
 

 

                                                                      

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 

«ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ» 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ  

 

χεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ: εκπαίδευςη εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη 

διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων.  

 

ΤΝΟΔΙΝΟΤ  ΔΗΜΗΣΡΑ  ΕΙΡΗΝΗ 

 

                                                            

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΕΤΘΤΜΙΟ ΒΑΛΚΑΝΟ 

ΔΑΓΔΙΛΕΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 

 



 

 

Δπραξηζηίεο 

      Η ελ ιφγσ κεηαπηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν: «Σρεδηαζκφο, πινπνίεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο : εθπαίδεπζε  εθπαηδεπηψλ αεξνπινΐαο 

ζηε δηδαζθαιία ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ » ζπλεγξάθε ζην πιαίζην ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε θαηεχζπλζε ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε 

ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. 

   Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Κχξην Σίζθν Παλαγηψηε, δηεπζπληή 

αεξνπιντθήο εθπαίδεπζεο ηεο Aegean Airlines,  ν νπνίνο  αλαδείρζεθε θαζνδεγεηήο  

ηεο παξνχζαο πξνζπάζεηαο. Άλεπ ηεο πνιχηηκεο ζπλεηζθνξάο ηνπ δελ ζα θαζίζηαην 

δπλαηή ε ζχλδεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κε ηελ 

αεξνπιντθή εθπαίδεπζε. Θα ήζεια επίζεο λα εμάξσ ην ήζνο, ηνλ επαγγεικαηηζκφ 

αιιά θαη ην λεσηεξηθφ ηνπ πλεχκα, θαζψο ε ζπλεξγαζία ηνπ ππήξμε ππνδεηγκαηηθή. 

   Θεξκέο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζηνλ Κχξην Γάγγαξε Παλαγηψηε, 

επηθεθαιήο εθπαίδεπζεο ηεο Αεξνιέζρεο Θεζζαινλίθεο, γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηε 

ζηήξημε πνπ πξνζέθεξε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ 

Αεξνιέζρε Θεζζαινλίθεο.  

   Δπίζεο  ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο εθπαηδεπηέο ηηο Aegean Airlines θαη 

ηεο Αεξνιέζρεο Θεζζαινλίθεο, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα  θαηαζέηνληαο ηηο πνιχηηκεο εκπεηξίεο ηνπο θαη εκπινπηίδνληαο ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε. 



 

 

  Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ππήξμε ε ζπκβνιή ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θηιηθνχ κνπ 

πεξηβάιινληνο, ην νπνίν επέδξαζε κε ηξφπν  θαηαιπηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ 

ιφγσ  κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.   

 Κιείλνληαο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ Κχξην Βαιθάλν 

Δπζχκην, επίθνπξν θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο, φρη κφλν γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία θαη ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ κνπ 

αθηέξσζε αιιά θπξίσο γηα ηελ εζηθή ππνζηήξημε θαη ηελ απέξαληε εκπηζηνζχλε 

πξνο ην πξφζσπφ ελζαξθψλνληαο ην ξφιν ηνπ εκπλεπζηή ζηελ πξνζπάζεηά κνπ . 

Τέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Κχξην Γαγδηιέιε Βαζίιεην, αλαπιεξσηή 

θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ σο δεχηεξνπ εμεηαζηή θαζεγεηή.  

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

Πεξίιεςε 

Η παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία ζθνπφ ζέηεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ αεξνπινΐαο κε 

πεξηερφκελν ηε δηδαζθαιία ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ. Τν εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα αλαθέξεηαη ζε θάζε κία απφ ηηο κε ηερληθέο δεμηφηεηεο (κε ηερληθή 

δεμηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο ιήςεο απφθαζεο, ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο , 

ηεο εγεζίαο)  παξαζέηνληαο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηφζν ηνπ ζεσξεηηθνχ φζν θαη ηνπ 

πξαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο . Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα δεκηνπξγήζεθε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν κε ηε ζπλδξνκή 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζπλέβαιε ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δληφο 

ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παξνπζηάδεηαη ππφ ηε 

κνξθή κηθξνδηδαζθαιηψλ, φπνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο φιεο νη ππνελφηεηεο, νη 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαζψο θαη ε ρξνληθή θαηαλνκή . Καηφπηλ ηνπ ζρεδηαζκνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αθνινχζεζε ε θάζε ηεο πινπνίεζήο ηνπ, ε νπνία 

έιαβε ρψξα ζηηο εγθαηαζηάζεηο εθπαίδεπζεο ηεο  Aegean Αirlines θαη ηεο 

Αεξνιέζρεο Θεζζαινλίθεο. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλήξρεην ζε 

πέληε ψξεο θαη ζπκκεηείραλ νη εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη πξφθεηηαη λα δηδάμνπλ ηηο κε 

ηερληθέο δεμηφηεηεο. Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αμηνινγήζεθε πνζνηηθά κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη αθνινχζεζε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, απφ ηα νπνία 

πξνέθπςε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε.      

Λέμεηο-θιεηδηά: αεξνπιντθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ 

αεξνπινΐαο, , εθπαίδεπζε κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ, ζπλεξγαζία, επίγλσζε ηεο 

θαηάζηαζεο, ιήςε απφθαζεο, εγεζία   



 

 

 

Abstract 

This thesis sets for designing, implementing and evaluating a training program for 

aviation instructors with content the teaching of non-technical skills. The training 

program refers to each of the non-technical skills (non-technical skills of cooperation, 

decision making, situational awareness, leadership) indicating ways of teaching both 

its theoretical and practical content. To achieve maximum efficiency, educational 

materials were created which - with the use of technological tools - help motivate the 

students. Within the thesis, the curriculum is presented in the form of microteaching, 

detailing all the subdivisions, educational techniques and their timing. After the 

process of designing an educational program, the phase of its implementation 

followed, which took place in the educational facilities of the Aegean Airlines in 

Athens and Aero Club in Thessaloniki. The total duration of the program amounted to 

five hours and was attended by trainers, who will teach non-technical skills. The 

educational process was evaluated quantitatively by using questionnaires and 

followed the processing which  

showed  positive feedback. 

 

Key words: Aviation training program, training of aviation trainers, teaching of non 

technical skills, cooperation, situation awareness, decision making, leadership   

 

 

 



 

 

Δηζαγσγή 

        Σχκθσλα κε ηνπο Rothwell, Butler, Hunt, Li, Moldando θαη  Peters (2006) 

παγθνζκηνπνίεζε ζεκαίλεη ε νινέλα απμαλφκελε ελνπνίεζε ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο, ηελ νπνία έρεη θαηαζηήζεη δπλαηή ε έιεπζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ 

ηειεθσληθψλ θιήζεσλ ρακειήο ρξέσζεο θαζψο επίζεο θαη ε αθκή ηεο δηεζλνχο 

αεξνπινΐαο. Σην πιαίζην ινηπφλ ηεο αικαηψδνπο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ηεο 

αεξνπινΐαο δεκηνπξγνχληαη δηαξθψο λέεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ νινέλα 

κεηαβαιιφκελνπ ζχγρξνλνπ πεξηβάιινληνο.  

    Δξέζηζκα γηα ηε ζπγγξαθή ηεο ελ ιφγσ κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ππήξμε αθελφο 

κελ ε παξαδνρή ησλ απμεκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ ηνκέα ηεο αεξνπινΐαο, 

αθεηέξνπ δε ε αλάγλσζε ελφο άξζξνπ, ην νπνίν ππνδείθλπε ηνλ ηνκέα ηεο 

αεξνπιντθήο εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Σχκθσλα ινηπφλ 

κε ην άξζξν ησλ  Flin,0‟Connor,Crichton (2008) θαζψο ε βηνκεραλία ηεο αεξνπινΐαο 

θαηελφεζε φηη ε δηαηήξεζε πςειψλ επίπεδσλ αζθάιεηαο απαηηεί θάηη πεξηζζφηεξν 

απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηθψλ δεμηνηήησλ ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ, 

ζηξάθεθε πξνο ηελ δηεξεχλεζε ησλ κε-ηερληθψλ δεμηνηήησλ. Καηφπηλ ελδειερψλ 

εξεπλψλ απφ ηε Νasa θαη ην παλεπηζηήκην ηνπ Τέμαο, νη αεξνπιντθνί νξγαληζκνί 

αλέπηπμαλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πξνσζψληαο ηελ ζεσξεηηθή θαη 

πξαθηηθή αλάπηπμε ησλ κε-ηερληθψλ δεμηνηήησλ. Τα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

νλνκάζηεθαλ δηνίθεζε πφξσλ πιεξψκαηνο (crew resource management) θαζψο 

αθνξνχλ φια ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο. 

   Σην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ πξφθεηηαη λα θηλεζεί ε ελ 

ιφγσ κεηαπηπρηαθή εξγαζία, ε νπνία  απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηέο αεξνπινΐαο θαη 



 

 

ζηνρεχεη ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ πινπνίεζε θαη ζηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο 

δηδαζθαιίαο ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ. 

    Η δνκή ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ζεσξεηηθφ θαη εξεπλεηηθφ 

κέξνο. Σην πξψην θεθάιαην ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο, παξαηίζεηαη ε ελλνηνινγηθή 

επηζθφπεζε ηνπ φξνπ κε ηερληθήο δεμηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη ησλ κε ηερληθψλ 

δεμηνηήησλ ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο, ηεο ιήςεο απφθαζεο 

θαη ηεο εγεζίαο. Δλ ζπλερεία πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ηα κέξε απφ ηα νπνία  

απνηειείηαη κία δηδαθηηθή ελφηεηα. Σην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο 

παξαηίζεληαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε πεξηγξαθή 

ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ θαη ε πινπνίεζή ηνπ. Έπεηηα αθνινπζεί ην εξεπλεηηθφ 

κέξνο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην ηξίην θεθάιαην, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε πνζνηηθή 

αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο αμηνιφγεζεο. Τέινο, έπνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, 

ε βηβιηνγξαθία θαη ην παξάξηεκα, φπνπ παξαηίζεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Οη ζηόρνη ηεο παξνύζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο 

        Η εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηψλ αεξνπινΐαο, απνηειεί αλακθηζβήηεηα έλα πεδίν, 

ην νπνίν ππφθεηηαη δηαξθψο ζε αλαζεσξήζεηο δηφηη δηαξθψο πξνθχπηνπλ λέα 

δεδνκέλα θαη δηαξθψο κεηαβάιινληαη ηα δηεζλή αεξνπιντθά πξφηππα πνηφηεηνο. Σε 

φιε απηή ηε δηαδηθαζία αιιαγήο επηβάιιεηαη λα πξνζαξκφδεηαη θαη ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ζηνρεχνληαο ζηελ  απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα.  

     Έπεηηα απφ εληαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο ππεχζπλνπο εθπαίδεπζεο αεξνπιντθψλ 

νξγαληζκψλ ηεο Διιάδνο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη έπεηηα απφ δηεμνδηθή κειέηε 

άξζξσλ θαη ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο εμήρζεζαλ ζεκαληηθά πνξίζκαηα φζνλ αθνξά 

ηελ επηινγή ηνπ ηνκέα, ν νπνίνο ρξήδεη πεξαηηέξσ επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο. 

Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη έρεη αλαγλσξηζηεί ε απνθαζηζηηθή ζεκαζία ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα  ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, ε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία 

ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ  βξίζθεηαη πιένλ ζην πξνζθήλην.  Όζνλ αθνξά ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο αλαθνξέο, φζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία δελ ππάξρνπλ αλαθνξέο επί ηνπ ζέκαηνο.  

    Η παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή πξσηαξρηθφ ζθνπφ ζέηεη ηελ θάιπςε ηνπ θελνχ 

ζηε δηεζλή θαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία επί ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ 

αεξνπινΐαο φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ. Δπηκέξνπο 

ζηφρν απνηειεί ε εθπφλεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν απεπζχλεηαη 

πξνο ηνπο εθπαηδεπηέο αεξνπινΐαο επηκνξθψλνληάο ηνπο :    

 (α) ζηελ εθπαίδεπζε  ελειίθσλ  

 (β) ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ    



 

 

(γ)ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ 

   Καηφπηλ ηεο δηαηχπσζεο ησλ ζηφρσλ αθνινπζεί ε εηζαγσγή ηεο παξνχζαο 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. 
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Κεθάιαην πξώην 

 

1. Η ελλνηνινγηθή επηζθόπεζε ηνπ όξνπ κε ηερληθή δεμηόηεηα  

   Ο φξνο κε ηερληθή δεμηφηεηα απνηειεί κία εμαηξεηηθά ζχλζεηε έλλνηα. Πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζαθεληζηεί είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν λα παξαηεζεί ν νξηζκφο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεμηφηεηαο θαη ελ ζπλερεία βάζεη απηψλ λα εμεηαζηεί ην 

πεξηερφκελνπ ηνπ φξνπ θαζψο επίζεο θαη ν ζπζρεηηζκφο ηνπ κε ηελ αεξνπινΐα.  

  

1.1. Ο νξηζκόο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεμηνηήησλ 

       Σχκθσλα κε ηνλ Cratty (1964) ν φξνο δεμηφηεηα δειψλεη φηη έρεη ιάβεη ρψξα ε 

κάζεζε θαη έρεη πξνθχςεη κία εμνκάιπλζε ή ελζσκάησζε ζπκπεξηθνξψλ. Υπάξρνπλ 

ελληά εξκελεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε φιεο ηηο δεμηφηεηεο 

(Cornford,1999). 

  Τν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δεμηνηήησλ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ε δεμηφηεηα 

δελ απνηειεί ελδνγελή ηθαλφηεηα ή  αθνχζηα πξάμε, αιιά αληηθείκελν κάζεζεο. Τν 

δεχηεξν  βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε δεμηφηεηα πεξηθιείεη  θίλεηξν, επηδίσμε θαη 

ζθνπφ. Τν θίλεηξν, ε επηδίσμε θαη ν ζθνπφο είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ αξρηθή 

πξφζθηεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη γηα ηε δηαδνρηθή πξαθηηθή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη 

ρψξα κε ηξφπν  απνδνηηθφ. 
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  Τν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ έγθεηηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο δηαγξακκαηηθψλ 

παξαζηάζεσλ. Η επίδνζε ησλ δεμηνηήησλ βαζίδεηαη ζε κία αθνινπζία ζπγγελψλ 

θάζεσλ. Σπλεπψο πξν ηεο εθαξκνγήο ηεο δεμηφηεηαο επηβάιιεηαη λα ππάξρεη  κία 

δηαγξακκαηηθή παξάζηαζε, ε νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλεη ζηνηρεία θαη δηαδηθαζίεο. 

Δίλαη απαξαίηεηε ε ζσζηή ηεξάξρεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ε 

χπαξμε κίαο ζαθνχο ρξνληθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο. 

  Ψο ηέηαξην ραξαθηεξηζηηθφ αλαθέξεηαη ε παξαδνρή φηη νη δεμηφηεηεο θαζνξίδνληαη 

απφ ην πεξηβάιινλ. Η εθαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ απαηηεί εμεηδηθεπκέλα εξεζίζκαηα , 

ηα νπνία ζπλδένληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Απηφ εμεγεί ην ιφγν γηα ηνλ 

νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη απνηπγράλνπλ λα εθαξκφζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζε λέα 

πεξηβάιινληα. 

  Τν πέκπην ραξαθηεξηζηηθφ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη δεμηφηεηεο ζπζρεηίδνπλ ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ αλαιφγσο κε ηα πεξηβάιινληα. Οη πεξηζζφηεξεο 

δεμηφηεηεο εκπεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, νη νπνίεο  δηακνξθψλνληαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Σχκθσλα κε ην έθην ραξαθηεξηζηηθφ ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθά επίπεδα επίδνζεο ζε θάζε δεμηφηεηα θαζψο νξηζκέλα άηνκα είλαη πην 

επηδέμηα απφ ηα άιια 

   Τν έβδνκν ραξαθηεξηζηηθφ αθνξά ηα πξφηππα ηειεηφηεηαο, ηα νπνία απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αηνκηθήο δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο θαη θαζνξίδνπλ 

ηελ πξνζσπηθή επίδνζε ζε θάπνηα δεμηφηεηα αλάινγα κε ην ρξφλν θαη ηηο 

θαηαζηάζεηο. 

   Σχκθσλα κε ην φγδνν ραξαθηεξηζηηθφ, νη δεμηφηεηεο εκπεξηέρνπλ ηζνδχλακε 

επαλάιεςε. Η επίδνζε φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο κπνξεί λα επαλαιεθζεί ππφ ηηο 
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ίδηεο ζπλζήθεο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο. Τέινο ην έλαην ραξαθηεξηζηηθφ αθνξά 

ην γεγνλφο φηη απαηηνχληαη αμηνζεκείσηεο πεξίνδνη ρξφλνπ γηα λα επηηεπρζνχλ πςειά 

επίπεδα δεμηνηήησλ.  

  

1.2. Ο νξηζκόο ηεο  κε ηερληθήο δεμηόηεηαο 

       Ο φξνο δεμηφηεηα απνηειεί ηελ επξεία έλλνηα, νη νπνία πεξηθιείεη πνιιέο 

επηκέξνπο, φπσο θαη νη κε ηερληθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζπλαληψληαη θαηά θφξνλ ζε 

εξγαζηαθά πεξηβάιινληα πςεινχ θηλδχλνπ.   

      Σχκθσλα κε ηνλ Flin (2003) ππφ ηνλ φξν κε-ηερληθέο δεμηφηεηεο λννχληαη νη 

γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ ηηο ηερληθέο 

δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Η έκθαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί 

ζπληζηψζα ηεο δηνίθεζεο ηεο αζθάιεηαο. H νξγαλσηηθή αζθάιεηα επεξεάδεηαη απφ 

ξπζκηζηηθέο θαη εκπνξηθέο πηέζεηο απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηεο δηνίθεζεο (Hopkins, 2000). 

 

1.3. Οη κε ηερληθέο δεμηόηεηεο θαη ε αεξνπινΐα 

     Πξηλ ηξηάληα ρξφληα κία ζεηξά ζεκαληηθψλ αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ ,κε 

νθεηιφκελα ζε ηερληθή αηηία αλάγθαζαλ ηνπο εξεπλεηέο λα δηεξεπλήζνπλ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο παξάγνληεο. Αθνξκή απνηέιεζε ε αεξνπνξηθή ηξαγσδία ηεο 

Τελεξίθεο ην 1977, φπνπ ζπγθξνχζηεθαλ δχν jumbo jets θαηά ηελ ηξνρνδξφκεζή 

ηνπο (Flin,0‟Connor,Crichton,2008). Απφ κία αλάιπζε ησλ θαθέισλ αξρείσλ ηεο 
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εηθνζαεηίαο  πξνθχπηεη φηη ηνπιάρηζηνλ ην 65% ησλ αηπρεκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

αεξνκεηαθνξψλ νθείιεηαη ζε αλεπαξθή πξνζφληα εγεηηθψλ δεμηνηήησλ, δεμηνηήησλ 

ηεο επηθνηλσλίαο, ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ (O‟Neil, Andrews, 

2000). 

   Η βηνκεραλία ηεο αεξνπινΐαο ζχκθσλα κε ηνπο Flin,0‟Connor θαη Crichton (2008)  

εμεηάδνληαο ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα απνθάζηζε λα ζηξαθεί πξνο κία αλεθηίκεηε 

πεγή πιεξνθφξεζεο , ηελ νπνία δηέζεηε. Πξφθεηηαη γηα ηα καγλεηφθσλα  ζην ζάιακν 

δηαθπβέξλεζεο (CAA,2006) , ηα νπνία απεθάιπςαλ ην πεξηερφκελν ησλ ζπλνκηιηψλ 

ιίγα ιεπηά πξηλ ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αηπρήκαηνο. Αλαιχζεηο απηψλ ησλ 

δηαιφγσλ απνδεηθλχνπλ απνηπρία ζηελ εγεζία, αλεπαξθή ζπληνληζκφ ηεο νκάδαο, 

πξνβιεκαηηθή επηθνηλσλία, έιιεηςε απνθαζηζηηθφηεηαο, απξνζεμία, αλεπαξθή ιήςε 

απφθαζεο θαη πξνζσπηθνί πεξηνξηζκνί ζρεηηδφκελνη κε ην άγρνο θαη ηελ θφπσζε 

(Beaty,1995∙Wiener,1993).  

   Τα αηπρήκαηα, ηα νπνία ελέρνπλ αλεπάξθεηα ζηηο κε ηερληθέο δεμηφηεηεο δελ είλαη 

κνλαδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο αεξνπινΐαο. Σε δχν απφ ηα πιένλ ζνβαξά αηπρήκαηα ζε 

εξγνζηάζηα ππξεληθήο ελέξγεηαο φπσο ζην Chernobyl (Reason,1987) θαη ζην Three 

Mile Islands (NRC,1980) ηα ζθάικαηα ησλ δηαρεηξηζηψλ ζρεηηδφκελα κε ηελ απψιεηα 

ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο θαη αλεπαξθνχο ιήςεο απφθαζεο, έπαημαλ ζεκαληηθφ 

ξφιν.   
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1.4. Η εθπαίδεπζε ησλ δεμηνηήησλ ζηελ αεξνπιντθή εθπαίδεπζε 

   Ο ηνκέαο ηεο αεξνπινΐαο απνηειεί έλαλ θιάδν έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο θαζψο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πεξηβάιινλ πςεινχ ξίζθνπ. Πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ην ελδερφκελν ζθάικαηνο, νη αεξνπνξηθνί νξγαληζκνί έρνπλ εληάμεη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπο πνιηηηθή ηελ πεξηνδηθή θαη επαλαιακβαλφκελε εθπαίδεπζε.  

   Σχκθσλα κε ηνπο Martinussen θαη Hunter(2010) νξηζκέλεο δεμηφηεηεο εμαζζελνχλ 

κε πην γξήγνξν ξπζκφ ζε ζρέζε κε άιιεο. Οη κλεκνληθέο θαη νη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο 

θζίλνπλ  κε πνιχ πην γξήγνξν ξπζκφ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο. Τν 

θαηλφκελν απηφ απνθαιείηαη εμαζζέλεζε ησλ δεμηνηήησλ. Η εμαζζέλεζε ησλ 

δεμηνηήησλ αλαθέξεηαη ζηελ απψιεηα ή ζηελ εμαζζέλεζε δεμηνηήησλ (ή γλψζεσλ), 

νη νπνίεο έρνπλ εθπαηδεπηεί ή έρνπλ πξνζθηεζεί θαηφπηλ πεξηφδσλ αρξεζηίαο 

(Arthur, Bennet, Stanush & McΝelly, 1998). 

  Καηφπηλ ηεο ελλνηνινγηθήο επηζθφπεζεο ηνπ φξνπ κε ηερληθή δεμηφηεηα αθνινπζεί 

ην επφκελν θεθάιαην, εηο ην νπνίν αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο θάζε κία απφ ηεο κε 

ηερληθέο δεμηφηεηεο. 
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2. Η κε ηερληθή δεμηόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο  

 

2.1. Η ελλνηνινγηθή επηζθόπεζε ηνπ όξνπ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο   

   Σχκθσλα κε ηνπο Salas, Dickinson, Converse θαη Tannenbaum,  (1992) σο νκάδα 

νξίδεηαη ην επδηάθξηην ζχλνιν δχν ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ 

δπλακηθά, αλεμάξηεηα θαη πξνζαξκνζηηθά απέλαληη ζε κία θνηλή απνζηνιή θαη ζε 

έλαλ αληηθεηκεληθφ ζηφρν. Τα κέιε ηνπ ζπλφινπ θαηέρνπλ πεξηνξηζκέλν πεδίν 

δξάζεο, ηνπο αλαηίζεληαη θαζνξηζκέλνη ξφινη θαη επηηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίεο. 

   Όπσο πνιχ εχζηνρα παξαηεξνχλ νη Kosfeld θαη Von Siemens (2006) ε νκαδηθή 

εξγαζία, ε ζπλεξγαζία, θαζψο θαη ε δηάζεζε πξνο εμππεξέηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε κία επηρείξεζε. Άηνκα κε 

ζπκπιεξσκαηηθέο δεμηφηεηεο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαζψο αιιεινβνεζνχληαη θαηά ηελ άζθεζε  κεκνλσκέλσλ 

θαζεθφλησλ. 

   Όζνλ αθνξά  ηνλ ηνκέα ηεο αεξνπινΐαο ηα κέιε ηεο νκάδαο πιεξψκαηνο λα 

θαηέρνπλ  γλψζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαζέλα, ψζηε λα ιεηηνπξγεί εχξπζκα ε 

νκάδα (Volpe, Salas, Cannon-Bowers & Spector,1996). Σηελ πξάμε ηεο αεξνπινΐαο 

απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ππάξρεη αθξηβήο γλψζε, φζνλ αθνξά ην ξφιν θαη ηηο 

επζχλεο ηνπ θπβεξλήηε θαη ηνπ ζπγθπβεξλήηε αεξνζθάθνπο.   
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2.2. Σα  ζηνηρεία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο 

   Σχκθσλα κε ηνπο Unsworth and West (2000) ε νκαδηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ 

έλαλ αξηζκφ ζηνηρείσλ, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ην ραξαθηήξα ηεο νκάδαο. Πξφθεηηαη 

γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κειψλ, ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη ηέινο ην ζπληνληζκφ.  

  Όζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη 

δηαδξακαηίδεη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν. Μέζσ ηεο αλάιεςεο θαζεθφλησλ θαη ηεο 

απφθηεζεο εκπεηξίαο ηα κέιε ηεο νκάδαο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνηλσληθνχο 

δεζκνχο θαη ηηο ηζρπξέο δεζκεχζεηο δεκηνπξγνχλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ ππφζηξσκα ηεο 

νκαδηθήο εξγαζίαο. Τα νθέιε απφ ηελ νκαδηθή εξγαζία πεξηιακβάλνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή  επεμία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Η απνηειεζκαηηθή νκαδηθή εξγαζία 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζηα κέιε. 

   Δμίζνπ ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη νη δεμηφηεηεο, νη 

νπνίεο θξίλνληαη απαξαίηεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Πξφθεηηαη πεξί ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ πλεχκαηνο δηαιφγνπ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη δπζιεηηνπξγηθέο 

ζπγθξνχζεηο, πεξί ηεο επηινγήο ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ 

αλάινγα κε ηελ πεγή θαη ηελ θχζε ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηέινο πεξί ηεο εθαξκνγήο 

ελνπνηεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ.  

   Απαξαίηεην ζηνηρείν απνηειεί ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Απαηηνχληαη πξνθνξηθή 

θαη  γξαπηή επηθνηλσλία, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί, φηη ηα κέιε ηεο νκάδαο είλαη ηθαλά 

γηα λα επηηειέζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο θαη λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Η 

απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ εληφο φισλ ησλ επηπέδσλ θαζίζηαηαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο 
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    Τέινο, θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ζπληνληζκφο, ν νπνίνο ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νκαδηθή εξγαζία. Ο αλεπαξθήο ζπληνληζκφο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ράζκα ζηελ επηθνηλσλία, απμάλνληαο ηα ιάζε θαη ηηο ζπγθξνχζεηο. Ο 

ζπληνληζκφο βειηηψλεηαη κε ηελ δίθαηε δηαλνκή θφξηνπ εξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο, ηνλ έιεγρν ηεο επίδνζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ. 

 

2.3.Οη δεμηόηεηεο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο 

    Σχκθσλα κε ηνπο Cannon-Bowers, Tannenbaum, Salas θαη Volpe (1995) νη 

δεμηφηεηεο ηεο νκάδαο απνηεινχλ έλαλ ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή νκαδηθή επίδνζε. Όπσο 

ππνζηεξίδνπλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε ηθαλνηήησλ ηεο νκάδαο. Οη ελ ιφγσ 

δεμηφηεηεο ηεο νκάδαο είλαη απαξαίηεηεο ζηελ αληηκεηψπηζε θάζε θαηάζηαζεο θαη 

δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ζηηο γεληθέο νκαδηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο ζηελ νκάδα αλεμαξηήησο ηεο απνζηνιήο πνπ έρεη αλαιάβεη, ή ηνπ 

νξγαληζκνχ φπνπ αλήθεη θαη ζηηο εηδηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηε ζπλνρή 

ηεο νκάδαο. Οη δεμηφηεηεο θαηά ηνπο Cannon-Bowers, Tannenbaum, Salas θαη Volpe 

(1995) είλαη νη εμήο: 

(1)Πξνζαξκνζηηθφηεηα: ε δηαδηθαζία θαηά ηηο νπνίεο ε νκάδα είλαη ζε ζέζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη πιεξνθνξίεο  απνξξένπζεο απφ ην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, κε 

ζθνπφ λα πξνζαξκφζεη ζηξαηεγηθέο κέζσ ηεο ρξήζεο αληηζηαζκηζηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ απνζεκάησλ εληφο ηεο νκάδαο 
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(2)Κνηλή επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο: ε δηαδηθαζία θαηά ηηο νπνίεο ηα κέιε ηεο νκάδαο 

αλαπηχζζνπλ κάρηκα λνεηηθά κνληέια αληίιεςεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Σπκπεξηιακβάλεη δεμηφηεηεο ζπκβάιινπζεο ζηελ θνηλή θαηαλφεζε 

ηεο νκάδαο θαη εθαξκφζηκεο ζηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο θαζήθνληνο. 

(3)Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο: ε δεμηφηεηα ησλ κειψλ λα δίλνπλ, 

λα ςάρλνπλ, λα ιακβάλνπλ θαη λα δηεπθξηλίδνπλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε. 

Σπκπεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα παξαηήξεζεο θαη ειέγρνπ ηεο επίδνζεο ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο, παξνρήο επνηθνδνκεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ζπκβνπιψλ βειηίσζεο 

ηεο επίδνζεο. 

(4)Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο: ε δεμηφηεηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο 

αιιειεπίδξαζεο  ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κέζσ ηεο επίιπζεο δηαθσληψλ, 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ή δειψζεσλ ελδπλάκσζεο ησλ 

θηλήηξσλ 

(5)Σπληνληζκφο: ε δηαδηθαζία βάζε ηεο νπνίαο νξγαλψλνληαη ηα απνζέκαηα ηεο 

νκάδαο, νη δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα θαζήθνληα 

ελζσκαηψλνληαη, ζπγρξνλίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη εληφο ησλ ρξνληθψλ 

πεξηνξηζκψλ. 

(6)Γηνίθεζε ηεο νκάδαο: ε δεμηφηεηα δηεχζπλζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο, απνηίκεζεο ηεο επίδνζήο ηνπο, αλάζεζεο θαζεθφλησλ, ππνθίλεζεο ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο, ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο θαη θαζηέξσζεο κίαο ζεηηθήο 

αηκφζθαηξαο. 
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(7)Δπηθνηλσλία: ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία αληαιιάζζεηαη ε πιεξνθφξεζε κεηαμχ 

δχν ή θαη πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηεο νκάδαο ζχκθσλα κε πξνδηαγεγξακκέλν ηξφπν θαη 

ηελ θαηάιιειε νξνινγία. Η δεμηφηεηα δηεπθξίλεζεο ή αλαγλψξηζεο ηνπ απνδέθηε 

ηεο πιεξνθνξίαο. 

(8)Λήςε απφθαζεο: ε δεμηφηεηα ζπγθέληξσζεο θαη ελνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ, 

θξίζεο, αλαγλψξηζεο ελαιιαθηηθψλ, επηινγή ηεο βέιηηζηεο ιχζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ ζπλεπεηψλ 

    Καηφπηλ ηεο ελλνηνινγηθήο επηζθφπεζεο ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο 

ζπλεξγαζίαο αθνινπζεί ε ελλνηνινγηθή επηζθφπεζε ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο 

επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο. 
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3. Η κε ηερληθή δεμηόηεηα ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο 

 

3.1. Η ελλνηνινγηθή επηζθόπεζε ηνπ όξνπ ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο 

    Δηο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ππήξμε έληνλν ελδηαθέξνλ φρη κφλν σο πξνο 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θπβεξλήηεο αεξνζθαθψλ ήηαλ ζε ζέζε λα δηαηεξνχλ ηελ 

επίγλσζε ηαπηφρξνλσλ ζχλζεησλ θαη δπλακηθψλ θαηαζηάζεσλ, αιιά θαη σο πξνο ηελ 

νδφ δηά ηεο νπνίαο νη πιεξνθνξίεο ζπλέβαιαλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

κειινληηθψλ δξάζεσλ (NLR-TR-2000-668). Υπφ εθείλεο ηηο ζπλζήθεο δφζεθε ην 

έλαπζκα δηεξεχλεζεο ηνπ  επξχηαηνπ πεδίνπ ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο.  

    Σχκθσλα κε ηελ Δndsley (1988) ππφ ηνλ φξν επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο  λνείηαη ε 

αληίιεςε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ θαη ηφπνπ, 

ε θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηφο ηνπο θαη ε πξνβνιή ηεο ζέζεο ηνπο ζην εγγχο κέιινλ. 

Απηή ε αξρή ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο σο βάζε ζηελ αεξνπνξηθή  εθπαίδεπζε θαη 

έξεπλα.  

 

3.2. Οη ζπληζηώζεο ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο 

     Οη θχξηεο ζπληζηψζεο ηεο επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο φπσο νξίδνληαη απφ ηελ 

έθζεζε ESSAI (Enhanced Safety through Situation Awareness Integration in training) 

ε νπνία εθδφζεθε ην έηνο 2000 είλαη νη εμήο: 

(1)επίγλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο:  ελεκέξσζε ησλ άιισλ αεξνζθαθψλ, επηθνηλσλία 

κε ηα παξαθείκελα αεξνζθάθε, ελεκέξσζε φζνλ αθνξά ηηο  θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
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(2)επίγλσζε ησλ κεζφδσλ:  επίγλσζε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν αθνξά ηνλ ηξφπν ηεο πηήζεο ( ηαρχηεηα, πςφκεηξν, ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πηήζεο, ιεηηνπξγίεο ζρεδηαζκνχ πηήζεο) 

(3)ηνπηθφο πξνζαλαηνιηζκφο: ε επίγλσζε ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη ηεο ζηάζεο ησλ 

παξαθεηκέλσλ αεξνζθαθψλ 

(4)ζχζηεκα ελεκέξσζεο: ε επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ ησλ 

αεξνζθαθψλ 

(5)ρξνληθφο νξίδνληαο :ε επίγλσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ (π.ρ. παξαθνινχζεζε 

ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θαπζίκνπ, επίγλσζε ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ) 

    Ο Shretha (1995) πξνζαξκφδνληαο ηνλ νξηζκφ ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο ζηα 

δεδνκέλα ηνπ πιεξψκαηνο πηινηεξίνπ αλαδεηθλχεη ηηο ζπληζηψζεο απηήο ηεο 

δεμηφηεηαο. Σχκθσλα κε ηνλ Shretha ινηπφλ, ε επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο απνηειεί 

κία δπλακηθή   δηαλνεηηθή ζχλζεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ηέιεζε θαη ηελ 

πξφβιεςε ζεκαληηθψλ θαζεθφλησλ. Τα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ επίγλσζε ηνπ ρξφλνπ, ψζηε λα αλακέλνπλ ηα  κειινληηθά ζπκβάληα 

βαζηζκέλα ζηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο. Δίλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ ηα άηνκα λα παξαηεξνχλ ην πεξηβάιινλ ηνπο ,ψζηε λα  πξνιακβάλνπλ ηα 

πηζαλά πξνβιήκαηα πξν ηεο θιηκάθσζήο ηνπο. 

 

 3.3. Η επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ ζηνλ αλζξώπηλν εγθέθαιν 

   Σχκθσλα κε ηνπο Flin,O‟ Connor θαη Chrichton (2008) ν αλζξψπηλνο  εγθέθαινο 

ιεηηνπξγεί σο  έλα πνιχπινθν κεράλεκα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ θαζψο ζπιιέγεη 
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πιεξνθνξίεο  απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ρξεζηκνπνηψληαο ηα πέληε αηζζεηήξηα 

ζπζηήκαηα ηεο φξαζεο, ηεο αθνήο, ηεο αθήο, ηεο  γεχζεο θαη ηεο φζθξεζεο.         

    Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο, φηη ππάξρεη πιεζψξα δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, νη 

νπνίεο  δχλαληαη λα επεμεξγαζηνχλ, ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο θηλείηαη επηιεθηηθά σο 

πξνο ην ζέκα ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ πξνο επεμεξγαζία. Η επηιεθηηθή πξνζνρή 

δνκεί ηε βάζε ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο. Οη 

πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηβάιινληνο εηζέξρνληαη ζην γλσζηηθφ καο ζχζηεκα ππφ ηε 

κνξθή θπζηθψλ είηε ρεκηθψλ εξεζηζκάησλ δηα ησλ αηζζεηεξηαθψλ νξγάλσλ. Σηε 

ζπλέρεηα κέζσ ησλ αηζζεηεξηαθψλ λεχξσλ κεηαθέξνληαη ζηνλ εγθέθαιν, φπνπ 

απνθσδηθνπνηνχληαη θαη είηε απνξξίπηνληαη είηε απνζεθεχνληαη ζην κλεκνληθφ 

ζχζηεκα. 

 

3.4. Σν κνληέιν ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο  

   Τν πιένλ γλσζηφ  θαη επξέσο απνδεθηφ κνληέιν ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο  

επίγλσζεο θαηάζηαζεο  είλαη απηφ ηεο Mica  Endsley (1995). Τν κνληέιν απνηειείηαη 

απφ ηξία επίπεδα, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε αλάινγεο δεμηφηεηεο (Σρήκα 1).  

   Τν πξψην επίπεδν ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ. Η Endsley 

απεθάιεζε ην πξψην ζηάδην σο αληίιεςε ησλ ζηνηρείσλ  ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε. 

Σηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζεκαίλεη, φηη ν εξγαδφκελνο  ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο 

πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζεη θαη λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε θαη ελ ζπλερεία λα 

επηηειέζεη ηα θαζήθνληα, ηα νπνία νθείιεη. Υπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 
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απνηπγράλνπκε λα αληηιεθζνχκε ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο ρξεηαδφκαζηε, ψζηε λα 

αμηνινγήζνπκε νξζά ηελ θαηάζηαζε. 

   Τν δεχηεξν επίπεδν απνθαιείηαη εξκελεία ησλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Σην 

δεχηεξν ζηάδην, θαηά ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε θαηαλφεζε ησλ ηξερνπζψλ 

πιεξνθνξηψλ,  ην άηνκν επεμεξγάδεηαη ηηο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα 

θαηαλνήζεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα ηεξαξρήζεη ηε ζεκαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη 

ζπιιέμεη. Σην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πεπεηξακέλνη δηαρεηξηζηέο γξήγνξα καζαίλνπλ 

λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ δέζκεο πιεξνθνξηψλ, πξνεξρφκελεο απφ πίλαθεο 

ειέγρνπ. Η δηαδηθαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο δηεπθνιχλεηαη απφ 

δηαλνεηηθά κνληέια, ηα νπνία απνηεινχλ γλσζηηθέο δνκέο (ζπρλά  απνθαινχκελα σο 

δηαγξακκαηηθέο παξαζηάζεηο) θαη φληα απνζεθεπκέλα ζηε κλήκε αληηπξνζσπεχνπλ 

ηνπο ζπλδπαζκνχο ζηνηρείσλ θαζψο επίζεο θαη ηε ζεκαζία ηνπο (Σρήκα 2). 

   

 

                                                              ΣΦΗΜΑ 2 

Τν δεχηεξν επίπεδν ηνπ κνληέινπ επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο Mica Endsley 

Πεγή: Enhancing Situational Awareness ηεο εηαηξίαο AIRBUS 
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    Τν ηξίην επίπεδν, ην νπνίν απνθαιείηαη πξνβνιή ηεο κειινληηθήο θαηάζηαζεο, 

βαζίδεηαη ζην δεχηεξν επίπεδν θαη καο πξντδεάδεη γηα ην  ηη κέιιεη γελέζζαη. Έρνληαο 

θαηαλνήζεη ηελ  θαηάζηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ απνζεθεπκέλε 

γλψζε ηεο παξειζνληηθήο εκπεηξίαο θαζίζηαηαη δπλαηή ε εθηίκεζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

 

                                                             ΣΦΗΜΑ 1 

Τν κνληέιν επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο Mica Endsley 

Πεγή:Enhancing Situational Awareness ηεο εηαηξίαο AIRBUS 
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 3.5. Σα ζθάικαηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο 

    Έξεπλα απφ Απζηξαιηαλφ Σπκβνχιην Αζθάιεηαο ησλ Μεηαθνξψλ (ATSB) δείρλεη 

φηη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο εκπιέθεηαη ζε πνζνζηφ πεξίπνπ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ 

φισλ ησλ ζπκβάλησλ θαη αηπρεκάησλ. Πεξίπνπ ην νγδφληα πέληε ηνηο εθαηφ ησλ 

αλαθνξψλ πεξηζηαηηθψλ πεξηιακβάλνπλ κηα αλαθνξά ζε απψιεηα ηεο επίγλσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο. Έθξπζκε επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλεπαξθή 

ιήςε απνθάζεσλ θαη αθαηάιιειεο ελέξγεηεο.  

   Σχκθσλα κε ηνπο  Οkray θαη Lubnau (2004) ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα δείγκαηα, ηα 

νπνία θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλεπαξθή επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο. Πξφθεηηαη γηα ηηο 

αζάθεηεο πεγψλ σο πξνο ηελ πιεξνθφξεζε, ηε ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά, ηε 

ζχγρπζε, ηελ έιιεηςε ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, ηελ απνηπρία ζπλερνχο 

επηηέιεζεο ζεκαληηθψλ θαζεθφλησλ, ηελ απνηπρία εθπιήξσζεο αλακελφκελσλ 

απνηειεζκάησλ, ηελ απνηπρία αλάιπζεο ησλ αληηζέζεσλ θαζψο θαη ηελ χπαξμε 

ζπλαηζζεκάησλ δπζαξέζθεηαο κε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε.            

     Τν έηνο 2000 αθνινχζεζε κία εμίζνπ ζεκαληηθή εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ησλ 

Endsley θαη Garland, εμεηάδνληαο ηα ζθάικαηα ηα νπνία ελδέρεηαη λα ιάβνπλ ρψξα  

ζε θάζε επίπεδν εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο . 

   Σην πξψην επίπεδν, ελδέρεηαη λα ζπκβνχλ ηα αθφινπζα ζθάικαηα θαηά ηε θάζε 

ηεο ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ: ηα ζηνηρεία δελ είλαη δηαζέζηκα, ππάξρεη δπζθνιία 

αληίιεςεο, παξαηήξεζεο θαη παξεξκελείαο ησλ ζηνηρείσλ. Σπρλά παξαηεξείηαη 

παζεηηθή θαη απηάξεζθε ζπκπεξηθνξά, πςειφο θφξηνο εξγαζίαο, απνζπάζεηο ηεο 

πξνζνρήο θαζψο θαη νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο 
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   Σην δεχηεξν επίπεδν θαηά ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο 

δεκηνπξγνχληαη ζπρλά  πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο .Η εθαξκνγή ελφο ειιηπνχο ή 

ιαλζαζκέλνπ λνεηηθνχ κνληέινπ πξνθαιεί ηελ επνλνκαδφκελε „πφισζε 

επηβεβαίσζεο‟ θαζψο ελ αλακνλή κίαο ζπγθεθξηκέλεο εμέιημεο εζηηάδεηαη εθεί ε 

πξνζνρή θαη φρη ζηηο πξαγκαηηθέο εμειίμεηο (π.ρ. θαηά ηελ εθαξκνγή κηαο δηαδηθαζίαο 

ηζνδπγίνπ θαπζίκσλ ελδέρεηαη λα ζπκβαίλεη κηα δηαξξνή θαπζίκνπ ζηνλ θηλεηήξα). Η 

Endsley (1995) ζεκεηψλεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απνηπγράλνπκε λα 

αληηιεθζνχκε ηελ θαηάζηαζε : ειιηπέο δηαλνεηηθφ κνληέιν, ρξήζε ιαλζαζκέλνπ 

δηαλνεηηθνχ κνληέινπ, ππεξβνιηθή εκπηζηνζχλε ζηηο   αμίεο ηνπ κνληέινπ, απνηπρία 

απνκλεκφλεπζεο. 

 Σην ηξίην επίπεδν ιακβάλεη ρψξα ε ζθέςε πεξί ησλ κειινληηθψλ θαηαζηάζεσλ. Η 

ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ ην ππάξρνλ λνεηηθφ κνληέιν επζχλεηαη γηα ηελ απνηπρία 

αλαγλψξηζεο αιιαγήο ηνπ λνεηηθνχ κνληέινπ.  

   Σχκθσλα κε ηνπο Flinn O‟Connor θαη Crichton (2008) ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ζεκεηψλεηαη αλεπάξθεηα ζηελ επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο  παξαηεξνχληαη 

ζρφιηα ησλ θπβεξλεηψλ φπσο «δελ ην αληειήθζελ», «δελ ην παξαηήξεζα», «δελ 

ήκνπλ ελήκεξνο»,  «εμεπιάγελ φηαλ….». Η γλσζηηθή ηθαλφηεηα αθνξά ηε 

ζπγθέληξσζε, ηελ επεμεξγαζία θαζψο θαη ηε ρξήζε απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε δεπηεξνγελήο επεμεξγαζία ηνπο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο.      

 

3.6. Η επίγλσζε θαηάζηαζεο θαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία  

             Οη εξεπλεηέο  Prince θαη Salas (1998) δηεξεχλεζαλ ηα επίπεδα επίγλσζεο ηεο 
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    θαηάζηαζεο βάζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ εθδειψλνληαη, ζπγθξίλνληαο πηιφηνπο 

γεληθήο αεξνπνξίαο (κέζα επίπεδν εκπεηξίαο = 720 ψξεο πηήζεο), πηιφηνπο 

αεξνγξακκψλ (κέζν επίπεδν εκπεηξίαο= 6.036 ψξεο πηήζεο), θαη εκπνξηθνχο 

πηιφηνπο (κέζν επίπεδν εκπεηξίαο = 12.370 ψξεο πηήζεο). Καηά ηελ εξεπλεηηθή απηή 

πξνζπάζεηα εμήρζεζαλ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. 

   Τν πξψην ζπκπέξαζκα, ην νπνίν εμήρζε αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα αχμεζεο ησλ 

επηπέδσλ πξνεηνηκαζίαο πξν ηεο πηήζεο. Οη πηιφηνη ηεο γεληθήο αεξνπινΐαο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο πξνεηνηκαζία πξν ηεο πηήζεο, ελψ νη πηιφηνη 

ησλ αεξνγξακκψλ εθηφο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο πξνεηνηκαζίαο ειέγρνπλ  ηνλ 

εμνπιηζκφ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχζθεςε κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ πξν ηεο πηήζεο. 

Οη εκπνξηθνί πηιφηνη επηθεληξψζεθαλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ εηδηθή 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ πηήζε ζπγθεληξψλνληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηα ζηνηρεία ηεο πηήζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνεηνηκαζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ.  

   Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα απνηειεί ε αλαγθαηφηεηα κεγαιχηεξεο έκθαζεο 

ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ πξνβνιή. Οη πηιφηνη γεληθήο αεξνπνξίαο 

απηνραξαθηεξίδνληαη σο παζεηηθνί απνδέθηεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο δίδνπλ 

έκθαζε ζηηο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ (πξψην 

επίπεδν κνληέινπ επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο ). Οη πηιφηνη αεξνγξακκψλ 

επηθεληξψλνληαη ζην επίπεδν ηεο θαηαλφεζεο (δεχηεξν επίπεδν κνληέινπ επίγλσζεο 

ηεο θαηάζηαζεο) θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. Οη 

εκπνξηθνί πηιφηνη ζπλδένληαη κε ην ηξίην επίπεδν ηνπ κνληέινπ επίγλσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο θαζψο επηδηψθνπλ λα είλαη πξννξαηηθνί. Γηαρεηξίδνληαη κία πιεζψξα 

ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηηο πνιχπινθεο ζρέζεηο κεηαμχ παξαγφλησλ θαη  δηαδηθαζηψλ.  
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3.7. Η επίγλσζε θαηάζηαζεο θαη ε ιήςε απόθαζεο 

 

   Η επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απφθαζεο ζπληαπηίδνληαη 

θαη αιιεινεμαξηψληαη ζε πνιιά ζεκεία. Η επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα 

πξνπνξεχεηαη ηε ιήςε απφθαζεο θαζψο ν θπβεξλήηεο επηβάιιεηαη λα αληηιεθζεί κία 

θαηάζηαζε ψζηε λα ζέζεη ηνπο ζηφρνπο (Endsley, 1995).(Σρήκα 3) 

 

Σρήκα 3 

To κνληέιν ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο Endsley θαη ε αιιειεμάξηεζε ηνπ κε ηε 

ιήςε απφθαζεο θαη ηε δξάζε 

Πεγή: Mica  Endsley (1995) 
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  Καηφπηλ ηεο ελλνηνινγηθήο επηζθφπεζεο ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο επίγλσζεο 

ηεο θαηάζηαζεο αθνινπζεί ε ελλνηνινγηθή επηζθφπεζε ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο 

ηεο ιήςεο απφθαζεο. 
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4.Η κε ηερληθή δεμηόηεηα ηεο ιήςε απόθαζεο 

 

4.1. Η ελλνηνινγηθή επηζθόπεζε ηνπ όξνπ ηεο ιήςεο απόθαζεο 

   Σχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο εηήζηαο αλαθνξάο αεξνπνξηθψλ ζπκβάλησλ (NTSB, 

1991), ε νπνία έιαβε ρψξα ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ε αλεπαξθήο  θξηηηθή 

ηθαλφηεηα θαη ε δεμηφηεηα ιήςεο απφθαζεο ησλ θπβεξλεηψλ απνηέιεζαλ 

επηθνπξηθνχο παξάγνληεο ζην ζαξάληα ηνηο  εθαηφ επί ησλ αλαθεξζεηζψλ 

πεξηπηψζεσλ. Τα δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλνκηιηψλ 

εληφο ηνπ  πηινηεξίνπ θαζψο θαη νη παξαηεξήζεηο απφ ηνλ εμνκνησηή επηβεβαηψλνπλ 

ηα ζθάικαηα ησλ πηιφησλ  θαηά ηε ιήςε απφθαζεο (Jensen 1995). 

   Όπσο αλαθέξνπλ νη εξεπλεηέο ηεο αεξνπινΐαο Wiggins θαη O'Hare (1993) 

γελεζηνπξγά αίηηα ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ απνηεινχλ νη 

εζθαικέλεο  θξίζεηο, ε ιήςε ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ αιιά θαη ελ γέλεη ε ζηάζε 

ηνπ θπβεξλήηε ηνπ αεξνζθάθνπο. 

    Σχκθσλα κε ηνπο Flin, O‟Connor θαη Chrichton (2008) ππφ ηνλ φξν  ιήςε 

απφθαζεο λνείηαη  ν ηξφπνο αληίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε ζθνπφ  λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε θαηάζηαζεο. Οη ζπλζήθεο γηα ηε ιήςε απφθαζεο κπνξνχλ 

λα πνηθίινπλ ζε ζρέζε κε ηα ρξνληθά δεδνκέλα, ηηο απαηηήζεηο ησλ θαζεθφλησλ, ην 

εχξνο ησλ επηινγψλ θαη ησλ  πεξηνξηζκψλ, ηελ παξερφκελε ππνζηήξημε θαη ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο .  

   Η κε ηερληθή δεμηφηεηα ηεο ιήςεο απφθαζεο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα δνκηθά 

ζηνηρεία  ζχκθσλα κε ηνπο Flin, O‟Connor θαη Chrichton, (2008). Πξφθεηηαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ παξαγσγή θαη 
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ηελ επεμεξγαζία κίαο ή θαη πεξηζζνηέξσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ηελ επηινγή θαη ηελ 

εθαξκνγή κίαο ελαιιαθηηθήο ιχζεο θαη ηέινο ηελ έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

4.2. Μνληέια ιήςεο απόθαζεο 

      Η ιήςε απφθαζεο δελ απνηειεί κία απζηεξά δνκεκέλε δηαδηθαζία θαζψο αλά 

πάζα ζηηγκή θαζίζηαηαη δπλαηή ε εθαξκνγή πνηθίισλ κνληέισλ ιήςεο απφθαζεο, 

αλαιφγσο ησλ πεξηζηάζεσλ. Σχκθσλα κε ηνπο Dominiguez, Flach, McDermott, 

McKellar, Dunn, (2004) ην άηνκν, ην νπνίν πξφθεηηαη λα ιάβεη κία απφθαζε δνκεί 

έλα δηαλνεηηθφ κνληέιν, ψζηε λα εμεγήζεη ηελ θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη. Σεκαληηθφ 

ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ε θξηηηθή ηθαλφηεηα, ε αμηνιφγεζε ηνπ ξίζθνπ, ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη επίζεο ν απηνέιεγρνο. Καηά ηνπο Orasanu θαη 

Salas(1993) ε επηινγή ηνπ κνληέινπ ιήςεο απφθαζεο εμαξηάηαη απφ ην είδνο 

πξνβιήκαηνο (νηθεηφηεηα, αζάθεηα, πνιππινθφηεηα, ζηαζεξφηεηα), ην πεξηβάιινλ 

(ρξφλνο, θίλδπλνο, πφξνη ,ζεκαζία πξνβιήκαηνο), θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θνξέσλ ιήςεο απνθάζεσλ (εκπεηξία, θίλεηξα, γλψζε, ηθαλφηεηα).  

    Καηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο, ην θάζε άηνκν αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ θαη 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ θαιείηαη λα δξάζεη, δηακνξθψλεη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζηπι φζνλ αθνξά ηε ιήςε απφθαζεο, κε ζθνπφ λα πξνβεί ζηε 

βέιηηζηε επηινγή απφθαζεο (Draft, 2006).  

                                                        Σρήκα 4 
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Η δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο 

Πεγε: Draft (2006) 

   Δθ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηπι ζηελ επηινγή απφθαζεο, εθπνξεχεηαη ε επηινγή ηνπ 

πξνζήθνληνο κνληέινπ ιήςεο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν επηιέγεηαη ν ηξφπνο 

δξάζεο ηνπ αηφκνπ. Τα κνληέια ιήςεο απφθαζεο είλαη ηα εμήο: 

(α) Δλδερφκελν βέιηηζην κνληέιν (Implicit Favorite Model)  (Soelberg,1967) 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ κνληέινπ, ην άηνκν κεηαζρεκαηίδεη ην πνιχπινθν 

πξφβιεκα ζε απινπνηεκέλεο δνκέο. Δλ ζπλερεία εμεηάδνληαη ελδειερψο νη 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο έσο ην ζεκείν θαηά ην νπνίν κία ελαιιαθηηθή ιχζε 

αλαγλσξίδεηαη σο ε ελδερφκελε βέιηηζηε. Καηφπηλ ηνχηνπ ην άηνκν πξνρσξά ζηελ 

επηβεβαίσζε ή κε ηεο επηιεγείζαο ελαιιαθηηθήο. 

(β)Μνληέιν Ιθαλνπνίεζεο (Simon,1976) 

Σχκθσλα κε ην ελ ιφγσ κνληέιν ιήςεο απφθαζεο, θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ελφο 

πεξίπινθνπ πξνβιήκαηνο επηιέγνπκε κία ιχζε, ηελ νπνία ζεσξνχκε ηθαλνπνηεηηθή. 

Πξνζπαζψληαο λα ακβιχλνπκε ηελ πνιππινθφηεηα κίαο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο 

επηθεληξσλφκαζηε κφλν ζηα ζεκαληηθά ζηνηρεία, δεκηνπξγψληαο απινχζηεξα 

κνληέια, ηα νπνία είλαη πην εχιεπηα. Καηφπηλ πξνρσξνχκε ζηε ιήςε ηθαλνπνηεηηθψλ 

απνθάζεσλ. 

(γ) Μνληέιν Βειηηζηνπνίεζεο (Harisson,1981) 

   Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο βειηηζηνπνίεζεο (ζρήκα 5) ην άηνκν, ην 

νπνίν πξφθεηηαη λα ιάβεη κία απφθαζε εθαξκφδεη κία δηαδηθαζία έμη θάζεσλ, εθ ηεο 
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νπνίαο νδεγείηαη ζηε βέιηηζηε απφθαζε. Οη έμη θάζεηο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

αλάγθεο απφ ηε ιήςε απφθαζεο, ε αλάδεημε ησλ αηηίσλ θαη ηεο αλάιπζεο 

πεξίπησζεο, ε αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ε εθηίκεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ, ε εθαξκνγή ελαιιαθηηθήο ιχζεο, ε αμηνιφγεζε θαη ε αλαηξνθνδφηεζε. 

   

 

Σρήκα 5 

Τα έμη βήκαηα ζηε ιήςε απφθαζεο 

Πεγή: Draft(2006) 
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4.3. Η ιήςε απόθαζεο θαη ε αεξνπινΐα  

   Μία νκάδα ςπρνιφγσλ ηεο ΝΑSA ππφ ηελ εγεζία ηνπ Orasanu δηεξεχλεζε ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ θπβεξλεηψλ θαηά ηελ πηήζε κε εμνκνησηή θαη 

επίζεο ηηο αλαθνξέο ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη  Orasanu θαη Fischer 

(1997) θαηέδεημαλ ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ θαη 

ηνπ επηπέδνπ ξίζθνπ θαηά ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο, θαζψο απηή ε 

δηαδηθαζία θαζνξίδεη ηε κέζνδν ηεο απφθαζεο, ηελ νπνία ζα πηνζεηήζεη ν 

θπβεξλήηεο.  

    Σχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο φηαλ ππάξρεη ιηγνζηφο ρξφλνο θαη πςειφ 

ξίζθν, νη θπβεξλήηεο θαηαθεχγνπλ ζε ηαρχηεξεο ζηξαηεγηθέο, φπσο απιά 

εθαξκφδνληαο θάπνηνλ γλσζηφ θαλφλα. Σηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππάξρεη 

πεξηζζφηεξνο ρξφλνο αλαδεηνχλ κία πην νξζή κέζνδν ζπγθξίλνληαο θαη 

αμηνινγψληαο ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δξάζεο. Οη ζπλήζεηο εξσηήζεηο, ηηο 

νπνίεο ζέηνπλ αθνξνχλ ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ην δηαζέζηκν ρξφλν θαζψο θαη ην 

επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο ζην παξειζφλ θαη ζην κέιινλ. 

   Η αλαγθαηφηεηα λα θαηαλνήζνπκε ηε ιήςε απφθαζεο εληφο ησλ εξγαζηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ, ζηα νπνία ε αζθάιεηα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, έρεη ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηε δηεξεχλεζε κίαο λέαο  δηάζηαζεο ηεο δηαδηθαζίαο  ιήςεο απφθαζεο. 

Πξφθεηηαη γηα ηε λαηνπξαιηζηηθή ιήςε απφθαζεο. Σχκθσλα κε ηνπο Klein & 

Zsambok, (1997) ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ νγδφληα, κεηά απφ κία ζεηξά 

αεξνπνξηθψλ ζπκβάλησλ, φπνπ εκπιεθφηαλ ε αλεπάξθεηα ζηε ιήςε απφθαζεο, νη 

ςπρνιφγνη άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ ηερληθέο, ψζηε λα κειεηήζνπλ ηνπο εηδηθνχο 
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θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηα πεξηβάιινληά ηνπο ,φπσο ζε αεξνζθάθε ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε. 

   Απηή ε λέα πξνζέγγηζε ζηε ιήςε απφθαζεο νλνκάζηεθε λαηνπξαιηζηηθή ιήςε 

απφθαζεο (NDM). Μία γεληθφηεξε ζεψξεζε δίδεηαη απφ ηνλ Simpson (2001), 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε λαηνπξαιηζηηθή ιήςε απφθαζεο αθνξά ηνλ ηξφπν, κε ηνλ 

νπνίν νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη (κεζάδνληεο, επαγγεικαηίεο θαη εηδηθνί) ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο ζε πεξίπινθα πεξηβάιινληα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Μία πην εμεηδηθεπκέλε 

ζεψξεζε παξαηίζεηαη απφ ηνλ Ηνffman (2006) θαηά ηνλ νπνίν ε λαηνπξαιηζηηθή 

πξνζέγγηζε αθνξά ηε ιήςε απφθαζεο ππφ ζπλζήθεο πςειήο αβεβαηφηεηαο, πίεζεο 

ρξφλνπ, αλεπαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη βεβαίσο πςεινχ ξίζθνπ δνπιεχνληαο 

νκαδηθά θαη ππνθείκελνη ζε νξγαλσηηθνχο πεξηνξηζκνχο . 

 

4.4. Οη ζπληζηώζεο ηνπ λαηνπξαιηζηηθνύ κνληέινπ ιήςεο απόθαζεο 

   Όπσο ηνλίδεη ν εξεπλεηήο ηεο αεξνπνξηθήο ςπρνινγίαο Οrasanu (1995) ην βαζηθφ 

κνληέιν ιήςεο απφθαζεο, ην νπνίν έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ αεξνπινΐα είλαη ην 

λαηνπξαιηζηηθφ. Τν κνληέιν  απνηειείηαη απφ ηα ζηάδηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ηεο ρξήζεο ηεο λαηνπξαιηζηηθήο κεζφδνπ θαηά ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο, ψζηε λα επηιεγεί ν νξζφο ηξφπνο δξάζεο. Σηελ έξεπλα ηνπ  Orasanu 

πξνέθπςε φηη νη θπβεξλήηεο αεξνζθαθψλ αμηνινγνχλ ηηο θαηαζηάζεηο θαη ελ 

ζπλερεία βαζηζκέλνη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπο γηα ην δηαζέζηκν ρξφλν θαη ξίζθν ζέηνπλ 

ζε εθαξκνγή κία ή πεξηζζφηεξεο κεζφδνπο ιήςεο απφθαζεο, φπσο ηε δηαίζζεζε, ηε 

ρξήζε θαλφλσλ, θαη ηελ αλάιπζε ησλ επηινγψλ.  
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   Σχκθσλα κε ηνλ Klein (1993) ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο λαηνπξαιηζηηθήο 

κεζφδνπ ιήςεο απφθαζεο είλαη ηα εμήο: 

(α)ε δηαδηθαζία απαηηεί κηα ζεηξά απνθάζεσλ θαη φρη κία εληαία απφθαζε 

(β)νη απνθάζεηο αιιειεμαξηψληαη κεηαμχ ηνπο θαη κία απφθαζε επεξεάδεη απηά ηα 

νπνία έπνληαη 

(γ)ην πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο είλαη δπλακηθά, κεηαβάιινληαη δηαξθψο απηφλνκα 

σο απνηέιεζκα ησλ πξάμεσλ ηνπ αηφκνπ πνπ ιακβάλεη ηελ απφθαζε 

(δ)ην άηνκν, ην νπνίν ιακβάλεη απνθάζεηο  επηβάιιεηαη λα επηιέμεη θαη λα θξίλεη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

(ε)νη ζηφρνη θαη ηα θαζήθνληα νξίδνληαη ζπρλά κε ιάζνο ηξφπν, είλαη δπλακηθά θαη 

αληαγσληζηηθά. 

(δ)ηα άηνκα, ηα νπνία ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαηέρνπλ ζπλήζσο γλψζε, εκπεηξία θαη 

επαγγεικαηηζκφ 

 

4.5. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε απόθαζεο 

   Σχκθσλα κε ηνπο Flin, O‟ Connor θαη Crichton (2008) ε ηθαλφηεηα ζηελ ιήςε 

απφθαζεο απνηειεί κία γλσζηηθή δεμηφηεηα, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο 

φπσο ε ελεκεξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, ην άγρνο, ε θφπσζε, νη πεξηζπαζκνχο θαη νη 

δηαθνπέο. Σε θαηαζηάζεηο  εθηάθηνπ αλάγθεο ε ιήςε απφθαζεο κπνξεί λα 

απνηειέζεη κία ηξσηή δηαδηθαζία, ηδηαίηεξα ζε επηινγή απνθάζεσλ, φπνπ απαηηείηαη 

ρξφλνο θαη δηαλνεηηθή πξνζπάζεηα ψζηε λα αμηνινγεζνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ νη 

βέιηηζηνη ηξφπνη δξάζεο. Σχκθσλα κε ηνλ Walters(2002) ηξνρνπέδε ζηε ιήςε νξζψλ 

απνθάζεσλ ησλ θπβεξλεηψλ αεξνζθαθψλ, απνηεινχλ νη εμήο θαηαζηάζεηο: 
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απεξίζθεπηεο ιχζεηο, έιιεηςε επηθνηλσλίαο, απξνζπκία λα ζπκβνπιεπηνχλ εηδηθνχο, 

έιιεηςε ςπρξαηκίαο, αίζζεζε ρξνληθήο πίεζεο, απνηπρία ιήςεο ζπκβνπιψλ θαη 

απνηπρία αλαζεψξεζεο.      

    Τν 1998 νη εξεπλεηέο ηεο  NASA Orasanu Martin θαη Davison, κειεηψληαο ηνπο 

αηηηψδεηο παξάγνληεο ηξηάληα επηά αηπρεκάησλ ππαηηηφηεηαο ηνπ πιεξψκαηνο, 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ηαθηηθά ζθάικαηα ζηε ιήςε απφθαζεο 

νθείινληαη ζηελ χπαξμε ηεζζάξσλ παξαγφλησλ θνηλψλ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

  Σεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο είλαη ε αζάθεηα θαζψο νη ελδείμεηο, νη νπνίεο 

παξαπέκπνπλ ζηελ χπαξμε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο δελ είλαη πάληα ζαθείο. Οη 

ζπλζήθεο κπνξνχλ λα επηδεηλσζνχλ ζηαδηαθά θαη ε επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

θπβεξλήηε λα κελ ζπκβαδίδεη κε ηηο εμειίμεηο. Σε πεξίπησζε πνπ ηα ζπκβάληα 

ιάβνπλ ρψξα ζπαλίσο ν θπβεξλήηεο ελδέρεηαη λα κε δηαζέηεη ηελ εκπεηξία λα 

αλαγλσξίζεη ηηο ελδείμεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηά. 

   Αηηηψδεο παξάγνληαο ζεσξείηαη επίζεο θαη ε ππνηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. Σε 

πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ  ηα πιεξψκαηα αμηνινγνχλ ην επίπεδν ηεο 

απεηιήο θαη ηνπ θηλδχλνπ. Δάλ παξφκνηεο θαηαζηάζεηο αληηκεησπίζηεθαλ επηηπρψο 

ζην παξειζφλ, αλακέλεηαη θαη ζην παξφλ ιακβάλνληαο θνηλή δξάζε λα ππάξμνπλ 

θνηλά απνηειέζκαηα. Γεδνκέλεο ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ν θνηλφο ηξφπνο δξάζεο δελ απνδεηθλχεηαη πάληα νξζφο. 

   Η ζχγθξνπζε ζηφρσλ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί επηθνπξηθφο παξάγνληαο. Οη 

νξγαλσηηθνί παξάγνληεο (νηθνλνκία θαπζίκσλ, άθημε εληφο ρξνληθψλ νξίσλ), νη 

νπνίνη δίδνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα, ζπρλά έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε 

κε ηελ πηεηηθή αζθάιεηα. Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο (αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο ιφγσ 
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πίεζεο) επίζεο ζπρλά  επεξεάδνπλ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Η εθπιήξσζε ησλ 

νξγαλσηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ ζπρλά αληηπαξαηίζεηαη κε ηελ αζθάιεηα, 

ηδηαίηεξα ζε ακθίξξνπεο θαηαζηάζεηο. 

   Τέινο νη κε αλακελφκελεο ζπλέπεηεο ζεσξνχληαη αηηηψδεο παξάγνληαο. Καζψο 

νμχλνληαη νη θαηαζηάζεηο ε πίεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ απμάλεη. Τν άγρνο 

θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ πεξηνξίδνληαο ηε ρσξεηηθφηεηα ηεο βξαρχρξνλεο 

κλήκεο θαη πεξηνξίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηινγψλ.  

 

4.6. Μέζνδνη ιήςεο απόθαζεο  

   Ψο ιήςε απφθαζεο νξίδεηαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ ηξφπνπ δξάζεο, ψζηε λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάζηαζεο (Flin, O‟ Connor & Crichton, 2008). Οη κέζνδνη ηεο ιήςεο απφθαζεο 

είλαη νη εμήο: αλαγλσξηζηηθή-πξσηεχνπζα ιήςε απφθαζεο, ιήςε απφθαζεο 

βαζηζκέλε ζε θαλφλεο, επηινγή απφθαζεο, δεκηνπξγηθή ιήςε απνθάζεσλ. Τν πξψην 

βήκα ησλ ηεζζάξσλ κεζφδσλ είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο. Οπνηαδήπνηε 

κέζνδνο ηεο ιήςεο απφθαζεο θαη εάλ ρξεζηκνπνηεζεί, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζα 

εμαξηεζεί απφ ηελ αθξίβεηα ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο Η εθπαίδεπζε 

ηεο ιήςεο απφθαζεο 

Καηφπηλ ηεο ελλνηνινγηθήο επηζθφπεζεο ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο ιήςεο 

απφθαζεο αθνινπζεί ε ελλνηνινγηθή επηζθφπεζε ηεο κε ηερληθήο ηεο εγεζίαο. 
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5. Η  κε ηερληθή δεμηόηεηα ηεο εγεζίαο 

 

5.1 Η ελλνηνινγηθή επηζθόπεζε ηνπ όξνπ ηεο εγεζίαο 

  Καηά θνηλή νκνινγία ε κε ηερληθή δεμηφηεηα ηεο εγεζίαο είλαη εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο θαζψο θαζνξίδεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο. Όπσο αλαθέξεη ν Fiedler (1995) εγέηεο ηεο νκάδαο είλαη ην 

άηνκν, ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί έλα έξγν θαη είλαη εθιεγκέλν είηε αηχπσο επηιεγκέλν 

ψζηε λα δηεπζχλεη θαη λα ζπληνλίδεη ηελ νκάδα. 

 

5.2. Ο νξηζκόο ηεο εγεζίαο 

    Σχκθσλα κε ηνλ Rahim (1983) σο εγεζία ζα κπνξνχζε λα νξηζζεί ε δηαδηθαζία 

επίδξαζεο κε ζθνπφ ηνλ επεξεαζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ πξάμεσλ κηαο κηθξήο 

ή κεγάιεο νκάδαο, κηαο ηππηθήο ή άηππεο νξγάλσζεο αθφκα θαη ελφο αηφκνπ 

μερσξηζηά, θαηά ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε πξφζπκα λα πξνζπαζήζνπλ γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη.   

    Όπσο εχζηνρα ζεκεηψλνπλ νη Burke, Fiore θαη  Salas (2004) ε εγεζία κηαο νκάδαο 

ζηνρεχεη ζηε δηνίθεζε θαη ζην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο, ζηελ 

ελζάξξπλζε γηα ζπλεξγαζία, ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο, ζηελ αλάζεζε 

θαζεθφλησλ, ζηελ αλάπηπμε  γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, ζηελ ππνθίλεζε, 

ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ νξγάλσζε, θαη ηέινο ζηε δεκηνπξγία κίαο ζεηηθήο 

αηκφζθαηξαο ζπλεξγαζίαο.  

  Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νη ιεηηνπξγίεο ηεο εγεζίαο παξαθηλνχλ ηα κέιε κηαο 

νκάδαο λα ζπλεηζθέξνπλ κε ηελ ζέιεζή ηεο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο. Τέηνηεο 
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ιεηηνπξγίεο είλαη ε θαζνδήγεζε, ε αλάπηπμε ησλ αηφκσλ, ε παξαθίλεζε, θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο. Τεο πνιχ εχζηνρα ηνλίδεη ν Snigaroff (2000) oη 

ζρέζεηο εγεζίαο θαη ππνθίλεζεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο. Γηα λα επεξεαζηεί ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ πξέπεη πξψηα λα ηθαλνπνηεζνχλ θάπνηεο απφ ηεο αλάγθεο 

ηνπ. Καηά ζπλέπεηα ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κηαο κνλάδαο δελ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα 

άλεπ ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ ηελ νκάδα. Δπνκέλσο 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο ψζηε ε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο λα πξνυπνζέηεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο.  

 

5.3. Η εγεζία θαη ε αεξνπινΐα  

    Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ν εγέηεο ζα πξέπεη 

λα απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν. Ο ξφινο ηνπ εγέηε αλήθεη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ 

επαγγέικαηνο, αιιά ν ξφινο ηεο εγεζίαο δελ κπνξεί εχθνια λα θαζνξηζηεί. Η εγεζία 

αλαθέξεηαη ζε πξνζσπηθά ζηνηρεία, ζε ζπκπεξηθνξέο θαη ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο 

πηνζεηνχληαη απφ ηνλ εγέηε θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη επεξεάδνπλ ην πψο θαη ην 

εάλ ε νκάδα ζα θαηαθέξεη λα θαηαθηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Η έλλνηα ηεο εγεζίαο 

ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ Day (2004), εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ ξφινπ ηνπ εγέηε λα 

ζεσξήζεη ηελ νκάδα  φπσο απηή παξνπζηάδεηαη θαη απεηθνλίδεηαη σο  ην απνηέιεζκα 

ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ επηηέιεζε ελφο έξγνπ.        

   Σηελ αεξνπινΐα,  εγέηεο ηνπ αεξνζθάθνπο νξίδεηαη ην άηνκν, ηνπ νπνίνπ νη ηδέεο 

θαη νη πξάμεηο επεξεάδνπλ ηε ζθέςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ (CAA,2006). 

Μέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ παξαδείγκαηνο θαη ηεο πεηζνχο , ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζηφρσλ 

θαη ησλ επηζπκηψλ ηεο νκάδαο, ν εγέηεο αλαδεηθλχεηαη σο ην κέζν ηεο αιιαγήο θαη 
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ηεο επηξξνήο. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ρξήζε ηνπ θχξνπο θαη ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο 

πνπ δηαζέηεη, ε  δηαηήξεζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ  επηρεηξεζηαθψλ  δηαδηθαζηψλ  

(SPOs),ν ζρεδηαζκφο, ε  ηεξάξρεζε, θαζψο θαη ε  δηαρείξηζε ηνπ φγθνπ εξγαζίαο θαη 

ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

 

5.4. Η εγεζία ηεο αζθάιεηαο 

   O φξνο εγεζία ηεο αζθάιεηαο ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ επξέσο ζηε βηνκεραλία θαη 

αλαθέξεηαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηεο εγεζίαο θαη ησλ ππεπζχλσλ ζε ζρέζε κε ηα 

απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο. 

     Σχκθσλα κε ηνπο Flin θαη  Yule (2004) ε εγεζία ηεο αζθάιεηαο ζπλάπηεηαη κε ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα, ηελ απφ θνηλνχ  ζπκκεηνρή ησλ δηνηθεηψλ θαη  ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα, ηελ ππνζηήξημε 

πξσηνβνπιηψλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηέινο ηελ έκθαζε ζηελ 

αζθάιεηα θαη φρη ζηελ παξαγσγηθφηεηα. Έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο 

θαηαδεηθλχνπλ σο ηνπο πιένλ απνηειεζκαηηθνχο εγέηεο νκάδσλ  πνιχπιεπξεο 

δξαζηεξηφηεηαο, απηνχο ησλ νπνίσλ ηα κέιε ζπληνλίδνπλ ηε δξάζε ηνπο ζε 

ξηςνθίλδπλεο, αβέβαηεο θαη δπλακηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

5.5.Σα  εγεηηθά ζηπι 

Τα εγεηηθά ζηπι απνηεινχλ αλακθίβνια ηνλ ηζρπξφηεξν θνξέα ηεο επηρεηξεζηαθήο 

θνπιηνχξαο, θαζψο αθνξνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθείηαη ε δηνίθεζε εληφο ηνπ 
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νξγαληζκνχ. Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ζεσξνχληαη ηα εγεηηθά ζηπι ζχκθσλα κε ηνπο  

Lewin, Lippitt θαη White θαη αξγφηεξα κε ηνλ  Likert. 

(α)Σχκθσλα κε ηνπο Lewin, Lippitt θαη White (1939) 

    Η ζεσξία ηνπ ζηπι επηθεληξψλεηαη ζην ζηπι δηνίθεζεο ησλ εγεηψλ θαη φρη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σηηο αξρηθέο ζεσξίεο ε δηάθξηζε ησλ ζηπι εγεζίαο βαζίδεηαη 

ζηελ παξαηήξεζε ησλ εγεηψλ, ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο θαη 

ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ιηγφηεξν θαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθψλ ζηπι εγεζίαο.    

Σχκθσλα ινηπφλ κε ηνπο αλσηέξσ αλαγλσξίδεηαη ε χπαξμε ηξηψλ βαζηθψλ εγεηηθψλ 

ζηπι.  

   Καηά ην απηαξρηθφ ζηπι εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ν εγέηεο αληιεί ην θχξνο απφ ηνλ 

ηίηιν ηνπ, γεγνλφο ην νπνίν δελ ηνλ θαζηζηά ηδηαίηεξα  δεκνθηιή. Οη πθηζηάκελνί ηνπ 

ζεσξνχλ σο κνλαδηθφ ηνπο θίλεηξν ηνλ παξάγνληα ηεο ακνηβήο αδηαθνξψληαο γηα 

ηελ πνηνηηθή επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Ο εγέηεο απνθεχγεη ην δηάινγν κε ηα κέιε 

ηεο νκάδαο, ηα νπνία είλαη ππνρξεσκέλα λα εθηεινχλ άκεζα ηηο εληνιέο ρσξίο ηελ 

ειάρηζηε δπλαηφηεηα γηα αλάιεςε επζχλεο θαη πξσηνβνπιίαο. Όπσο είλαη επφκελν ε 

επίδνζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο είλαη απμεκέλε κφλν φηαλ παξίζηαηαη ν εγέηεο, ελψ 

ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ε επίδνζε κεηψλεηαη δξακαηηθά. 

    Σχκθσλα κε ην δεκνθξαηηθφ ζηπι δηνίθεζεο ν εγέηεο πξνρσξά ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ άπνςε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ. Σε πεξίπησζε πνπ 

ν ίδηνο ιάβεη κία απφθαζε άλεπ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ππνινίπσλ δηεπθξηλίδεη  ηνπο 

ιφγνπο ηεο ιήςεο απφθαζεο. Τα κέιε ηεο νκάδαο ελζαξξχλνληαη ζηελ αλάιεςε 

επζπλψλ θαη ζηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ θαζψο θαζίζηαληαη δεθηηθά ζε 

θαηλνηφκεο ηδέεο. Δπίζεο ε επίδνζε θαηά ηελ ηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 
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παξνπζηάδεηαη απμεκέλε αλεμαξηήησο ηεο παξνπζίαο ηνπ εγέηε. Σεκαληηθφ είλαη ην 

ζπλαίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ επηθξαηεί ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ην 

πλεχκα νκαδηθφηεηαο. 

   Καηά ην εμνπζηνδνηηθφ ζηπι εγεζίαο, ν εγέηεο παξνπζηάδεηαη σο έλα άηνκν ην 

νπνίν απνθεχγεη ηελ αλάιεςε επζπλψλ εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο ηνπ απηνεθηίκεζεο. Η 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη αλεπεξέαζηα ηα κέιε ηεο 

νκάδαο, ηα νπνία εκθαλίδνληαη απνπξνζαλαηνιηζκέλα απνθεχγνληαο λα ζέζνπλ 

ζηφρνπο. Η επίδνζή ηνπο δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή θαζψο δξνπλ θαηά ην δνθνχλ 

ρσξίο ζαθή θαζνδήγεζε απφ ηελ εγεζία. Σην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ επηθξαηεί 

λσρέιεηα θαη θπγνπνλία.   

(β)Σχκθσλα κε ηνλ Likert (1974)  

     Ο Likert ππήξμε έλαο εθ ησλ πξσηνπφξσλ εξεπλεηψλ, νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ 

θαηεμνρήλ κε ην ζέκα ηεο εγεζίαο. Καηφπηλ ελδειερνχο έξεπλαο θαηά ην έηνο 1974 ν 

Likert δηαηχπσζε ηε ζεσξία ηνπ. Σχκθσλα κε απηή ππάξρνπλ ηέζζεξα ζηπι εγεζίαο: 

(α) ην εθκεηαιιεπηηθφ απηαξρηθφ 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ απηαξρηθνχ εθκεηαιιεπηηθνχ ζηπι εγεζίαο παξαηεξείηαη 

κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα. Ο εγέηεο ζέηεη ηνπο νξγαλσηηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη 

κεηαθέξνληαη ζηνπο πθηζηακέλνπο σο δηαηαγέο. Όπσο θαζίζηαηαη αληηιεπηφ ζε έλα 

ηέηνην πεξηβάιινλ ε επηθνηλσλία κεηαμχ πξντζηακέλνπ θαη πθηζηακέλνπ θαζίζηαηαη 

αδχλαηε ελψ ε ππνθίλεζε επηηπγράλεηαη δηα ηεο επηβνιήο ηηκσξίαο.     

(β)ην θαινπξναίξεην απηαξρηθφ  

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θαινπξναίξεηνπ απηαξρηθνχ εγεηηθνχ ζηπι, ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ πθηζηακέλσλ παξνπζηάδεηαη απμεκέλε. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ 
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πξντζηακέλνπ εκθαλίδεηαη σο επί ην πιείζην απηαξρηθή, ελψ νξηζκέλεο θνξέο 

επηηξέπεη ηελ χπαξμε επηθνηλσλίαο κε ζθνπφ λα δηθαηνινγήζεη ηνλ απηαξρηζκφ ηνπ, 

πείζνληαο ηνπο πθηζηακέλνπο γηα ηελ θαιή ηνπ πξναίξεζε.    

(γ) ην ζπκβνπιεπηηθφ  

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ζηπι εγεζίαο, ε επηθνηλσλία πξντζηακέλνπ 

θαη πθηζηακέλσλ αλαδεηθλχεηαη ζε πξσηαξρηθφ ζηνηρείν. Η εγεζία δείρλεη έκπξαθηε 

εκπηζηνζχλε ζηνλ πθηζηάκελν θαη αμηνπνηεί θάζε πιεξνθνξία πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

εκπεηξία ηνπ. Η παξεκβάζεηο γίλνληαη ππφ κνξθή ζπκβνπιψλ.   

 (δ)ην ζπκκεηνρηθφ  

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπκκεηνρηθνχ ζηπι εγεζίαο, βαζηθά ζηνηρεία απνηεινχλ ε 

δεκνθξαηηθή θαη ζπκκεηνρηθή ιήςε απνθάζεσλ, ε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κειψλ, ε ππνθίλεζε, ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ε ζπιινγηθφηεηα.  

    Ο Likert (1974) ζεψξεζε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπκκεηνρηθνχ ζηπι εγεζίαο σο ηελ 

πιένλ απνδνηηθή. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα απνηειεί  φηη ζηελ απφδνζε ηεο 

νκάδαο παξεκβαίλνπλ δχν ηχπνη κεηαβιεηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο, νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ ηνλ εγέηε αιιά θαη γηα ηηο εμαξηεκέλεο, νη 

νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηελ επηβνιή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (ζηάζεηο 

πθηζηακέλσλ, ππνθίλεζε θ.α.)   

 

5.6. Οη  ζεσξίεο ηεο εγεζίαο 

    Οη ζεσξίεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ εγεζία δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα εγεηηθά 

ζηπι, ηα νπνία εθαξκφδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηνίθεζεο. Δμεηάδνπλ 

κεηαβιεηέο ζπλδεφκελεο κε ηηο εθάζηνηε ζπγθπξίεο, κε ηα εθάζηνηε γλσξίζκαηα ηνπ 
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εγέηε θαη ηνπο ηξφπνπο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εγεζίαο. Έηζη πξνέθπςαλ νη εμήο 

ζεσξίεο ηεο εγεζίαο:  

 

(α)Η ζπγθπξηαθή ζεσξία  
 

    Οη Vroom-Yetton (1973) ζεσξνχλ φηη νη εγέηεο πξνζαξκφδνπλ ην εγεηηθφ ζηπι 

ζηηο εθάζηνηε θαηαζηάζεηο. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηπι εγεζίαο εμαξηάηαη απφ 

παξάγνληεο φπσο ν θαζνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο, νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα, ε ζπλαηλεηηθή ή ζπγθξνπζηαθή αληηκεηψπηζεο ηεο 

πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαζψο επίζεο θαη ε απνδνρή ησλ νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ. 

    Σχκθσλα κε ηνπο  Hersey θαη Blanchard (1960) ππάξρνπλ ηέζζεξα ζηπι εγεζίαο 

θαη ηέζζεξα αληίζηνηρα επίπεδα επίδξαζεο εηο ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο. Η 

απνδνηηθφηεηα δηαζθαιίδεηαη κε ην βαζκφ ζπληαχηηζεο ηνπ ζηπι εγεζίαο κε ην 

αλάινγν επίπεδν επεξεαζκνχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.    

   Δληζρχνληαο ηε ζεσξία ηεο εγεζίαο, νη Lim θαη Κlein (2006) αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνζαξκφζηκε εγεζία, πξνζδίδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηεξαξρηθνχ, κε 

αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο. Σχκθσλα κε ηνλ Klein πξφθεηηαη 

γηα έλα είδνο εγεζίαο ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζε αθξαίεο νκάδεο δξάζεο, ζηηο νπνίεο ηα  

κέιε πςειψλ ηθαλνηήησλ ζπλεξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζνπλ επείγνληα, 

απξφβιεπηα θαη πνιιαπιά εμαξηψκελα θαζήθνληα ελψ παξάιιεια δηαρεηξίδνληαη ηηο 

δηαξθείο αιιαγέο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ πξνζιεθζέλησλ κειψλ ζε αθξαίεο νκάδεο 

δξάζεο. Υπφ ηνλ φξν αθξαίεο νκάδεο δξάζεο λννχληαη νη νκάδεο νη νπνίεο επηρεηξνχλ 

ζε θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο, επηθηλδπλφηεηαο, αβεβαηφηεηαο θαη πςειήο 

θνηλσληθήο ζπνπδαηφηεηαο. 
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(β) Η ζεσξία ησλ γλσξηζκάησλ 

 Δθθξαζηήο ηεο ζεσξίαο ησλ γλσξηζκάησλ απνηειεί ν Stodgil (1948). Σχκθσλα κε 

ηελ επαλαζηαηηθή γηα ηελ επνρή ηεο ζεσξία ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο εμαξηάηαη απφ ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία, 

χςνο) θαζψο θαη ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (θνηλσληθφ ππφβαζξν, δηαλνεηηθή 

ηθαλφηεηα, πξνζσπηθφηεηα, πξνζαλαηνιηζκφο ζηα θαζήθνληα, θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο). 

   Οη Kirckpatrick θαη Locke (1991) αλαθέξνπλ φηη «ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ησλ 

εγεηψλ πεξηιακβάλνπλ : θαζνδήγεζε (επίηεπγκα, θίλεηξν, θηινδνμία, ελέξγεηα, 

αληνρή, πξσηνβνπιία), θίλεηξν εγεζίαο (ε επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα εγείηαη, αιιά θαη 

λα κελ επηδηψθεη ηε εγεζία σο απηνζθνπφ), ηηκηφηεηα, αθεξαηφηεηα, απηνπεπνίζεζε 

(ζπλδεφκελε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα) γλσζηηθή δπλαηφηεηα θαη γλψζε 

ηεο επηρείξεζεο». 

  Απφηνθνο ησλ ζεσξηψλ ηνπ Stodgil (1948) θαη ησλ Kirckpatrick θαη Locke(1991)  

απνηειεί ε δηαπίζησζε ησλ  Arnold, Silvester, Patterson,  Robertson, Cooper θαη  

Burness (2004), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ εγέηε 

ζπγθξηλφκελα κε θάπνηνλ κε-εγέηε ηείλνπλ λα είλαη ηζρπξφηεξα φζνλ αθνξά ηελ 

επθπΐα, ηελ θπξηαξρία, ηελ απηνπεπνίζεζε, ηελ εγθαξηέξεζε θαη ηε γλψζε ηνπ 

θαζήθνληνο. 

(γ) Η κεηαζρεκαηίδνπζα ζεσξία ηεο εγεζίαο  

   Σχκθσλα κε ηνλ Burns (1978) νη εγέηεο ζπρλά ζεσξνχληαη σο εκπλεπζκέλεο ή 

ραξηζκαηηθέο πξνζσπηθφηεηεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ελψζνπλ θαη λα παξαθηλήζνπλ 

ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο πξνζθέξνληαο θνηλά νξάκαηα θαη ζηφρνπο Μία πξφζθαηε 
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εθδνρή ηεο ζεσξίαο ηεο εγεζίαο εθπεθξαζκέλε απφ ηνπο Bass θαη Riggio (2006) 

εηζάγεη ηνπο φξνπο ηεο ζπλαιιαθηηθήο θαη ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο εγεζίαο. Οη 

ζπλαιιαθηηθνί εγέηεο πξνζθέξνπλ έλα είδνο ζπλαιιαγήο ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο. 

Ο εγέηεο αληακείβεη ηελ θαιή απφδνζε θαη δηαηεξεί ηηο ππάξρνπζεο κεζφδνπο 

εξγαζίαο αθφκα θαη φηαλ νη ζηφρνη απφδνζεο δελ εθπιεξψλνληαη.  

  Ο Joe Jaworski (1996) αλαθεξφκελνο ζηε κεηαζρεκαηίδνπζα εγεζία, αλαθέξεη φηη 

«ε ζεκειηψδεο επηινγή, ε νπνία  δηεπθνιχλεη ηνπο πξαγκαηηθνχο εγέηεο ζε φιεο ηηο 

θαηαζηάζεηο είλαη ε επηινγή λα ππεξεηήζνπλ ηε δσή, επηηξέπνληάο ηεο λα μεηπιηρζεί 

κέζα απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαζελφο θαη θαζεκηάο καο». 

   Καηφπηλ ηεο ελλνηνινγηθήο επηζθφπεζεο ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ αθνινπζεί ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο αεξνπιντθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν απνηειεί βάζε 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνχλ νη κε ηερληθέο δεμηφηεηεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

Απνηέιεζκα ηεο ζχλδεζεο θαη ηεο ακνηβαίαο αληαιιαγήο ζηνηρείσλ ζα απνηειέζεη ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν αληηθείκελν ζα έρεη ηε 

δηδαζθαιία ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ. 
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6.Σν ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο αεξνπιντθήο εθπαίδεπζεο 

 

6.1. Οη αξρέο κάζεζεο 

  Σχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Doering(1999) ε κάζεζε ησλ ελειίθσλ βαζίδεηαη ζηηο 

αθφινπζεο 5 βαζηθέο αξρέο: 

(α) Η κάζεζε απνηειεί κία δηαδηθαζία αιιαγήο, σο εθ ηνχηνπ νη ελήιηθνη έρνληαο 

δηακνξθψζεη έλα θνζκνείδσιν, θαζίζηαληαη  δχζθνινη ζε αιιαγέο. 

(β) Καηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζπκκεηέρεη ην θεθάιη, ε θαξδηά θαη ην ρέξη. 

Δπνκέλσο ζπκκεηέρεη νιφθιεξνο ν άλζξσπνο θαη νιφθιεξε ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ. 

(γ) Καζψο ε κάζεζε απνηειεί κία δηαδηθαζία αιιαγήο ηεο ζθέςεο, ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο δξάζεο , ν εθπαηδεπφκελνο δηαδξακαηίδεη ελεξγφ ξφιν θαηά 

ηα δηάξθεηα φιεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

(δ) Η κάζεζε απαηηεί έληνλε πξνζπάζεηα θαη επαλάιεςε. Όζν απμάλεη ε 

πνιππινθφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηφζν απμάλεη θαη ε απαίηεζε γηα 

πξνζπάζεηα θαη επαλάιεςε.  

(ε) Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κάζεζε θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλδξνκή ησλ 

κέζσλ, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ επνπηηθφηεηα θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηάξζξσζε θαη 

ζηελ έκκεζε θαζνδήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.   
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6.2.Η ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία θαη ε κάζεζε 

    Η δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο απνηειεί αλακθίβνια κία ηδηαίηεξα ζχλζεηε δηαδηθαζία, 

θαηά ηελ νπνία εθαξκφδνληαη αξρέο κάζεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Η εθπαίδεπζε ζηελ αεξνπινΐα ζχκθσλα κε ηε Henley(2003)  

παξαδνζηαθά βαζίδεηαη ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθή θαη ζηε γλσζηηθή ζεσξία κάζεζεο. 

6.2.1. Ο Pavlov και η θεωρία μάθηζης 

    Σχκθσλα κε ηα πεηξάκαηα ηνπ Pavlov ε κάζεζε απνηειεί απνηέιεζκα ηνπ 

ζρήκαηνο εξέζηζκα-αληίδξαζε. Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ππνθείκελν 

εθδειψλεη ηελ επηζπκεηή αληίδξαζε, επηβξαβεχεηαη  έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

επαλάιεςε θαη ε ελίζρπζε (Pervin & John, 1999).Σχκθσλα κε ηνπο Meriam & 

Cafarella(1999) ππάξρνπλ ηξία βαζηθά αμηψκαηα, ηα νπνία ελζηεξλίδνληαη νη 

ζπκπεξηθνξηζηέο φζνλ αθνξά ηε θχζε ηεο κάζεζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο 

ζπληεινχληαη θαηά ηε κάζεζε: 

(α) Οη ζπκπεξηθνξηζηέο επηθεληξψλνπλ ηε κειέηε θαη ηελ έξεπλά ηνπο πεξηζζφηεξν 

ζε παξαηεξήζηκεο θαη κεηξήζηκεο ζπκπεξηθνξέο  παξά ζε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο. 

(β) Οη ζπκπεξηθνξηζηέο ζεσξνχλ φηη φιεο νη ζπκπεξηθνξέο δηακνξθψλνληαη απφ ην 

πεξηβάιινλ. Σπλεπψο, ε κάζεζε θαζνξίδεηαη απφ ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη φρη 

απφ ηνλ καζεηεπφκελν. 

(γ) Οη αξρέο ηεο εγγχηεηαο (πφζν θνληά ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη δχν γεγνλφηα 

ρξνληθά ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλαο ζχλδεζκφο) θαη ε ελίζρπζε (θάζε κέζν, ην νπνίν 

απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα επαλάιεςεο ελφο γεγνλφηνο) είλαη ζεκαληηθέο ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.   
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6.2.2. Ο Thorndike και η θεωρία μάθηζης 

    Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο εθπξφζσπνο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ είλαη ν Thorndike. 

Σχκθσλα κε ηνλ Μπαζέηα (1996) ε νπζηαζηηθή δηαθνξά κε ηε ζεσξία 

ηνπ Pavlov έγθεηηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε κάζεζε δελ απνηειεί κηα λνεηηθή ζχλδεζε 

(εμάξηεζε) ηεο αληίδξαζεο κε έλα εξέζηζκα, ην νπνίν πξνεγείηαη ηεο αληίδξαζεο 

απηήο, αιιά έλα εξέζηζκα, ην νπνίν έπεηαη ηεο αληίδξαζεο απηήο σο ζπλέπεηά ηεο. 

Απφ απηή ηε δηαθνξνπνίεζε πξνθχπηνπλ ηα εμήο ηέζζεξα αμηψκαηα (Henley,2003):   

(α) Νφκνο ηνπ απνηειέζκαηνο (law of effect): H αληίδξαζε πξν ελφο ζεηηθνχ 

εξεζίζκαηνο (απνηέιεζκα) ηείλεη λα επαλεκθαλίδεηαη ζε αλάινγεο κειινληηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

(β) Νφκνο ηεο άζθεζεο (Law of exercise): Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε δηαηήξεζε 

ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ εξεζίζκαηνο θαη αληίδξαζεο απαηηείηαη επαλάιεςε, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο θαηάιιεινπο ζθνπνχο θαη επηηπρίεο. 

(γ) Νφκνο ηεο εηνηκφηεηαο γηα δξάζε (Law of readiness): Η εζσηεξηθή παξψζεζε θαη 

ε εηνηκφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα δξάζε είλαη εμαξηψκελεο απφ ην επίπεδν 

ειθπζηηθφηεηαο ησλ εξεζηζκάησλ κε ηα νπνία αληηπαξαηίζεηαη. 

(δ) Νφκνο ηεο αθνκνίσζεο (Law of assimilation): Καηά ηελ αληηκεηψπηζε κηαο 

πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο, ην άηνκν πξνθεηκέλνπ  λα αθνκνηψζεη ηα ζηνηρεία ηεο, 

εθαξκφδεη ηελ εκπεηξία ηνπ (αληηδξάζεηο απφ πξνεγνχκελεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο)  

6.2.3.  Ο ζσμπεριθοριζμός και η εκπαίδεσζη αεροπλοΐας 

   Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ κεηνπζηψλνληαη ζε ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο  
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δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε ηεο αεξνπινΐαο. Σχκθσλα κε ηε 

Henley (2003) ηα επξήκαηα ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ  απνηεινχλ ηε βάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, φπσο ε αλαηξνθνδφηεζε, ε νπνία απνηειεί απφξξνηα ηνπ 

Νφκνπ ηνπ απνηειέζκαηνο, ν ξφινο ηεο πξαθηηθήο ζηε κάζεζε, ν νπνίνο είλαη 

απνηέιεζκα ηνπ λφκνπ ηεο άζθεζεο, θαη ηέινο ε ζεκαζία ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζία, ε νπνία απνηειεί απφξξνηα 

ηεο αλαηξνθνδφηεζεο.   

 

6.3. Η γλσζηηθή ζεσξία θαη ε κάζεζε 

  Η ελ ιφγσ ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη ε κάζεζε νθείιεηαη ζηελ αληίζηνηρε αλάπηπμε 

ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα φιεο ηηο καζήζεηο 

(Μαλίθα,2006).   Σχκθσλα κε ηε Henley (2003) oη γλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο 

δηαθέξνπλ απφ ηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαζψο επηθεληξψλνληαη ζηε 

δηαλνεηηθή δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη ζπκπεξηθνξηζηέο 

ιακβάλνπλ ππφςε ηα παξαηεξήζηκα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο ε θχξηα έκθαζε ηεο 

γλσζηηθήο πξνζέγγηζεο ζχκθσλα κε ηνλ Lefrancois(1997) αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη πιεξνθνξίεο δηαρεηξίδνληαη θαη απνζεθεχνληαη.  

   Τα βαζηθά ζέκαηα, ηα νπνία αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο νπνίαο 

παξνπζηάδεηαη θαη απηήο ηεο νπνίαο είλαη ήδε γλσζηήο, ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη ε κάζεζε, ν έιεγρνο ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο κάζεζεο, 

θαζψο θαη ε επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε κάζεζε έιαβε ρψξα (Αshman &Conway, 

1993).  
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   Δπηθνπξηθφο παξάγνληαο θαηά ηελ απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ απνηειεί ε κεηαγλψζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ελήιηθνη θαηέρνπλ 

κία απηνζπλείδεζε  ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ , κία ζπλείδεζε ηνπ ηξφπνπ 

επηρεηξεκαηνινγίαο, δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ, ζπιινγήο ελδείμεσλ θαη ζεκειίσζεο 

ηεο δηθαηνιφγεζεο (Καςάιεο, Παπαζηακάηεο, 2002). 

 6.3.1. Η γνωζηική θεωρία και η αεροπλοΐα 

    Η γλσζηηθή ζεσξία ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηε δηαρείξηζε θαη ζηελ απνζήθεπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαζψο νη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο αεξνπινΐαο απνηεινχλ 

επαγγεικαηίεο πςειψλ δεμηνηήησλ, απφ ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ έλαλ 

κεγάιν φγθν γλψζεσλ έηνηκν πξνο ρξήζε αλά πάζα ζηηγκή. 

    Σχκθσλα κε ηελ Henley (2003) ε γλσζηηθή ζεσξία  νη εθπαηδεπφκελνη ζπκνχληαη 

πην εχθνια ην ζεκαληηθφ γη απηνχο πιηθφ, ην θαιά νξγαλσκέλν πιηθφ καζαίλεηαη πην 

εχθνια θαη ην ζπκάηαη θαλείο γηα κεγαιχηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ηα αμηνζεκείσηα 

γεγνλφηα ηείλνπλ λα αλαθαινχληαη πην εχθνια θαη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα, ε ζπρλή 

πξαθηηθή εμάζθεζε  βειηηψλεη ηε καθξφρξνλε κλήκε, ην θαηάιιειν νπηηθφ πιηθφ 

επηδξά πεξηζζφηεξν ζηε κλήκε ζε ζρέζε κε ην ιεθηηθφ πιηθφ γηα πνιινχο 

εθπαηδεπφκελνπ( Lefrancois,1997). 

 

6.4. Η αεξνπιντθή   εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ε αλδξαγσγηθή ζεσξία 

    Η εθαξκνγή ησλ αλδξαγσγηθψλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ελειίθσλ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηηο έμη αξρέο ηεο απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνλ Poonwassie (2001). 
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   Σχκθσλα κε ηελ πξψηε αξρή, νη δηεπθνιπληέο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ην 

γεγνλφο φηη νη ελήιηθεο κεηέρνπλ ζηε κάζεζε ζε εζεινληηθή βάζε θαζψο ε απφθαζε 

ππαγνξεχεηαη απφ εμσηεξηθέο ζπγθπξίεο. Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ εχθνια λα 

αλαζηείινπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο αιιά νη δηεπθνιπληέο ζα πξέπεη λα απνθχγνπλ 

ηαθηηθέο εμαλαγθαζκνχ θαη εθθνβηζκνχ. Αληί απηνχ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ζπκκεηνρηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο ηερληθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηηο εκπεηξίεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο.  

   Όπσο αλαθέξεηαη ζηε δεχηεξε αξρή, ε απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ακνηβαίν ζεβαζκφ ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Κάζε ζπκπεξηθνξά θαη 

δήισζε, ε νπνία πξνθαιεί ζχγρπζε, ππνηηκά ή πξνζβάιιεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, 

ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Παξά ην γεγνλφο φηη νη πξνθιήζεηο θαη ε θξηηηθή 

απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο δηεπθφιπλζεο ,ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη θαηά 

ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα κελ ζίγεηαη ε αμηνπξέπεηα θαη ε απηνεθηίκεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

   Καηά ηελ ηξίηε αξρή ε δηεπθφιπλζε βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαηηθή κέζνδν. Οη 

δηεπθνιπληέο θαη νη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζθνπψλ, ζηελ επηινγή ησλ ζηφρσλ, ζηελ αλάπηπμε ηνπ curriculum, 

ζηελ επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. Η ζπδήηεζε θαη 

ε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ απφςεσλ ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ έλα αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο.    

  Σχκθσλα κε ηελ ηέηαξηε αξρή ε πξάμε απνηειεί ην θιεηδί, ζηελ απνηειεζκαηηθή 

δηεπθφιπλζε. Η αλαθάιπςε, ε δξάζε θαη ν πξνβιεκαηηζκφο, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη 

ζην παξειζνληηθφ, παξνληηθφ θαη κειινληηθφ πεξηβάιινλ εκπεηξηψλ ζπκβάιινπλ 
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ζηελ εξκελεία ησλ ηδεψλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηηο αιιαγέο ζηε ζπλείδεζε, ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζηηο δνμαζίεο. 

  Όπσο αλαθέξεη ε πέκπηε αξρή ε δηεπθφιπλζε ζέηεη σο ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο. Έλαο απνηειεζκαηηθφο δηεπθνιπληήο παξέρεη ηηο επθαηξίεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα θαηαλνήζνπλ ηηο αμίεο ηνπο, ηα πηζηεχσ ηνπο θαη ηηο ηδενινγίεο, 

νη νπνίεο είλαη πνιηηηζκηθά θαηαζθεπαζκέλεο θαη ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ 

ελαιιαθηηθέο δνκέο θαη πξαθηηθέο. 

   Η ηειεπηαία αξρή δηεπθφιπλζε αληηκάρεηαη ηεο εμέιημεο ηεο αλαηξνθήο, απηφ-

θαηεπζπλφκελσλ ελειίθσλ νη νπνίνη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα επαλαμηνινγνχλ θαη λα 

επαλαηνπνζεηνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζρέζε ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηηο 

θνηλσληθέο δνκέο. 

       

 6.5. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ξόινπ ηνπ επηκνξθσηή 

Σηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ν επηκνξθσηήο απνηειεί βαζηθφ άμνλα ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο. Ο ξφινο ηνπ  αλαδεηθλχεηαη ζε θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ έθβαζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο εκθαλίδεη ηδηαίηεξν εχξνο. Σχκθσλα κε ηνπο 

Καςάιε θαη Παπαζηακάηε (2002) ν επηκνξθσηήο θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη 

παξάιιεια ην ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή θαη ηνπ αλδξαγσγνχ.   

   Ο επηκνξθσηήο σο δηεπθνιπληήο εληζρχεη ηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαζψο θηλείηαη βάζεη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ησλ 

επηδηψμεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δπηθεληξψλεη ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο 
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θαη ηεο ζεηηθήο εηθφλαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαζηζηψληαο ηνπο ζπλδηακνξθσηέο θαη 

αμηνινγεηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

  Ο επηκνξθσηήο σο αλδξαγσγφο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, θαζψο 

ζπλδέεη άκεζα ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα θαζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Γεκηνπξγείηαη θαη απηφλ ηνλ ηξφπν έλα 

πεξηβάιινλ ζπλαηλεηηθφ  θαη απνθιείεηαη θάζε ζπγθξνπζηαθή ζπκπεξηθνξά απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 Καηφπηλ ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο αεξνπιντθήο εθπαίδεπζεο 

αθνινπζεί ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. 
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7. Η δηδαθηηθή ελόηεηα 

 

7.1. Οη θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο 

   Αλακθίβνια ν ζρεδηαζκφο κίαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο απνηειεί κία εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο δηαδηθαζία. Μηα δηδαθηηθή ελφηεηα  απνηειείηαη είηε απφ έλα κάζεκα, είηε 

απφ κία ζεηξά καζεκάησλ, ηα νπνία απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ απνηεινχλ κία εληαία 

ελφηεηα θαη επηδηψθνπλ ηελ πινπνίεζε εληαίσλ ζηφρσλ. 

      Σχκθσλα κε ηε Γηαλλαθνπνχινπ (2003) ν ζρεδηαζκφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο 

νξγαλψλεηαη ζε δηαδνρηθέο θάζεηο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ 

ζηφρσλ, ηελ αλαιπηηθή αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ δηδαζθαιίαο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ θαη 

ηέινο ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (ζρήκα 6). Οη πέληε θάζεηο 

πεξηγξάθνληαη σο εμήο: 

 

                                                           Σρήκα 6 
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                        Οη πέληε θάζεηο ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο 

                                      Πεγή : Γηαλλαθνπνχινπ (2003) 

  

(α) Πξψηε  θάζε ζρεδηαζκνχ δηδαθηηθήο ελφηεηαο 

   Καηά ηελ πξψηε θάζε ζχκθσλα κε ηε Γηαλλαθνπνχινπ (2003) δηεξεπλψληαη νη 

παξάγνληεο, νη νπνίνη απνηεινχλ ην πιαίζην εηο ην νπνίν πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ρψξα 

νη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο εθπαηδεπηήο επεμεξγάδεηαη πάζεο θχζεσο 

πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ,ηνπο 

ζθνπνχο θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

ζπιιερζνχλ νη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο θξίλεηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ε απάληεζε 

ζηα εμήο εξσηήκαηα: πνηφο είλαη ν ηππηθφο εθπαηδεπφκελνο, γηαηί έρεη αλαπηπρζεί θαη 

πινπνηείηαη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, πνην είλαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, πνχ θαη πφηε ζα γίλεη ε δηδαζθαιία, ηί είλαη δηαζέζηκν; 

(β) Γεχηεξε  θάζε ζρεδηαζκνχ δηδαθηηθήο ελφηεηαο 

   Καηά ηε δεχηεξε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ζεσξείηαη ε 

δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Σχκθσλα κε ηε Γηαλλαθνπνχινπ 

(2003) ε δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ επηηπγράλεηαη ζε ζρέζε κε ηα ηξία πεδία νξηζκνχ 

ηεο κάζεζεο, ηα νπνία είλαη ηα εμήο : 

-γλσζηηθφο ηνκέαο :νη ζηφρνη ησλ γλψζεσλ, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη σο καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα θαιχπηνληαο ηελ απαίηεζε γηα πιεξνθνξίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο  
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-ςπρνθηλεηηθφο ηνκέαο :νη ζηφρνη ησλ δεμηνηήησλ, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη σο 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα δειψλνληαο ηηο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο πνπ πξνζθηνχληαη 

 -ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο :νη ζηφρνη ησλ ζηάζεσλ, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη σο 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαιχπηνληαο ζηάζεηο ή αμίεο πνπ αλαπηχζζνληαη 

(γ) Τξίηε  θάζε ζρεδηαζκνχ δηδαθηηθήο ελφηεηαο 

  Καηά ηελ  ηξίηε  θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ιακβάλεη ρψξα ν 

θαζνξηζκφο θαη ε νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Σχκθσλα κε ηε Γηαλλαθνπνχινπ 

(2003) ε ηξίηε θάζε πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαζψο επίζεο θαη  ηε ρξνληθή θαηαλνκή ησλ ππνελνηήησλ. 

  Όπσο ζεκείσζε ν Pithers (1998) ην γεληθφ πιαίζην γηα ηελ θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα 

απνηειείηαη απφ κία εηζαγσγή, ην θπξίσο κέξνο, ζην νπνίν γίλεηαη ζηαδηαθή πξνβνιή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηέινο ηα ζπκπεξάζκαηα.    

(δ) Τέηαξηε  θάζε ζρεδηαζκνχ δηδαθηηθήο ελφηεηαο 

   Καηά ηελ ηέηαξηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ιακβάλεη ρψξα ε 

επηινγή ησλ θαηαιιήισλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαη κέζσλ. Σχκθσλα κε ηε 

Γηαλλαθνπνχινπ (2003) ε επηινγή ππαγνξεχεηαη εθ ησλ δηαηππσκέλσλ ζηφρσλ ηεο 

δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηνπ 

δηαζέζηκνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο θάζε ηερληθήο αλάινγα 

κε ηελ ππνδνκή, ηεο επρέξεηαο αληηζηνίρσλ εθπαηδεπηψλ θαη εμνηθείσζήο ηνπο κε ηελ 

αληίζηνηρε ηερληθή. 

(ε) Πέκπηε  θάζε ζρεδηαζκνχ δηδαθηηθήο ελφηεηαο 
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   Καηά ηελ πέκπηε  θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ιακβάλεη ρψξα ε  

αμηνιφγεζε  ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ βαζηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο δηδαθηηθήο 

ελφηεηαο.  Σχκθσλα κε ηε Γηαλλαθνπνχινπ (2003) ν εθπαηδεπηήο επηδηψθεη ηε     

βαζκηαία απφθηεζε γλψζεσλ, ηελ  αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαζψο θαη ηε δηακφξθσζε 

ζηάζεσλ σο απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε απηέο.  

 

7.2. Η πινπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο  

  Σχκθσλα κε ηνπο Martinussen θαη Hunter (2010) θαηά ηελ εθαξκνγή ην πξντφλ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ κεηαηξέπεηαη ζε δηδαθηηθή πξάμε. Δθφζνλ φια ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα 

έρνπλ εθαξκνζηεί επηηπρψο, νη εθπαηδεπφκελνη θαηαθζάλνπλ εγθαίξσο ζην κέξνο, ην 

νπνίν έρεη νξηζζεί λα ιάβνπλ ρψξα νη δηδαζθαιίεο. Τν δηδαθηηθφ πιηθφ βξίζθεηαη ζε 

ηθαλέο πνζφηεηεο. Οη εθπαηδεπηέο θαη ηη ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ είλαη έηνηκα γηα 

ηε δηδαζθαιία. Απηή ε θάζε απνηειεί κία δηνηθεηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  

 

7.3. Η αμηνιόγεζε ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο 

  Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο απνηειεί εγγελέο ζηνηρείν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ 

θαη απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ελφο θχθινπ καζεκάησλ ή ελφο πξνγξάκκαηνο θαη 

ζεσξείηαη βαζηθφ ζηνηρείν βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.         

Σχκθσλα κε ηνπο  Καςάιε θαη Παπαζηακάηε (2000)  ηα βαζηθά εξσηήκαηα ζηα 

νπνία θαιείηαη λα απαληήζεη ε αμηνιφγεζε είλαη ηα εμήο: επεηεχρζεζαλ νη ζθνπνί θαη 

νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, έκαζαλ νη ζπνπδαζηέο ζεκαληηθά πξάγκαηα θαη 
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ηθαλνπνηήζεθαλ νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο, ζρεδηάζζεθε θαη εθηειέζζεθε θαιά ην 

πξφγξακκα, ελέηαμε ν επηκνξθσηήο κέξνο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην πξφγξακκα, 

ππήξρε αξθεηή αλαηξνθνδφηεζε, αμηνπνηήζεθε επσθειψο ν ρξφλνο θαη ηα 

δηαηεζέληα κέζα 

7.3.1. Αναηροθοδόηηζη 

  Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ, ε αλαηξνθνδφηεζε απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν απφ 

ην νπνίν εμαξηάηαη άκεζα ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο.  Τν 1986 ν Κnox 

πξφηεηλε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηέο είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηνπο φξνπο, νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ ζε κία νπζηαζηηθή αλαηξνθνδφηεζε. Πξφθεηηαη 

γηα ηνπο αθφινπζνπο: 

(α) δεθηηθφηεηα: εάλ νη εθπαηδεπφκελνη εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο 

θαη θαηαλννχλ ηε ινγηθή γηα ηε ρξήζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ηείλνπλ λα είλαη 

δεθηηθνί ζηελ αλαηξνθνδφηεζε , ε νπνία επηβάιιεηαη λα ειαρηζηνπνηεί ηνπο 

κεραληζκνχο απηνπξνζηαζίαο ,φπσο ακπληηθή ζέζε, δηάζπαζε θαη άξλεζε. 

(β) νξγάλσζε: απαηηείηαη ζρεδηαζκφο θαη εκπεηξία πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη θαλείο 

έλαλ νμπδεξθή παξαηεξεηή, ν νπνίνο είλαη ζε ζέζεη λα παξαζέζεη θξίζεηο βαζηζκέλεο 

ζε απνδείμεηο θαη ζπκπεξάζκαηα.  

(γ) θξίζεηο: ε αλαηξνθνδφηεζε φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

εκπεξηέρεη ελδνγελείο θαη εμσγελείο θξίζεηο. Δπνκέλσο είλαη ζεκαληηθφ νη 

εθπαηδεπφκελνη λα θαηαλνήζνπλ ηε βάζε ζηελ νπνία γίλνληαη νη θξίζεηο. Οη πην 

ζεκαληηθέο θξίζεηο εξκελεχνπλ ηε πξφνδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε ζρέζε κε ζαθψο 
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δηαηππσκέλνπο ζηφρνπο, πξνζδνθίεο, πξφηππα ή επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη 

ηθαλφηεηεο. 

(δ) πνηφηεηα: ην πνζφ ηεο πνηφηεηαο θαηά ηελ αλαηξνθνδφηεζε ζα πξέπεη λα είλαη 

επαξθέο θαη έγθαηξν ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα απνθηήζνπλ θάηη κε ην νπνίν ζα 

δνπιέςνπλ. Έλαο θαηάινγνο απφ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο 

δνθηκαζηηθήο επίδνζεο είλαη θαηά πνιχ πην δχζθνινο απ φηη κία κνλνιεθηηθή θξηηηθή 

φπσο ηθαλνπνηεηηθή ή κε ηθαλνπνηεηηθή. Η ιήςε κίαο θξηηηθήο ακέζσο κεηά απφ ηε 

δνθηκή ψζηε ηα πνξίζκαηα λα εθαξκνζηνχλ ζηελ επφκελε δνθηκή είλαη θαηά πνιχ 

πην επνηθνδνκεηηθή απφ ηε ιήςε ηεο θξηηηθήο κία εβδνκάδα αξγφηεξα φηαλ δελ 

πξφθεηηαη ιάβνπλ  ρψξα πεξεηαίξσ δνθηκέο.  

(ε) ρξήζε: είλαη ρξήζηκν λα πξνηαζνχλ ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ζπγθεθξηκέλεο 

ρξήζεηο κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα θάλνπλ  ρξήζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη λα ηνπο 

παξέρνπλ ηηο επθαηξίεο λα πξάμνπλ αλαιφγσο.              

  Καηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο 

εξγαζίαο αθνινπζεί ε δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε 

ζην πξαθηηθφ κέξνο. 

 

 

 

 

\ 
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Κεθάιαην δεύηεξν 

 

8. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

 

8.1. Σίηινο πξνγξάκκαηνο : Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ αεξνπινΐαο ζηε δηδαζθαιία 

ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ 

Γηδαθηηθή ελόηεηα 

Δηζαγσγή ζηελ αεξνπιντθή εθπαίδεπζε   

Θεσξεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο  

Θεσξεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο επίγλσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο 

Θεσξεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο ιήςεο απφθαζεο 

Θεσξεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο εγεζίαο 

 

 

8.2. Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπνκέλσλ 

Πιεζπζκόο ζηόρνο : εθπαηδεπηέο αεξνπινΐαο , νη νπνίνη πξφθεηηαη λα δηδάμνπλ ηηο κε 

ηερληθέο δεμηφηεηεο   
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Φύιν: άλδξεο 

 Μέζνο όξνο ειηθίαο: ζαξάληα πέληε έηε 

 

8.3. θνπόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

 Σθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο απνηειεί ε εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ αεξνπνξίαο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ ψζηε : 

-Να δηδαρζνχλ απνηειεζκαηηθά νη κε ηερληθέο δεμηφηεηεο.  

-Να απμεζεί ε πεξεηαίξσ αλάπηπμε ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ, ζηνρεχνληαο ζηε  βειηίσζε 

ηεο νκαδηθή θαη αηνκηθήο επίδνζεο σο κέξνο κίαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, ε νπνία αθνξά  

ηελ αληαπφθξηζε ζηνπο θηλδχλνπο πνπ άπηνληαη ηεο αζθάιεηαο. 

-Να απμεζεί ε γλψζε πεξί ηνπ αλζξσπίλνπ παξάγνληα θαη λα αλαπηπρζνχλ νη δεμηφηεηεο θαη 

νη ζηάζεηο, νη νπνίεο φηαλ εθαξκφδνληαη νξζψο πξνζθέξνπλ πην απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ 

θηλδχλνπ ζε πεξηβάιινληα θξίζηκα γηα ηελ αζθάιεηα.     

Δπηκέξνπο ζηόρνη ζε επίπεδν 

γλώζεσλ : 

-Να αληηιεθζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ηα ζηνηρεία ησλ κε ηερληθψλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ . 

- Να πξνζδηνξηζηνχλ νη θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη,  ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηε δηδαζθαιία. 

- Να πξνζδηνξίζνπλ ην ξφιν θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή –εκςπρσηή. 

ηθαλνηήησλ : 
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-Να απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο ηνπο επηηξέπνπλ λα δηδάζθνπλ 

απνηειεζκαηηθά. 

- Να απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηε  δεμηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ 

ππνθίλεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ζηε  δηακφξθσζε ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ. 

- Να βαζίδνληαη ζηηο ζπλεξγαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ψζηε λα αλάγνληαη ζε εθπαηδεπηέο-

εκςπρσηέο ηεο νκάδαο 

ζηάζεσλ : 

-Να επαηζζεηνπνηεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζεκαζία αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ, ηφζν ζηα 

πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο φζν θαη γεληθφηεξα.  

-Να εληζρπζεί ε δηάζεζή ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη κε ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ.  

-Να πηνζεηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ εκςπρσηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηή 

 

8.4. ηνηρεία δηεμαγσγήο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

 

Σόπνο θαη ρώξνο : 1.Αεξνδξφκην Μαθεδνλίαο ,Αεξνιέζρε Θεζζαινλίθεο  

                             2. Σπάηα Αηηηθήο, Aegean Airways  

 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο : 1. Αεξνιέζρε Θεζζαινλίθεο, 5 Ιαλνπαξίνπ  

                                        2. Aegean Airways, 7 Ιαλνπαξίνπ 
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Υξνληθή θαηαλνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Γηδαθηηθή ελόηεηα Υξνληθή δηάξθεηα 

Δηζαγσγή ζηελ αεξνπιντθή εθπαίδεπζε   1 ψξα 

Θεσξεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο 

ηεο ζπλεξγαζίαο  

1 ψξα 

Θεσξεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο 

ηεο εγεζίαο 

1 ψξα 

Θεσξεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο 

ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο 

1 ψξα 

Θεσξεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο 

ηεο ιήςεο απφθαζεο 

1 ψξα 

 

πλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα : 5 ψξεο 

 

Γηαζέζηκα εθπαηδεπηηθά κέζα: ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, πξνηδέθηνξαο, δηαθάλεηεο, 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (θσηνηππίεο)  

Σην επφκελν θεθάιαην αθνινπζεί ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ 

ηνπ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 
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                              9. Πεξηγξαθή δηδαθηηθώλ ελνηήησλ 

 

9.1. Πξώηε δηδαθηηθή ελόηεηα  

Σίηινο δηδαθηηθήο ελόηεηαο : Δηζαγσγή ζηελ αεξνπιντθή εθπαίδεπζε 

Υξνληθή δηάξθεηα : 1 ψξα 

θνπόο δηδαθηηθήο ελόηεηαο : Οη εθπαηδεπφκελνη λα εηζαρζνχλ ζηνπο βαζηθνχο 

φξνπο ηεο αεξνπιντθήο εθπαίδεπζεο 

Δπηκέξνπο ζηόρνη ζε επίπεδν 

γλώζεσλ : 

Οη εθπαηδεπφκελνη λα πεξηγξάθνπλ αξρέο , λα εληνπίδνπλ ηα θνηλά ζεκεία (αλάιπζε), 

λα ηα ζπλδέζνπλ κε βαζηθέο ζεσξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε κάζεζε ελειίθσλ 

(ζχλζεζε) θαη λα εξκελεχνπλ ηε ζεκαζία.     

ηθαλνηήησλ : 

Να αλαπηχμνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ηε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα , ηελ ππνθίλεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε 

δηακφξθσζε ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ.   

ζηάζεσλ : 
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Να επαηζζεηνπνηεζνχλ νη εθπαηδεπφκελνη φζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη λα πηνζεηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ εκςπρσηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

εθπαηδεπηή. 

Καζνξηζκόο θαη νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο 

Τν πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο εηζαγσγή ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

νξγαλψλεηαη κε θξηηήξην ηελ ελλνηνινγηθή αιιεινπρία,  φπσο νξίδεηαη απφ ην επηζηεκνληθφ 

πεδίν ηεο ςπρνινγίαο ηεο αεξνπινΐαο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλαθείο επηζηεκνληθέο 

εθδφζεηο κία ηέηνηα ελλνηνινγηθή αιιεινπρία είλαη ε εμήο : νη αξρέο κάζεζεο, ε 

ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία θαη ε αεξνπιντθή εθπαίδεπζε, ε γλσζηηθή ζεσξία θαη ε 

αεξνπιντθή εθπαίδεπζε, ε αεξνπιντθή εθπαίδεπζε θαη ε αλδξαγσγηθή ζεσξία, νη 

δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ επηκνξθσηή, ν ζρεδηαζκφο, ε εθαξκνγή θαη ε αμηνιφγεζε 

ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ν νξηζκφο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεμηνηήησλ, νη κε 

ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη ε αεξνπινΐα. Τν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθε  ζηελ παξνχζα δηδαθηηθή ελφηεηα παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 

(ζει.117). 

Μηθξνδηδαζθαιία ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο : Δηζαγσγή ζηελ αεξνπιντθή 

εθπαίδεπζε  

Τπνελόηεηεο     Γηδαθηηθόο  

Υξόλνο 

Δθπαηδεπηηθέο 

Σερληθέο 

Δθπαηδεπηηθά 

Μέζα 

Αξρέο κάζεζεο  6 ιεπηά -Δηζαγσγηθή εηζήγεζε 

-Καηαηγηζκφο ηδεψλ                                 

-Τειηθή  εηζήγεζε 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Μαξθαδφξνη 
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Σπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία  

θαη αεξνπιντθή εθπαίδεπζε 

7 ιεπηά -Γηάιεμε 

-Σπδήηεζε  

ζηελ νινκέιεηα 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

Γλσζηηθή ζεσξία 

θαη αεξνπιντθή  εθπαίδεπζε  

7 ιεπηά -Γηάιεμε 

-Σπδήηεζε  

ζηελ νινκέιεηα 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

Αεξνπιντθή εθπαίδεπζε 

 θαη αλδξαγσγηθή ζεσξία  

7 ιεπηά -Γηάιεμε 

-Σπδήηεζε  

ζηελ νινκέιεηα 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ 

 ηνπ επηκνξθσηή  

5 ιεπηά -Δμειηθηηθή 

εξσηεκαηηθή κέζνδνο 

-Τειηθή εηζήγεζε 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

Μαξθαδφξνη 

Η δηδαθηηθή ελφηεηα 

-Σρεδηαζκφο                

-Δθαξκνγή  

-Αμηνιφγεζε  

10 ιεπηά -Δηζαγσγηθή 

εηζήγεζε 

-Δμειηθηηθή 

εξσηεκαηηθή 

κέζνδνο 

-Τειηθή εηζήγεζε 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Μαξθαδφξνη 

Η δεμηφηεηα  

 -Οξηζκφο δεμηφηεηαο  

 -Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δεμηνηήησλ 

 

9 ιεπηά -Δηζαγσγηθή εηζήγεζε 

-Καηαηγηζκφο 

ηδεψλ 

-Τειηθή 

Δηζήγεζε 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Μαξθαδφξνη 

Με ηερληθέο δεμηφηεηεο 

Με ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη 

αεξνπινΐα 

9 ιεπηά -Γηάιεμε 

-Οκαδηθή  

δξαζηεξηφηεηα 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 
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Πεξηγξαθή ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο 

ΦΑΣΗ 1 : Αξρέο κάζεζεο     

 Ο  εθπαηδεπηήο θάλεη κία εηζαγσγηθή εηζήγεζε κε  ζθνπφ λα αληηιεθζνχλ νη εθπαηδεπφκελνη 

ην γεληθφ πιαίζην ηεο κάζεζεο θαη ησλ αξρψλ ηεο. Δλ ζπλερεία αθνινπζεί ε κέζνδνο ηνπ 

θαηαηγηζκνχ ησλ ηδεψλ, θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα εθθξάζνπλ ηνπο 

ζπλεηξκνχο πνπ δεκηνπξγνχλ νη αξρέο ηεο κάζεζεο . Ο εθπαηδεπηήο ζεκεηψλεη κε 

πνιχρξσκνπο καξθαδφξνπο πάλσ ζε δηαθάλεηεο ηηο ζθέςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ Τέινο ν 

εθπαηδεπηήο θάλεη κία ηειηθή εηζήγεζε, θαηά ηελ νπνία αλαθεθαιαηψλεη ηηο αξρέο ηεο 

κάζεζεο.   

ΦΑΣΗ 2 : Σπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία θαη αεξνπιντθή εθπαίδεπζε 

Ο εθπαηδεπηήο θάλνληαο δηάιεμε παξνπζηάδεη αξρηθά  ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία. Δλ 

ζπλερεία γίλεηαη κία ζχληνκε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα φζνλ αθνξά ηε ζρέζε  ηεο κε ηελ 

αεξνπιντθή εθπαίδεπζε. Ο εθπαηδεπηήο ζεκεηψλεη ηα θχξηα ζεκεία ησλ απφςεσλ. Δλ 

ζπλερεία πξνβάιιεη ηηο ζρεηηθέο δηαθάλεηεο. 

ΦΑΣΗ 3 : Γλσζηηθή ζεσξία θαη αεξνπιντθή εθπαίδεπζε 

Ο εθπαηδεπηήο δηα ηεο δηάιεμεο παξνπζηάδεη ηε γλσζηηθή ζεσξία. Αθνινπζεί ζχληνκε 

ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, ε νπνία θαηαδεηθλχεη ηε ζρέζε  ηεο γλσζηηθήο ζεσξίαο θαη ηεο 

αεξνπιντθήο εθπαίδεπζεο. Έπεηηα ν εθπαηδεπηήο ζεκεηψλεη ηα θχξηα ζεκεία ησλ απφςεσλ 

πξνβάιινληαο δηαθάλεηεο. 

-Σπδήηεζε ζηελ  

Οινκέιεηα 

-Μαξθαδφξνη 
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ΦΑΣΗ 4 : Αλδξαγσγηθή ζεσξία θαη αεξνπιντθή εθπαίδεπζε 

Ο εθπαηδεπηήο παξνπζηάδεη ηελ αλδξαγσγηθή ζεσξία θάλνληαο δηάιεμε. Έπεηαη ζπδήηεζε 

ζηελ νινκέιεηα πεξί ηεο ζρέζεο  ηεο κε ηελ αεξνπιντθή εθπαίδεπζε. Ο εθπαηδεπηήο 

ζεκεηψλεη ηα θχξηα ζεκεία ησλ απφςεσλ πνπ δηαηππψλνληαη θαη πξνβάιιεη ηηο ζρεηηθέο 

δηαθάλεηεο. 

ΦΑΣΗ 5 : Οη δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ επηκνξθσηή 

Ο εθπαηδεπηήο δηα ηεο εμειηθηηθήο εξσηεκαηηθήο κεζφδνπ, πξνζπαζεί λα εθκαηεχζεη 

απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πιεξνθνξίεο πεξί ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ξφινπ ηνπ 

επηκνξθσηή. Οη εθπαηδεπφκελνη θαηαζέηνπλ πιεξνθνξίεο εθπνξεπφκελεο απφ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο  εκπεηξίεο πάλσ ζην ζέκα. Ο εθπαηδεπηήο ζεκεηψλεη ηα βαζηθά 

ζεκεία θαη νινθιεξψλεη κε ηελ ηειηθή εηζήγεζε θαη ηελ πξνβνιή ηεο ζρεηηθήο 

δηαθάλεηαο. 

ΦΑΣΗ 6 : Πεξηγξαθή ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο  

Ο εθπαηδεπηήο θάλεη κία εηζαγσγηθή εηζήγεζε, φζνλ αθνξά ηελ πεξηγξαθή ηεο δηδαθηηθήο 

ελφηεηαο. Καηφπηλ δηα ηεο εμειηθηηθήο εξσηεκαηηθήο κεζφδνπ  εθκαηεχεη πιεξνθνξίεο, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Ο 

εθπαηδεπηήο πξνβάιιεη ηηο ζρεηηθέο δηαθάλεηεο, νινθιεξψλνληαο κε κία ηειηθή εηζήγεζε.    

ΦΑΣΗ 7 : Οξηζκφο θαη ραξαθηεξηζηηθά δεμηνηήησλ 

Ο εθπαηδεπηήο θάλεη κία εηζαγσγηθή εηζήγεζε γηα ην ζέκα, κε  ην νπνίν ζα αζρνιεζνχλ. 

Καηφπηλ αθνινπζεί θαηαηγηζκφο ηδεψλ θαζψο νη εθπαηδεπφκελνη θαηαζέηνπλ ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο επί ηνπ ζέκαηνο. Ο εθπαηδεπηήο αλαθεθαιαηψλνληαο θάλεη κία ηειηθή 
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εηζήγεζε φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεμηνηήησλ θαη πξνβάιιεη ηελ 

αλάινγε δηαθάλεηα. 

ΦΑΣΗ 8 : Με ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη αεξνπινΐα 

Ο εθπαηδεπηήο θάλεη κία ζχληνκε δηάιεμε θαη έπεηηα πξνβάιιεη ζηνλ πξνηδέθηνξα 

ηηο ζρεηηθέο δηαθάλεηεο. Καηφπηλ ρσξίδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε δχν νκάδεο θαη 

ηνπο αλαζέηεη σο ζέκα ζπδήηεζεο ηε ζρέζε ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο 

αεξνπινΐαο. Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα. 

 

9.2. Γεύηεξε δηδαθηηθή ελόηεηα  

Σίηινο δηδαθηηθήο ελόηεηαο : δηδαζθαιία ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο επίγλσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο 

 Υξνληθή δηάξθεηα : 1 ψξα 

θνπόο δηδαθηηθήο ελόηεηαο : 

-Να απνθηεζνχλ νη γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ αεξνπινΐαο, φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο κε 

ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο. 

-Να απμεζεί ε πεξεηαίξσ αλάπηπμε ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ, ψζηε λα βειηησζεί ε 

νκαδηθή θαη ε αηνκηθή επίδνζε σο κέξνο κίαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο κε ζηφρν ηελ 

αληαπφθξηζε ζηνπο θηλδχλνπο πνπ άπηνληαη ηεο αζθάιεηαο. 

-Να απμεζεί ε γλψζε πεξί ηνπ αλζξσπίλνπ παξάγνληα θαη λα αλαπηπρζνχλ νη δεμηφηεηεο θαη 

νη ζηάζεηο, νη νπνίεο φηαλ εθαξκφδνληαη νξζψο πξνζθέξνπλ πην απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ 

θηλδχλνπ ζε πεξηβάιινληα θξίζηκα γηα ηελ αζθάιεηα.     
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Δπηκέξνπο ζηόρνη ζε επίπεδν 

γλώζεσλ : 

-Να αληηιεθζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ηα ζηνηρεία ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο 

θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία. 

- Να πξνζδηνξηζηνχλ νη θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη,  ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηε δηδαζθαιία. 

- Να πξνζδηνξίζνπλ ην ξφιν θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή –εκςπρσηή. 

ηθαλνηήησλ : 

-Να απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο ηνπο επηηξέπνπλ λα δηδάζθνπλ 

απνηειεζκαηηθά. 

- Να απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηε  δεμηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ 

ππνθίλεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ζηε  δηακφξθσζε ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ. 

- Να βαζίδνληαη ζηηο ζπλεξγαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ψζηε λα αλάγνληαη ζε εθπαηδεπηέο-

εκςπρσηέο ηεο νκάδαο 

ζηάζεσλ : 

-Να επαηζζεηνπνηεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζεκαζία ηεο δεμηφηεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο, 

ηφζν ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο φζν θαη γεληθφηεξα.  

-Να εληζρπζεί ε δηάζεζή ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη κε ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ.  
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-Να πηνζεηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ εκςπρσηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηή 

Καζνξηζκόο θαη νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο 

   Τν πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο «δηδαζθαιία ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο 

ζπλεξγαζίαο»  νξγαλψλεηαη κε θξηηήξην ηελ ελλνηνινγηθή αιιεινπρία,  φπσο νξίδεηαη απφ ην 

επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο ςπρνινγίαο ηεο αεξνπινΐαο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλαθείο 

επηζηεκνληθέο εθδφζεηο κία ηέηνηα ελλνηνινγηθή αιιεινπρία είλαη ε εμήο:  θαζνξηζκφο ηνπ 

φξνπ ηεο ζπλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηεο αεξνπινΐαο, ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηε κε ηερληθή 

δεμηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ζπκπεξηθνξέο θαηά ηελ εθδήισζε ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο 

ηεο ζπλεξγαζίαο, ηερληθέο εθπαίδεπζεο ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο, 

αμηνιφγεζε ηεο κε-ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο ζχκθσλα κε  NO.TECH.S.. Τν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε  ζηελ παξνχζα δηδαθηηθή ελφηεηα 

παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα (ζει.134). 

Μηθξνδηδαζθαιία ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο : δηδαζθαιία ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο 

ζπλεξγαζίαο 

Yπνελόηεηεο       Γηδαθηηθόο 

         Υξόλνο 

   Δθπαηδεπηηθέο 

      Σερληθέο 

    Δθπαηδεπηηθά 

          κέζα 

-Δηζαγσγή 

-Οξηζκφο 

νκάδαο θαη  

νκαδηθήο 

εξγαζίαο 

10 ιεπηά  -Δηζαγσγηθή 

  εηζήγεζε 

 -Καηαηγηζκφο  

  ηδεψλ 

-Τειηθή 

 εηζήγεζε 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Μαξθαδφξνη 
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Πεξηγξαθή ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο 

 -Σπλεξγαζία 

  θαη αεξνπιντθή  

 αζθάιεηα 

10 ιεπηά -Γηάιεμε 

-Σπδήηεζε ζηελ  

νινκέιεηα 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

 

-Σηνηρεία 

νκαδηθήο 

εξγαζίαο  

10 ιεπηά -Δμειηθηηθή 

εξσηεκαηηθή 

κέζνδνο 

-Τειηθή 

εηζήγεζε 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

 

-Γεμηφηεηεο 

ηεο νκάδαο 

10 ιεπηά -Δηζαγσγηθή 

εηζήγεζε 

-Καηαηγηζκφο ηδεψλ                                 

-Τειηθή  εηζήγεζε 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Μαξθαδφξνη 

-Πιαίζην 

NO.TECH.S. 

-Γεμηφηεηα θαη 

ζπκπεξηθνξέο  

ηεο ζπλεξγαζίαο 

10 ιεπηά  -Γηάιεμε 

 -Σπδήηεζε 

 ζηελ νινκέιεηα 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

 

-Άμνλεο 

αμηνιφγεζεο 

ηεο δεμηφηεηαο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο 

10 ιεπηά  -Δηζαγσγηθή  

  εηζήγεζε 

 -Σπδήηεζε 

  θαηά νκάδα 

-Άζθεζε 

επαλάιεςεο 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 
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1.Θεσξεηηθφ κέξνο 

ΦΑΣΗ 1: Οξηζκφο νκάδαο θαη νκαδηθήο εξγαζίαο 

Καηά ηελ εηζαγσγηθή θάζε ν εθπαηδεπηήο θάλεη κία ζχληνκε εηζαγσγηθή εηζήγεζε 

επί ηνπ ζέκαηνο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Αθνινπζεί θαηαηγηζκφο ηδεψλ θαηά ηνλ 

νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη εθζέηνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αληίιεςε επί ηνπ ζέκαηνο. Ο 

εθπαηδεπηήο ζεκεηψλεη ηηο βαζηθέο απφςεηο θαη νινθιεξψλεη κε κία ηειηθή εηζήγεζε. 

ΦΑΣΗ 2 : Σπλεξγαζία θαη αεξνπιντθή αζθάιεηα 

Ο εθπαηδεπηήο παξνπζηάδεη ηε ζρέζε ζπλεξγαζίαο θαη αεξνπιντθήο αζθάιεηα θάλνληαο 

δηάιεμε. Έπεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα πεξί ηεο ζρέζεο  ηεο κε ηελ αεξνπιντθή 

εθπαίδεπζε. Ο εθπαηδεπηήο ζεκεηψλεη ηα θχξηα ζεκεία ησλ απφςεσλ πνπ δηαηππψλνληαη 

θαη πξνβάιιεη ηηο ζρεηηθέο δηαθάλεηεο. 

ΦΑΣΗ 3 : Σηνηρεία νκαδηθήο εξγαζίαο  

Ο εθπαηδεπηήο δηα ηεο εμειηθηηθήο εξσηεκαηηθήο κεζφδνπ, πξνζπαζεί λα εθκαηεχζεη 

απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ηεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο. Οη εθπαηδεπφκελνη θαηαζέηνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο  εκπεηξίεο θαη 

αληηιήςεηο πάλσ ζην ζέκα. Ο εθπαηδεπηήο ζεκεηψλεη ηα βαζηθά ζεκεία θαη 

νινθιεξψλεη κε ηελ ηειηθή εηζήγεζε θαη ηελ πξνβνιή ηεο ζρεηηθήο δηαθάλεηαο. 

 ΦΑΣΗ 4 : Γεμηφηεηεο ηεο νκάδαο  

Ο εθπαηδεπηήο θάλεη κία εηζαγσγηθή εηζήγεζε, φζνλ αθνξά ηελ πεξηγξαθή ησλ δεμηνηήησλ 

ηεο νκάδαο. Καηφπηλ δηα ηεο εμειηθηηθήο εξσηεκαηηθήο κεζφδνπ  εθκαηεχεη πιεξνθνξίεο, νη 
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νπνίεο αθνξνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο νκάδαο. Οη πξνηάζεηο ζπδεηνχληαη ζηελ νινκέιεηα θαζψο 

ν εθπαηδεπηήο πξνβάιιεη ηηο ζρεηηθέο δηαθάλεηεο, νινθιεξψλνληαο κε κία ηειηθή εηζήγεζε 

2. Aμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ΦΑΣΗ 5 :  Τν πιαίζην NO.TECH.S θαη νη ζπκπεξηθνξέο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ε 

δεμηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο 

Ο εθπαηδεπηήο θάλνληαο δηάιεμε παξνπζηάδεη αξρηθά  ην NO.TECH.S.  project θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε κε ηερληθή δεμηφηεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο. Καηφπηλ γίλεηαη κία ζχληνκε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα φζνλ αθνξά ηηο 

ζπκπεξηθνξέο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ε χπαξμε θάζε ζηνηρείνπ. Ο εθπαηδεπηήο ζεκεηψλεη 

ηα θχξηα ζεκεία ησλ απφςεσλ. Δλ ζπλερεία πξνβάιιεη ηηο ζρεηηθέο δηαθάλεηεο. Αθνινπζεί 

κία ηειηθή εηζήγεζε φζνλ αθνξά ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα φζεο δελ 

αλαθέξζεθαλ.  

ΦΑΣΗ  6: Οη άμνλεο αμηνιφγεζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ, κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ε δεμηφηεηα 

ηεο ζπλεξγαζίαο  

Ο εθπαηδεπηήο αλαθέξεη επηγξακκαηηθά ηνπο άμνλεο αμηνιφγεζεο θαη παξνπζηάδεη ηελ ηειηθή 

κνξθή ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ πξνβάιινληαο ηηο ζρεηηθέο δηαθάλεηεο. 

Αθνινπζεί κία άζθεζε επαλάιεςεο, θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα 

ζρεδηάζνπλ κφλνη ηνπο ην θχιιν αμηνιφγεζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ. Σην ηέινο, ν εθπαηδεπηήο 

πξνβάιιεη νινθιεξσκέλα ηα θχιια αμηνιφγεζεο ζηνλ πξνηδέθηνξα θαη αλαθεθαιαηψλεη κε 

κία ηειηθή εηζήγεζε.   
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9.3. Σξίηε δηδαθηηθή ελόηεηα  

Σίηινο δηδαθηηθήο ελόηεηαο : δηδαζθαιία ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο επίγλσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο 

Υξνληθή δηάξθεηα : 1 ψξα 

θνπόο δηδαθηηθήο ελόηεηαο : 

-Να απνθηεζνχλ νη γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ αεξνπινΐαο, φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο κε 

ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο . 

-Να απμεζεί ε πεξεηαίξσ αλάπηπμε ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ, ψζηε λα βειηησζεί ε 

νκαδηθή θαη ε αηνκηθή επίδνζε σο κέξνο κίαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο κε ζηφρν ηελ 

αληαπφθξηζε ζηνπο θηλδχλνπο πνπ άπηνληαη ηεο αζθάιεηαο. 

-Να απμεζεί ε γλψζε πεξί ηνπ αλζξσπίλνπ παξάγνληα θαη λα αλαπηπρζνχλ νη δεμηφηεηεο θαη 

νη ζηάζεηο, νη νπνίεο φηαλ εθαξκφδνληαη νξζψο πξνζθέξνπλ πην απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ 

θηλδχλνπ ζε πεξηβάιινληα θξίζηκα γηα ηελ αζθάιεηα.     

Δπηκέξνπο ζηόρνη ζε επίπεδν 

γλώζεσλ : 

-Να αληηιεθζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ηα ζηνηρεία ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο επίγλσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο  

-Να πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο  

-Να πξνζδηνξίζνπλ ηελ έλλνηα, ηε δνκή, ηνπο δηάθνξνπο ξφινπο θαη ηηο αιιειεμαξηήζεηο 

κεηαμχ ησλ κειψλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο 
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-Να πξνζδηνξίζνπλ ην ξφιν θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή –εκςπρσηή 

δεμηνηήησλ : 

-Να απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηε  δεμηφηεηα ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο, ππνθίλεζε 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, αληηκεηψπηζε ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ, δηακφξθσζε 

ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ. 

-Να βαζίδνληαη ζηηο ζπλεξγαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ψζηε λα αλάγνληαη ζε εθπαηδεπηέο-

εκςπρσηέο ηεο νκάδαο. 

ζηάζεσλ : 

-Να επαηζζεηνπνηεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζεκαζία ηεο δηεξγαζίαο ηεο επίγλσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο, ηφζν ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο φζν θαη γεληθφηεξα 

-Να εληζρπζεί ε δηάζεζή ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη κε ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

-Να πηνζεηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ εκςπρσηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηή 

Καζνξηζκόο θαη νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο 

Τν πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο «δηδαζθαιία ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο 

επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο»  νξγαλψλεηαη κε θξηηήξην ηελ ελλνηνινγηθή αιιεινπρία,  φπσο 

νξίδεηαη απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο ςπρνινγίαο ηεο αεξνπινΐαο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο 

ζπλαθείο επηζηεκνληθέο εθδφζεηο κία ηέηνηα ελλνηνινγηθή αιιεινπρία είλαη ε εμήο:  

θαζνξηζκφο ηνπ φξνπ ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο ζηα πιαίζηα ηεο αεξνπινΐαο, ζηνηρεία 

πνπ απαξηίδνπλ ηε κε ηερληθή δεμηφηεηα, ζπκπεξηθνξέο θαηά ηελ εθδήισζε ηεο κε ηερληθήο 

δεμηφηεηαο ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο , ηερληθέο εθπαίδεπζεο ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο 

ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο, αμηνιφγεζε ηεο κε-ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο επίγλσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο ζχκθσλα κε  NO.TECH.S.. Τν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν 
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ρξεζηκνπνηήζεθε  ζηελ παξνχζα δηδαθηηθή ελφηεηα παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 

(ζει.148). 

Μηθξνδηδαζθαιία ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο : δηδαζθαιία ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο 

επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο   

Τπνελόηεηεο                               Γηδαθηηθόο 

   Υξόλνο 

Δθπαηδεπηηθέο 

   ηερληθέο 

Δθπαηδεπηηθά  

    Μέζα 

-Σηαηηζηηθά 

ζηνηρεία 

-Μειέηε 

Πεξίπησζεο 

-Οξηζκφο 

επίγλσζεο 

θαηάζηαζεο 

10 ιεπηά -Δηζαγσγηθή 

εηζήγεζε 

-Οκαδηθή 

εξγαζία 

-Τειηθή εηζήγεζε 

 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Φαξηηά 

-Μαξθαδφξνη 

-Μνληέιν 

επίγλσζεο 

θαηάζηαζεο 

 -Γξάζε αλά 

επίπεδν 

επίγλσζεο 

ηεο θαηάζηαζεο 

8 ιεπηά -Καηαηγηζκφο 

ηδεψλ 

-Σχληνκε εηζήγεζε 

-Δμειηθηηθή 

εξσηεκαηηθή 

κέζνδνο 

-Τειηθή εηζήγεζε 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Μαξθαδφξνη 

-Φαξηηά 

-Σθάικαηα 

αλά επίπεδν 

επίγλσζεο 

ηεο θαηάζηαζεο 

5 ιεπηά -Καηαηγηζκφο 

ηδεψλ 

-Σπδήηεζε  

θαηά νκάδα 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Φαξηηά 

-Μαξθαδφξνη 
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-Άζθεζε 

επαλάιεςεο  

-Γηαηήξεζε 

επίγλσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο 

 -Τερλνινγία 

 θαη 

επίγλσζε  

ηεο θαηάζηαζεο 

8 ιεπηά -Σησπεξή 

εξγαζία 

-Σπδήηεζε 

ζηελ νινκέιεηα  

-Τειηθή εηζήγεζε 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Μαξθαδφξνη 

-Φαξηηά 

-Δηζαγσγή   

εθπαίδεπζεο 

επίγλσζεο ηεο  

θαηάζηαζεο 

-Τξφπνη 

ειαρηζηνπνίεζεο 

θηλδχλνπ 

8 ιεπηά -Δηζαγσγηθή 

δηάιεμε 

-Σπδήηεζε  

ζηελ νινκέιεηα  

-Καηαηγηζκφο 

ηδεψλ 

-Σπλνπηηθή 

Δηζήγεζε 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

 

-Πιαίζην 

NO.TECH.S 

-Γεμηφηεηα 

θαη ζπκπεξηθνξέο 

επίγλσζεο  

ηεο θαηάζηαζεο 

6 ιεπηά Γηάιεμε 

-Σπδήηεζε 

θαηά νκάδεο 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Άμνλεο 

αμηνιφγεζεο 

ζπκπεξηθνξψλ 

6 ιεπηά -Δηζαγσγηθή 

εηζήγεζε 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 
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επίγλσζεο  

ηεο θαηάζηαζεο 

 

-Σπδήηεζε 

ζηελ νινκέιεηα 

-Άζθεζε 

επαλάιεςεο 

-Μαξθαδφξνη 

-Φαξηηά 

 

 

Πεξηγξαθή ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο 

1.Θεσξεηηθφ κέξνο 

ΦΑΣΗ 1 : Η  εηζαγσγή ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο 

Ο εθπαηδεπηήο θάλεη κία εηζαγσγηθή εηζήγεζε (πξνβνιή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ), 

πξντδεάδνληαο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηε κε ηερληθή δεμηφηεηα ηεο επίγλσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο. Καηφπηλ πξνβάιιεηαη κία κειέηε πεξίπησζεο θαη αθνινπζεί κία νκαδηθή 

εξγαζία θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη παξνπζηάδνπλ αλά νκάδεο ην βαζηθφ ζέκα ηεο 

δηδαθηηθήο ελφηεηαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε πεξίπησζεο. Ο εθπαηδεπηήο 

αλαθεθαιαηψλεη κε κία ηειηθή εηζήγεζε  ηνπ νξηζκνχ ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο 

 

ΦΑΣΗ 2: Τν κνληέιν ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο 

Ο εθπαηδεπηήο πξνβάιιεη κία δηαθάλεηα, ζηελ νπνία ππάξρεη έλα ζρεδηάγξακκα. Αθνινπζεί 

θαηαηγηζκφο ηδεψλ, θαηά ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη πεξηγξάθνπλ ηα ηξία επίπεδα ηνπ 

κνληέινπ ηεο ιήςεο απφθαζεο. Ο εθπαηδεπηήο ζηε ζπλέρεηα πξνβάιινληαο ηε δηαθάλεηα κε 

ηνλ νξηζκφ θάλεη κία ζχληνκε εηζήγεζε αλαθεθαιαηψλνληαο ηνλ νξηζκφ. Δλ ζπλερεία δηα 

ηεο εμειηθηηθήο εξσηεκαηηθήο κεζφδνπ ν εθπαηδεπηήο εθκαηεχεη απφςεηο φζνλ αθνξά ηε 

δξάζε αλά επίπεδν ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο. Ο εθπαηδεπηήο ελζαξξχλεη ηελ ειεχζεξε 
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έθθξαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Αλαθεθαιαηψλεη κε κία ηειηθή εηζήγεζε πξνβάιινληαο ηε 

ζρεηηθή δηαθάλεηα.  

ΦΑΣΗ 3: Τα ζθάικαηα αλά επίπεδν ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο 

Ο εθπαηδεπηήο αλαθέξεη ην ζέκα θαη αθνινπζεί θαηαηγηζκφο ηδεψλ θαηά ηνλ νπνίν νη 

εθπαηδεπφκελνη θαηαζέηνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Αθνινπζεί  ζπδήηεζε αλά νκάδα 

θαη θαηφπηλ ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ο εθπαηδεπηήο αλαθεθαιαηψλεη κε κία 

άζθεζε επαλάιεςεο, θαηά ηελ νπνία ν θάζε εθπαηδεπφκελνο πεξηγξάθεη γξαπηψο ην ζέκα 

ησλ ζθαικάησλ θαη ην εκπινπηίδεη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε.  

ΦΑΣΗ 4 : Η δηαηήξεζε ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο θαη ε ηερλνινγία 

Ο εθπαηδεπηήο πξνβάιιεη ηε ζρεηηθή δηαθάλεηα θαη αθνινπζεί κία ζησπεξή εξγαζία θαηά 

ηελ νπνία  νη εθπαηδεπφκελνη εθθξάδνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ίδηνη απνθηνχλ 

επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο. Τα απνηειέζκαηα πξνζηίζεληαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ θαη ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα. Ο εθπαηδεπηήο 

αλαθεθαιαηψλεη κε κία ηειηθή εηζήγεζε. 

2.Πξαθηθφ κέξνο 

ΦΑΣΗ 5 : Η εθπαίδεπζε ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο 

Ο εθπαηδεπηήο θάλεη κία δηάιεμε κε ζέκα ηελ εθπαίδεπζε ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο. Η 

δηάιεμε πξέπεη λα είλαη ζχληνκε θαη πεξηεθηηθή. Ταπηφρξνλα πξνβάιιεη ηηο αλάινγεο 

δηαθάλεηεο. Αθνινπζεί κία ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, φπνπ ζρνιηάδνληαη ηα θχξηα ζεκεία 

ηεο δηάιεμεο. Αθνινπζεί θαηαηγηζκφο ηδεψλ φζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ . Οη απφςεηο θαηαγξάθνληαη. Καηφπηλ πξνβάιινληαη νη ζρεηηθέο δηαθάλεηεο θαη 

ζπλνδεχνληαη απφ κία ζχληνκε εηζήγεζε.  

ΦΑΣΗ 6 : Τξφπνη επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο 
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Ο εθπαηδεπηήο ζέηεη ην εμήο δήηεκα : Δξσηήζεηο, ηηο νπνίεο ζέηνπλ νη εθπαηδεπφκελνη 

πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχλ ηελ θαηάζηαζε. Αθνινπζεί νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ 

νπνία νη εθπαηδεπφκελνη παξνπζηάδνπλ ηηο αλάινγεο εξσηήζεηο. Ο εθπαηδεπηήο θαηαγξάθεη 

ηηο πξνηάζεηο θαη ελ ζπλερεία πξνβάιιεη ηηο δηαθάλεηεο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ πιηθφ. 

Καηφπηλ ζπδεηνχλ νκαδηθά θαη ε θάζε νκάδα θαηαιήγεη ζηηο πέληε ζεκαληηθφηεξεο 

εξσηήζεηο. Τα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη .   

3.Αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ΦΑΣΗ 7 :  Τν πιαίζην NO.TECH.S θαη νη ζπκπεξηθνξέο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ε 

δεμηφηεηα ηεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο 

Ο εθπαηδεπηήο θάλνληαο δηάιεμε παξνπζηάδεη αξρηθά  ην NO.TECH.S.  project θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε κε ηερληθή δεμηφηεηα ηεο 

επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο. Καηφπηλ γίλεηαη κία ζχληνκε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα φζνλ 

αθνξά ηηο ζπκπεξηθνξέο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ε χπαξμε θάζε ζηνηρείνπ. Ο εθπαηδεπηήο 

ζεκεηψλεη ηα θχξηα ζεκεία ησλ απφςεσλ. Δλ ζπλερεία πξνβάιιεη ηηο ζρεηηθέο δηαθάλεηεο. 

Αθνινπζεί κία ηειηθή εηζήγεζε φζνλ αθνξά ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα φζεο δελ 

αλαθέξζεθαλ.  

ΦΑΣΗ 8 : Οη άμνλεο αμηνιφγεζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ, κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ε δεμηφηεηα 

ηε επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο 

Ο εθπαηδεπηήο αλαθέξεη επηγξακκαηηθά ηνπο άμνλεο αμηνιφγεζεο θαη παξνπζηάδεη ηελ ηειηθή 

κνξθή ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ πξνβάιινληαο ηηο ζρεηηθέο δηαθάλεηεο. 

Αθνινπζεί κία άζθεζε επαλάιεςεο, θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα 

ζρεδηάζνπλ κφλνη ηνπο ην θχιιν αμηνιφγεζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ. Σην ηέινο, ν εθπαηδεπηήο 

πξνβάιιεη νινθιεξσκέλα ηα θχιια αμηνιφγεζεο ζηνλ πξνηδέθηνξα θαη αλαθεθαιαηψλεη κε 

κία ηειηθή εηζήγεζε.   
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9.4. Σέηαξηε δηδαθηηθή ελόηεηα  

Σίηινο δηδαθηηθήο ελόηεηαο : δηδαζθαιία ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο ιήςεο 

απφθαζεο   

Υξνληθή δηάξθεηα : 1 ψξα 

θνπόο δηδαθηηθήο ελόηεηαο : 

-Να απνθηεζνχλ νη γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ αεξνπινΐαο, φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο κε 

ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο  ιήςεο απφθαζεο.   

-Να απμεζεί ε πεξεηαίξσ αλάπηπμε ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ, ψζηε λα βειηησζεί ε 

νκαδηθή θαη ε αηνκηθή επίδνζε σο κέξνο κίαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο κε ζηφρν ηελ 

αληαπφθξηζε ζηνπο θηλδχλνπο πνπ άπηνληαη ηεο αζθάιεηαο. 

-Να απμεζεί ε γλψζε πεξί ηνπ αλζξσπίλνπ παξάγνληα θαη λα αλαπηπρζνχλ νη δεμηφηεηεο θαη 

νη ζηάζεηο, νη νπνίεο φηαλ εθαξκφδνληαη νξζψο πξνζθέξνπλ πην απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ 

θηλδχλνπ ζε πεξηβάιινληα θξίζηκα γηα ηελ αζθάιεηα.     

Δπηκέξνπο ζηόρνη ζε επίπεδν 

γλώζεσλ : 

-Να αληηιεθζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ηα ζηνηρεία ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο ιήςεο 

απφθαζεο. 

-Να πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ιήςεο 

απφθαζεο .  

-Να πξνζδηνξίζνπλ ηελ έλλνηα, ηε δνκή, ηνπο δηάθνξνπο ξφινπο θαη ηηο αιιειεμαξηήζεηο 

κεηαμχ ησλ κειψλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ιήςεο απφθαζεο.   
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-Να πξνζδηνξίζνπλ ην ξφιν θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή –εκςπρσηή. 

δεμηνηήησλ : 

-Να απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηε  δεμηφηεηα ηεο ιήςεο απφθαζεο,  ππνθίλεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, αληηκεηψπηζε ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ, δηακφξθσζε ζπλεξγαηηθψλ 

ζρέζεσλ. 

-Να βαζίδνληαη ζηηο ζπλεξγαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ψζηε λα αλάγνληαη ζε εθπαηδεπηέο-

εκςπρσηέο ηεο νκάδαο. 

ζηάζεσλ : 

-Να επαηζζεηνπνηεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζεκαζία ηεο δηεξγαζίαο ηεο ιήςεο απφθαζεο  

, ηφζν ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο φζν θαη γεληθφηεξα 

-Να εληζρπζεί ε δηάζεζή ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη κε ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

-Να πηνζεηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ εκςπρσηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηή 

Καζνξηζκόο θαη νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο 

Τν πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο «δηδαζθαιία ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο ιήςεο 

απφθαζεο  »  νξγαλψλεηαη κε θξηηήξην ηελ ελλνηνινγηθή αιιεινπρία,  φπσο νξίδεηαη απφ ην 

επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο ςπρνινγίαο ηεο αεξνπινΐαο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλαθείο 

επηζηεκνληθέο εθδφζεηο κία ηέηνηα ελλνηνινγηθή αιιεινπρία είλαη ε εμήο:  θαζνξηζκφο ηνπ 

φξνπ ηεο ιήςεο απφθαζεο  ζηα πιαίζηα ηεο αεξνπινΐαο, ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηε κε 

ηερληθή δεμηφηεηα, ζπκπεξηθνξέο θαηά ηελ εθδήισζε ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο ιήςεο 

απφθαζεο , ηερληθέο εθπαίδεπζεο ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο ιήςεο απφθαζεο , 

αμηνιφγεζε ηεο κε-ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο ιήςεο απφθαζεο  ζχκθσλα κε  NO.TECH.S.. 
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Τν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε  ζηελ παξνχζα δηδαθηηθή ελφηεηα 

παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα (ζει.163). 

Μηθξνδηδαζθαιία ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο : δηδαζθαιία ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο 

ιήςεο απφθαζεο   

  

Τπνελόηεηεο Γηδαθηηθόο 

Υξόλνο 

Δθπαηδεπηηθέο 

Σερληθέο 

Δθπαηδεπηηθά 

Μέζα 

-Δηζαγσγή 

-Οξηζκφο 

θαη ζπληζηψζεο 

 ιήςεο 

απφθαζεο 

-Μνληέιν 

ιήςεο 

απφθαζεο 

9 ιεπηά -Δηζαγσγηθή 

εηζήγεζε 

-Καηαηγηζκφο 

ηδεψλ 

-Γηάιεμε 

-Οκαδηθή 

άζθεζε 

 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Μαξθαδφξνη 

 

-Παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ 

ηε ιήςε απφθαζεο 

-Τime management 

θαη 

ιήςε απφθαζεο 

 -Αηπρήκαηα 

θαη ιήςε 

8 ιεπηά -Καηαηγηζκφο ηδεψλ 

-Σπδήηεζε ζηελ 

νινκέιεηα 

-Γηάιεμε 

-Σπδήηεζε  

θαηά νκάδεο 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Μαξθαδφξνη 
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απφθαζεο 

 

-Ναηνπξαιηζηηθφ 

κνληέιν ιήςεο 

απφθαζεο 

-Φαξαθηεξηζηηθά 

6 ιεπηά -Δηζαγσγηθή 

εηζήγεζε 

-Γηάιεμε 

-Άζθεζε 

επαλάιεςεο 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Μαξθαδφξνη 

-Δηζαγσγή 

πξαθηηθνχ κέξνπο 

-D.O.D.A.R. 

 

9 ιεπηά -Δηζαγσγηθή  

Δηζήγεζε 

-Οκαδηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

-Σπδήηεζε ζηελ 

Οινκέιεηα 

 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Μαξθαδφξνη 

-F.O.R.D.E.C. 8 ιεπηά -Δηζαγσγηθή 

εηζήγεζε 

-Οκαδηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

-Οκαδηθή  

Σπδήηεζε 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Μαξθαδφξνη 

-T.D.G. 7 ιεπηά -Οκαδηθή -Πξνηδέθηνξαο 
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-Δμηζηφξεζε δξαζηεξηφηεηα 

-Σπδήηεζε ζηελ  

νινκέιεηα 

-Μεκνλσκέλε 

εξγαζία 

-Τειηθή εηζήγεζε 

-Γηαθάλεηεο 

-Μαξθαδφξνη 

-Πιαίζην 

NO.TECH.S 

-Γεμηφηεηα θαη 

ζπκπεξηθνξέο 

ιήςεο απφθαζεο 

6 ιεπηά -Γηάιεμε 

-Σπδήηεζε  

θαηά νκάδεο 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Μαξθαδφξνη 

-Άμνλεο 

 αμηνιφγεζεο 

ζπκπεξηθνξάο 

ιήςεο απφθαζεο 

6 ιεπηά -Δηζαγσγηθή 

εηζήγεζε 

-Σπδήηεζε 

ζηελ νινκέιεηα 

-Σησπεξή  

Άζθεζε 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Μαξθαδφξνη 

 

Πεξηγξαθή δηδαθηηθώλ ελνηήησλ 

1.Θεσξεηηθφ κέξνο 

ΦΑΣΗ 1 : Δηζαγσγή  

Ο εθπαηδεπηήο θάλεη κία εηζαγσγηθή εηζήγεζε ζην ζέκα ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο 

ηεο ιήςεο απφθαζεο. Σηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηήο εηζάγεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

ζηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ. Οη 

εθπαηδεπφκελνη εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ έλλνηα. Ο εθπαηδεπηήο πξνβάιιεη 
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ηε δηαθάλεηα κε ηνλ νξηζκφ. Καηφπηλ ζέηεη ππφ ζπδήηεζε ην ζέκα ησλ ζπληζησζψλ 

ηεο ιήςεο απφθαζεο θαη ην κνληέιν ιήςεο απφθαζεο. Οη εθπαηδεπφκελνη ρσξίδνληαη 

ζε νκάδεο, ζπδεηνχλ θαη παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα θαινχληαη λα πεξηγξάςνπλ 

γξαπηψο ην κνληέιν πνπ πεξηγξάθεθε.  

ΦΑΣΗ 2 : Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε απφθαζεο , time management, 

αηπρήκαηα θαη ιήςε απφθαζεο 

Ο εθπαηδεπηήο εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ ζεκεηψλεη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε απφθαζεο. Καηφπηλ πξνζζέηεη θαη ηελ 

παξάκεηξν ηνπ time management θαη ην ζέκα ηίζεηαη ππφ ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα. 

Ο εθπαηδεπηήο αλαθεθαιαηψλεη κε κία ηειηθή εηζήγεζε. Οη εθπαηδεπφκελνη 

εξγάδνληαη νκαδηθά θαηαζέηνληαο ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο φζνλ αθνξά ηε 

ζρέζε αηπρήκαηα θαη ιήςε απφθαζεο. Τα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ηα 

ζπδεηνχλ θαηά νκάδεο. 

ΦΑΣΗ 3  :  Ναηνπξαιηζηηθφ κνληέιν ιήςεο απφθαζεο 

 Ο εθπαηδεπηήο θάλεη κία εηζαγσγηθή εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνβάιιεη ηε δηαθάλεηα ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε ηζηνξηθή αλαδξνκή. Καηφπηλ 

πεξηγξάθεη κε δηάιεμε ην Ναηνπξαιηζηηθφ κνληέιν ιήςεο απφθαζεο. Η δηάιεμε 

νθείιεη λα είλαη ζχληνκε, εχζηνρε θαη πεξηεθηηθή. Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κία 

άζθεζε επαλάιεςεο  θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπηήο αλαζέηεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

κνληέινπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Οη εθπαηδεπφκελνη παξνπζηάδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ν εθπαηδεπηήο ηνπο εληζρχεη.   

 2.Πξαθηηθφ κέξνο 
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ΦΑΣΗ 4 : Δηζαγσγή, εθπαηδεπηηθή κέζνδνο   D.O.D.A.R 

Ο εθπαηδεπηήο θάλεη κία ζχληνκε εηζαγσγηθή εηζήγεζε θαηά ηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα κία 

ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Η εηζαγσγηθή 

θάζε ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο, νθείιεη λα είλαη ζχληνκε, πεξηεθηηθή θαη πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηελ πξάμε. Καηφπηλ ν εθπαηδεπηήο θάλεη κία ζχληνκε εηζήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ 

D.O.D.A.R πξνβάιινληαο παξάιιεια ηηο ζπλαθείο δηαθάλεηεο. Οη εθπαηδεπφκελνη 

ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ δχν αηφκσλ. Κάζε νκάδα ιακβάλεη κία κειέηε πεξίπησζεο πάλσ 

ζηελ νπνία εθαξκφδεη ηε δηδαρζείζα κέζνδν ιήςεο απφθαζεο. Τα απνηειέζκαηα ηεο 

νκαδηθήο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη. Καηφπηλ αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηα δεηήκαηα, ηα νπνία 

πξνέθπςαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλαηξνθνδνηείηαη ε 

εθπαηδεπηηθή πξάμε. Σηε ζπλέρεηα, νη νκάδεο ιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο κειέηεο πεξίπησζεο 

θαη επαλαιακβάλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα. Τν ρξνληθφ φξην πεξηνξίδεηαη  πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο πίεζεο. Αθνινπζεί ζπδήηεζε. 

ΦΑΣΗ 5 : Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο F.O.R.D.E.C. 

Ο εθπαηδεπηήο πξνβάιιεη δηαθάλεηεο  θαη παξνπζηάδεη ζχληνκα ηελ εθπαηδεπηηθή κέζνδν. Οη 

εθπαηδεπφκελνη ρσξίδνληαη εθ λένπ ζε νκάδεο ησλ δχν αηφκσλ. Οη νκάδεο θαηαγξάθνπλ ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο εκπεηξίεο απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ νη κειέηεο πεξίπησζεο. Οη κειέηεο 

πεξίπησζεο ζπγθεληξψλνληαη θαη δηακνηξάδνληαη ζηηο νκάδεο. Κάζε νκάδα νθείιεη λα 

εθαξκφζεη ηελ δηδαρζείζα εθπαηδεπηηθή κέζνδν ζε δχν ιεπηά. Καηφπηλ παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα θαη γίλεηαη ζπδήηεζε, ψζηε λα αλαηξνθνδνηεζεί ε εθπαηδεπηηθή πξάμε.   

ΦΑΣΗ 6 : Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο T.D.G., Δθπαηδεπηηθή  κέζνδνο Δμηζηφξεζε 

Ο εθπαηδεπηήο κνηξάδεη ζχληνκα ζελάξηα. Οη εθπαηδεπφκελνη ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 

ηεζζάξσλ αηφκσλ. Τν θάζε άηνκν ηεο νκάδαο αλαιακβάλεη έλα ξφιν ζην ζελάξην. Τν 

ρξνληθφ φξην ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη θαζνξηζκέλν. Η άζθεζε επαλαιακβάλεηαη κε αθφκα 
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πην πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ φξην ηε δεχηεξε θνξά. Αθνινπζεί ζπδήηεζε  ζηελ νινκέιεηα γηα 

ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ζηε δξάζε. Σηε ζπλέρεηα ν θάζε εθπαηδεπφκελνο θαηαγξάθεη 

ηελ πην ζεκαληηθή εκπεηξία ,ηελ παξνπζηάδεη πξνζζέηνληαο δηθηέο εκπεηξίεο θαη 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δξάζεο. Αθνινπζεί κία ηειηθή εηζήγεζε. 

3.Αμηνιφγεζε 

ΦΑΣΗ 7 :  Τν πιαίζην NO.TECH.S θαη νη ζπκπεξηθνξέο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ε 

δεμηφηεηα ηεο ιήςεο απφθαζεο 

Ο εθπαηδεπηήο θάλνληαο δηάιεμε παξνπζηάδεη αξρηθά  ην NO.TECH.S.  project θαη 

ζηε ζπλέρεηα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε κε ηερληθή δεμηφηεηα ηεο 

ιήςεο απφθαζεο. Καηφπηλ γίλεηαη κία ζχληνκε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα φζνλ αθνξά ηηο 

ζπκπεξηθνξέο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ε χπαξμε θάζε ζηνηρείνπ. Ο εθπαηδεπηήο ζεκεηψλεη 

ηα θχξηα ζεκεία ησλ απφςεσλ. Δλ ζπλερεία πξνβάιιεη ηηο ζρεηηθέο δηαθάλεηεο. Αθνινπζεί 

κία ηειηθή εηζήγεζε φζνλ αθνξά ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα φζεο δελ 

αλαθέξζεθαλ.  

ΦΑΣΗ 8 : Οη άμνλεο αμηνιφγεζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ, κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ε δεμηφηεηα 

ηεο ιήςεο απφθαζεο  

 

9.5. Πέκπηε δηδαθηηθή ελόηεηα  

Σίηινο δηδαθηηθήο ελόηεηαο : δηδαζθαιία ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο εγεζίαο 

Υξνληθή δηάξθεηα : 1 ψξα 

θνπόο δηδαθηηθήο ελόηεηαο : 
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-Να απνθηεζνχλ νη γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ αεξνπινΐαο, φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο κε 

ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο εγεζίαο. 

-Να απμεζεί ε πεξεηαίξσ αλάπηπμε ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ, ψζηε λα βειηησζεί ε 

νκαδηθή θαη ε αηνκηθή επίδνζε σο κέξνο κίαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο κε ζηφρν ηελ 

αληαπφθξηζε ζηνπο θηλδχλνπο πνπ άπηνληαη ηεο αζθάιεηαο. 

-Να απμεζεί ε γλψζε πεξί ηνπ αλζξσπίλνπ παξάγνληα θαη λα αλαπηπρζνχλ νη δεμηφηεηεο θαη 

νη ζηάζεηο, νη νπνίεο φηαλ εθαξκφδνληαη νξζψο πξνζθέξνπλ πην απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ 

θηλδχλνπ ζε πεξηβάιινληα θξίζηκα γηα ηελ αζθάιεηα.     

Δπηκέξνπο ζηόρνη ζε επίπεδν 

γλώζεσλ : 

-Να αληηιεθζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ηα ζηνηρεία ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο εγεζίαο. 

-Να πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία.  

-Να πξνζδηνξίζνπλ ηελ έλλνηα, ηε δνκή, ηνπο δηάθνξνπο ξφινπο θαη ηηο αιιειεμαξηήζεηο 

κεηαμχ ησλ κειψλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε εγεζία.   

-Να πξνζδηνξίζνπλ ην ξφιν θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή –εκςπρσηή. 

δεμηνηήησλ : 

-Να απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηε  δεμηφηεηα ηεο εγεζίαο,  ππνθίλεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, αληηκεηψπηζε ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ, δηακφξθσζε ζπλεξγαηηθψλ 

ζρέζεσλ. 

-Να βαζίδνληαη ζηηο ζπλεξγαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ψζηε λα αλάγνληαη ζε εθπαηδεπηέο-

εκςπρσηέο ηεο νκάδαο. 
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ζηάζεσλ : 

-Να επαηζζεηνπνηεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζεκαζία ηεο δηεξγαζίαο ηεο εγεζίαο, ηφζν 

ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο φζν θαη γεληθφηεξα. 

-Να εληζρπζεί ε δηάζεζή ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη κε ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

-Να πηνζεηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ εκςπρσηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηή. 

Καζνξηζκόο θαη νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο 

Τν πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο «δηδαζθαιία ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο  

εγεζίαο »  νξγαλψλεηαη κε θξηηήξην ηελ ελλνηνινγηθή αιιεινπρία,  φπσο νξίδεηαη απφ ην 

επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο ςπρνινγίαο ηεο αεξνπινΐαο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλαθείο 

επηζηεκνληθέο εθδφζεηο κία ηέηνηα ελλνηνινγηθή αιιεινπρία είλαη ε εμήο:  θαζνξηζκφο ηνπ 

φξνπ ηεο εγεζίαο ζηα πιαίζηα ηεο αεξνπινΐαο, ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηε κε ηερληθή 

δεμηφηεηα, ζπκπεξηθνξέο θαηά ηελ εθδήισζε ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο εγεζίαο, 

ηερληθέο εθπαίδεπζεο ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο εγεζίαο, αμηνιφγεζε ηεο κε-ηερληθήο 

δεμηφηεηαο ηεο εγεζίαο ζχκθσλα κε  NO.TECH.S.. Τν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθε  ζηελ παξνχζα δηδαθηηθή ελφηεηα παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 

(ζει.177). 

 

Μηθξνδηδαζθαιία ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο : δηδαζθαιία ηεο κε ηερληθήο δεμηφηεηαο ηεο 

εγεζίαο 

Τπνελόηεηεο Γηδαθηηθέο     Δθπαηδεπηηθέο                Δθπαηδεπηηθά  
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   ώξεο                   Σερληθέο          κέζα 

-Δηζαγσγή 

 

-Οξηζκφο  

  εγεζίαο                                                             

6 ιεπηά                          -Δηζαγσγηθή 

εηζήγεζε 

-Καηαηγηζκφο ηδεψλ                                

-Σπδήηεζε 

νινκέιεηαο  

-Τειηθή  εηζήγεζε 

         - Πίλαθαο 

          -Μαξθαδφξνη 

        - Πξνηδέθηνξαο 

          - Γηαθάλεηεο 

-Σηπι                                                 

Ηγεζίαο 

7 ιεπηά -Σπδήηεζε 

ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο 

-Σχληνκε εηζήγεζε 

-Σπδήηεζε 

αληηπαξάζεζεο 

-Τειηθή εηζήγεζε 

         -Πξνηδέθηνξαο 

       -Γηαθάλεηεο 

            -Μαξθαδφξνη 

              

 

-Παξαγσγηθφηεηα 

θαη εγεζία                     

 4 ιεπηά -Σπδήηεζε  

θαηά νκάδεο 

-Οκαδηθή εξγαζία 

            -Φαξηηά 

            -Μαξθαδφξνη 

 

-Σηφρνη εγεζίαο 4 ιεπηά -Δμειηθηηθή 

εξσηεκαηηθή 

κέζνδνο 

-Τειηθή εηζήγεζε 

         -Πξνηδέθηνξαο 

           -Γηαθάλεηεο 

-Ηγεηηθά  

γλσξίζκαηα 

 

4 ιεπηά -Δηζαγσγηθή 

εηζήγεζε 

-Οκαδηθή 

εξγαζία 

-Σπδήηεζε 

ζηελ νινκέιεηα 

         -Πξνηδέθηνξαο 

           -Γηαθάλεηεο 

          -Μαξθαδφξνη 

 -Ηγεζία  

-Αζθάιεηα 

5 ιεπηά -Καηαηγηζκφο ηδεψλ 

-Σπδήηεζε  

         -Πξνηδέθηνξαο 

           -Γηαθάλεηεο 
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-Αεξνπινΐα   θαηά νκάδεο 

-Τειηθή εηζήγεζε 

            -Μαξθαδφξνη 

-Δηζαγσγή 

-Πεξηερφκελν 

εθπαίδεπζεο  

7 ιεπηά -Δηζαγσγηθή 

εηζήγεζε 

-Δμειηθηηθή 

εξσηεκαηηθή 

κέζνδνο 

-Τειηθή εηζήγεζε 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Σρεδηαζκφο 

απνηειεζκαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο 

4 ιεπηά -Γηάιεμε 

-Οκαδηθή  

δξαζηεξηφηεηα 

-Σπδήηεζε ζηελ  

Οινκέιεηα 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Φαξηηά 

-Μαξθαδφξνη 

-Απνηειεζκαηηθή 

αλάπηπμε 

εγεζίαο 

-Γηαπηζηψζεηο 

5 ιεπηά -Δηζαγσγηθή 

εηζήγεζε 

-Καηαηγηζκφο 

ηδεψλ 

-Τειηθή 

Δηζήγεζε 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

-Μαξθαδφξνη 

-Πιαίζην 

NO.TECH.S 

-Ηγεηηθέο δεμηφηεηεο   

θαη ζπκπεξηθνξέο    

7 ιεπηά -Γηάιεμε 

-Σπδήηεζε  

ζηελ νινκέιεηα 

 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 
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-Άμνλεο 

αμηνιφγεζεο 

εγεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ 

 

 

7 ιεπηά -Γηάιεμε 

-Σπδήηεζε  

ζηελ νινκέιεηα 

 

-Πξνηδέθηνξαο 

-Γηαθάλεηεο 

 

Πεξηγξαθή ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο 

1.Θεσξεηηθφ κέξνο 

ΦΑΣΗ 1 : Ο νξηζκφο ηεο εγεζίαο     

 Ο  εθπαηδεπηήο θάλεη κία εηζαγσγηθή εηζήγεζε κε   ζθνπφ λα αληηιεθζνχλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ην γεληθφ πιαίζην ηεο έλλνηαο ηεο εγεζίαο. Καηφπηλ αθνινπζεί ε κέζνδνο ηνπ 

θαηαηγηζκνχ ησλ ηδεψλ, θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα εθθξάζνπλ ηνπο 

ζπλεηξκνχο πνπ δεκηνπξγεί ε έλλνηα ηεο εγεζίαο. Ο εθπαηδεπηήο ζεκεηψλεη κε πνιχρξσκνπο 

καξθαδφξνπο πάλσ ζε δηαθάλεηεο ηηο ζθέςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δλ ζπλερεία πξνβάιιεη 

ηε δηαθάλεηα κε ηνλ νξηζκφ ηεο εγεζίαο, κε αθνξκή ηεο νπνίαο ιακβάλεη ρψξα κία ζπδήηεζε 

ζηελ νινκέιεηα. Τέινο ν εθπαηδεπηήο θάλεη κία ηειηθή εηζήγεζε, θαηά ηελ νπνία 

αλαθεθαιαηψλεη ηηο απφςεηο πεξί εγεζίαο, αιιά θαη ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο.   

ΦΑΣΗ 2 : Τα εγεηηθά ζηπι 

Ο εθπαηδεπηήο ζέηεη ππφ ζπδήηεζε ην ζέκα ησλ εγεηηθψλ ζηπι. Οη εθπαηδεπφκελνη 

θαηαζέηνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο επί ηνπ ζέκαηνο . Ο εθπαηδεπηήο ζπλνςίδεη 

ηα ιεγφκελα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη απνθαιχπηεη ηα ζηπι εγεζίαο, πξνβάιινληαο 

ηηο δηαθάλεηεο ζηνλ πξνηδέθηνξα. Καηφπηλ ρσξίδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε νκάδεο 
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θαη ηνπο αλαζέηεη λα ππεξαζπηζηνχλ κε επηρεηξήκαηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο 

εγεηηθνχ ζηπι. Αθνινπζεί ζπδήηεζε κε αληηπαξάζεζε. Δλ ζπλερεία ν εθπαηδεπηήο 

θιείλεη ην ζέκα κε κία ηειηθή εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο.   

ΦΑΣΗ 3 : Η παξαγσγηθφηεηα θαη ηα ζηπι εγεζίαο 

Ο εθπαηδεπηήο θάλεη έλα ζχληνκν πξφινγν θαη έπεηηα πξνβάιιεη ζην πξνηδέθηνξα ηε 

δηαθάλεηα κε ην γξάθεκα. Καηφπηλ ρσξίδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε νκάδεο. Σηελ 

θάζε νκάδα αλαζέηεη σο ζέκα ζπδήηεζεο κία απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ εμεηάδεη ην 

γξάθεκα. Έπεηηα, αλαζέηεη ζηελ θάζε νκάδα λα παξνπζηάζεη ηα πνξίζκαηα ηεο 

ζπδήηεζεο ζε ζρέζε κε ην γξάθεκα. 

ΦΑΣΗ 4 : Οη ζηφρνη ηεο εγεζίαο 

Ο εθπαηδεπηήο εθαξκφδνληαο ηελ εμειηθηηθή εξσηεκαηηθή κέζνδν, πξνζπαζεί λα 

εθκαηεχζεη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηελ άπνςή ηνπο φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηεο 

εγεζίαο. Οη εθπαηδεπφκελνη θαηαζέηνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο  εκπεηξία πάλσ ζην 

ζέκα θαη ν εθπαηδεπηήο ζπγθξαηεί ηα βαζηθά ζεκεία. Έπεηηα ν εθπαηδεπηήο θιείλεη 

κε ηελ ηειηθή εηζήγεζε θαη ηελ πξνβνιή ηεο ζρεηηθήο δηαθάλεηαο. 

ΦΑΣΗ 5 :  Τα εγεηηθά γλσξίζκαηα 

Ο  εθπαηδεπηήο θάλεη κία εηζαγσγηθή εηζήγεζε ζην ζέκα θαη έπεηηα παξνπζηάδεη ηε 

δηαθάλεηα κε ην ζρεδηάγξακκα,  νπνία πεξηγξάθεη ηα εγεηηθά γλσξίζκαηα. Καηφπηλ 

ρσξίδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε νκάδεο. Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη κία θαηεγνξία 

εγεηηθψλ γλσξηζκάησλ, αλαθέξνληαο παξαδείγκαηα. Αθνινπζεί ε πξνβνιή ηεο 

δεχηεξεο δηαθάλεηαο θαη ε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα επί ησλ εγεηηθψλ γλσξηζκάησλ. 

Ο εθπαηδεπηήο ζεκεηψλεη ηα βαζηθά πνξίζκαηα ηεο ζπδήηεζεο.    
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ΦΑΣΗ 6 : Η εγεζία θαη ε αζθάιεηα 

Ο εθπαηδεπηήο αλαθέξεη ην ζέκα, κε  ην νπνίν ζα αζρνιεζνχλ. Καηφπηλ αθνινπζεί 

θαηαηγηζκφο ηδεψλ. Οη εθπαηδεπφκελνη αλαθέξνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο επί ηνπ 

ζέκαηνο. Ο εθπαηδεπηήο ζεκεηψλεη αξρηθά ηα βαζηθά ζεκεία ησλ απφςεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνβάιιεη ηε δηαθάλεηα. Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζε νκάδεο. Ο εθπαηδεπηήο 

αλαθεθαιαηψλνληαο θάλεη κία ηειηθή εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο ζπλδένληαο ηελ αεξνπινΐα 

κε ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο. Τέινο πξνβάιιεη ηε ζρεηηθή δηαθάλεηα, ηελ νπνία κειεηνχλ νη 

εθπαηδεπφκελνη. 

2.Πξαθηηθφ κέξνο 

ΦΑΣΗ 7 : Πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ηεο εγεζίαο 

Ο εθπαηδεπηήο θάλεη κία εηζαγσγηθή εηζήγεζε. Καηφπηλ δηα ηεο εμειηθηηθήο εξσηεκαηηθήο 

κεζφδνπ  εθκαηεχεη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ηεο εγεζίαο. Οη πξνηάζεηο 

θαηαγξάθνληαη θαη ζπδεηνχληαη ζηελ  νινκέιεηα. Καηφπηλ ν εθπαηδεπηήο πξνβάιιεη ηηο 

ζρεηηθέο δηαθάλεηεο θαη θιείλεη κε κία ηειηθή εηζήγεζε.    

ΦΑΣΗ 8 : Σρεδηαζκφο απνηειεζκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

Ο εθπαηδεπηήο θάλεη κία ζχληνκε δηάιεμε, φζνλ αθνξά ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ, θαη 

παξάιιεια πξνβάιιεη ηηο ζρεηηθέο δηαθάλεηεο. Η δηάιεμε επηβάιιεηαη λα είλαη ζχληνκε θαη 

πεξηεθηηθή. Καηφπηλ νη εθπαηδεπφκελνη ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ δχν αηφκσλ θαη 

αλαιακβάλνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο. Τα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη αθνινπζεί κία ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα.  

 ΦΑΣΗ 9 : Απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε εγεζίαο 
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Ο εθπαηδεπηήο θάλεη κία εηζαγσγηθή εηζήγεζε. Αθνινπζεί θαηαηγηζκφο ηδεψλ. Οη πξνηάζεηο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαηαγξάθνληαη. Ο εθπαηδεπηήο πξνβάιιεη ηηο ζρεηηθέο δηαθάλεηεο. Οη 

εθπαηδεπφκελνη ζπδεηνχλ επί ηνπ ζέκαηνο. Ο εθπαηδεπηήο θιείλεη κε κία ηειηθή εηζήγεζε.  

3.Αμηνιφγεζε 

ΦΑΣΗ 11 :  Τν πιαίζην NO.TECH.S θαη νη ζπκπεξηθνξέο κε ηηο νπνίεο εθδειψλνληαη νη 

εγεηηθέο δεμηφηεηεο 

Ο εθπαηδεπηήο θάλνληαο δηάιεμε παξνπζηάδεη αξρηθά  ην NO.TECH.S.  project θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε κε ηερληθή δεμηφηεηα ηεο εγεζίαο. 

Καηφπηλ γίλεηαη κία ζχληνκε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα φζνλ αθνξά ηηο ζπκπεξηθνξέο κε ηηο 

νπνίεο εθδειψλεηαη ε χπαξμε θάζε ζηνηρείνπ. Ο εθπαηδεπηήο ζεκεηψλεη ηα θχξηα ζεκεία ησλ 

απφςεσλ. Δλ ζπλερεία πξνβάιιεη ηηο ζρεηηθέο δηαθάλεηεο. Αθνινπζεί κία ηειηθή εηζήγεζε 

φζνλ αθνξά ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα φζεο δελ αλαθέξζεθαλ.  

ΦΑΣΗ 12 : Οη άμνλεο αμηνιφγεζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ, κε ηηο νπνίεο εθδειψλνληαη νη 

εγεηηθέο δεμηφηεηεο  

Ο εθπαηδεπηήο αλαθέξεη επηγξακκαηηθά ηνπο άμνλεο αμηνιφγεζεο θαη παξνπζηάδεη ηελ ηειηθή 

κνξθή ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ πξνβάιινληαο ηηο ζρεηηθέο δηαθάλεηεο. 

Αθνινπζεί κία άζθεζε επαλάιεςεο, θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα 

ζρεδηάζνπλ κφλνη ηνπο ην θχιιν αμηνιφγεζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ. Σην ηέινο, ν εθπαηδεπηήο 

πξνβάιιεη νινθιεξσκέλα ηα θχιια αμηνιφγεζεο ζηνλ πξνηδέθηνξα θαη αλαθεθαιαηψλεη κε 

κία ηειηθή εηζήγεζε.   

Καηφπηλ ηεο πεξηγξαθήο ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ αθνινπζεί ην θεθάιαην, ζην νπνίν 

πεξηγξάθεηαη ε εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.    
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10. Η πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

     

    Η παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία ζθνπφ ζέηεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπίεζε αιιά 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν αθνξά ηε δηδαζθαιία 

ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ. 

   Καηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ αθνινχζεζε ε θάζε ηεο 

εθαξκνγήο. Τν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εθαξκφζηεθε ζε εθπαηδεπηέο αεξνπινΐαο 

ηεο αεξνιέζρεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Aegean Airways . Καηφπηλ ζπλελλφεζεο κε 

ηνλ Κχξην Γάγγαξε, ππεχζπλν εθπαίδεπζεο ηεο αεξνιέζρεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνλ 

Κχξην Σίζθν, δηεπζπληή αεξνπιντθήο εθπαίδεπζεο ηεο Aegean Airways, 

παξνπζηάζηεθε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηηο πέληε θαη επηά Ιαλνπαξίνπ 

αληηζηνίρσο. Η παξνπζίαζε έιαβε ρψξα ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο αίζνπζεο, νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.   Σπγθεθξηκέλα 

ζηηο αίζνπζεο εθπαίδεπζεο ηεο Αεξνιέζρεο Θεζζαινλίθεο, ζηνλ αεξνιηκέλα 

Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Aegean Airways ζηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηα Σπάηα 

Αηηηθήο. 

   Οη εθπαηδεχζεηο δηήξθεζαλ πέληε ψξεο έθαζηε θαη ζπκκεηείραλ δψδεθα 

εθπαηδεπηέο ηεο Αεξνιέζρεο Θεζζαινλίθεο θαη νρηψ ηεο Aegean Airwas. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ παξνπζηάζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνηδέθηνξαο, δηαθάλεηεο θαη 

ππνινγηζηήο, κέζα ην νπνία εμαζθάιηζαλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη επξφθεηην πεξί εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ, ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν απεηέιεζε ε δηαδξαζηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο ζην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξνζεηέζε ε πνιχρξνλε εκπεηξία ηνπο κε ηδηαηηέξσο 
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εχζηνρα  ζρφιηα. Η παξνπζίαζε εζηέθζε απφ επηηπρία, θαζψο ππήξμε έληνλν 

ελδηαθέξνλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν δεηήζεθε λα εληαρζεί ζηηο 

επηκνξθψζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ. Τν ελ ιφγσ πιηθφ ζα ηνπο απνζηαιεί θαηφπηλ ηεο 

πλεπκαηηθήο θαηνρχξσζήο ηνπ.   
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ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 
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                                          Κεθάιαην ηξίην 

 

11. Η αμηνιόγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

  Αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

απνηειεί ε αμηνιφγεζή ηνπ. Σηελ αμηνιφγεζε έιαβαλ κέξνο φινη νη εθπαηδεπηέο 

αεξνπινΐαο, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαρζνχλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα.  

 

11.1. Ο πιεζπζκόο ηεο  έξεπλαο 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο εθπαηδεπηψλ , ν νπνίνο εληάρζεθε ζην πεδίν ελδηαθέξνληνο ηεο 

έξεπλαο αλήξρεην  ζε είθνζη ππνθείκελα. Σπγθεθξηκέλα δψδεθα εθπαηδεπηέο ηεο 

Αεξνιέζρεο Θεζζαινλίθεο θαη νθηψ ηεο Aegean Airways. 

 

11.2. Σν εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο 

   Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο απνηειεί ε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Πξφηππν ηνπ ελ ιφγσ εξσηεκαηνιφγηνπ απεηέιεζε ην 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζην Μεηαπηπρηαθφ ηκήκα ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ  θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο 

απφ ηνπο θνηηεηέο.  
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    Η δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίδεηαη ζε δχν άμνλεο: (α) ζην κάζεκα,  (β) ζηε 

δηδάζθνπζα. Δθ ηνπ αξρηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν νη 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ ελ ιφγσ πεξίζηαζε. 

Όζνλ αθνξά ηνλ άμνλα αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο 

εξσηήζεηο: 

1.Οη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο; 

2. Η χιε πνπ θαιχθζεθε αληαπνθξηλφηαλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο; 

3. Η χιε πνπ δηδάρζεθε ήηαλ θαιά νξγαλσκέλε; 

4. Τν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ηνπ ζέκαηνο; 

5. Φξήζε γλψζεσλ απφ / ζχλδεζε κε άιια καζήκαηα. 

Όζνλ αθνξά ηνλ άμνλα αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο 

εξσηήζεηο : 

6. Οξγάλσζε θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο χιεο ζηα καζήκαηα; 

7. Καηάθεξε λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο; 

8. Αλέιπζε θαη παξνπζίαζε ηηο έλλνηεο κε ηξφπν απιφ θαη ελδηαθέξνληα 

ρξεζηκνπνηψληαο παξαδείγκαηα; 

9. Δλεζάξξπλε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα δηαηππψζνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα 

γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ θξίζε ηνπο; 

10.  Υπήξμε γεληθά πξνζηηφο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο; 
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Δηο ην εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηήζεθε  πεληάβαζκε θιίκαθα, βάζε ηεο νπνίαο νη 

εθπαηδεπφκελνη αμηνιφγεζαλ ην κάζεκα θαη ηε δηδάζθνπζα. Η θιίκαθα ζα κπνξνχζε 

λα αλαιπζεί  σο εμήο: 

1 – θαζφινπ, 2 – ιίγν, 3 – κέηξηα, 4 – πνιχ, 5 - πάξα πνιχ 

 

11.3. Η πνζνηηθή αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ 

Τα δεδνκέλα ηεο αμηνιφγεζεο αλαιχζεθαλ κε ην πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ S.P.S.S. 18 .Καηφπηλ ηεο αλάιπζεο πξνέθπςαλ ηα εμήο 

δεδνκέλα:  

 

Δξσηήκαηα Μέζνο 

όξνο 

(Mean) 

Σππηθή 

απόθιηζε 

(Standart 

Deviation) 

Μinimum Maximum 

1.Οη ζηφρνη ηνπ 

καζήκαηνο ήηαλ 

ζαθείο;  

4,8000 ,41039 4,00 5,00 

2. Η χιε πνπ 

θαιχθζεθε 

αληαπνθξηλφηαλ 

ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο; 

5,0000 ,00000 5,00 5,00 

3. Η χιε πνπ 

δηδάρζεθε ήηαλ θαιά 

νξγαλσκέλε; 

4,7000 ,47016 4,00 5,00 

4. Τν εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε 

βνήζεζε ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ηνπ ζέκαηνο; 

4,5500 ,51042 4,00 5,00 

5. Φξήζε γλψζεσλ 

απφ / ζχλδεζε κε 

3,8000 ,76777 3,00 5,00 
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άιια καζήκαηα. 

6. Οξγάλσζε θαιά 

ηελ παξνπζίαζε ηεο 

χιεο ζηα καζήκαηα; 

4,6000 ,50262 4,00 5,00 

7. Καηάθεξε λα 

δηεγείξεη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ην 

αληηθείκελν ηνπ 

καζήκαηνο; 

4,7000 ,47016 4,00 5,00 

8. Αλέιπζε θαη 

παξνπζίαζε ηηο 

έλλνηεο κε ηξφπν 

απιφ θαη 

ελδηαθέξνληα 

ρξεζηκνπνηψληαο 

παξαδείγκαηα; 

5,0000 ,00000 5,00 5,00 

9. Δλεζάξξπλε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα 

δηαηππψζνπλ 

απνξίεο θαη 

εξσηήζεηο θαη λα γηα 

λα αλαπηχμνπλ ηελ 

θξίζε ηνπο; 

4,7500 ,44426 

4,00 5,00 

10.  Υπήξμε γεληθά 

πξνζηηφο ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο; 

4,5500 

 
,75915 

3,00 5,00 

 

Δξψηεζε 1 : Οη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο; 

-Καηά ηελ πξψηε εξψηεζε, εάλ νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο, ην 80% ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ απήληεζε πάξα πνιχ (5) θαη ην 40%  απήληεζε πνιχ (4).  



99 

 

Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

 

Δξψηεζε 2 : Η χιε πνπ θαιχθζεθε αληαπνθξηλφηαλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο; 

-Καηά ηε δεχηεξε εξψηεζε, εάλ ε χιε πνπ θαιχθζεθε αληαπνθξηλφηαλ ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο, ην 100% ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απήληεζε πάξα πνιχ (5). 

 

Δξψηεζε 3 : Η χιε πνπ δηδάρζεθε ήηαλ θαιά νξγαλσκέλε; 

 

-Καηά ηελ ηξίηε εξψηεζε, εάλ ε χιε πνπ δηδάρζεθε ήηαλ θαιά νξγαλσκέλε ην 30%  

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απήληεζε πάξα πνιχ (5) θαη ην 70%  απήληεζε πνιχ (4). 
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Δξψηεζε 4: Τν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο; 

-Καηά ηελ ηέηαξηε εξψηεζε, εάλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο, ην 55% ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

απήληεζε πνιχ θαιά (5) θαη ην 45%  απήληεζε πνιχ (4). 

 

Δξψηεζε 5: Υπήξμε ρξήζε γλψζεσλ απφ / ζχλδεζε κε άιια καζήκαηα. 

-Καηά ηελ πέκπηε εξψηεζε, εάλ ππήξμε ρξήζε γλψζεσλ απφ ή ζχλδεζε κε άιια 

καζήκαηα ην 20% ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απήληεζε πάξα πνιχ (5), ην 40% πνιχ (4) 

θαη ην ππφινηπν 40% ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απήληεζε κέηξηα. 
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Δξψηεζε 6 : Ο εθπαηδεπηήο νξγάλσζε θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο χιεο ζηα καζήκαηα; 

-Καηά ηελ έθηε εξψηεζε, εάλ ε δηδάζθνπζα νξγάλσζε θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο 

χιεο ζηα καζήκαηα ην 60% ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απήληεζε πάξα πνιχ (5) θαη ην 

40% απήληεζε πνιχ (4). 

 

Δξψηεζε 7 : Ο εθπαηδεπηήο θαηάθεξε λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν 

ηνπ καζήκαηνο; 
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-Καηά ηελ έβδνκε εξψηεζε εάλ ε δηδάζθνπζα θαηάθεξε λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ 

γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ην70% ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απήληεζε πάξα πνιχ 

(5) θαη ην 30% απήληεζε πνιχ 

(4).  

Δξψηεζε 8 : Ο εθπαηδεπηήο αλέιπζε θαη παξνπζίαζε ηηο έλλνηεο κε ηξφπν απιφ θαη 

ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηψληαο παξαδείγκαηα; 

-Καηά ηελ φγδνε εξψηεζε εάλ ε δηδάζθνπζα αλέιπζε θαη παξνπζίαζε ηηο έλλνηεο κε 

ηξφπν απιφ θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηψληαο παξαδείγκαηα ην 100% ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ απήληεζε πάξα πνιχ (5). 

 

Δξψηεζε 9 : Ο εθπαηδεπηήο λεζάξξπλε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα δηαηππψζνπλ 

απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ θξίζε ηνπο; 
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-Καηά ηελ έλαηε εξψηεζε εάλ ε δηδάζθνπζα ελεζάξξπλε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

δηαηππψζνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ θξίζε ηνπο, ην 

75% ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απήληεζε πάξα πνιχ (5) θαη ην 25% απήληεζε πνιχ 

(4).  

Δξψηεζε 10 : Ο εθπαηδεπηήο ππήξμε γεληθά πξνζηηφο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ; 

-Καηά ηε δέθαηε εξψηεζε εάλ ε δηδάζθνπζα ππήξμε γεληθά πξνζηηή ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ην 70% ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απήληεζε πάξα πνιχ (5), ην 15% 

απήληεζε πνιχ (4) θαη ην ππφινηπν 15% απήληεζε κέηξηα (3). 
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11.4. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

   Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζα 

κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηνλ άμνλα ηνπ 

καζήκαηνο θαη ηνλ άμνλα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

  Ψο πξνο ην κάζεκα πξνέθπςε φηη νη ζηφρνη ηνπ ήηαλ ζαθείο, ε δηδαρζείζα χιε  

αληαπνθξηλφηαλ ζηνπο ηεζέληεο ζηφρνπο θαη ήηαλ θαιά νξγαλσκέλε, ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο θαη 

ηέινο ππήξμε ρξήζε γλψζεσλ απφ  άιια καζήκαηα. 

    Όζνλ αθνξά ηνλ άμνλα ηνπ εθπαηδεπηή πξνέθπςε φηη νξγάλσζε θαιά ηελ 

παξνπζίαζε ηεο χιεο δηεγείξνληαο ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. 

Δπίζεο αλέιπζε θαη παξνπζίαζε ηηο έλλνηεο κε ηξφπν απιφ θαη ελδηαθέξνληα 

ρξεζηκνπνηψληαο παξαδείγκαηα ελζαξξχλνληαο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

δηαηππψζνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο. Τέινο φπσο δηαπηζηψζεθε ν εθπαηδεπηήο 

ππήξμε γεληθά πξνζηηφο  δεκηνπξγψληαο επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

   Δλ θαηαθιείδη ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί ε άπνςε ,φηη απφηνθνο ηεο αμηνιφγεζεο 

ππήξμε κία ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε, ε νπνία επηβεβαηψλεη ηελ κεζνδηθφηεηα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο  
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Κεθάιαην ηέηαξην 

 

12. πκπεξάζκαηα  

    Η επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ηνπ ηνκέα ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ, απνηειεί 

αλακθίβνια αλαγθαηφηεηα, θαζψο ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηνλ ηνκέα ηεο πηεηηθήο 

αζθάιεηαο. Σχκθσλα κε ηελ εηήζηα αλαθνξά αεξνπνξηθψλ ζπκβάλησλ (NTSB, 

1991), ε νπνία έιαβε ρψξα ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ε αλεπάξθεηα   ζηελ 

θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη ζηε δεμηφηεηα ιήςεο απφθαζεο ησλ θπβεξλεηψλ αεξνζθαθψλ 

απνηέιεζαλ επηθνπξηθνχο παξάγνληεο ζην 40% ησλ αεξνπνξηθψλ ζπκβάλησλ . 

Γεδνκέλεο ινηπφλ ηεο ζπζρέηηζεο ησλ  κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ κε ηελ πηεηηθή 

αζθάιεηα αιιά θαη ηεο αικαηψδνπο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ηεο αεξνπινΐαο 

δεκηνπξγνχληαη δηαξθψο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ νινέλα κεηαβαιιφκελνπ 

ζχγρξνλνπ πεξηβάιινληνο. 

    Λακβάλνληαο ππφςε ινηπφλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ηα νπνία επηβάιινπλ ηελ 

επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε  ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ, ζρεδηάζηεθε πινπνηήζεθε 

θαη αμηνινγήζεθε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ησλ ηερληθψλ 

δεμηνηήησλ απεπζπλφκελν απνθιεηζηηθά ζε εθπαηδεπηέο αεξνπινΐαο.  

    Τν ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, βαζίδεηαη ζε επηζηακέλε βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ θαη παξάιιεια ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 

θαζψο επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ησλ κε ηερληθψλ 

δεμηνηήησλ. Καηφπηλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο θαη ηεο ζπγγξαθήο ηνπ ζεσξεηηθνχ 
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κέξνπο , αθνινχζεζε  ν ζρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε 

ηελ «Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηψλ» ηνπ  Δζληθνχ  Πξνγξάκκαηνο  Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ 

(Γηαλλαθνπνχινπ, 2003). Τν πξντφλ ηνπ ζρεδηαζκνχ, απεηέιεζε ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ην νπνίν πινπνηήζεθε ζηελ Αεξνιέζρε Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ Aegean 

Airlines θαη ελ ζπλερεία αμηνινγήζεθε.      

    Οινθιεξψλνληαο ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ζα 

κπνξνχζε λα εηπσζεί ζπκπεξαζκαηηθά , φηη πξφθεηηαη γηα κία πξνζπάζεηα λα 

θαιπθζεί ηα θελφ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ αεξνπινΐαο  κε 

αληηθείκελν ηε δηδαζθαιία ησλ κε ηερληθψλ δεμηνηήησλ, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη 

ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Παξάιιεια επηρεηξείηαη λα απνηειέζεη έλαπζκα πεξαηηέξσ 

επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο δεδνκέλεο ηεο εμαηξεηηθά ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο 

γεγνλφηνο ελζαξξπληηθνχ γηα ηε ζπλερή πξνζπάζεηα  επηθαηξνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ.     

    Δλδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε κία επξχηεξε δηεξεχλεζε ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

ηεο αεξνπινΐαο, ζε δηνηθεηηθφ αιιά θαη ηερληθφ επίπεδν, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

νιηζηηθή πξνζέγγηζή ηνπ. Δμαίξεηεο ζεκαζίαο ζα ήηαλ επίζεο ε πξνζπάζεηα 

ππνθίλεζεο ησλ θνηηεηψλ λα αζρνιεζνχλ πεξαηηέξσ κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ελ ιφγσ 

ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη πινπξαιηζκφο απφςεσλ, δεκηνπξγηθή ζχλζεζε αιιά 

θαη εηο βάζνο επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε.   

   Οη αλσηέξσ εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε θαζψο 

πξφθεηηαη λα απνηειέζνπλ απαξρή ηεο επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο ηεο αεξνπιντθήο 

εθπαίδεπζεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε εκβξπηθφ ζηάδην ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, αιιά 

παξάιιεια  λα ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα ζηνλ ηνκέα ηεο πηεηηθήο   αζθάιεηαο.  
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                                            Κεθάιαην πέκπην 
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14. Παξάξηεκα  

Δθπαηδεπηηθό πιηθό από ηελ εηζαγσγή ζηελ αεξνπιντθή εθπαίδεπζε 
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ύμφωνα με τον Cratty (1964)

ο όρος δεξιότητα δηλώνει ότι

η  μάθηση έχει λάβει χώρα 

&

έχει προκύψει μία εξομάλυνση ή 

ενσωμάτωση συμπεριφορών
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Μη-τεχνικές δεξιότητες:

γνωστικές και κοινωνικές

δεξιότητες, οι οποίες 

συμπληρώνουν τις τεχνικές 

δεξιότητες των εργαζομένων.

(Flin,2003)

 

 

Mη τεχνικές δεξιότητες και αεροπλοΐα

Πριν 30 χρόνια 

αεροπορικά ατυχήματα  

οφειλόμενα σε μη τεχνικά αίτια 

διερεύνηση συμβαλλόμενων παραγόντων                   
(Flin,0’Connor,Crichton,2008) 

Ανάλυση  αρχείων 20ετίας:

65% των ατυχημάτων 

οφείλεται σε ανεπαρκή προσόντα ηγετικών 
δεξιοτήτων, δεξιοτήτων επικοινωνίας, συντονισμού
και λήψης αποφάσεων

 (O’Neil, Andrews, 2000)
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 Βιομηχανία αεροπλοΐας   ->  πηγή πληροφόρησης 

 μαγνητόφωνα θάλαμο διακυβέρνησης (CAA,2006)

συνομιλίες

 -αποτυχία στην ηγεσία

 -ανεπαρκής συντονισμός ομάδας

 -ανεπαρκής λήψη απόφασης 

 -άγχος / κόπωση

ατύχημα Chernobyl

 ανεπαρκής  επίγνωσης της κατάστασης /λήψης 

απόφασης



(Flin,0’Connor,Crichton,2008)            

 

 

Νasa & πανεπιστήμιο του Σέξας

εκπαιδευτικά προγράμματα

θεωρητική & πρακτική ανάπτυξη 

μη-τεχνικών δεξιοτήτων 

διοίκηση πόρων πληρώματος 

(crew resource management)

Flin,0’Connor,Crichton (2008)
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Μάθηση ενηλίκων

 

 5 αρχές της μάθησης ενηλίκων (Doering,1999)

 1. Η μάθηση > διαδικασία αλλαγής

 οι ενήλικοι έχουν κοσμοείδωλο 

 δύσκολοι σε αλλαγές

 2.Κατά τη μαθησιακή διαδικασία συμμετέχει ολόκληρη η 
προσωπικότητα

 3.Η μάθηση διαδικασία αλλαγής 

 σκέψης,  συναισθήματος , δράσης 

 εκπαιδευόμενος  --ενεργό ρόλο
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 4.Η μάθηση απαιτεί έντονη προσπάθεια και 
επανάληψη

 5. απαραίτητη συνδρομή μέσων

 εξασφαλίζουν εποπτικότητα

 συμβάλλουν -στη διάρθρωση

 -στην έμμεση καθοδήγηση 

 της εκπαιδευτικής διαδικασίας 



Doering(1999)



 

 Μεταγνώση

 -ικανότητα μάθησης του τρόπου μάθησης 

 -οι ενήλικοι κατέχουν 

 αυτοσυνείδηση του τρόπου μάθησης 

 συνείδηση τρόπου επιχειρηματολογίας

 διατύπωσης υποθέσεων

 συλλογής ενδείξεων

 θεμελίωσης δικαιολόγησης



 (Καψάλης,Παπαταμάτης,2002)
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 θέματα διαχείρισης / αποθήκευσης 

πληροφοριών (Αshman &Conway, 1993) 

 1. τι διδάσκεται

 2.Κατανόηση  σχέσης μεταξύ γνωστής

πληροφορίας & αυτής της οποίας  

παρουσιάζεται

 3.Κατανόηση τρόπου με τον οποίο συμβαίνει η 

μάθηση

 -4.Έλεγχος ρυθμού & ποιότητας μάθησης

 -5.Επίγνωση ότι η μάθηση έλαβε χώρα



 

 Γνωστική θεωρία και αεροπλοΐα Lefrancois(1997)

 Οι εργαζόμενοι στον τομέα της αεροπλοΐας 

 επαγγελματίες υψηλών δεξιοτήτων

 διαθέτουν έναν μεγάλο όγκο γνώσεων έτοιμο προς χρήση

 -σημαντικό  υλικό / εύκολη απομνημόνευση



- καλά οργανωμένο υλικό  /μαθαίνεται εύκολα και το θυμάται 
κανείς για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους

-αξιοσημείωτα γεγονότα /ανακαλούνται εύκολα και με 
μεγαλύτερη σαφήνεια

 -η συχνή πρακτική εξάσκηση  βελτιώνει τη μακρόχρονη μνήμη

 -οπτικό υλικό επιδρά περισσότερο στη μνήμη
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 Οι διαστάσεις του ρόλου του επιμορφωτή

 Καψάλη και Παπασταμάτη (2002) 

Ο επιμορφωτής ως διευκολυντής.

 - Ενισχύει αυτοκατευθυνόμενη μάθηση των 

εκπαιδευομένων αναγκών / επιδιώξεων των 

εκπαιδευομένων

 -Επικεντρώνει ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης /

θετικής εικόνας των εκπαιδευομένων 

συνδιαμορφωτές/ αξιολογητές



 

 Ο επιμορφωτής ως ανδραγωγός

 -υνεργάζεται με εκπαιδευόμενους 

 -υνδέει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 

εμπειρίες και καθημερινά προβλήματα των 

εκπαιδευομένων 

 -Δημιουργείται περιβάλλον συναινετικό  και 

αποκλείεται κάθε συγκρουσιακή συμπεριφορά 
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 Η εφαρμογή των ανδραγωγικών αρχών και 

πρακτικών στην εκπαίδευση των ενηλίκων 

 Οι 6 αρχές της αποτελεσματικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων                                        Poonwassie(2001)

 

1.

 -οι  ενήλικες μετέχουν σε εθελοντική βάση

 - η απόφαση υπαγορεύεται από εξωτερικές 

συγκυρίες.

 -μπορούν να αναστείλουν τη συμμετοχή τους 

 -οι διευκολυντές αποφεύγουν τακτικές 

εξαναγκασμού και εκφοβισμού

 -συμμετοχικές και συνεργατικές τεχνικές και 

δραστηριότητες σχετικές με εμπειρίες 

συμμετεχόντων &εκπαιδευτικές ανάγκες 
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 2.

 -αποτελεσματική πρακτική σεβασμό αυτοαξίας

 - συμπεριφορά /δήλωση > σύγχυση, υποτιμά/

προσβάλλει -- να αποφεύγεται

 -παρά το γεγονός ότι προκλήσεις /κριτική 

σημαντικά στοιχεία διευκόλυνσης 

 πρέπει να παρουσιάζονται κατά τέτοιον τρόπο, 

ώστε να μην θίγεται η αξιοπρέπεια και η 

αυτοεκτίμηση των εκπαιδευομένων

 

 

 3.

 -διευκόλυνση βασίζεται στην συνεργατική 

μέθοδο

-διευκολυντές & εκπαιδευόμενοι συνεργάζονται 

>διερεύνηση των εκπαιδευτικών σκοπών 

>στοχοθεσία /ανάπτυξη του curriculum

>επιλογή μεθοδολογίας 

> διαδικασία της αξιολόγησης

- συζήτηση & επαναδιαπραγμάτευση 

>αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας.   
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 4.

 -πράξη >κλειδί >αποτελεσματική διευκόλυνση

 - ανακάλυψη/ δράση /προβληματισμός

 στο παρελθοντικό/ παροντικό /μελλοντικό 

περιβάλλον εμπειριών 

 >συμβάλλουν --ερμηνεία ιδεών & διευκολύνουν 

αλλαγές συνείδηση/συμπεριφορές / δοξασίες

 

 5.

 -διευκόλυνση στόχο  ενθάρρυνση κριτικής 

σκέψης

 - αποτελεσματικός διευκολυντής

 ευκαιρίες στους εκπαιδευόμενους 

κατανοήσουν αξίες / ιδεολογίες

 πολιτισμικά κατασκευασμένες
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 6.

 -αυτό-κατευθυνόμενoι ενήλ ικοι

 -ικανότητα 

 επαναξιολογούν & επανατοποθετούν 

 -προσωπική τους σχέση 

 εργασιακές συνθήκες 

 κοινωνικές δομές

 

χεδιασμός διδακτικής ενότητας (Γιαννακοπούλου ,2003)

 -μάθημα / σειρά μαθημάτων 

 -άποψη περιεχομένου > ενιαία ενότητα 

 - επιδιώκουν >υλοποίηση ενιαίων στόχων

 -οργανώνεται σε διαδοχικά βήματα 

 - αρχίζει με καθορισμό των διδακτικών στόχων     

 -περιλαμβάνει:

 > αναλυτική ανάπτυξη περιεχομένου διδασκαλίας

 >προσδιορισμό κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών

 > επιλογή εκπαιδευτικών μέσων 

 > αξιολόγηση αποτελεσμάτων
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 1.Μελέτη & αξιοποίηση διαθέσιμων πληροφοριών 

 στόχο > εντοπισμό παραγόντων, 

 διαμορφώνουν πλαίσιο ανάπτυξης διδακτικών 
δραστηριοτήτων 



 Αναγκαία στοιχεία

 -Ποιος- τυπικός εκπαιδευόμενος

 -Γιατί-έχει αναπτυχθεί & υλοποιείται το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 -Ποιο είναι το περιεχόμενο του προγράμματος 
κατάρτισης

 -Πού θα γίνει η διδασκαλία

 -Πότε θα γίνει

 -Σι είναι διαθέσιμο (εκπαιδευτικά μέσα…..)

 

 2.Διατύπωση στόχων διδακτικής ενότητας

 τρία πεδία ορισμού της μάθησης

 2. 1. γνωστικός τομέας :

 στόχοι των γνώσεων

 μαθησιακά αποτελέσματα 

 απαίτηση για πληροφορίες του εκπαιδευτικού 
προγράμματος 

 Επίπεδο γνώσεων-ποιες γνώσεις θα αποκτήσουν
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 2.2. ψυχοκινητικός τομέας :

 στόχοι των δεξιοτήτων

 > μαθησιακά αποτελέσματα> πρακτικές δεξιότητες 

 Επίπεδο ικανοτήτων-τι θα είναι ικανοί οι 
εκπαιδευτικοί να κάνουν

 2.3. συναισθηματικός τομέας: 

 στόχοι των στάσεων

 >μαθησιακά αποτελέσματα >στάσεις ή αξίες που 
αναπτύσσονται

 Επίπεδο στάσεων-ποιες αξίες /προδιαθέσεις θα 
αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι



 

 3.Καθορισμός και οργάνωση περιεχομένου 
διδακτικής ενότητας

 Περιλαμβάνει -καθορισμό περιεχομένου

 - κατανομή περιεχομένου

 -χρονική κατανομή υποενοτήτων

 γενικό πλαίσιο >διδακτική ενότητα 

 -εισαγωγή 

 -κυρίως μέρος (προβολή εκπαιδευτικού υλικού )

 -συμπεράσματα    

 Pithers (1998) 
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 4.Επιλογή καταλλήλων εκπαιδευτικών τεχνικών και 
μέσων

 αποτέλεσμα 

 στόχων διδακτικής ενότητας

 -χαρακτηριστικών  εκπαιδευομένων

 -διδακτικού χρόνου

 -εφαρμογής τεχνικής ανάλογα με υποδομή

 -ευχέρεια / εξοικείωση με τεχνική

 εκπαιδευτικοί μέθοδοι / μέσα                                         
(Martinussen & Hunter, 2010 )



 

 5.χεδιασμός αξιολόγησης 

 εκπαιδευομένων & συντελεστών διδακτικής 

ενότητας      

 Επιδιώκει

 -συμμετοχή στις δραστηριότητες διδακτικής 

ομάδας

 -έγκυρη και αξιόπιστη εκτίμηση

 -απόκτηση γνώσεων/ανάπτυξη 

ικανοτήτων/διαμόρφωση στάσεων
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 Κnox (1986)  όροι αποτελεσματικής ανατροφοδότησης 





 1.δεκτικότητα,

 εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται διαδικασία αξιολόγησης 

 κατανοούν χρήση ανατροφοδότησης > δεκτικοί 

 2.οργάνωση,

 σχεδιασμός & εμπειρία > οξυδερκή παρατηρητή (κρίσεις βασισμένες σε 

αποδείξεις /συμπεράσματα)

 3.κρίσεις,

 η αξιολογητική ανατροφοδότηση >ενδογενείς / εξωγενείς κρίσεις

 κρίσεις > πρόοδο  εκπαιδευομένων (στόχους, προσδοκίες, πρότυπα/

επιθυμητά αποτελέσματα / ικανότητες)

 

 4.ποιότητα, 

 το ποσό ποιότητας κατά την ανατροφοδότηση 
επαρκές και έγκαιρο 

 κριτική αμέσως μετά δοκιμή

 ώστε τα πορίσματα να εφαρμοστούν στην επόμενη 
δοκιμή 

 5.χρήση,

 συγκεκριμένες χρήσεις > αξιολογητικής
ανατροφοδότησης 

 να παρέχουν  ευκαιρίες >πράξουν αναλόγως             
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 ΕΥΑΡΜΟΓΗ (Martinussen & Hunter, 2010 )

-νέα εκπαιδευτικά προγράμματα > διδακτική 
πράξη

- οι εκπαιδευόμενοι καταφθάνουν εγκαίρως

-διδακτικό υλικό > ικανές ποσότητες

-εκπαιδευτές & υποστηρικτικό προσωπικό έτοιμα 

 Αυτή η φάση αποτελεί μία διοικητική και 
διαχειριστική δραστηριότητα

 

 

 AΞΙΟΛΟΓΗΗ (Καψάλης και Παπασταμάτης,2000)   

 -έλεγχος της ποιότητας 

 >εγγενές στοιχείο/στοιχείο βελτίωσης ποιότητας εκπαίδευσης 
ενηλίκων 

Σα βασικά ερωτήματα (καλείται να απαντήσει η αξιολόγηση είναι):

 Α. Επιτεύχθησαν σκοποί / στόχοι προγράμματος

 Β. Έμαθαν σημαντικά πράγματα  /ικανοποιήθηκαν 
επιμορφωτικές ανάγκες

 Γ. χεδιάσθηκε / εκτελέσθηκε καλά το πρόγραμμα

 Δ. Ενέταξε ο επιμορφωτής μέρος πρακτικής άσκησης 
στο πρόγραμμα

 Ε. Τπήρχε αρκετή επανατροφοδότηση

 Σ. Αξιοποιήθηκε χρόνος /διατεθέντα μέσα


 
 

 

 



134 

 

Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

 Δθπαηδεπηηθό πιηθό από ηελ εθπαίδεπζε ηεο κε ηερληθήο δεμηόηεηαο ηεο 

ζπλεξγαζίαο 
 

ΝΟ.ΣΔCH.S  TRAINING

Σπλνδηλνχ   Γήκεηξα-Δηξήλε
 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  
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πλεξγαζία > Οκάδα > Οκαδηθή εξγαζία

Ωο νκάδα νξίδεηαη ην επδηάθξηην ζύλνιν δύν ή

πεξηζζνηέξσλ αηόκσλ ηα νπνία αιιειεπηδξνύλ δπλακηθά,

αλεμάξηεηα θαη πξνζαξκνζηηθά απέλαληη ζε κία θνηλή

απνζηνιή θαη ζε έλαλ αληηθεηκεληθό ζηόρν

Salas (1992) 

Η νκαδηθή εξγαζία, ε ζπλεξγαζία, θαζώο θαη ε δηάζεζε

πξνο εμππεξέηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο

δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζε κία επηρείξεζε. Άηνκα

κε ζπκπιεξσκαηηθέο δεμηόηεηεο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά

ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαζώο

αιιεινβνεζνύληαη θαηά ηελ άζθεζε κεκνλσκέλσλ

θαζεθόλησλ

Kosfeld θαη Von Siemens (2006)

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  

 

Αεξνπινΐα θαη νκαδηθή εξγαζία   

ηνλ ηνκέα ηεο αεξνπινΐαο ηα κέιε ηεο 

νκάδαο πιεξώκαηνο επηβάιιεηαη λα 

θαηέρνπλ  γλώζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

θαζέλα, ώζηε λα ιεηηνπξγεί εύξπζκα ε 

νκάδα. ηελ πξάμε ηεο αεξνπινΐαο απηό 

ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα ππάξρεη αθξηβήο 

γλώζε, όζνλ αθνξά ην ξόιν θαη ηηο 

επζύλεο ηνπ θπβεξλήηε θαη ηνπ 

ζπγθπβεξλήηε ηνπ αεξνζθάθνπο.  
(Volpe, Salas, Cannon-Bowers & Spector,1996)

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  
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ηνηρεία νκαδηθήο εξγαζίαο Unsworth and West (2000)

 (α) ππνζηήξημε ησλ κειώλ ηεο νκάδαο: 

-αλάιεςε θαζεθόλησλ θαη απόθηεζε εκπεηξίαο 

-ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο θνηλσληθνύο δεζκνύο θαη 

ηηο ηζρπξέο δεζκεύζεηο 

 (β)επίιπζε ησλ ζπγθξνύζεσλ: 

- θαιιηέξγεηα  πλεύκαηνο δηαιόγνπ

- επηινγή  θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο απνθπγήο 

ζπγθξνύζεσλ

-εθαξκνγή ελνπνηεηηθώλ ζηξαηεγηθώλ

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  

 

 (γ) αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ: 

- απαηηνύληαη  πξνθνξηθή θαη γξαπηή επηθνηλσλία

- απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ εληόο 

όισλ ησλ επηπέδσλ

 (δ)ζπληνληζκόο: 

αλεπαξθήο ζπληνληζκόο 

-ράζκα ζηελ επηθνηλσλία  (ιάζε θαη ηηο 

ζπγθξνύζεηο)

βειηίσζε ζπληνληζκνύ

-δίθαηε δηαλνκή θόξηνπ εξγαζίαο 

- έιεγρνο επίδνζεο 

-απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ
NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  
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Οη δεμηόηεηεο ηεο νκάδαο 
Cannon-Bowers, Tannenbaum, Salas θαη 

Volpe(1995) 

(1) Πξνζαξκνζηηθόηεηα: 

-ρξήζε πιεξνθνξηώλ από ην πεξηβάιινλ

ώζηε λα πξνζαξκνζηνύλ νη ζηξαηεγηθέο 

κε ηε ρξήζε αληηζηαζκηζηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ θαη  
απνζεκάησλ 

(2) Κνηλή επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο: 

ηα κέιε ηεο νκάδαο αλαπηύζζνπλ θνηλά λνεηηθά 
κνληέια αληίιεςεο ηνπ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ
πεξηβάιινληνο

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  

 

(3) Παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο: 

-ηθαλόηεηα παξαηήξεζεο θαη ειέγρνπ ηεο επίδνζεο 

ησλ κειώλ   ηεο νκάδαο

- παξνρή επνηθνδνκεηηθήο αλαηξνθνδόηεζεο θαη 

ζπκβνπιώλ κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο

(4)Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο: 

-δεμηόηεηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο

αιιειεπίδξαζεο ησλ κειώλ ηεο νκάδαο κέζσ ηεο

επίιπζεο δηαθσληώλ, ρξεζηκνπνίεζεο ζπλεξγαηηθώλ

ζπκπεξηθνξώλ ή δειώζεσλ ελδπλάκσζεο ησλ

θηλήηξσλ

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  
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(5) πληνληζκόο :

-ε δηαδηθαζία βάζε ηεο νπνίαο νξγαλώλνληαη ηα 
απνζέκαηα ηεο νκάδαο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο κε 
ζηόρν λα δηαζθαιηζηεί όηη ηα θαζήθνληα 
ελζσκαηώλνληαη, ζπγρξνλίδνληαη θαη 
νινθιεξώλνληαη εληόο ησλ ρξνληθώλ πεξηνξηζκώλ 

(6) Γηνίθεζε ηεο νκάδαο :

-ε δεμηόηεηα δηεύζπλζεο θαη ζπληνληζκνύ ησλ 
κειώλ ηεο νκάδαο, απνηίκεζεο ηεο επίδνζήο ηνπο, 
αλάζεζεο θαζεθόλησλ, ππνθίλεζεο ησλ κειώλ ηεο 
νκάδαο, ζρεδηαζκνύ ,νξγάλσζεο θαη θαζηέξσζεο
κίαο ζεηηθήο αηκόζθαηξαο

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  

(7) Δπηθνηλσλία: 

- ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία αληαιιάζζεηαη  

πιεξνθόξεζε κεηαμύ δύν ή θαη πεξηζζνηέξσλ 

κειώλ ηεο νκάδαο ζύκθσλα κε πξνδηαγεγξακκέλν 

ηξόπν θαη θαηάιιειε νξνινγία

- ε δεμηόηεηα δηεπθξίλεζεο ή αλαγλώξηζεο ηνπ 

απνδέθηε ηεο πιεξνθνξίαο.

( 8) Λήςε απόθαζεο:

-ε δεμηόηεηα ζπγθέληξσζεο θαη ελνπνίεζεο

πιεξνθνξηώλ, θξίζεο, αλαγλώξηζεο ελαιιαθηηθώλ

-ε επηινγή ηεο βέιηηζηεο ιύζεο θαη αμηνιόγεζεο

ησλ ζπλεπεηώλ

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  
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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔΡΟ

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  

Σν θέληξν επηρεηξήζεσλ ηεο αεξνπνξίαο ηνπ πνιεκηθνύ
λαπηηθνύ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο ζην ηέινο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 90

αλέπηπμε θαη ήιεγμε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ηερληθώλ
ηεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο απεπζύλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε
ηεο νκάδαο κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ηεο
επίδνζεο.

Η εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ππήξμε απόηνθνο ηεο ελ ςπρξώ
εθηέιεζεο ελόο ηξαλνύ επηβάηε αεξνζθάθνπο ην 1988,

θαπό ιαλζαζκέλε εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ
από ηνπο ειεθηξνληθνύο αηζζεηήξεο ηνπ αεξνδξνκίνπ

(Orasanu & Salas,1993)

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  
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Δθ ησλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςαλ 4 ζηξαηεγηθέο

κε ζηόρν ηελ εθπαίδεπζε ηεο νκάδαο.

-δηαζηαπξνύκελε εθπαίδεπζε

-απηνδηόξζσζε ηεο νκάδαο

-εθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζε γεγνλόηα

-δηεπθόιπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο νκάδαο

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  

 Γηαζηαπξνύκελε εθπαίδεπζε

εθπαηδεπηηθή κέζνδνο, θαηά ηελ νπνία ην θάζε 

κέινο ηεο νκάδαο εθπαηδεύεηαη ζηα θαζήθνληα ησλ 

ππνινίπσλ κειώλ  

(Volpe ,1996) 

3 επίπεδα δηαζηαπξνύκελεο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία 

πνηθίινπλ αλαιόγσο ηεο πνζόηεηαο ησλ 

πιεξνθνξηώλ 

(Blickensderfer ,1998) 

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  

 



141 

 

Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 
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1.δηαζαθήληζε ησλ ζέζεσλ :

-ζθνπόο λα παξέρεη ζηα κέιε ηεο νκάδαο θαηαλόεζε ηνπ ξόινπ 

θαη ησλ επζπλώλ ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο

(κέζσ ζπδεηήζεσλ, δηαιέμεσλ ,επηδείμεσλ)

2. κνληέιν θάζε ζέζεο:

-ζθνπόο λα πξνζθέξεη ζηα κέιε ηνπ κεγαιύηεξα επίπεδα 

θαηαλόεζεο

-ηα θαζήθνληα θάζε κέινπο ηεο νκάδαο ζπδεηνύληαη θαη 

παξαηεξνύληαη. 

- ζηόρνο είλαη ε γλώζε ησλ κειώλ ηεο νκάδαο 

( θαηακεξηζκόο εξγαζίαο θαζήθνληα εληόο ηνπ νξγαληζκνύ)

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  

 

3. πεξηζηξνθή ησλ ζέζεσλ: 

-πςειόηεξν επίπεδν ηεο δηαζηαπξνύκελεο εθπαίδεπζεο

-ζηα κέιε ηεο νκάδαο δίδεηαη ε επθαηξία ηεο πξαθηηθήο ζε 

ηδηαίηεξα θαζήθνληα. 

-παξά ην γεγνλόο όηη ν ζθνπόο δελ είλαη ηα κέιε ηεο νκάδαο λα 

εμεηδηθεπηνύλ ζην ξόιν, ηνλ νπνίν αλαιακβάλνπλ, 

επηδησθόκελν απνηέιεζκα είλαη λα θαηαθηήζνπλ έλα βαζηθό 

επίπεδν γλώζεο θαζεθόλησλ.

-ν ηύπνο εθπαίδεπζεο είλαη 

αθαηάιιεινο γηα νκάδεο, ησλ νπνίσλ ηα κέιε έρνπλ 

ηδηαηηέξσο εμεηδηθεπκέλα θαζήθνληα 

θαηάιιεινο εάλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο ηα κέιε κίαο νκάδαο 

θιεζνύλ λα αλαιάβνπλ ην ξόιν ελόο άιινπ κέινπο     

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  
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Γηαζηαπξνύκελε εθπαίδεπζε (Blickensderfer,1998) 

1.δηαζαθήληζε ησλ ζέζεσλ 

-ζθνπόο: θαηαλόεζε ηνπ ξόινπ θαη ησλ επζπλώλ ηνπ θάζε  κέινπο 

ηεο νκάδαο 

-κέζσ ζπδεηήζεσλ, δηαιέμεσλ , επηδείμεσλ

2.κνληέιν θάζε ζέζεο

-ζθνπόο : κεγαιύηεξα επίπεδα θαηαλόεζεο

-ηα θαζήθνληα θάζε κέινπο ζπδεηνύληαη θαη παξαηεξνύληαη

- ζηόρνο : γλώζε θαηακεξηζκνύ εξγαζίαο θαη θαζεθόλησλ 

3.πεξηζηξνθή ησλ ζέζεσλ

-πξαθηηθή ζε ηδηαίηεξα θαζήθνληα

-επηδησθόκελν απνηέιεζκα : βαζηθό επίπεδν γλώζεο θαζεθόλησλ  

-αθαηάιιειε :νκάδεο κε εμεηδηθεπκέλα θαζήθνληα

-θαηάιιειε : εάλ ηα κέιε νκάδαο θιεζνύλ λα αλαιάβνπλ ην ξόιν 

άιινπ κέινπο     

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  

 Δθπαίδεπζε ηεο απηνδηόξζσζεο ηεο νκάδαο

 ε εθπαίδεπζε ηεο απηνδηόξζσζεο ηεο νκάδαο βαζίδεηαη 

ζηελ παξαδνρή:

νη απνηειεζκαηηθέο νκάδεο κεηά ηελ ηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ 

-θάλνπλ απνινγηζκό ησλ πεπξαγκέλσλ

- εληνπίδνπλ ηνπο ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνύο

- αμηνινγνύλ ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ζηξαηεγηθώλ 

- ζρεδηάδνπλ ηηο κειινληηθέο ηνπο δξάζεηο

(Salas,Cannon & Bowers ,2000)

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  

 



143 

 

Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

-Οη εθπαηδεπόκελνη θαηαλννύλ θαιύηεξα ηνπο ξόινπο ηνπο θαη 
ηνπο ξόινπο ησλ ππνινίπσλ κειώλ ηεο νκάδαο , γεγνλόο πνπ 
ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ ζηάζεσλ, ησλ γλώζεσλ θαη ησλ 
ζπκπεξηθνξώλ ηνπο

-Δληζρύεηαη  ε ζπλεθηηθόηεηα εληόο ηεο νκάδαο θαζώο επίζεο θαη ν 
νκαδηθόο πξνζαλαηνιηζκόο

-Η αλαηξνθνδόηεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή, ζα 
πξέπεη λα παξέρεηαη κε ηξόπν πνπ δελ πξνζβάιιεη θαη δελ 
πξνθαιεί αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, εθζέηνληαο απιώο ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ εζθαικέλνπ ηξόπνπ δξάζεο θαη πξνηείλνληαο 
ηξόπνπο γηα ηελ πξόιεςε ηνπ πξνβιήκαηνο        

(Ilgen,1979)

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  

Δθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζε γεγνλόηα Dwyer (1999) 

Η εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε

ε νπνία ζπλδέεη :   

-ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο

-ην ζρεδηαζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ αζθήζεσλ

-ηε κέηξεζε ηεο επίδνζεο 

-ηελ αλαηξνθνδόηεζε

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  
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-Κάζε εθπαηδεπηηθόο ζθνπόο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αλάινγε 
εθπαηδεπηηθή άζθεζε

-Οη αζθήζεηο εμεηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ζπκπεξηθνξώλ, ζηα 
νπνία παξαηεξείηαη αδπλακία εμαηηίαο ησλ ακβιπκκέλσλ 
δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ

-Μόιηο νξηζηνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ζθνπνί , επηιέγεηαη ην γεγνλόο

-Σα γεγνλόηα παξέρνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα
επηδείμνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο, αζθώληαο θαζήθνληα, ηα νπνία 
ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπιήξσζε ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνύ ζθνπνύ 

-Σα θαζήθνληα πνηθίινπλ αλαιόγσο ηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο θαη 
παξνπζηάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία κέζα ζηελ άζθεζε

-Σα ζηνηρεία από ηε κέηξεζε ηεο επίδνζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 
αμηνπνηνύληαη, ώζηε λα παξέρνπλ αλαηξνθνδόηεζε

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  

Γηεπθόιπλζε ηεο νκάδαο

Η εθπαίδεπζε ππνθηλεί ηνπο εγέηεο ηεο νκάδαο λα ζηξαθνύλ 

πξνο ηελ εθπαίδεπζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο 

-δεκηνπξγώληαο  απνηειεζκαηηθό καζεζηαθό πεξηβάιινλ   

-ππνζηεξίδνληαο ηππηθέο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο 

-ελζαξξύλνληαο ηηο νκαδηθέο ζπδεηήζεηο 

Ο εγέηεο ηεο νκάδαο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο πνηθηινηξόπσο αιιά ν 

-πιένλ απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο είλαη ε δηεπθόιπλζε ηεο 

αλάπηπμεο ηεο νκάδαο

-νη  εθπαηδεπόκελνη ηηο δπλαηόηεηεο θαζίζηαληαη  δηεπθνιπληέο

ηεο απνηειεζκαηηθήο νκάδαο (Kozlowski,1996) 

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  
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Ο Tannenbaum (1998) εηέζε επηθεθαιήο ηεο δηνξγάλσζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο ησλ αμησκαηνύρσλ ηνπ 

πνιεκηθνύ λαπηηθνύ ησλ Η.Π.Α.

Γεκηνύξγεζε 14 νκάδεο ησλ 5 αηόκσλ από ηνπο νπνίνπο 

δήηεζε λα ιεηηνπξγήζνπλ νκαδηθά ζην θέληξν πιεξνθνξηώλ 

ελόο πνιεκηθνύ πινίνπ ππό ζπλζήθεο πξνζνκνησκέλεο κάρεο

Όηαλ  ζπγθξίζεθαλ ηα απνηειέζκαηα επίδνζεο κε ηα 

αλάινγα απνηειέζκαηα ησλ κε εθπαηδεπκέλσλ νκάδσλ, 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη :

νη εθπαηδεπόκελνη εγέηεο παξήγαγαλ πην απνδνηηθή εξγαζία 

θαη ζπλεπώο πέηπραλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

NO.TECH.S. TRAINING    Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  
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ΝLR-TP-9858

Πιαίζην  NOTECHS

Καηεγνξία

ηνηρεία

NO.TECH.S. TRAINING                  Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε  

 

Καηεγνξία :πλεξγαζία

ηνηρείν : Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηεο νκάδαο

λαη/φρη     ηερληθέο        αηηηνιφγεζε    επαλάιεςε    παξαηεξήζηκε

επηπηψζεηο                                                   ζπκπεξηθνξά 

Καζηεξώλεη

αηκόζθαηξα 

επηθνηλσλίαο θαη

ζπκκεηνρήο 

Δλζαξξύλεη ηελ 

εηζξνή θαη ηελ 

αλαηξνθνδόηεζε

Γελ αληαγσλίδεηαη

ηνπο ππόινηπνπο 

NO.TECH.S. TRAINING                  Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε
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Καηεγνξία :πλεξγαζία

ηνηρείν : Τπνινγηζκόο ησλ ππνινίπσλ

λαη/φρη     ηερληθέο        αηηηνιφγεζε    επαλάιεςε    παξαηεξήζηκε

επηπηψζεηο                                                   ζπκπεξηθνξά 

Λακβάλεη ππόςε

ηηο πξνηάζεηο ησλ 

κειώλ ηνπ 

πιεξώκαηνο

Λακβάλεη ππόςε

ηνπο όξνπο ησλ

κειώλ ηνπ 

πιεξώκαηνο 

Παξέρεη 

πξνζσπηθή

αλαηξνθνδόηεζε

NO.TECH.S. TRAINING                  Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε

 

 

Καηεγνξία :πλεξγαζία

ηνηρείν : Τπνζηήξημε ησλ ππνινίπσλ

λαη/φρη     ηερληθέο        αηηηνιφγεζε    επαλάιεςε    παξαηεξήζηκε

επηπηψζεηο                                                   ζπκπεξηθνξά 

Βνεζά ηα ππόινηπα 

κέιε ηνπ 

πιεξώκαηνο

ζε απαηηεηηθέο 

ζπλζήθεο

Πξνζθέξεη

βνήζεηα

NO.TECH.S. TRAINING                  Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε

 

 



148 

 

Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 
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Καηεγνξία :πλεξγαζία

ηνηρείν : Δπίιπζε ζπγθξνύζεσλ

λαη/φρη     ηερληθέο        αηηηνιφγεζε    επαλάιεςε    παξαηεξήζηκε

επηπηψζεηο                                                   ζπκπεξηθνξά 

Παξακέλεη

ήξεκνο ζε 

ζπγθξνύζεηο

Πξνηείλεη ιύζεηο

ζηηο ζπγθξνύζεηο

Δπηθεληξώλεηαη ζην

ηη είλαη ζσζηό

θαη όρη ζην

πνηνο είλαη ζσζηόο 

NO.TECH.S. TRAINING                  Σπλνδηλνχ Γήκεηξα-Δηξήλε

 

Δθπαηδεπηηθό πιηθό από ηελ εθπαίδεπζε ηεο κε ηερληθήο δεμηόηεηαο ηεο 

επίγλσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο

ΝΟ.ΣΔCH.S  TRAINING

σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  



149 

 

Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  

Australian Transportation Safety Board (ATSB)                     

παοάγξμςεπ  αςσυημάςχμ                  πξρξρςό

Αμεπαοκήπ λήφη απόταρηπ 74%

Παοάλειφη δοάρηπ ή ακαςάλληλη δοάρη                                               72%

Απείθεια ρςα κοιςήοια για  ρςαθεοή ποξρέγγιρη                                    66%

Αμεπαοκήπ ρσμςξμιρμόπ πληοώμαςξπ, cross-check και back-up 63%

Αμεπαοκήπ επίγμχρη ςηπ καςάρςαρηπ                                         52%

Πλημμελήπ καςαμόηρηπ επικοαςξύραπ καςάρςαρηπ                                 48%

Αογή ή καθσρςεοημέμη δοάρη                                                                45%

Ποξβλημαςικό handling ρςιπ πςήρειπ                                                       45%

Απείθεια ποξπ ςιπ διαδικαρίεπ                                                                 40%

Αμεπαοκήπ εκπαίδεσρη                                                                           37%

Αμεπαοκήπ επικξιμχμία πιλόςξσ-ελεγκςξύ                                              33% 

Αλληλεπίδοαρη με ςξμ ασςξμαςιρμό                                                        20%

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  

 



150 

 

Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

Case study

σμήθηπ πεοίπςχρη πεοιξοιρμέμηπ επίγμχρηπ ςηπ καςάρςαρηπ 

απξςελεί ςξ πεοιρςαςικό, ςξ ξπξίξ καςαγοάτηκε ρςημ 

Ιnternational Herald Tribune(2 Οκςχβοίξσ 2005). 

ύμτχμα με άοθοξ ςηπ ετημεοίδαπ αεοξρκάτξπ ςηπ  Northwest 

Airlines, ςξ ξπξίξ απξγειώθηκε από ςξ Νςιςοόις ςχμ Ημχμέμχμ 

Πξλιςειώμ Αμεοικήπ με ποξξοιρμό ςξ αεοξδοόμιξ ςηπ 

Υοαμκτξύοςηπ  Γεομαμίαπ ποξργειώθηκε ςελικά ρςιπ Βοσνέλλεπ 

ςξσ Βελγίξσ. Σξ πεοιρςαςικό ρσμέβη, όςαμ ξ ελεγκςήπ εμαέοιαπ 

κσκλξτξοίαπ καςόπιμ λάθξσπ ρςξμ σπξλξγιρςή  άλλανε ςξ 

ρυέδιξ πςήρηπ από ςξ ξπξίξ καθξοίζεςαι η πξοεία . Η 

παοαπλαμηςική αμςαλλαγή πληοξτξοιώμ μεςανύ ςξσ ελεγκςξύ 

εμαέοιαπ κσκλξτξοίαπ και ςξσ πιλξςηοίξσ  ενάλειφαμ ςιπ 

δσμαςόςηςεπ μα διξοθχθεί η ερταλμέμη επίγμχρη ςηπ 

καςάρςαρηπ ςξσ κσβεομήςη. Οι κσβεομήςεπ  αμ και 

αμςελήτθηραμ, όςι εποόκειςξ για μία διατξοεςική εικόμα 

αεοξλιμέμα καθώπ ςξ αεοξρκάτξπ ςξμ ποξρέγγιζε, εμ γμώρει 

ςξσπ ρσμέυιραμ ςημ ποξργείχρη.

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  

Δπίγμχρη ςηπ καςάρςαρηπ  (Mica Endsley, 1988) :

-η αμςίληφη ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ 

πεοιβάλλξμςξπ εμςόπ ρσγκεκοιμέμξσ 

υοόμξσ και ςόπξσ

-η καςαμόηρη ςξσ μξήμαςόπ ςξσπ 

-η ποξβξλή ςηπ θέρηπ ςξσπ ρςξ εγγύπ 

μέλλξμ

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  
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Δπίγμχρη ςηπ καςάρςαρηπ  (Mica Endsley, 1988) :

-η αμςίληφη ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ 

πεοιβάλλξμςξπ εμςόπ ρσγκεκοιμέμξσ 

υοόμξσ και ςόπξσ

-η καςαμόηρη ςξσ μξήμαςόπ ςξσπ 

-η ποξβξλή ςηπ θέρηπ ςξσπ ρςξ εγγύπ 

μέλλξμ

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  

σμιρςώρεπ  ςηπ επίγμχρηπ ςηπ καςάρςαρηπ (Enhanced Safety through 
Situation Awareness Integration in training, 2000)

-επίγμχρη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ

(επικξιμχμία  με ΑΣC,ρσμθήκεπ καιοξύ /terrain)

-επίγμχρη ςξσ ςοόπξσ

(διαμόοτχρη αεοξρκάτξσπ, ςαυύςηςα, σφόμεςοξ, FMS )

-ποξραμαςξλιρμόπ ςξσ ςόπξσ

(γεχγοατική θέρη αεοξρκάτξσπ )

-επίγμχρη ςξσ ρσρςήμαςξπ

(status μηυαμημάςχμ)

-επίγμχρη ςξσ υοξμικξύ ξοίζξμςα

(time management)

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  
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Μξμςέλξ αμςίληφηπ ςηπ καςάρςαρηπ
(Mica Endsley, 1995):

1 Eπίπεδξ- παοαςηοώ ςι ρσμβαίμει!

2 Δπίπεδξ- καςαμξώ ξςιδήπξςε παοαςήοηρα!

3 Δπίπεδξ- εταομόζχ ςη ρκέφη μξσ ρςα 

μελλξμςικά ζηςήμαςα!

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  

Endsley 1995                           NO.TECH.S. TRAINING  /   σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  
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σγκέμςοχρη ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ ρυεδίξσ πςήρηπ

-Δοξμξλόγιξ/Τφόμεςοξ

-Flight path

-Απαιςξύμεμη ετεδοεία κασρίμξσ

-Ποξρυεδιαρμέμξ airspeed & climb profile..

Kαςαμόηρη ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ ρυεδίξσ πςήρηπ

-Ποξδιαγοατέπ αρτάλειαπ 

-Νξμικέπ ποξϋπξθέρειπ

-Απόκλιρη μεςανύ plan & optimal profile

-Aπόκλιρη ποξγοάμμαςξπ, πξοείαπ

-Απόκλιρη σφξμέςοξσ, ςαυύςηςαπ

-Δτεδοεία κασρίμχμ..

Ποόβλεφη δεδξμέμχμ ρυεδίξσ πςήρηπ

-ώοαπ ςοξυξδοόμηρηπ/ απόκλιρηπ ποξγοάμμαςξπ 

-υοήρηπ κασρίμξσ/ οσθμξύ καύρηπ

-υοόμξσ άτινηπ       

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  

τάλμαςα, ςα ξπξία εμδέυεςαι μα λάβξσμ υώοα  ρε κάθε 

επίπεδξ εταομξγήπ ςξσ μξμςέλξσ επίγμχρηπ ςηπ καςάρςαρηπ
Endsley και Garland(2000)

Ποώςξ επίπεδξ 

- μη διαθέριμα ρςξιυεία

-δσρκξλία αμςίληφηπ, παοαςήοηρηπ και παοεομημείαπ ςχμ ρςξιυείχμ 

-παθηςική και ασςάοερκη ρσμπεοιτξοά

-σφηλόπ τόοςξπ εογαρίαπ

-απξρπάρειπ ςηπ ποξρξυήπ

-ξπςικέπ φεσδαιρθήρειπ

δεύςεοξ επίπεδξ 

-εταομξγή εμόπ ελλιπξύπ ή

- -λαμθαρμέμξσ μξηςικξύ μξμςέλξσ

- ‘πόλχρη επιβεβαίχρηπ’        εμ αμαμξμή μίαπ ρσγκεκοιμέμηπ ενέλινηπ ερςιάζεςαι 

εκεί η ποξρξυή και όυι ρςιπ ποαγμαςικέπ ενελίνειπ (π.υ. καςά ςημ εταομξγή μιαπ 

διαδικαρίαπ ιρξζσγίξσ κασρίμχμ εμδέυεςαι μα ρσμβαίμει μια διαοοξή κασρίμξσ   

ρςξμ κιμηςήοα

-σπεοβξλική εμπιρςξρύμη ρςιπ   ανίεπ ςξσ μξμςέλξσ

- απξςσυία απξμμημόμεσρηπ.

ςοίςξ επίπεδξ 

-απξςσυία αμαγμώοιρηπ αλλαγήπ ςξσ μξηςικξύ μξμςέλξσ   

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  
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Διαςήοηρη ςηπ επίγμχρηπ ςηπ καςάρςαρηπ (Αirbus Safety Lib.)

Δπικξιμχμία

− διαςηοήρςε ςα μέλη πληοώμαςξπ και ςξσπ ενχςεοικξύπ ρσμμεςέυξμςεπ 

Management ποξρξυήπ

-ξοίρςε ςιπ ποξςεοαιόςηςεπ, απξτύγεςε ςημ διάρπαρη ποξρξυήπ 

Αμαζήςηρη πληοξτξοιώμ

− Φοηριμξπξίηρε ςιπ αιρθήρειπ ρξσ 

− Καςαμόηρε ΣΙ είμαι ρημαμςικό, ΠΟΣΔ μα ςξ φάνειπ και ΠΟΤ μα ςξ βοείπ

− Έλεγνε ςημ ανιξπιρςία ςχμ ρςξιυείχμ ρξσ

-Cross-check  

Έλεγυξπ καςαμόηρηπ

−Έλεγνε ςα αμςιταςικά ρςξιυεία, ετάομξρε ςη θεχοηςική και ποακςική γμώρη

κέφη για ςξ μέλλξμ

−ύγκοιμε ςημ ποξβαλλόμεμη καςάρςαρη με ςξσπ ρςόυξσπ

-Όοιρε ςξσπ επόμεμξσπ ρςόυξσπ κάθε ρςιγμή ςηπ πςήρηπ

-ύγκοιμε ςημ ποαγμαςική καςάρςαρη με ςξσπ ρκξπξύπ και ςιπ ποξρδξκίεπ 

-Ποξράομξρε ςξ ρυέδιξ εάμ είμαι απαοαίςηςξ

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  

Σευμξλξγία και επίγμχρη καςάρςαρηπ (ESSAI,2000)

1.Σerrain Avoidance Warning System

Ground Collision Avoidance System (GCAS)

2.Interactive display systems

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  
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3.Enhanced Video Systems (EVS)

Head-up display

4.Synthetic Vision Systems (SVS)

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  

5.Vertical Situation Display 

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  
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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔΡΟ

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  

Η εκπαίδεσρη ρςημ επίγμχρη ςηπ καςάρςαρηπ
(Flinn ,O’Connor & Crinchton2008)

μέοξπ crew resource management

ρυεςίζεςαι ςιπ πεοιρρόςεοεπ τξοέπ με ςημ αμάδεινη ςηπ 

ρημαρίαπ καςά ςη διάοκεια ςχμ επιυειοήρεχμ 

αρταλείαπ 

-παοέυξμςαπ πληοξτόοηρη όρξμ ατξοά ςξμ ςοόπξ με 

ςξμ ξπξίξ ξ εγκέταλξπ επενεογάζεςαι και απξθηκεύει

πληοξτξοίεπ

-παοξσριάζξμςαπ ςα μξμςέλα ςηπ επίγμχρηπ ςηπ 

καςάρςαρηπ και ςξσπ παοάγξμςεπ πξσ ςα επηοεάζξσμ 

καςά ςη λειςξσογία ςξσπ

- British airways

- σπξυοεχςικό ποόγοαμμα εκπαίδεσρηπ ςηπ επίγμχρηπ 

ςηπκαςάρςαρηπ

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  
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ςιπ Ημχμέμεπ Πξλιςείεπ Αμεοικήπ, η 

ξμξρπξμδιακή διξίκηρη ςηπ αεοξπλξΐαπ 

παοξσρίαρε ςξμ καμόμα ςξσ ρςείοξσ θαλάμξσ 

διακσβέομηρηπ ςξσ αεοξρκάτξσπ

- ύμτχμα με ασςόμ απαγξοεύεςαι ςα μέλη ςξσ 

πληοώμαςξπ μα εκςελξύμ καθήκξμςα ή 

δοαρςηοιόςηςεπ εκςόπ ςχμ σπξυοεώρεώμ 

ςξσπ εμόρχ ςξ αεοξρκάτξπ βοίρκεςαι ρε 

κοίριμξ ρημείξ ςηπ πςήρηπ. Σξ ρςείοξ 

πιλξςήοιξ (sterile cockpit) 

- μειώμει ςιπ πιθαμόςηςεπ διάρπαρηπ ςηπ 

ποξρξυήπ και εμιρυύει ςημ επίγμχρη ςηπ 

καςάρςαρηπ

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  

Σοόπξι ελαυιρςξπξίηρηπ ςξσ κιμδύμξσ (Flin,2003)

1.Απξςελερμαςική ρύρκεφη μεςάδξρηπ πληοξτξοιώμ 

(briefing) 

ώρςε o κσβεομήςηπ μα αμςιλητθεί εναουήπ ςη τύρη 

και ςξσπ κιμδύμξσπ ςξσ καθήκξμςξπ 

Πληοώμαςα πςήρηπ >  ρύρκεφη μεςάδξρηπ 

πληοξτξοιώμ ποξ ςημ αμάληφη ςχμ καθηκόμςχμ        

/ ςσπική ανιξλόγηρη κιμδύμξσ (διαδικαρία 

αρταλείαπ)

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  
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2.σγεία ςξσ εογαζξμέμξσ

Οι εογαζόμεμξι ςχμ ξπξίχμ η πμεσμαςική και ρχμαςική 

σγεία κλξμίζεςαι, εναιςίαπ ςηπ κόπχρηπ, ςξσ άγυξσπ, 

ή κάπξιαπ αρθέμειαπ ςείμξσμ μα εμταμίζξσμ 

αμβλσμμέμεπ δενιόςηςεπ επίγμχρηπ ςηπ καςάρςαρηπ. 

3.ελαυιρςξπξίηρη ςηπ διάρπαρηπ και ςηπ διακξπήπ

καςά ςη διάοκεια άρκηρηπ ςχμ καθηκόμςχμ

Όςαμ η διάρπαρη ποξρξυήπ ρσμβαίμει καςά ςη διάοκεια 

άρκηρηπ ςξσ καθήκξμςξπ ποξςείμεςαι η σπξρςήοινη 

κάπξιχμ ρςαδίχμ, ώρςε μα εναρταλιρςεί η ξμαλή 

ςέλερη ςηπ ιεοαουίαπ ςχμ καθηκόμςχμ

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  

Ο Walters (2002) παοαθέςει έμα παοάδειγμα, 

ςξ ξπξίξ επιβεβαιώμει ςημ μέγιρςη ρημαρία 

ςξσ ρςείοξσ θαλάμξσ (sterile cockpit) 

διακσβέομηρηπ

Ένι λεπςά λξιπόμ ποξ ςηπ ποξργείχρηπ σπό 

ρσμθήκεπ ξμίυληπ έμα αεοξρκάτξπ DC-9 με 

ξγδόμςα δύξ επιβάςεπ ρσμεςοίβη ρςημ πόλη 

αολός, καθώπ ξ κσβεομήςηπ και ξ 

ρσγκσβεομήςηπ είυαμ ρςοαμμέμη ςημ ποξρξυή 

ςξσπ ρςη μεςανύ ςξσπ ρσζήςηρη, αγμξώμςαπ 

ςξμ πύογξ ελέγυξσ

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  
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4.Διαυείοηρη υοόμξσ (Time management)

Απξτσγή ςξσ ρσμδοόμξσ ‘hurry-up’

-έγκσοξ ρυεδιαρμόπ, ποξεςξιμαρία

και αμςίρςαρη ρςημ επιβαλλόμεμη πίερη 

υοόμξσ

ύμτχμα με ςξσπ McElhatton και Drew (1993), 

ξι ξπξίξι ήςαμ επικεταλήπ έοεσμαπ ςηπ NASA

και ενέςαραμ ςοιαμςαέμα αεοξπξοικά 

δσρςσυήμαςα,

ςξ 55% ςχμ κσβεομηςώμ βοιρκόςαμ εκςόπ 

υοξμξδιαγοάμμαςξπ.
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Οι κσβεομήςεπ θα ποέπει μα διεοχςώμςαι

πεοιξδικά καςά ςη διάοκεια ςχμ επιυειοήρεχμ 

-εάμ είμαι εμήμεοξι ςξσ ςι ρσμβαίμει γύοχ ςξσπ

- εάμ ξι καςαρςάρειπ ενελίρρξμςαι όπχπ θα 

έποεπε

- - εάμ όυι γιαςί

- - εάμ ρε πεοίπςχρη πξσ ξι καςαρςάρειπ δεμ 

ενελίρρξμςαι ξμαλά πξιξ είμαι ςξ εμαλλακςικό 

ςξσπ ρεμάοιξ

- -εάμ ξι σπεύθσμξι γμχοίζξσμ όλεπ ςιπ 

απαμςήρειπ ρε ασςέπ ςιπ εοχςήρειπ 

- (Okray και Lubnau ,2004)
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

Σα 5 κύοια εοχςήμαςα πξσ ξτείλει μα απαμςά ξ 

κσβεομήςηπ

-Πξιξπ είμαι ξ άμερξπ ρκξπόπ ςηπ ξμάδαπ;

-Σι θα ποέπει μα κάμει για μα σπξρςηοίνει ςξ ρκξπό;

-Γιαςί θα ποέπει μα αμηρσυεί;

-Πξιξ είμαι ςξ ςοέυξμ ποόβλημα;

-Πξιέπ είμαι ξι διαρςάρειπ ςξσ;

-Πξιά θα είμαι η ενέλινή ςξσ και   γιαςί;

ςξσπ θαλάμξσπ επιυειοήρεχμ βαρικό ρςξιυείξ 

απξςελεί η ξμαδική εογαρία. Δίμαι ρημαμςικό ξι 

ξμάδεπ, ξι ξπξίεπ εκςελξύμ κάπξιξ καθήκξμ μα 

διαςηοξύμ έμα κξιμό επίπεδξ επίγμχρηπ ςηπ 

καςάρςαρηπ και παοάλληλα μα θέςξσμ ρε λειςξσογία 

κξιμξύπ μξηςικξύπ μηυαμιρμξύπ            (Klein ,1999)
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  

 



161 

 

Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

ΝLR-TP-9858

Πλαίριξ  NOTECHS

 Καςηγξοία

 ςξιυεία

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  

Καςηγξοία :Επίγμχρη ςηπ καςάρςαρηπ

ςξιυείξ :Επίγμχρη ςξσ ρσρςήμαςξπ

μαι/όυι  ςευμικέπ     αιςιξλόγηρη  επαμάληφη παοαςηοήριμη

επιπςώρειπ                                        ρσμπεοιτξοά 

Παοαςηοεί και αματέοει

αλλαγέπ ρςημ καςάρςαρη 

ςχμ ρσρςημάςχμ

Αμαγμχοίζει ειρόδξσπ 

και

αλλαγέπ ρςα ρσρςήμαςα
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

Καςηγξοία :Επίγμχρη ςηπ καςάρςαρηπ

ςξιυείξ :Επίγμχρη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ

μαι/όυι  ςευμικέπ     αιςιξλόγηρη  επαμάληφη παοαςηοήριμη

επιπςώρειπ                                        ρσμπεοιτξοά 

σλλέγει πληοξτξοίεπ 

για ςξ πεοιβάλλξμ

Δπικξιμχμεί με 

ενχςεοικέπ 

πηγέπ όςαμ είμαι

απαοαίςηςξ

Μξιοάζεςαι ςημ 

πληοξτξοία  για ςξ 

πεοιβάλλξμ

όςαμ είμαι απαοαίςηςξ  
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Καςηγξοία :Επίγμχρη ςηπ καςάρςαρηπ

ςξιυείξ :Ποόβλεφη

μαι/όυι  ςευμικέπ     αιςιξλόγηρη  επαμάληφη παοαςηοήριμη

επιπςώρειπ                                        ρσμπεοιτξοά 

σζηςά ρυεςικέπ 

ρςοαςηγικέπ

Αμαγμχοίζει 

πιθαμά/μελλξμςικά

ποξβλήμαςα
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

 Δθπαηδεπηηθό πιηθό από ηελ εθπαίδεπζε ηεο κε ηερληθήο δεμηόηεηαο ηεο ιήςεο 

απόθαζεο 

ΝΟ.ΣΕCH.S  TRAINING

ςνοδινού Γήμηηπα-Διπήνη

ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΗ

 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ   ΜΔΡΟ
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

 

Ανάλςζη εηήζιαρ αναθοπάρ αεποποπικών ζςμβάνηυν 
(NTSB, 1991)

<<οι λανθαζμένερ κπίζειρ και η αλεπαξθήο
δεξιόηηηα ιήςεο απόθαζεο ηυν 

κςβεπνηηών απεηέλεζαν επικοςπικούρ 
παπάγονηερ ζηο  40% ηυν αναθεπθειζών 
πεπιπηώζευν. Σα διαθέζιμα ζηοισεία από ηην 
απομαγνηηοθώνηζη ηυν ζςνομιλιών ενηόρ ηος  
πιλοηηπίος καθώρ και οι παπαηηπήζειρ από ηον 
εξομοιυηή επιβεβαιώνοςν ηα ζθάλμαηα ηυν 
πιλόηυν  καηά ηη λήτη απόθαζηρ. >>
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Yπό ηνλ όξν  ιήςε απόθαζεο λνείηαη:

ν ηξόπνο αληίδξαζεο ηνπ αηόκνπ κε ζθνπό λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε 
θαηάζηαζεο. 

Οη ζπλζήθεο γηα ηε ιήςε απόθαζεο κπνξνύλ λα 
πνηθίινπλ ζε ζρέζε κε :

-ηα ρξνληθά δεδνκέλα
-ηηο απαηηήζεηο ησλ θαζεθόλησλ 
-ην εύξνο ησλ επηινγώλ θαη ησλ  πεξηνξηζκώλ
-ηελ παξερόκελε ππνζηήξημε 
- ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο 

( Flin,O’Connor,Chrichton,2008)
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

πληζηώζεο ηηρ δεξιόηηηαρ ηηρ λήψης απόθαζης 

• (α) αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο, ηνλ νξηζκό
ηνπ πξνβιήκαηνο

• (β)παξαγσγή θαη επεμεξγαζία κίαο ή θαη 
πεξηζζνηέξσλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ

• (γ) επηινγή θαη εθαξκνγή κίαο ελαιιαθηηθήο 
ιύζεο 

• (δ)έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ

(Flin,O’Connor,Chrichton ,2008)
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• -Μονηέλο Βεληιζηοποίηζηρ, Harisson (1981)

Πηγή:Draft (2006)                                                                                  NO.TECH.S. TRAINING     ςνοδινού Γήμηηπα-Διπήνη  
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

Παξάγνληεο  ποσ επηρεάζοσν ηη λήψη απόθαζης

-είδνο πποβλήμαηορ
(νηθεηόηεηα, αζάθεηα, πνιππινθόηεηα, ζηαζεξόηεηα)

-πεξηβάιινλ
(ρξόλνο, θίλδπλνο, πόξνη ,ζεκαζία πξνβιήκαηνο)

- ραξαθηεξηζηηθά ηυν θοπέυν λήτηρ 
αποθάζευν 

(εκπεηξία, θίλεηξα, γλώζε, ηθαλόηεηα)

( Orasanu ,1993)
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Time Management και λήφη απόταρηπ

ΝΑSA (Orasanu και Fischer,1997)

-λιγξρςόπ υοόμξπ      >     ςαυύςεοεπ ρςοαςηγικέπ

-πεοιρρόςεοξπ υοόμξπ  >  ξοθόςεοη μέθξδξ 

ρσγκοίμξμςαπ και ανιξλξγώμςαπ ςξσπ εμαλλακςικξύπ 

ςοόπξσπ δοάρηπ

εοχςήρειπ

- τύρη ςξσ ποξβλήμαςξπ

-διαθέριμξ υοόμξ

-επίπεδξ επικιμδσμόςηςαπ ςξσ ποξβλήμαςξπ ρςξ   

παοελθόμ και ρςξ μέλλξμ.
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

NASA (Orasanu & Martin,1998) κειέηεζαλ ηνπο αηηηώδεηο παξάγνληεο
37 αηπρεκάησλ ππαηηηόηεηαο πιεξώκαηνο
‘τα τακτικά συάλματα στη λήψη απόυασης νθείινληαη ζε 4 παξάγνληεο

(α)  αζάθεηα: 
νη ζπλζήθεο κπνξνύλ λα επηδεηλσζνύλ ζηαδηαθά θαη ε 
επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θπβεξλήηε λα κελ ζπκβαδίδεη κε 
ηηο εμειίμεηο

(β)  ππνηίκεζε  θηλδύλνπ: 
επεηδή παξόκνηεο θαηαζηάζεηο αληηκεησπίζηεθαλ επηηπρώο 
ζην παξειζόλ αλακέλεηαη θαη ζην παξόλ λα ππάξμνπλ θνηλά 
απνηειέζκαηα ιακβάλνληαο θνηλή δξάζε 

(γ)  ζύγθξνπζε ζηόρσλ: 
νη νξγαλσηηθνί παξάγνληεο (νηθνλνκία θαπζίκσλ, άθημε εληόο 

ρξνληθώλ νξίσλ),  νη θνηλσληθνί παξάγνληεο (αθξαίεο 
ζπκπεξηθνξέο ιόγσ πίεζεο)  ζπγθξνύνληαη κε ηελ πηεηηθή 
αζθάιεηα

(δ)  κε αλακελόκελεο ζπλέπεηεο: 
ην άγρνο  πεξηνξίδεη ηε ρσξεηηθόηεηα ηεο βξαρύρξνλεο κλήκεο 
θαη  ηελ αμηνιόγεζε ησλ επηινγώλ                
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ΙΣΟΡΙΚΗ   ΑΝΑΔΡΟΜΗ

• Σέλη ηηρ δεκαεηίαρ ηος 80
μεηά από μία ζειρά αεροπορικών ζσμβάνηων, 
όπος εμπλεκόηαν η ανεπάπκεια ζηη λήτη
απόθαζηρ, 
οι τςσολόγοι άπσιζαν να αναπηύζζοςν ηερληθέο, 
ώζηε να μελεηήζοςν ηοςρ ειδικούς καηά ηη λήτη 
αποθάζευν ζηα πεπιβάλλονηά ηοςρ , 

όπυρ ζε αεποζκάθη ζηην πποκειμένη πεπίπηυζη.

(Flinn, Klein,& Zsambok, 1997) 
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

Αςηή η νέα πποζέγγιζη ζηη λήτη απόθαζηρ
ονομάζηηκε λαηνπξαιηζηηθή ιήςε απόθαζεο 
(NDM) 

Η λαηνπξαιηζηηθή πποζέγγιζη

αθοπά ηη λήτη απόθαζηρ ππό ζπλζήθεο:

-ςτηλήρ αβεβαιόηηηαρ

-πίεζηρ σπόνος

-ανεπαπκούρ πληποθόπηζηρ 

-ςτηλού πίζκος 

- ομαδικήρ επγαζίαρ

-οπγανυζιακών πεπιοπιζμών

(Ηοffman 2006) 
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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔΡΟ

NO.TECH.S. TRAINING                  ςνοδινού Γήμηηπα-Διπήνη  

 



169 

 

Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

Παξαδνζηαθά ε εθπαίδεπζε ηεο 
ιήςεο απνθάζεσλ 
επηθεληξσλόηαλ ζηε κάζεζε 
πεξίπινθσλ ηερληθώλ, ώζηε ν 
εθπαηδεπόκελνο λα πξνβεί ζηε 
βέιηηζηε επηινγή, 
επηθεληξώλνληαο πεξηζζόηεξν 
ζηηο κεζόδνπο επηινγήο θαη όρη 
ζηελ ίδηα ηελ επηινγή

Klein (1998)
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ηελ αεξνπινΐα νη εθπαηδεπόκελνη 
δηδάζθνληαη κία δηαδηθαζία ιήςεο 
απόθαζεο, ρξεζηκνπνηώληαο 
αξθηηθόιεμα πξνθεηκέλνπ λα 
απνκλεκνλεύζνπλ ηα βαζηθά ζηάδηα
ιήςεο απόθαζεο θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ 
πηεηηθνύ ηνπο έξγνπ

Καη ηα δύν κνληέια ιήςεο απόθαζεο, ηα 
νπνία δηδάζθνληαη ζηνπο θπβεξλήηεο 
αεξνζθαθώλ επηθεληξώλνληαη ζηε θάζε 
ηεο ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηώλ θαη ζηελ 
επαλεμέηαζε ηεο απόθαζεο
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

D.O.D.A.R. εξεπλεηηθό πόλεκα ηνπ Walters
(2002)
British airways

Σα αγγιηθά αξθηηθόιεμα ζα κπνξνύζαλ λα 
αλαπηπρζνύλ σο εμήο:

Diagnosis                     (διάγνυζη)

Options                          (επιλογέρ)

Decision                        (απόθαζη)

Assign                             (ανάθεζη)

Review                           (επιζκόπηζη)
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- δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο

-εμέηαζε ησλ επηινγώλ πνπ 
ππάξρνπλ ηε δεδνκέλε ζηηγκή θ

-ιήςε απόθαζεο ζύκθσλα κε 
ηελ νπνία αλαηίζεληαη ηα 
θαζήθνληα 

-επηζθόπεζε ηεο θαηάζηαζεο
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

Σα αγγλικά απκηικόλεξα αναλύονηαι υρ εξήρ:

Facts (γεγνλόηα)

Options (επηινγέο)

Risks (θίλδπλνη)

Decisions (απνθάζεηο)

Execution (εθηέιεζε)

Check (έιεγρνο)
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Ο θπβεξλήηεο θξίλνληαο εθ ησλ 
γεγνλόησλ,

ζπγθεληξώλεη όιεο ηηο επηινγέο

θαη αθόηνπ ππνινγίζεη ηνπο 
θηλδύλνπο ηεο θάζε επηινγήο 

ιακβάλεη ηελ αλάινγε απόθαζε, 
ηεο νπνίαο ηελ νξζόηεηα ειέγρεη ζην 
ηέινο.

Σν ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηεο 
κεζόδνπ απνηειεί ε θπθιηθή 
επηζηξνθή από ην ηέινο ζηελ αξρή 
ηεο δηαδηθαζίαο.
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

• Παηρλίδηα ηαθηηθήο ζηε ιήςε απόθαζεο

Tactical Decision Games Schmitt (1994)

-πξνζνκνίσζε θαηαζηάζεσλ 

ζύληνκα γξαπηά ζελάξηα, ηα νπνία πνηθίινπλ ζε 
πνιππινθόηεηα κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ιήςε απόθαζεο

-ζπκκεηέρνληεο 4-10 ππνθείκελα

-παξνπζηάδεηαη έλα ζελάξην 

- δεηείηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαιάβνπλ θάπνην ξόιν. 

Σν ζελάξην- πεξηγξάθεη κία πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ 
εκπεξηέρεη  ειιηπείο, παξαπιαλεηηθέο ή  αζαθείο πιεξνθνξίεο

Ο ρξόλνο- 2-5 ιεπηά  (επίπεδν πίεζεο ρξόλνπ) 
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-νη εθπαηδεπόκελνη εθζέηνπλ ηηο δηθέο ηνπο 
ιύζεηο ζην ππνηηζέκελν πξόβιεκα θαη 
αθνινπζεί κία ζπδήηεζε, όπνπ ζπδεηνύληαη 
νη δηαθνξέο θαη νη νκνηόηεηεο κεηαμύ ησλ 
πξνηεηλόκελσλ ηξόπσλ δξάζεο

-ν δηεπθνιπληήο ηεο  άζθεζεο κπνξεί λα 
επεθηείλεη ην πεδίν δξάζεο παξνπζηάδνληαο 
λέεο πιεξνθνξίεο θαη απαηηώληαο λέεο 
επηπξόζζεηεο απνθάζεηο θαζώο νη 
εθπαηδεπόκελνη παξνπζηάδνπλ ηηο πξνηάζεηο 
ηνπο
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

-Σα παηρλίδηα ηαθηηθήο ζηε ιήςε απόθαζεο 
επηθεληξώλνληαη ζην ιόγν γηα ηνλ νπνίν 
ιακβάλνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο 
θαη όιε ε δηαδηθαζία παξέρεη κία δνκεκέλε 
ηερληθή γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ 
κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ.

-Σα TDG έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε εξγαζηαθά 
πεξηβάιινληα πςεινύ ξίζθνπ όπσο ηα 
θέληξα ειέγρνπ ησλ ππξεληθώλ εξγνζηαζίσλ
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• Εμηζηόξεζε

-έλα από ηα πην απνηειεζκαηηθά εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα 
-θαζώο ηα ζπκβάληα επαλαιακβάλνληαη  
κεηαηξέπνληαη ζε έλαλ άηππν θνξέα αληαιιαγήο 
εκπεηξηώλ 

Obray θαη Lubnau (2004)

-ηξόπνο απόθηεζεο εκπεηξίαο από άηνκα,
ηα νπνία δελ έρνπλ θακία ηξηβή κε ην 
αληηθείκελν 
-ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαλόεζε ησλ θαηαζηάζεσλ  
θαη ζηελ εκβάζπλζε ησλ γεγνλόησλ

Klein (1998) 
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
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• ΝLR-TP-9858
• Πιαίζην  NOTECHS

• Καηηγοπία

• ηοισεία
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

Καηεγνξία :Λήτη απόθαζηρ

ηνηρείν :Καθοπιζμόρ/Γιάγνυζη πποβλήμαηορ

ναι/όσι    ηεσνικέρ     αιηιολόγηζη  επανάλητη  παπαηηπήζιμη

επιπηώζειρ                                                  ζςμπεπιθοπά 

πγθεληξώλεη 

πιεξνθνξίεο θαη

αλαγλσξίδεη ην

πξόβιεκα

Αλαζθνπεί ηνπο

αηηηώδεηο

παξάγνληεο  κε 

ηα άιια κέιε

ηνπ πιεξώκαηνο
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Καηεγνξία :Λήτη απόθαζηρ

ηνηρείν :Γημιοςπγία επιλογών

ναι/όσι    ηεσνικέρ     αιηιολόγηζη  επανάλητη  παπαηηπήζιμη

επιπηώζειρ                                                  ζςμπεπιθοπά 

Εθζέηεη ηνπο

ελαιιαθηηθνύο

ηξόπνπο 

δξάζεο

Ρσηά ηα κέιε

ηνπ πιεξώκαηνο

γηα ελαιιαθηηθέο
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

Καηεγνξία :Λήτη απόθαζηρ

ηνηρείν :Αξιολόγηζη κινδύνος/πποηίμηζη επιλογήρ

ναι/όσι    ηεσνικέρ     αιηιολόγηζη  επανάλητη  παπαηηπήζιμη

επιπηώζειρ                                                  ζςμπεπιθοπά 

Μειεηά /αλαδεηθλύεη 

θηλδύλνπο 

ελαιιαθηηθώλ 

πδήηα γηα ηνπο

ελδερόκελνπο

θηλδύλνπο 

ελαιιαθηηθώλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο

πεξηνξηζκνύο 

πιεξώκαηνο

Επηθπξώλεη ηνλ 

επηιεγκέλν

ηξόπν δξάζεο
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Καηεγνξία :Λήτη απόθαζηρ

ηνηρείν :Αναζκόπηζη αποηελέζμαηορ

ναι/όσι    ηεσνικέρ     αιηιολόγηζη  επανάλητη  παπαηηπήζιμη

επιπηώζειρ                                                  ζςμπεπιθοπά 

Έιεγρνο ηνπ 

απνηειέζκαηνο

θαηά αληηπαξαβνιή

κε ην ζρέδην
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

Δθπαηδεπηηθό πιηθό από ηελ εθπαίδεπζε ηεο κε ηερληθήο δεμηόηεηαο ηεο εγεζίαο 

ΝΟ.ΣΔCH.S  TRAINING

σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  

ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

Οοιρμόπ  Ηγερίαπ

ύμτχμα με ςξμ Rahim (1983) χπ θα μπξοξύρε μα 

ξοιρθεί η διαδικαρία επίδοαρηπ 

με ρκξπό ςξμ επηοεαρμό

ςηπ ρσμπεοιτξοάπ και ςχμ ποάνεχμ
μιαπ μικοήπ ή μεγάληπ ξμάδαπ, 

μιαπ ςσπικήπ ή άςσπηπ ξογάμχρηπ 

ακόμα και εμόπ αςόμξσ νευχοιρςά, 

καςά ςέςξιξ ςοόπξ

έςρι ώρςε ποόθσμα μα ποξρπαθήρξσμ

για ςημ επίςεσνη ςχμ ρςόυχμ 
ςηπ ξμάδαπ ρςημ ξπξία αμήκξσμ και δοαρςηοιξπξιξύμςαι

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  

 

ςσλ ηγερίαπ   (Likert,1974)

(α) εκμεςαλλεσςικό ασςαουικό
-παοαγχγικόςηςα μειχμέμη

-ρσμπεοιτξοά ασςαουική

-ξογαμχριακξί ρςόυξι σπό μξοτή διαςαγώμ 

-επικξιμχμία  αδύμαςη 

-σπξκίμηρη  σπό μξοτή ςιμχοίαπ 

(β)καλξποξαίοεςξ ασςαουικό
-παοαγχγικόςηςα  ασνημέμη 

-ρσμπεοιτξοά ασςαουική

-επικξιμχμία σπξςσπώδηπ > δικαιξλξγήρει ασςαουιρμό 

- >πείρει για ποξαίοερη  
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

(γ) ρσμβξσλεσςικό 

- επικξιμχμία >ποχςαουικό ρςξιυείξ 

- έμποακςη εμπιρςξρύμη 

-ανιξπξίηρη πληοξτξοιώμ πξσ απξοοέξσμ από  εμπειοία 

-παοεμβάρειπ  σπό μξοτή ρσμβξσλώμ

(δ) ρσμμεςξυικό 
-δημξκοαςική και ρσμμεςξυική λήφη απξτάρεχμ

-ξσριαρςική επικξιμχμία 

-σπξκίμηρη

-αμξιβαία εμπιρςξρύμη 

-ρσλλξγικόςηςα  
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ςόυξι    ΗΓΕΙΑ

Η ηγερία μιαπ ξμάδαπ 

ρςη διξίκηρη

ρςξ ρσμςξμιρμό ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςχμ μελώμ ςηπ,

ρςημ εμθάοοσμρη για ρσμεογαρία,

ρςημ ανιξλόγηρη ςηπ επίδξρηπ,

ρςημ αμάθερη καθηκόμςχμ,

ρςημ αμάπςσνη γμώρεχμ, δενιξςήςχμ και ικαμξςήςχμ,

ρςημ σπξκίμηρη,

ρςξ ρυεδιαρμό και ρςημ ξογάμχρη, 

ρςη δημιξσογία μίαπ θεςικήπ αςμόρταιοαπ ρσμεογαρίαπ

Salas (2004) 
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

Γμχοίρμαςα ςχμ ηγεςώμ K

-καθξδήγηρη 

-κίμηςοξ ηγερίαπ

- ςιμιόςηςα

-ακεοαιόςηςα

-ασςξπεπξίθηρη

-γμχρςική δσμαςόςηςα 

-γμώρη ςηπ επιυείοηρηπ

Kirckpatrick & Locke (1991)
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Hγερία και αρτάλεια

-έλεγυξπ και ςημ εμδσμάμχρη ςχμ ρσμπεοιτξοώμ ςχμ εογαζξμέμχμ, 
ξι ξπξίεπ ρυεςίζξμςαι με ςημ αρτάλεια

-σπξρςήοινη ποχςξβξσλιώμ με ρςόυξ ςημ εμίρυσρη ςηπ αρτάλειαπ 

-έμταρη ρςημ αρτάλεια και όυι ρςημ παοαγχγικόςηςα

Έοεσμεπ ρςξμ ςξμέα ςηπ αρτάλειαπ 

Απξςελερμαςικξί  ηγέςεπ ξμάδχμ  

πξλύπλεσοηπ δοαρςηοιόςηςαπ, 

ασςξί ςχμ ξπξίχμ ςα μέλη ρσμςξμίζξσμ ςη δοάρη ςξσπ 

ρε οιφξκίμδσμεπ, αβέβαιεπ και δσμαμικέπ καςαρςάρειπ 

Flin και  Yule (2004)
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔΡΟ
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

Σξ πεοιευόμεμξ ςηπ εκπαίδεσρηπ ςηπ 
ηγερίαπ επικεμςοώμεςαι 

-σπξρύμξλξ δενιξςήςχμ   ρυεςικώμ με 
ρσγκεκοιμέμα καθήκξμςα 

-γεμικέπ δενιόςηςεπ και ρσμπεοιτξοέπ.

Η απξςελερμαςική εκπαίδεσρη βαρίζεςαι 

ρςξμ απξςελερμαςικό ρυεδιαρμό

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  

 

 

υεδιαρμόπ απξςελερμαςικξύ

ποξγοάμμαςξπ εκπαίδεσρηπ (Yukl,2006)

ατείπ εκπαιδεσςικξί ρκξπξί

-Οι ρκξπξί θα ποέπει μα πεοιγοάτξσμ  

δενιόςηςεπ και ρσμπεοιτξοέπ

ατέπ  και έυξμ ρημαρία πεοιευόμεμξ

-Σξ πεοιευόμεμξ θα ποέπει μα βαρίζεςαι ρςιπ

ποόςεοεπ γμώρειπ ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ και μα    

επικεμςοώμεςαι ρε ρημαμςικά θέμαςα. 
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

Καςάλληλη ιεοάουηρη πεοιευξμέμξσ

-Οι εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ θα ποέπει 

μα ξογαμώμξμςαι και μα ιεοαουξύμςαι με 

ςοόπξ, ξ ξπξίξπ διεσκξλύμει ςη μάθηρη 

(κιμείςαι από απλέπ ρε πεοίπλξκεπ έμμξιεπ)

Καςάλληλξπ ρσμδσαρμόπ εκπαιδεσςικώμ 

μεθόδχμ

-Οι εκπαιδεσςικέπ μέθξδξι ξι ξπξίεπ 

ρσμδσάζξμςαι  θα ποέπει μα παοέυξσμ 

αμάλξγεπ γμώρειπ, δενιόςηςεπ, και 

ρσμπεοιτξοέπ
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Δσμαςόςηςα για εμεογή ποακςική

-Ποξκειμέμξσ μα ποξρκςηθξύμ ξι δενιόςηςεπ 

απαιςείςαι ποακςική, για παοάδειγμα 

ρσμπεοιτξοέπ ρςημ ποάνη, αμάκληρη 

πληοξτξοιώμ από ςη μμήμη

υεςική και έγκαιοη αμαςοξτξδόςηρη

-Η αμαςοξτξδόςηρη θα ποέπει μα απξκςάςαι 

από πξικιλία διαθέριμχμ πηγώμ και θα ποέπει 

μα είμαι επξικξδξμηςική
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Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 

εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

Ασςξπεπξίθηρη ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ

- Η ασςξπεπξίθηρη και ξι ποξρδξκίεπ ςχμ 
εκπαιδεσξμέμχμ θα ποέπει μα εμιρυύξμςαι 
από ςιπ  μξοτχςικέπ διαδικαρίεπ και ξι 
εκπαιδεσόμεμξι θα ποέπει μα βιώμξσμ ςημ 
ποόξδξ και ςημ επιςσυία

Καςάλληλεπ σπξρςηοικςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ

- Η μάθηρη ςχμ πεοίπλξκχμ δενιξςήςχμ θα 
ποέπει μα εμιρυύεςαι από σπξρςηοικςικέπ 
ρσμεδοίεπ ρςξ καςάλληλξ υοξμικό ρημείξ 
μεςά ςη διδακςική διαδικαρία, ώρςε μα 
αματεοθεί η ποόξδξπ αλλά και ςα εμδευόμεμα 
ποξβλήμαςα
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Η απξςελερμαςική αμάπςσνη ςηπ ηγερίαπ   

(Flin, O’Connor, Chrichton,2008)

Διαμόοτχρη οόλξσ ρσμπεοιτξοάπ 

-βαρίζεςαι ρςημ επίδεινη και ρςξ παίνιμξ οόλχμ, ώρςε 

μα εμιρυσθξύμ ξι διαποξρχπικέπ δενιόςηςεπ ςχμ 

εκπαιδεσξμέμχμ. Καςόπιμ  ξι εκπαιδεσόμεμξι κάμξσμ 

ποακςική ρςημ εταομξγή ςξσπ

Δπξικξδξμηςική  αμαςοξτξδόςηρη 

-είμαι απξδξςική για ςημ εμπέδχρη ρσγκεκοιμέμχμ 

ρσμπεοιτξοώμ, ξι ξπξίεπ απξδίδξσμ σπό 

ρσγκεκοιμέμεπ ρσμθήκεπ (αμαπξςελερμαςική για ςη 

διδακςική εσέλικςχμ και ποξραομόριμχμ 

ρσμπεοιτξοώμ)
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Μελέςεπ πεοίπςχρηπ (case studies)

-από λεπςξμεοείπ πεοιγοατέπ ρσμβάμςχμ έχπ και 

ρύμςξμεπ πεοιγοατέπ ρσγκεκοιμέμχμ γεγξμόςχμ από 

ςημ επαγγελμαςική πξοεία εμόπ ηγέςη

-λεπςξμεοείπ ςοόπξι αμςιμεςώπιρηπ ρσγκεκοιμέμχμ 

πεοιπςώρεχμ και γεγξμόςχμ 

Καςόπιμ ξι εκπαιδεσόμεμξι αμαπςύρρξσμ ποξςάρειπ και 

ςιπ ρσγκοίμξσμ με ςξμ ποαγμαςικό ςοόπξ 

αμςιμεςώπιρηπ ςξσ ρσμβάμςξπ από πλεσοά ςξσ 

ξογαμιρμξύ και ςξσ ηγέςη

Πλεξμέκςημα  -εμίρυσρη ςηπ καςαμόηρηπ όυι μόμξ ςχμ  

ρύμθεςχμ καςαρςάρεχμ  αλλά και ςχμ διατξοεςικώμ 

ςοόπχμ αμςιμεςώπιρηπ ςχμ γεγξμόςχμ 
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Ποξρξμξιώρειπ

-Οι ποξρξμξιώρειπ απαιςξύμ από ςξσπ εκπαιδεσόμεμξσπ 

μα αμαλύρξσμ πεοίπλξκα ζηςήμαςα και μα λάβξσμ 

απξτάρειπ καθώπ ηγξύμςαι ςηπ ξμάδαπ

Οι εκπαιδεσόμεμξι ειρέουξμςαι ρςη διαδικαρία μα 

αμαλξγιρςξύμ και μα αμαλάβξσμ ςξ ςίμημα ςχμ 

απξτάρεώμ ςξσπ καθώπ εκςσλίρρεςαι ςξ ρεμάοιξ

Οι ποξρξμξιώρειπ μπξοξύμ μα είμαι

-είςε εσοείαπ κλίμακαπ, με ςη ρσμμεςξυή εμόπ μεγάλξσ 

αοιθμξύ εκπαιδεσξμέμχμ ρε παιυμίδι οόλχμ,

-είςε μικοόςεοηπ κλίμακαπ, με ςη ρσμμεςξυή μίαπ 

πεοιξοιρμέμηπ αοιθμηςικά ξμάδαπ ρε ποξρξμξιχςή 

σφηλήπ πιρςόςηςαπ
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Παιυμίδια ποξρξμξίχρηπ υαμηλήπ πιρςόςηςαπ

Οι εκπαιδεσόμεμξι λαμβάμξσμ αμαςοξτξδόςηρη 

-διαποξρχπικέπ δενιόςηςεπ

(ηγερία, επικξιμχμία, ξμαδική εογαρία) 

-γμχρςικέπ ιδιόςηςεπ 

( λήφη απξτάρεχμ , επίγμχρη ςηπ καςάρςαρηπ)

κξπόπ 

-ξι ηγέςεπ ςχμ ξμάδχμ μα παοαςηοήρξσμ, μα μάθξσμ  

μα εταομόρξσμ ρςημ ποάνη ςιπ ηγεςικέπ δενιόςηςεπ
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Διαπιρςώρειπ

-Η ηγεςική ικαμόςηςα βοίρκεςαι διάυσςη

-Οι ποχςξβξσλίεπ αμάπςσνηπ ηγερίαπ θα ποέπει 

μα εμξουηρςοώμξμςαι ρε όλξ ςξμ ξογαμιρμό

-Η αμάπςσνη ςχμ πιξ απξςελερμαςικώμ 

ποακςικώμ ηγερίαπ είμαι ρσμδεδεμέμεπ με 

ςξσπ καμόμεπ ςηπ επιυείοηρηπ
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-Η αμάπςσνη ςηπ ηγερίαπ υοηριμξπξιείςαι 

ποξκειμέμξσ μα καςαρςήρει ςξσπ διξικηςέπ 

κξιμχμξύπ ςχμ επιυειοηριακώμ ανιώμ και μα 

ξικξδξμήρει μία ιρυσοή και ρσμεκςική 

κξσλςξύοα 

-Η αμάπςσνη ςηπ ηγερίαπ απξςελεί μία 

ρσρςημαςική διαδικαρία και όυι έμα 

μεμξμχμέμξ πεοιρςαςικό

-Η αμάπςσνη επιςσυξύπ ηγερίαπ εναοςάςαι 

πεοιρρόςεοξ από ςη ρσμεπή εταομξγή ρε 

ρυέρη με ςη υοήρη καιμξςξμικώμ ποακςικώμ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
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 ΝLR-TP-9858

 Πλαίριξ  NOTECHS

 Καςηγξοία

 ςξιυεία
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Καςηγξοία :Hγεςικέπ και διξικηςικέπ δενιόςηςεπ

ςξιυείξ :Χοήρη κύοξσπ/απξταριρςικόςηςαπ

μαι/όυι  ςευμικέπ     αιςιξλόγηρη  επαμάληφη παοαςηοήριμη

επιπςώρειπ                                        ρσμπεοιτξοά 

Τπξρςηοίζει 

ςιπ απόφειπ  ςξσ

Λαμβάμει ποχςξβξσλία

για μα διαρταλίρει ςημ 

εμπλξκή και ςημ ςέλερη

ςξσ καθήκξμςξπ

Δίμει εμςξλέπ εάμ η 

καςάρςαρη ςξ απαιςεί

Τπξκιμεί ςξ πλήοχμα

με ςημ εκςίμηρη και 

ξ εκπαιδεύει

NO.TECH.S. TRAINING                  σμξδιμξύ Δήμηςοα-Ειοήμη  

 



189 

 

Σχεδιαςμόσ, υλοποίηςη και αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού προγράμματοσ :  εκπαίδευςη 
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Καςηγξοία :Hγεςικέπ και διξικηςικέπ δενιόςηςεπ

ςξιυείξ :Καθξοιρμόπ και διαςήοηρη ςχμ ρςάμςαοςπ

μαι/όυι  ςευμικέπ     αιςιξλόγηρη  επαμάληφη παοαςηοήριμη

επιπςώρειπ                                        ρσμπεοιτξοά 

Διαρταλίζει ςη 

ρσμμόοτχρη με SOPs

Παοεμβαίμει εάμ 

η επιςέλερη ςχμ 

καθηκόμςχμ παοεκκλίμει 

από ςα ρςάμςαοπ

Δάμ είμαι απαοαίςηςξ

παοεκκλίμει από ςα 

ρςάμςαοςπ, καςόπιμ 

εμημέοχρηπ ςξσ 

πληοώμαςξπ   
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Καςηγξοία :Hγεςικέπ και διξικηςικέπ δενιόςηςεπ

ςξιυείξ :υεδιαμόπ και ρσμςξμιρμόπ

μαι/όυι  ςευμικέπ     αιςιξλόγηρη  επαμάληφη παοαςηοήριμη

επιπςώρειπ                                        ρσμπεοιτξοά 

Δμθαοούμει ςη ρσμμεςξυή

ςξσ πληοώμαςξπ ρςξ

ρυεδιαρμό και ρςημ 

άρκηρη ςχμ καθηκόμςχμ

Διαςσπώμει ρατώπ 

ςξσπ ρκξπξύπ

Αλλάζει ςα ρυέδια, εάμ

παοαρςεί αμάγκη, 

καςόπιμ εμημέοχρηπ 

ςξσ πληοώμαςξπ
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Καςηγξοία :Hγεςικέπ και διξικηςικέπ δενιόςηςεπ

ςξιυείξ : Management τόοςξσ εογαρίαπ

μαι/όυι  ςευμικέπ     αιςιξλόγηρη  επαμάληφη παοαςηοήριμη

επιπςώρειπ                                        ρσμπεοιτξοά 

Αμαθέςει ςα καθήκξμςα

ρςξ πλήοχμα, ελέγυει 

και διξοθώμει

Σα δεσςεοεύξμςα 

παοακάμπςει ςα

δεσςεοεύξμςα 

επιυειοηριακά καθήκξμςα

ώρςε μα διαςηοήρει

αοκεςά απξθέμαςα

για ςα ποχςεύξμςα 

πςηςικά καθήκξμςα

Δναρταλίζει αοκεςό 

υοόμξ για ςημ επιςέλερη 

ςχμ καθηκόμςχμ
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εκπαιδευτών αεροπλοΐασ ςτη διδαςκαλία των μη τεχνικών δεξιοτήτων 

Συνοδινού Δήμητρα Ειρήνη 

 

16.7. Δξσηεκαηνιόγηα αμηνιόγεζεο 

 

 

                      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

                                   ΣΗ ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

              ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

                                     ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   

 

 

 

                  ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

 

 

Τπεφθυνη  διδάςκουςα  : Συνοδινοφ Δήμητρα-Ειρήνη 

Ημερομηνία : 05.01.2011 

Φορζασ : Αερολζςχη Θεςςαλονίκησ 
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τοιχεία εκπαιδευομζνου 

Φφλο : Άρρεν 

Ιδιότητα : Εκπαιδευτήσ Αεροπλοΐασ  

 

Βαθμολογική Κλίμακα 

 

   Καθόλου             Λίγο    Μζτρια      Πολφ   Πάρα πολφ 

           1                2           3             4            5 

 

 

Αξιολογήςτε τισ ακόλουθεσ προτάςεισ ςημειώνοντασ x  ςτο αντίςτοιχο 

τετραγωνάκι 

 

 

Α. Σο μάθημα: 1 2 3 4 5 

1. Οι ςτόχοι του μαθήματοσ ήταν ςαφείσ;       

2. Η φλη που καλφφθηκε ανταποκρινόταν ςτουσ ςτόχουσ του μαθήματοσ;       

3. Η φλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμζνη;      

4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρηςιμοποιήθηκε βοήθηςε ςτην καλφτερη 

κατανόηςη του θζματοσ; 

     

5. Χρήςη γνώςεων από / ςφνδεςη με άλλα μαθήματα.      
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Β. Ο εκπαιδευτήσ: 1 2 3 4 5 

6. Οργάνωςε καλά την παρουςίαςη τησ φλησ ςτα μαθήματα;      

7. Κατάφερε να διεγείρει το ενδιαφζρον για το αντικείμενο του 

μαθήματοσ; 

     

8. Ανζλυςε και παρουςίαςε τισ ζννοιεσ με τρόπο απλό και ενδιαφζροντα 

χρηςιμοποιώντασ παραδείγματα;  

     

9. Ενεθάρρυνε τουσ εκπαιδευόμενουσ να διατυπώςουν απορίεσ και 

ερωτήςεισ και να για να αναπτφξουν την κρίςη τουσ; 

     

10.  Υπήρξε γενικά προςιτόσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ;        

 

   

 

 

                     Δπραξηζηώ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο! 
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                      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

                                   ΣΗ ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

              ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

                                     ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   

 

 

 

                  ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

 

 

Τπεφθυνη  διδάςκουςα  : Συνοδινοφ Δήμητρα-Ειρήνη 

Ημερομηνία : 07.01.2011 

Φορζασ : Aegean Airlines 
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τοιχεία εκπαιδευομζνου 

Φφλο : Άρρεν 

Ιδιότητα : Εκπαιδευτήσ Αεροπλοΐασ  

 

 

Βαθμολογική Κλίμακα 

 

   Καθόλου             Λίγο    Μζτρια      Πολφ   Πάρα πολφ 

           1                2           3             4            5 

 

 

Αξιολογήςτε τισ ακόλουθεσ προτάςεισ ςημειώνοντασ x  ςτο αντίςτοιχο 

τετραγωνάκι 

 

 

Α. Σο μάθημα: 1 2 3 4 5 

1. Οι ςτόχοι του μαθήματοσ ήταν ςαφείσ;       

2. Η φλη που καλφφθηκε ανταποκρινόταν ςτουσ ςτόχουσ του μαθήματοσ;       

3. Η φλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμζνη;      

4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρηςιμοποιήθηκε βοήθηςε ςτην καλφτερη 

κατανόηςη του θζματοσ; 

     

5. Χρήςη γνώςεων από / ςφνδεςη με άλλα μαθήματα.      
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Β. Ο εκπαιδευτήσ: 1 2 3 4 5 

6. Οργάνωςε καλά την παρουςίαςη τησ φλησ ςτα μαθήματα;      

7. Κατάφερε να διεγείρει το ενδιαφζρον για το αντικείμενο του 

μαθήματοσ; 

     

8. Ανζλυςε και παρουςίαςε τισ ζννοιεσ με τρόπο απλό και ενδιαφζροντα 

χρηςιμοποιώντασ παραδείγματα;  

     

9. Ενεθάρρυνε τουσ εκπαιδευόμενουσ να διατυπώςουν απορίεσ και 

ερωτήςεισ και να για να αναπτφξουν την κρίςη τουσ; 

     

10.  Υπήρξε γενικά προςιτόσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ;        

 

   

 

 

                     Δπραξηζηώ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο! 
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