatedness, 

Growth.(Chonko et.al, 1992). πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, ε πξψηε θαηεγνξία αθνξά 

βηνινγηθέο αλάγθεο θαζψο θαη αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα, ε δεχηεξε 

θαηεγνξία αθνξά ηηο ιεγφκελεο θνηλσληθέο αλάγθεο, ζθηαγξαθφληαο θαη‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο, ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» θαη ηελ απνδνρή 

ελψ ε ηειεπηαία πεξηθιείεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο αλψηεξεο 
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αλάγθεο, φπσο είλαη απηέο ηεο απηεθηίκεζεο θαη ηεο απηνπξαγκάησζεο ( Duane&Schultz, 

1982). 

χκθσλα κε ηνλ Κάληα (1998), ην δεχηεξν βαζηθφ ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο ησλ δπν 

ζεσξηψλ, έγθεηηαη ζην γεγνλφο νηη ν Alderfer ηνλίδεη ηελ δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο 

πνξείαο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ. ε αληίζεζε , δειαδή κε ηνλ Maslow, ν νπνίνο 

απνδέρεηαη κφλν ηελ επζχγξακκε πνξεία, ε νπνία μεθίλαεη πξψηα απφ ηα ρακειφηεξα θη 

εθηείλεηαη ζηα πςειφηεξα επίπεδα αλαγθψλ (Maslow, 1943), θάλεη ιφγν γηα «καηαίσζε», 

δηαηππψλνληαο έηζη, πηζαλέο θαηαζηάζεηο, φπνπ ε απνηπρία ηθαλνπνίεζεο αλαγθψλ 

αλσηέξνπ επηπέδνπ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ κεηαζηξνθή ηθαλνπνίεζεο αλαγθψλ 

θαησηέξνπ επηπέδνπ, πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα κε βηψζεη πεξαηηέξσ απνηπρίεο.  

Σέινο, ην ηξίην βαζηθφ ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο ησλ δπν ζεσξηψλ, απνηειεί ε ζέζε πνπ 

ιακβάλεη ν Alderfer αλαθνξηθά κε ην απνηέιεζκα πνπ επηθέξεη ε ηθαλνπνίεζε κηαο 

αλάγθεο. πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη νηη ε ηθαλνπνίεζε κηαο αλάγθεο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο έληαζήο ηεο, γεγνλφο πνπ θηλεηνπνηεί ηα άηνκα ζην λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ παξαπάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ζε αληίζεζε κε ην Maslow, πνπ 

πηνζεηεί ηελ άπνςε, νηη ε ηθαλνπνίεζε κηαο αλάγθεο απιά ιεηηνπξγεί σο κεηαβαηηθφ 

πιένλ ζηάδην, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ηεο επφκελεο βαζκίδαο (McCormick&Ilgen, 

1987). 

 

3. Η Θεσξία ησλ Κηλήηξσλ Δπίηεπμεο 

Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζέγγηζε ε νπνία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην έξγν ηνπ Murray  θαη ηελ 

ζεψξεζε ηνπ  πεξί ηεο «αλάγθεο γηα επίηεπμε» ( Κάληαο, 1998). χκθσλα κε απηφλ, ε 

αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα απνηειείηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη απφ ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία δε γίλνληαη ζπλεηδεηά ζην άηνκν, σζηφζν φκσο είλαη ηθαλά, ψζηε λα θαζνξίδνπλ 

ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ θάζε θνξά πηνζεηείηαη. Γηα ηελ αθξίβεηα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο 

αλάγθεο απηέο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχλ ηα άηνκα  θαη ηα θηλεηνπνηνχλ λα 

δηεθδηθήζνπλ ηελ επηηπρία, απνδίδνληαο ηελ ζηάζε ηνπο απηή ζε ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Κνκβηθφ ζεκείν δε ηεο ζεσξίαο ηνπ, απνηειεί ην 

γεγνλφο νηη νη αλάγθεο απνηεινχλ πξντφλ εθκάζεζεο, θη επνκέλσο αληκεησπίδνληαη σο 

ςπρνινγηθά θη φρη σο θπζηνινγηθά γλσξίζκαηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο (Deci&Ryan, 

2000a). 
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ηεξηδφκελνο ζηε βάζε απηή, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Atkinson, ν McClelland 

επέθηεηλε ηελ ζεσξία απηή, θάλνληαο ιφγν γηα ηα «θίλεηξα επίηεπμεο». 

Πξφθεηηαη,νπζηαζηηθά, γηα ηελ επίδξαζε πνπ επηθέξεη ε αλάγθε γηα επηηπρία πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηνλ θαζέλα, ζηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 

αλαιακβάλεη. Γηα ηελ αθξίβεηα, δηαθξίλεη ηξηψλ εηδψλ αλάγθεο πνπ ππνθηλνχλ ηα άηνκα 

λα εξγαζηνχλ, απηή ηεο επίηεπμεο, ηεο ζχλαςεο ζρέζεσλ, θαη ηέινο, ηελ αλάγθε γηα 

εμνπζία (Lawson & Shen, 1998). Χζηφζν, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξεπλψλ ηνπ,ν 

McClelland ην αθηέξσζε ζηηο αλάγθεο επίηεπμεο (Riggio, 2003), ελψ επηρείξεζε λα 

επεθηείλεη ηε ζεσξία  απηή θπξίσο, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο. Καη ζην ζεκείν απηφ 

είλαη πνπ ηνπ αζθήζεθε θξηηηθή, γηα ηνλ ιφγν ηνπ νηη έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, θαη‟ επέθηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, δε δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε 

γεληθεπκέλα θαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζα αθνξφπλ ηελ  θαηάζηαζε ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν ζην ζχλνιφ ηνπ( Κάληαο, 1998).  Χζηφζν, φκσο απνηειεί ίζσο ηε 

κνλαδηθή απφ ηηο ζεσξίεο αλαγθψλ, ε νπνία επηρεηξεί ηε ζχλδεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε ηελ εθκάζεζε αλαγθψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, θαη ην νπνίν απνζθνπεί 

ζηελ δεκηνπξγία αλαγθψλ επίηεπμεο απφ εξγαδφκελνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ρακειή αλάγθε γηα επηηπρία (Lawson & Shen, 1998). 

  

 

4. Η Θεσξία X θαη ε Θεσξία Φ 

Οπζηαζηηθά, γίλεηαη παξάζεζε δχν δηαθνξεηηθψλ- αληηθξνπφκελσλ ζεσξηψλ, νη νπνίεο 

αλαδεηθλχνπλ πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη ηεο ππνθίλεζεο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο  

επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο. πγθεθξηκέλα, ν ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο Douglas McGregor, 

κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ “The Human Side of Enterprise”, ην 1960, παξαζέηεη 

ηηο ζεσξίεο Υ θαη Φ, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζηηο  αληηιήςεηο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ, θαη ηνλίδεη νηη νη έλλνηεο απηέο αθνξνχλ ην 

ζχλνιν ησλ αηφκσλ θη φρη κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο (Παλαγησηνπνχινπ, 1997). 

Δπνκέλσο, ζηε Θεσξία Υ παξνπζηάδεηαη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, σο απφξξνηα 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζρεδφλ απνθνκκέλε απφ νπνηαδήπνηε θίλεηξα θαη ζηφρνπο, ελψ 

ζηε Θεσξία Φ πξαγκαηνπνηείηαη κηα πην αηζηφδνμε   πξνζέγγηζε, φρη ζηα πιαίζηα ηνπ 
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εμαλαγθαζκνχ θαη ηεο ηηκσξίαο, αιιά ζε απηά ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ 

(Rogers, 1999). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, νηη θακία απφ ηηο δπν απηέο ζεσξίεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ζσζηή ή ιάζνο. Απελαληίαο, απηφ πνπ ππνζηεξίδεη ν McGregor είλαη νηη ζα κπνξνχζαλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπλεξγαηηθά, κηαο θαη απηφ πνπ πξεζβεχνπλ είλαη νηη ε αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά δελ είλαη πάγηα, θαλνληζηηθή θαη ζπγθεθξηκέλε, νχηε νηη φια ηα άηνκα 

έρνπλ ηελ ίδηα σξηκφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηνλ απηνέιεγρν θαη λα αλαιάβνπλ επζχλεο. Ζ 

εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπο πεξηνξίδεηαη, θπξίσο, ζηνλ θαηαινγηζκφ ησλ επζπλψλ, ζε 

πεξίπησζε κε απνηειεζκαηηθήο απφδνζεο. Γειαδή, ε Θεσξία Υ ζέηεη ηηο επζχλεο ζηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ζε αληίζεζε κε ηε Θεσξία Φ, πνπ ηηο κεηαζέηεη ζηελ δηνίθεζε 

θαη ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο (McGregor, 1985). Σν πνηα αθξηβψο κέζνδνο ζα 

πηνζεηεζεί απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο δηνίθεζεο, θαη ζε πνηφ βαζκφ, ζα εμαξηεζεί, ζρεδφλ 

εμ‟νινθιήξνπ, απφ ηελ  ηδηνζπγθξαζία ησλ αηφκσλ θαη ηνπο  ζθνπνχο πνπ ζέηεη  ε 

επηρείξεζε.  

ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη  απαξαίηεην λα αλαθεξζεί θαη κηα πεξαηηέξσ ζεσξία, ε νπνία 

εκπλέεηαη απφ ηε Θεσξία Φ ηνπ McGregor . Πξφθεηηαη γηα ηελ ιεγφκελε Θεσξία Ε, ηελ 

νπνία εηζήγαγε ν William Ouchi, ην 1981, επηρεηξψληαο λα ζπλδπάζεη ην ακεξηθαληθφ κε 

ην ηαπσληθφ κάλαηδκελη, ιακβάλνληαο ζηνηρεία απφ ηνλ McGregor θαη ζπλδπάδνληαο ηα 

κε ηελ ηαπσληθή πξαθηηθή. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ πξνθχπηεη ε Θεσξία Ε, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ ελαπφζεζε εκπηζηνζχλεο θαη ειεπζεξίαο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, έρνληαο ηελ πεπνίζεζε νηη απηνί έρνπλ πνιχ δπλαηή πίζηε θη ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη θαη‟ επέθηαζε, ηελ επηρείξεζε (www.abraham-maslow.com, 

www.12manage.com). 

 

5. Η Θεσξία ησλ Γπν Παξαγόλησλ 

Ζ ζεσξία απηή δηαηππψζεθε απφ ηνλ ςπρνιφγν Frederick Herzberg, ην 1959, κε ζθνπφ 

λα  απνηππψζεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ επεξξεάδνπλ θαη ππνθηλνχλ ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δνπιεηάο (Rogers, 1999) . Ζ έξεπλά ηνπ ζηεξίρηεθε 

ζηελ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ είρε κε δηαθφζηνπο ππαιιήινπο ζε 

έληεθα βηνκεραλίεο, ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ εξγαζία, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ησλ «θξίζηκσλ ζπκβάλησλ» (Μπνπξαληάο,2002). 

http://www.abraham-maslow.com/
http://www.12manage.com/
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Οπζηαζηηθά, ηνπο δήηεζε λα αλαθαιέζνπλ εθείλα ηα πεξηζηαηηθα πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζε 

αχμεζε, ή αληίζηνηρα, ζε κείσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο (Herzberg 

et.al., 1959).Καηέιεμε ζε δπν θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ βξίζθνληαλ ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε απηή ή κε, ηνπο «παξάγνληεο ππνθίλεζεο» θαη ηνπο «παξάγνληεο 

πγηεηλήο» (Herzberg et.al., 1959, Κάληαο, 1998).  

 πγθεθξηκέλα,  ζηελ θαηεγνξία ησλ παξαγφλησλ ππνθίλεζεο εληάζζνληαη φια εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην αληηθείκελν εξγαζίαο εηδηθφηεξα, θαη ηελ 

ίδηα ηελ εξγαζία, γεληθφηεξα. Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία, πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ 

πξνζσπηθή αίζζεζε γηα επηηπρία θαη ηελ ππεπζπλφηεηα, γεγνλφο πνπ ηα θέξλεη ζε 

ζπζρέηηζε ηφζν κε ηηο αλάγθεο απηνπξαγκάησζεο ηνπ Maslow, φζν θαη κε ηηο αλάγθεο 

αλάπηπμεο ηνπ  Alderfer (Duane & Schultz, 1982). Αμίδεη λα ζεκεησζεί, νηη ε κε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ χπαξμε δπζαξέζθεηαο, κηαο 

θαη νη δπν παξάγνληεο απηνί δελ βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κεηαμχ ηνπο, αιιά ιεηηνπξγνχλ 

πεξηζζφηεξν αλεμάξηεηα ( Levy, 2003). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνπο παξάγνληεο πγηεηλήο, 

δειαδή φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δπζαξέζθεηα πνπ 

απνθνκίδεη θάπνηνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ (Herzberg et.al., 1959). Γηα ηελ αθξίβεηα, νη 

παξάγνληεο απηνί ζα κπνξνχζαλ λα αληηπαξαηεζνχλ κε ηα ρακειφηεξα ζηξψκαηα 

αλαγθψλ απφ ηελ ππξακίδα ηνπ Maslow, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία είλαη πξνιακβάλεη 

νπνηνδήπνηε θιίκα δπζαξέζθεηαο κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Κάληαο, 1998). Απφ ηα 

παξαπάλσ, εχινγα πξνθχπηεη νηη ε κελ ηθαλνπνίεζε παξαπέκπεη ζε άκεζνπο, πξνο ην 

άηνκν, παξάγνληεο, ελψ ε δε δπζαξέζθεηα ζε έκκεζνπο, ή θαιχηεξα εμσηεξηθνχο, πξνο 

απηφ. Κη απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, ζηελ νπζία, νη παξάγνληεο πγηεηλήο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην 

πσο θάλεη θαλείο ηελ εξγαζία, ελψ νη παξάγνληεο πγηεηλήο ζρεηίδνληαη κε ην πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο (Herzberg et.al., 1959). 

 

6. Η Θεσξία ηεο Πξνζδνθίαο 

Ζ ζεσξία απηή δηαηππψζεθε απφ ηνλ  Victor Vroom ην 1964, θαη ζηε ζπλέρεηα 

αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Porter θαη Lawler ην 1968( Preker et.al., 2007). πγθαηαιέγεηαη 

ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ ινγηθψλ ζεσξίσλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ παξαδνρή, 

νηη ηα άηνκα είλαη νξζνινγηθά θαη ιεηηνπξγνχλ σο ηέηνηα (Riggio, 2003, Levy, 2003). Ζ 
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ζεσξία απηή ζέηεη σο θεληξηθφ άμνλα ηελ πξνζδνθία, θαη πσο κέζα απφ απηήλ 

δηακνξθψλνπλ ηα άηνκα ηφζν ηα θίλεηξά ηνπο, φζν θαη ηηο κεηέπεηηα πξάμεηο ηνπο 

( Preker et.al., 2007). 

Οπζηαζηηθά, αθνξά κηα δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ νπνία ην άηνκν επηιέγεη λα 

δξάζεη αλάινγα κε ηα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζεη (Κάληαο, 1998). ην επίθεληξν ηεο 

ζεσξίαο ηνπ ζέηεη ηξεηο παξάγνληεο, ν ζπζρεηηζκφο ησλ νπνίσλ, πηζηεχεη, νηη παξέρεη ηε  

δπλαηφηεηα ζηα άηνκα, λα εθηηκήζνπλ ηελ «ηδαληθφηεξε» πξνο απηά ζηάζε- αληίδξαζε. 

Δπνκέλσο, γίλεηαη ιφγνο γηα «ζζέλνο» (valence), δειαδή ηνλ βαζκφ πξνηίκεζεο πνπ 

δείρλεη ην άηνκν γηα θάπνηα επηινγή, αθνινχζσο, αλαθέξεηαη ε «ιεηηνπξγηθόηεηα» 

(instrumentality), ή αιιηψο, ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζην άηνκν γηα επίηεπμε 

πεξαηηέξσ απνηειεζκάησλ, κε ηελ «ρξήζε» ελφο θαη κφλν, θαη ηέινο, γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ «πξνζδνθία» (expectation), φπνπ απνηειεί ηελ πεπνίζεζε νηη κηα ελέξγεηα ζα 

επηθέξεη έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα (Κάληαο, 1998, Πιαηζίδνπ & Γσλίδα, 2005). 

 Αλαιπηηθφηεξα, ην ζζέλνο είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη ηελ αμία πνπ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

απνηέιεζκα γηα ην άηνκν, θαη θαηά ζπλέπεηα νξίδεη ηνλ βαζκφ πνπ απηφ ζα θξηζεί σο 

επηζπκεηφ (Vroom, 1964). Δπνκέλσο, φηαλ ην άηνκν αλαγλσξίδεη ηη έρεη αλάγθε, θη απηφ 

ηαπηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ αλάγθε, ηφηε απηνκάησο θαζνξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ θαη ην θηλεηνπνηεί πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο (Northcraft & Neal, 1990). Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε ιεηηνπξγηθφηεηα είλαη απηή πνπ ζθηαγξαθεί ηηο ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο 

ησλ αηφκσλ γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε πηνζέηεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο (Spector, 2000). Οπζηαζηηθά, απνηειεί ην κέζν ζχλδεζεο 

ελφο απνηειέζκαηνο, κε έλα ή θαη πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ 

λα ραξαθηεξηζηνχλ σο «δεπηεξνγελή», κηαο θαη πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ 

πηνζεηήζεθε, κε έκκεζε, φκσο επελέξγεηα (Vroom, 1964). Σέινο, ε πξνζδνθία 

αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλφηεηα πνπ δίλεη ην άηνκν λα επηηχρεη θάπνην απνηέιεζκα 

αθνινπζψληαο κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά  (Preker et.al., 2007). Ο βαζκφο κέηξεζεο 

ηεο πξνζδνθίαο εθηείλεηαη ζε  κηα θιίκαθα  πνπ παίξλεη ηηο ηηκέο απν 0, δειαδή ν άηνκν 

θξίλεη νηη δε κπνξεί λα θέξεη εηο πέξαο ηελ εξγαζία,  έσο θαη +1, φπνπ ζεσξεί νηη είλαη 

ηθαλφ λα ηελ δηεθπαηξεψζεη ( Levy, 2003).  

  Ο ζπζρεηηζκφο ησλ ηξηψλ απηψλ ζηνηρείσλ νδεγεί ζε κηα ζπλάξηεζε 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ ραξαθηήξα, βάζεη ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ε δχλακε ηνπ θηλήηξνπ 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηα άηνκα θαη ηηο δξάζεηο ηνπο (Πιαηζίδνπ & Γσλίδα, 2005. Απηφ κε ηε 
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ζεηξά ηνπ ζπλεπάγεηαη, νηη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο 

είλαη κεδεληθφο, ηφηε θαη ηα θίλεηξα, ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο, 

κεδελίδνληαη (Furnham, 1997). 
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ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

 

 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 
Γηα ηνπο Τπεύζπλνπο ρεδηαζκνύ ηεο OTE Academy 

 

 

 

1
νο

 Άμνλαο :Αλάιπζε Αλαγθώλ  

 
       1.1 Πνηά είλαη ε δηαδηθαζία  ηεο δηεξεχλεζεο αλαγθψλ ελφο νξγαληζκνχ/επηρείξεζεο                

θαη ζε πνηά επίπεδα δηεμάγεηαη απηή? 

 

1.2 Πνηέο κεζφδνπο ρξεζηκνπνηέηηε πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεηε ηελ χπαξμε 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ? 

1.3  Πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα  απαηηείηαη/ δηαηίζεηαη  γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο        

αλαγθψλ? Δίλαη επαξθέο? 

 

1.4 Πνηά εξγαιεία ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ? Ζ ρξήζε απηψλ έρεη 

λα θάλεη κε ηελ  εθάζηνηε πεξίπησζε ή είλαη ζηαζεξά θαη ζπγθεθξηκέλα? 

 

1.5 Πνηά είλαη ηα πηζαλά εκπφδηα πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο αλαγθψλ θαη πψο απηά κπνξνχλ λα παξαθακθζνχλ? 
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2
νο

 Άμνλαο :Αμηνιόγεζε 

 

2.1 Ζ δηαδηθάζηα ηεο αμηνιφγεζεο ζε πνηά θάζε ζρεδηάδεηαη ? 

 

2.2 Πνηνί εκπιέθνληαη ζπλήζσο ζηελ αμηνιφγεζε ? 

 

2.3  Τπάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν αμηνιφγεζεο ην νπνίν ζεσξείηαη πην 

αμηφπηζην έλαληη ησλ άιισλ? Πνηνί παξάγνληεο επεξξεάδνπλ ηελ πξνζέγγηζε πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί? 

 

2.4 Πνηέο ηερληθέο  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ? Τπάξρνπλ 

θάπνηεο πνπ ζεσξείηαη νηη νδεγνχλ ζε πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα? 

 

2.5 Πνηά είλαη ε ζχλεζεο δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο?  

 

2.6 Πφζν  ρξήζηκα κπνξνχλ λα θαλνχλ ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλάιπζε αλαγθψλ  ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία? 

 

2.7 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αμηνιφγεζεο? Τπάξρνπλ δείθηεο πνπ ηηο θαζνξίδνπλ, θαη πνηνί είλαη απηνί ? 

 

2.8 Σν θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο  εκπεξηέρεηαη ήδε ζην πξφγξακκα ή 

είλαη πξναηξεηηθφ? 

 

2.9 Πνηνί ιφγνη, σο επί ησ πιείζηνλ, κεζνιαβνχλ ψζηε λα κε γίλεη δεθηή ε ηειηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο? 

 

2.10 Πσο δηαπηζηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εάλ δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε? Έρεη ιάβεη θάπνηα κέηξα ν θνξέαο 

γη‟απηφ ? 

 

2.11 Γηεμάγεηαη  εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ζηνλ θνξέα ζαο? 
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                                    Ηφπιηνο 2009  
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ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ   

ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο αληηθείκελν ηεο 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ηεο θνηηήηξηαο Πνιπμέλε Μαθξή. Δίλαη αλψλπκν, 

ζπλεπψο κπνξείηε αλεπεξέαζηα λα απαληήζεηε κε βάζε ηελ πξνζσπηθή ζαο 

άπνςε. Ζ δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζα γίλεη κε απφιπηε 

ερεκχζεηα θαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο. αο παξαθαιψ 

λα απαληήζεηε κε πξνζνρή θαη εηιηθξίλεηα ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.  

                                         αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο  

 

  

  

                                            Οθηψβξεο,  2009 
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1. Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 

     1.1 Φύιν :  Άλδξαο                                        Γπλαίθα   

 

     1.2 Ηιηθία : 18-25             26-35             36-50                 άλσ ησλ 51  

 

     1.3 Δθπαηδεπηηθό Δπίπεδν :  

            Απφθνηηνο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο .............................. 

            Απφθνηηνο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.............................  

            Απφθνηηνο  Η.Δ.Κ.................................................................... 

            Απφθνηηνο ΑΔΗ / ΣΔΗ..............................................................  

            Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ............................................ 

            Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ.......................................................... 

 

1.4 Δίλαη ε πξώηε θνξά πνπ παξαθνινπζείηε πξόγξακκα πλερηδόκελεο  

Δθπαίδεπζεο ; 

    

  Ναη                                                    ρη 

1.5  Παξαθνινπζείηε ην πξόγξακκα σο : 

Ηδηψηεο....................................................................................  

Δξγαδφκελνο  ηνπ Οκίινπ ή Θπγαηξηθήο .............................. 

Δξγαδφκελνο ζε άιιε επηρείξεζε........................................... 

           Με άιιε ηδηφηεηα …………………………………………..... 

            Πνηα είλαη απηή;……………………………………………….  

1.6 Πνηόο είλαη ν πξσηαξρηθόο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ιάβαηε κέξνο  ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ; 

              Ηθαλνπνίεζε επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ................................... 

              Απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ.......................................... 

              Σν επέβαιιε ε εηαηξία................................................................ 

              Ηθαλνπνίεζε γεληθφηεξσλ ελδηαθεξφλησλ................................ 

               Άιιν.......................................................................................... 
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2.Δξσηήζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε  ησλ 

πξνγξακκάησλ πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο.  

Παξαθαιώ, θπθιώζηε ηνλ αξηζκό πνπ πηζηεύεηε όηη ζαο εθθξάδεη θαιύηεξα, 

ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ θιίκαθα. 

( 1=θαζόινπ,  2= ειάρηζηα,  3=κέηξηα,  4=αξθεηά,   5=απόιπηα ) 

 ΔΡΧΣΗΔΙ  ΑΠΑΝΣΗΔΙ 

2.1 ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη 

επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ; 

    

 1         2           3           4            5  

2.2 Ήηαλ επαξθείο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζαο δφζεθαλ πξηλ ην πξφγξακκα ; 
 

 1         2           3           4            5 

2.3 Ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή ε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ ; 

 

 1         2           3           4            5 

2.4  Κξίλεηε ηθαλνπνηεηηθή ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηκέξνπο ζεκαηνινγίαο ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ; 

 

 1         2           3           4            5 

2.5 Ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή ε έθηαζε πνπ 

δφζεθε ζε θάζε ζέκα ; 
 

 1         2           3           4            5 

 

2.6 ε ζρέζε κε ην επίπεδν θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ζαο, πφζν δχζθνιεο θξίλεηε 

φηη ήηαλ νη επηκέξνπο ελφηεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ; 

 

 1         2           3           4            5 

 

2.7 Πηζηεχεηε φηη ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφ ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζαο  δφζεθε 

ζπλνιηθά ; 

 

 1         2           3           4            5 

 

2.8 Πηζηεχεηε φηη ήηαλ επαξθέο ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζαο δφζεθε ; 
 

 1         2           3           4            5 

 

2.9 Πηζηεχεηε φηη ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο νη 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ; 

 

 1         2           3           4            5 

 

2.11 ε πνην βαζκφ ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαο βνήζεζαλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κάζεζεο; 

 

 

 1         2           3           4            5 

 

2.12 Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

ζπλνιηθή παξνπζία ησλ εηζεγεηψλ ; 

 

 

 1         2           3           4            5 
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2.13 ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη  εηζεγεηέο 

ήηαλ θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη θαη 

θαηαξηηζκέλνη ; 

 

 

 1         2           3           4            5 

 

2.14 ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη εηζεγεηέο 

ελζάξξπλαλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ; 

 

 

1         2           3           4            5 

 

2.15 ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη εηζεγεηέο 

παξνπζίαδαλ ην πιηθφ κε απιφ θαη 

θαηαλνεηφ ηξφπν ; 

  

1         2           3           4            5 

 

2.16 ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη εηζεγεηέο 

αμηνπνηνχζαλ θαηάιιεια ην ρξφλν 

δηδαζθαιίαο ; 

 

1         2           3           4            5 

 

2.17 ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη εηζεγεηέο 

ήηαλ πξφζπκνη θαη ζπλεξγάζηκνη ; 
 

1         2           3           4            5 

 

2.18 ε πνην βαζκφ είζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ην ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ; 
 

1         2           3           4            5 

 

2.19 ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη θπζηθέο 

ζπλζήθεο ηνπ ρψξνπ δηεμαγσγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ( πρ θσηηζκφο, 

θιηκαηηζκφο θιπ ) ήηαλ θαηάιιειεο ; 

 

1         2           3           4            5 

 

2.20 Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ; 
 

1         2           3           4            5 

 

2.21 ε πνην βαζκφ ην παξφλ πξφγξακκα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ησξηλή εξγαζία ζαο;  
 

1         2           3           4            5 

2.22 Πφζν ρξήζηκν πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα 

ζαο θαλεί ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

ζε κηα κειινληηθή εξγαζία ; 

 

1         2           3           4            5 

 

2.23 ε πνην βαζκφ αληαπνθξίλεηαη ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζηηο 

πξνζδνθίεο ζαο ; 

 

1         2           3           4            5 

 

2.24 ε πνην βαζκφ είζαζηε ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ην πξφγξακκα ζην ζχλνιφ ηνπ ; 
 

1         2           3           4            5 

 

                                  

 αο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ ζπκβνιή ζαο ζηελ έξεπλα! 
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DEPARTMENT OF EDUCATIONAL AND SOCIAL 

POLICY PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDY 

IN CONTINUING EDUCATION 

 

 
 

 

 

 

                             QUESTIONNAIRE 
 

 

 

The present questionnaire will be used as object of postgraduate work of 

student Polyxeni Makri. It is anonymous, consequently you can unswayed 

answer with base your personal opinion. The management of elements that 

will be collected will become with absolute secrecy and exclusively for the 

aims of work. You are requested to answer with attention in the following 

questions.  

 

                                            Thank you very much for your collaboration! 

 

 

 

 

 

                                                        October, 2009 
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1. Demographic Elements  

 

1.1 Sex:    Male                                           Female     

 

1.2 Age:   18-25                  26-35                 36-50                      51 + 

 

1.3 Educational Level:  

Graduate of First degree Education.............................. ………..            

Graduate of Secondary Education...............................................           

Alumnus I. EC.................................................................... ……           

Graduate HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS/POLYTECHNIC 

COLLEGES...............................................................................             

Holder of Postgraduate Title......................................................             

 Holder Doctoral.........................................................................              

 

 

1.4 Is it the first time where you watch program of Continuing Education?  

 
         Yes                                                    No     

 

1.5 You watch the program as: 

 Private individual...........................................................................       

Worker of Group or Affiliated........................................................              

Worker in other enterprise.............................................................. 

With other attribute.........................................................................  

Please specify.................................................................................  

 

1.6 Who is the fundamental reason for which you took part in the particular 

program? 

 Satisfaction of professional needs................................................  

Acquisition of specialised knowledge...........................................  

Imposed by the company............................................................... 

 Satisfaction of more general interests...........................................  

Other............................................................................................. 
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2. Questions for the planning, the organisation and the concretisation of 

programs of Continuing Education and Training. Please, cycle the 

number that you believe that it better expresses to you, according to the 

following scale.  

(1=not at all, 2= very very little, 3=fair, 4= enough,  5=absolutely) 

             QUESTIONS                  ANSWERS 

2.1 In which degree you believe that were 

achieved the objectives of program? 
    

 1         2           3           4            5  

2.2 Were sufficient the relative information 

that was given to you before the 

program? 

 

 1         2           3           4            5 

2.3 Was the duration of program satisfactory 

concerning the achievement of its 

objectives? 

 

 1         2           3           4            5 

2.4  Judge satisfactory the growth of 

individual issues concerning the 

objectives of program: 

 

 1         2           3           4            5 

2.5 Was the extent that was given in each 

subject satisfactory? 
 

 1         2           3           4            5 

 

2.6 Concerning the level and your faculties, 

how difficult were the individual units of 

program? 

 

 1         2           3           4            5 

 

2.7 Do you believe that the educational 

material that was given to you was 

satisfactory in its whole? 

 

 1         2           3           4            5 

 

2.8 Was the educational material that was 

given to you sufficient? 
 

 1         2           3           4            5 

 

2.9 How satisfactory were the methods of 

teaching that were used? 
 

 1         2           3           4            5 

 

2.10 How satisfactory did you find the 

technological equipment that was used at 

the duration of program? 

 

 1         2           3           4            5 

 

2.11 In what degree did the means, that they 

were used, help in the comprehension of 

object of learning? 

 

 1         2           3           4            5 
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2.12 Are you satisfied from the total presence 

of the instructors? 
 

 1         2           3           4            5 

 

2.13 In what degree you consider that the 

instructors were suitably prepared and 

worked out? 

 

 1         2           3           4            5 

 

2.14 In what degree you consider that the 

instructors did encourage the creative 

thinking? 

 

 

1         2           3           4            5 

 

2.15 In what degree you consider that the 

instructors did present the material with 

simple and comprehensible way? 

  

1         2           3           4            5 

 

2.16 In what degree you consider that the 

instructors managed suitably the time for 

teaching? 

 

1         2           3           4            5 

 

2.17 In what degree you consider that the 

instructors were willing and 

collaborative? 

 

1         2           3           4            5 

 

2.18 Are you satisfied from the place that the 

program was conducted? 
 

1         2           3           4            5 

 

2.19 In what degree you consider that the 

natural conditions of the class/ room 

(lighting, air conditioning etc) were 

suitable? 

 

1         2           3           4            5 

 

2.20 Are you satisfied from the way that the 

program was organized? 
 

1         2           3           4            5 

 

2.21 In what degree the present program is 

related with your actual work? 
 

1         2           3           4            5 

2.22 How useful you believe that it can appear 

to you the particular program in a future 

work? 

 

1         2           3           4            5 

 

2.23 In what degree does correspond the 

particular program in your expectations? 
 

1         2           3           4            5 

 

2.24 In what degree you are satisfied from this 

program in its entirety? 
 

1         2           3           4            5 

 

 

Thank you for your contribution in research! 
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