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Περίληψη 

 

Παρά την μεγάλη ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης στην χώρα μας τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες δεν έχει αναπτυχθεί ανάλογα το πεδίο της αξιολόγησής της. Αυτή η 

υστέρηση έχει σαν αποτέλεσμα να μην διαθέτουμε  επαρκή πληροφόρηση για το εάν και 

κατά πόσο είναι δικαιολογημένες οι σημαντικές μεταβιβάσεις κοινωνικών πόρων στις 

ακολουθούμενες κατευθύνσεις της επαγγελματικής κατάρτισης. Στην παρούσα 

διπλωματική εργασία προσπαθούμε να αξιολογήσουμε ένα πρόγραμμα κατάρτισης που 

υλοποιήθηκε από ΚΕΚ της πόλης της Θεσσαλονίκης την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 

του 2013 και αφορά στην κατάρτιση νέων ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Στην αξιολόγησή μας έγινε προσπάθεια να περιληφθούν όλες οι διαστάσεις του 

προγράμματος, από την στοχοθεσία και την επιλογή εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών, 

μέχρι τις υποδομές, την εκπαιδευτική διαδικασία και τα αποτελέσματα του. 

Χρησιμοποιήσαμε τα ερευνητικά εργαλεία της συνέντευξης και της παρατήρησης 

προκειμένου να έχουμε μία σφαιρικότερη εικόνα των αξιολογούμενων αντικειμένων. Η 

παρούσα μελέτη βασίστηκε στο μοντέλο αξιολόγησης CIPP που έχει χρησιμοποιηθεί σε 

πληθώρα ανάλογων αξιολογήσεων, κυρίως στο εξωτερικό και τα ερευνητικά εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκαν είναι η συνέντευξη και η παρατήρηση.  

Με την παρούσα  εργασία, φιλοδοξούμε να προσφέρουμε μια ελάχιστη  συνεισφορά 

στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός σώματος αξιολογήσεων που θα αποτελούν προϊόν 

επιστημονικής εργασίας που θα βασίζεται σε δοκιμασμένα πρότυπα και θα προσφέρουν 

αφενός μια σαφή εικόνα για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης 

στον ελληνικό χώρο και αφετέρου, θα δίνουν έγκυρη πληροφόρηση στην κατεύθυνση της  

βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

 

Abstract 
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Despite the great evolution of vocational training in our country during the last two 

decades, we haven’t witnessed the same development in the field of it’s evaluation.  That 

delay results in insufficient information on weather and to what degree, the massive 

transition of social earnings is worthwile. In this paper we make an attempt to evaluate a 

program of vocational training that was implemented by a KEK in the city of 

Thessaloniki, during  the period  from  March to April of 2013, and  dealt with the 

training of unemployed young persons in computer skills. 

In our evaluation we attempted to include all aspects of the training program, starting 

from the setting of goals and the choice of trainees and trainers, to the infrastructure, the 

educational procedure and  the final outcomes. Our study was based on the CIPP 

evaluation model that has been used in numerous evaluations, mostly abroad and the 

research materials that were used are interview and observation 

With the present paper, we have aim at a lesser contribution in the development of a 

body of evaluations based on scientific research that will provide a distinct picture of  the 

quality and the effectiveness of vocational training in Greece on the one hand and valid 

information towards the direction of improvement of  the provided educational service. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Παράγοντες όπως η επιτάχυνση των τεχνολογικών εξελίξεων, η παγκοσμιοποίηση 

και ο έντονος ανταγωνισμός σε όλα τα επίπεδα του παγκόσμιου οικονομικού 

συστήματος, έχουν επιφέρει μεταβολές στη λειτουργία της οικονομίας και συνακόλουθα 

στην αγορά εργασίας. Κοινή συνισταμένη αυτών των εξελίξεων αποτελεί η διαπίστωση 

της ανάγκης για συνεχή ανανέωση των γνώσεων του εργατικού δυναμικού , δηλαδή για 

κατάρτιση καθ όλη την διάρκεια του εργασιακού βίου μέσα από τις διάφορες εκφάνσεις 

της, δηλαδή την ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση, την κατάρτιση ανέργων ή 

νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, την επιμόρφωση, κ.α. 

Αναγνωρίζοντας αυτή την πραγματικότητα, εργοδότες, εργαζόμενοι και ιδιώτες, 

συμφωνούν στην άποψη ότι, η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ως βασικός 

πυλώνας της εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελεί το κλειδί για βραχυπρόθεσμη και 

μεσοπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, για διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και 

την τροφοδοσία της αγοράς εργασίας με το κατάλληλο εργατικό δυναμικό. Σταδιακά 

ξεπεράστηκε η παλαιότερη άποψη ότι η εκπαίδευση ενηλίκων κατά βάση είναι 

καταναλωτικό αγαθό και έδωσε τη θέση της στην άποψη ότι αποτελεί επένδυση. Στον 

βαθμό που η επαγγελματική κατάρτιση άρχισε να αντιμετωπίζεται ως μοχλός 

οικονομικής ανάπτυξης και καταλύτης για την κερδοφορία των επιχειρήσεων, σταδιακά 

έγινε πόλος έλξης σημαντικών μεταβιβάσεων κοινωνικών πόρων και αναπτύχθηκε 

ευρύτατα. Και όπως σε κάθε έκφανση της ζωής μας όπου όταν επενδύουμε χρήμα και 

χρόνο (πολύτιμοι συντελεστές και οι δύο διότι είναι περιορισμένοι και επομένως τους 

στερούμε από κάπου αλλού), επιθυμούμε να γνωρίζουμε αν αξίζει τον κόπο αυτή η 

διαδικασία, έτσι και στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης άρχισε να εγείρεται το 

ζήτημα της αξιολόγησης των δράσεων που εμπεριέχει. 

Η αξιολόγηση ως διακριτό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων έχει αρχίσει να 

αναπτύσσεται, εδώ και δεκαετίες, πρώτα στις  ΗΠΑ και στη συνέχεια στην Ευρώπη. Με 

σχετική καθυστέρηση εμφανίστηκε και στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο των 
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προδιαγραφών που προβλέπονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, τα οποία 

συγχρηματοδοτούν τα προγράμματα.  Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνογνωσία στην 

αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχει αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία σε 

σημαντικό βαθμό όπως προκύπτει : 

 από τον εμπλουτισμό της ελληνικής βιβλιογραφίας με την έκδοση σχετικών 

βιβλίων. 

 από την έκδοση μελετών και ερευνών αξιολόγησης προγραμμάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. Βεργίδης & Bαϊκούση, 2003’ Κόκκος, 2008’ 

Κόκκος κ.α., 2008, ό.άν. στο Βεργίδης,2010). 

 

Ενώ όμως έχει αναπτυχθεί ένα ευρύ σώμα θεωρητικών προτάσεων για τον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης, σε πρακτικό επίπεδο, οι αξιολογήσεις που 

διεξάγονται στον ελληνικό χώρο σπάνια τις εφαρμόζουν. Συνήθως εκπονούνται σε πολύ 

περιοριστικά χρονικά και πολιτικά πλαίσια, με αποτέλεσμα όπως αναφέρει ο καθηγητής 

Βεργίδης «να συντάσσονται απλές περιγραφικές  εκθέσεις που αποσκοπούν κυρίως στην 

εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων των φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων (Βεργίδης & Κόκκος,2010:370). 

Έχοντας υπόψη αυτό το έλλειμμα, προχωρήσαμε στην εξωτερική αξιολόγηση 

προγράμματος κατάρτισης που υλοποιήθηκε από ΚΕΚ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Σκοπός μας είναι αφενός η διενέργεια μιας πρότυπης έρευνας αξιολόγησης 

προγράμματος κατάρτισης από την οποία θα προκύψουν πορίσματα και προτάσεις για 

βελτίωση, και θα τεθούν στη διάθεση του φορέα υλοποίησης για αξιοποίηση. Αφετέρου, 

φιλοδοξούμε στο να καταθέσουμε μια ελάχιστη συνεισφορά στην διαμόρφωση ενός 

σώματος αξιολογήσεων που θα ακολουθούν αυστηρή μεθοδολογία βασιζόμενη σε 

αναγνωρισμένα πρότυπα. Ο εμπλουτισμός του πεδίου με τέτοιας μορφής αξιολογήσεις, 

θα προσφέρει σταδιακά μια ξεκάθαρη εικόνα για την ποιότητα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης στην χώρα μας και παράλληλα θα παράσχει έγκυρη πληροφόρηση προς την 

κατεύθυνση της βελτίωσής της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Η εργασία μας χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο είναι το θεωρητικό, όπου 

κάνουμε τις βασικές εννοιολογικές αναφορές και γενικότερα αναπτύσσουμε το 

θεωρητικό πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί γύρω από την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Το 
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δεύτερο μέρος αποτελείται από την καθεαυτή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος κατάρτισης νέων ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ. 

Α’ Μέρος: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται οριοθέτηση της έννοιας της αξιολόγησης ως 

διαδικασίας που υπεισέρχεται σε πληθώρα κοινωνικών διαδικασιών, και στη συνέχεια 

προσδιορίζουμε το περιεχόμενό της στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην θέση της αξιολόγησης της εκπαίδευσης 

στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στη σχέση 

αξιολόγησης και πιστοποίησης, καθώς η πιστοποίηση προσόντων, διαδικασιών, 

υποδομών, κ.α. της εκπαίδευσης αποτελεί πάντα προϊόν κάποιας μορφής αξιολόγησης. 

Στα κεφάλαια τέσσερα μέχρι επτά, αναπτύσσουμε το θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης 

όπου αναφερόμαστε στα είδη και τα στάδια της αξιολόγησης, τα αντικείμενα που 

αξιολογούμε και τα κριτήρια που θέτουμε για την υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, 

καθώς και στα κύρια θεωρητικά μοντέλα εκπαιδευτικής αξιολόγησης που έχουν 

αναπτυχθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Στο έβδομο κεφάλαιο αναπτύσσουμε τους 

λόγους για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η αξιολόγησης των δράσεων της 

επαγγελματικής κατάρτισης και τέλος στο όγδοο κεφάλαιο, αναφερόμαστε στη σχέση 

υποκειμενικότητας-αξιολόγησης και στους τρόπους ελαχιστοποίησης της πρώτης. 

Β΄Μέρος:  Η έρευνά μας κάλυψε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος, έγινε 

χρήση ποικιλίας ερευνητικών μέσων (ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση) και 

περιέλαβε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την εκπαιδευτική δράση (εκπαιδευόμενους, 

εκπαιδευτές, στελέχη του ΚΕΚ). Μέσα από την ερευνητική μας προσπάθεια, 

επιχειρήσαμε να διατυπώσουμε σαφή συμπεράσματα που να καλύπτουν όλα τα στάδια  

υλοποίησης του προγράμματος υιοθετώντας την μεθοδολογία του μοντέλου αξιολόγησης 

CIPP που προτάθηκε από τον D. Stufflebeam το 1966. Το μοντέλο CIPP αποτέλεσε την 

πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

(Καραλής, 1999: 141) και έκτοτε έχει εφαρμοστεί σε πολλά προγράμματα κατάρτισης σε 

ολόκληρο τον πλανήτη. 

Αρχικά παρουσιάζουμε το πρόγραμμα που πρόκειται να αξιολογήσουμε και αμέσως 

μετά (κεφ. 10) αναπτύσσουμε την μεθοδολογία που ακολουθήσαμε στην έρευνά μας. Στα 

κεφάλαια 11 ως 16, παραθέτουμε τις αξιολογήσεις των επιμέρους αντικειμένων του εν 

λόγω προγράμματος κατάρτισης, δηλαδή της στοχοθεσίας, της διαδικασίας επιλογής 

εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών, των υποδομών, κτιριακών και έμψυχων, του 
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εκπαιδευτικού υλικού, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και τέλος των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος τα οποία διαχωρίζουμε σε αναμενόμενα (με βάση την στοχοθεσία του 

προγράμματος) και σε μη αναμενόμενα. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναπτύσσουμε τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση που προηγήθηκε και κάνουμε κάποιες 

προτάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος 

που πιστεύουμε θα φανούν χρήσιμες κατά την διαδικασία του επανασχεδιασμού του. 
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1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

1.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός 

Στην καθημερινότητα μας, η αξιολόγηση αποτελεί μια από τις βασικές 

δραστηριότητες. Ο προγραμματισμός, ο έλεγχος της εφαρμογής, η αυτοκριτική, ο 

επαναπροσδιορισμός και η διατύπωση κρίσεων για ανθρώπους και δραστηριότητες, όλα 

τα παραπάνω παραπέμπουν στην αξιολόγηση. Πέρα από την καθημερινή ζωή όμως, η 

αξιολόγηση αποτελεί μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη επιστημονική περιοχή. Θα 

μπορούσαμε να ορίσουμε την αξιολόγηση ως την διαδικασία προσδιορισμού της αξίας 

ενός αντικειμένου (Sanders, 1987; Stufflebeam, 1978; Καραλής 2003). 

Ο ορισμός αυτός αναφέρεται σχεδόν σε όλα τα εγχειρίδια αξιολόγησης. Πρόκειται 

για τον πιο σύντομο και ίσως τον πιο περιεκτικό ορισμό της αξιολόγησης, ο οποίος με 

λίγες λέξεις παραπέμπει σε όλες τις διαστάσεις του προβληματισμού που έχει αναπτυχθεί 

τις τελευταίες δεκαετίες. Πιο συγκεκριμένα αυτός ο ορισμός παραπέμπει: 

 Στη διαδικασία: Πως εφαρμόζεται η αξιολόγηση, από ποιους, και που 

στοχεύει; 

 Στον προσδιορισμό: Σε ποιο πλαίσιο και με ποιες θεωρητικές βάσεις 

προσδιορίζουμε την αξία ενός αντικειμένου; Ποιος είναι ο βαθμός 

εγκυρότητας αυτού του προσδιορισμού και κατά πόσο ο αξιολογητής μετέχει 

ή επηρεάζει αυτόν τον προσδιορισμό; 

 Στην έννοια της αξίας: Μπορεί η αξία να ταυτιστεί με μόνο με το όφελος που 

παράγει το υπό αξιολόγηση αντικείμενο, και με τι όρους καθορίζουμε αυτή 

την αξία: οικονομικούς ή ηθικούς/κοινωνικούς/πολιτικούς; Μιλάμε για αξίες 

που παραπέμπουν σε αρχές καθολικά αποδεκτές που χρησιμεύουν ως 

ρυθμιστικοί κανόνες της κοινωνικής δράσης ή μήπως η εμβέλεια και η 

αποδοχή αυτών των αξιών ταυτίζεται με τα συμφέροντα συγκεκριμένων 

κοινωνικών ομάδων; Πρόκειται για αξίες διαχρονικές και γενικής εμβέλειας ή 

για αξίες που ορίζονται σε συγκεκριμένα χρονικά και χωρικά πλαίσια; Ποιος 
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ορίζει αυτές τις αξίες, ο ίδιος ο αξιολογητής, οι συντελεστές του 

αντικειμένου, ή αυτές είναι προκαθορισμένες και αδιαπραγμάτευτες; 

 Στο αντικείμενο της αξιολόγησης: Ποια είναι τα μέρη εκείνα του 

αντικειμένου που μας ενδιαφέρει, τα οποία μπορούμε και/ή θέλουμε να 

αξιολογήσουμε; 

 

Γενικά η αξιολόγηση θεσμοθετείται και αναπτύσσεται προς τρεις 

κατευθύνσεις(Καραλής, 2003): 

i. Στην αξιολόγηση πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων.  

ii. Στην αξιολόγηση προγραμμάτων, οργανισμών και φορέων σε περιφερειακό 

επίπεδο από ένα δίκτυο εξειδικευμένων φορέων. 

iii. Στην εξατομικευμένη αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, των εργαζομένων 

κ.α. 

Ο ορισμός της έννοιας της αξιολόγησης ποικίλει ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο 

όπου χρησιμοποιείται και την σκοπιά του κάθε ερευνητή. Ο Ο.Ο.Σ.Α. ορίζει την 

αξιολόγηση ως συστηματική ανάλυση των σπουδαιότερων πλευρών μιας πολιτικής, ενός 

οργανισμού ή ενός προγράμματος με έμφαση στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και 

την δυνατότητα χρήσης τους. Ο κύριος σκοπός της αξιολόγησης είναι να συμβάλλει στη 

βελτίωση της λήψης αποφάσεων, της κατανομής των πόρων και του επιπέδου 

υπευθυνότητας (O.S.C.E., 1997a ό. Αν. στο Βεργίδης, 1999: 114). 

Kατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή., οι αξιολογήσεις πρέπει να είναι αναλυτικές, 

θεμελιωμένες σε αναγνωρισμένες ερευνητικές τεχνικές, αυστηρά σχεδιασμένες και 

συστηματικές. Επίσης, πρέπει να είναι έγκυρες και στοχοθετημένες. Να στοχεύουν στην 

επεξεργασία των σημαντικότερων ερωτημάτων που θέτει το πρόγραμμα, 

συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας και σαφήνειας, της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας. Τέλος, οι αξιολογήσεις πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις 

ανάγκες των χρηστών, δηλαδή οι επιτυχημένες αξιολογήσεις πρέπει να σχεδιάζονται και 

να εκπονούνται με τρόπο ώστε να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους αποφασίζοντες, 

λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές συγκυρίες και τους διαθέσιμους πόρους (European 

Commission, 1997). 

Όπως βλέπουμε από τον παραπάνω ορισμό, σε αρκετές περιπτώσεις (ιδιαίτερα 

μάλιστα στις περιπτώσεις χρηματοδότησης προγραμμάτων από φορείς και οργανισμούς) 
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δίνεται έμφαση στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων και των 

προγραμμάτων και αντίστοιχα προσανατολίζεται το περιεχόμενο των μελετών 

αξιολόγησης. 

 

 

 

 

1.2 Αξιολόγηση, έλεγχος και συναφείς έννοιες 

 

Η χρήση του όρου αξιολόγηση, καθώς και το ίδιο το εννοιολογικό του περιεχόμενο 

θα πρέπει να διευκρινιστούν, διότι αφενός δημιουργείται σύγχυση με την απόδοση στα 

ελληνικά διάφορων άλλων εννοιών, όπως assessment ( που θα μπορούσαμε να 

μεταφράσουμε ως αποτίμηση) και audit (περιοδικός λογιστικός έλεγχος, απολογισμός), 

και αφετέρου συχνά η αξιολόγηση ταυτίζεται με τον έλεγχο. 

Ο όρος assessment χρησιμοποιείται κυρίως για την αποτίμηση της μαθησιακής 

προόδου των διδασκομένων. Όσον αφορά τη χρήση του όρου audit, σύμφωνα με τον 

ΟΟΣΑ έχει κυρίως οικονομικό περιεχόμενο, αφού αυτού του τύπου απολογισμοί 

παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση οικονομικού ελέγχου και την 

αιτιολόγηση της χρήσης των πόρων (O.C.D.E., 1997b, ο.αν. στο Βεργίδης, 2003: 236). 

H Παρακολούθηση (monitoring) ενός προγράμματος, συνίσταται στη συστηματική 

συγκέντρωση στοιχείων για την εξέλιξή του, και συνήθως αποτελεί έργο της διοίκησης 

του φορέα υλοποίησης. Η παρακολούθηση της εξέλιξης ενός προγράμματος εκπαίδευσης 

ενηλίκων αποτελεί γραφειοκρατική διαδικασία που δεν καταλήγει σε αξιολογικές κρίσεις. 

Σε σχέση με την διάκριση μεταξύ της εκπαιδευτικής αξιολόγησης ως έρευνας και ως 

ελεγκτικής διαδικασίας, ο Βεργίδης (2003: 237) αναφέρει ότι συνίσταται στα ακόλουθα:  

• Η αξιολόγηση ως ελεγκτική διαδικασία προϋποθέτει ένα εξωτερικό μοντέλο 

αναφοράς για το αξιολογούμενο, διενεργείται από μια ιεραρχημένη υπηρεσία με σαφή 

διάκριση μεταξύ ελεγκτών και ελεγχομένων, είναι κλειστή διαδικασία που καταλήγει σε 

κυρώσεις ή επιβραβεύσεις και, τέλος, βασίζεται στην αντίληψη πως οι εκπαιδευτικές 

πρακτικές είναι προβλέψιμες, αναπαραγώγιμες και ομοιογενείς.  

• Αντίθετα, στην αξιολόγηση ως ερευνητική διαδικασία, προτάσσεται η διε-ρεύνηση 

της πολιτικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής συγκυρίας, χρησιμοποιούνται ερευνητικές 

μέθοδοι και τεχνικές, δίνεται έμφαση στην έκφραση όλων των συντελεστών του 
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αξιολογούμενου και στις ενδεχόμενες διαφορές, συγκρούσεις, αντιθέσεις, συγκλίσεις και 

συμφωνίες τους.  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και όπως επισημαίνεται από πολλούς ερευνητές: 

«Η εκπόνηση αξιολογήσεων σηματοδοτεί το πέρασμα από μία ‘γραφειοκρατική’ λογική 

ελέγχου των τοπικών αρμοδίων (θεμελιωμένη στο σεβασμό των διοικητικών κανόνων και 

διαδικασιών) σε μια λογική των αποτελεσμάτων, στα πλαίσια της οποίας τα 

τυποποιημένα κριτήρια επίδοσης είναι η πιο ακραία έκφρασή της»(Conseil Scientifique 

de l’evaluation oπ. αναφ. στο Βεργίδης, 2003). 

Η προσπάθεια οριοθέτησης της αξιολόγησης δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στην 

απόρριψη του ελέγχου, του περιοδικού απολογισμού και της παρακολούθησης ενός 

προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων ως χρήσιμων και ίσως αναγκαίων πρακτικών. 

Αντίθετα, πρόκειται για διαφορετικά επίπεδα αναφοράς των οποίων ο συνδυασμός μπορεί 

να αποβεί εξαιρετικά θετικός. 

Συχνά έχει χρησιμοποιηθεί ο όρος αξιολόγηση στην θέση των όρων εξέταση και 

βαθμολόγηση, οι οποίοι όμως περιορίζονται στην αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών 

στο σχολείο και την έκφραση των αποτελεσμάτων της με  συγκεκριμένη αριθμητική τιμή 

(Δημητρόπουλος, 1999:25). 

Τέλος, οι Guba και Lincoln (1989) αναφέρουν πως η αξιολόγηση στηρίχθηκε κατά 

ένα μεγάλο μέρος στην μέτρηση και σε αρκετές περιπτώσεις ταυτίστηκε με αυτή. Όμως 

με τον όρο μέτρηση αναφερόμαστε στην διαδικασία με την οποία καθορίζεται το μέγεθος 

ή το ποσό σε σχέση με κάποια προκαθορισμένη μετρική μονάδα. Πιο συγκεκριμένα είναι 

ο συστηματικός ποσοτικός καθορισμός των ιδιοτήτων ή των χαρακτηριστικών ενός 

αντικειμένου ή ατόμου. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας θεωρούμε τον όρο 

αξιολόγηση ως ευρύτερο των όλων παρεμφερών (εκτίμηση, μέτρηση, βαθμολόγηση), 

δηλαδή ως τον όρο «ομπρέλα». 

Από τα προαναφερόμενα γίνεται αντιληπτό πως για να είναι μια διαδικασία 

αξιολόγησης ολοκληρωμένη θα πρέπει να: α) προσδιοριστεί ο γενικός και ο ειδικός 

στόχος της, β) προσδιοριστούν τα αντικείμενα αξιολόγησης, γ) οριστεί το/τα 

υποκείμενο/α που θα αναλάβει/ουν την αξιολόγηση, δ) προσδιοριστούν οι συνθήκες κάτω 

από τις οποίες θα υλοποιηθεί η αξιολόγηση και ε) προσδιοριστούν τα ερευνητικά 

εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της. 
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1.3 H έννοια της αξιολόγησης στο πεδίο της εκπαίδευσης 

 

Κατά το παρελθόν η αξιολόγηση ήταν εντυπωμένη στο συλλογικό υποσυνείδητο ως 

συνώνυμο της πειθαρχίας, του ελέγχου και της επιβολής ελέγχου. Μόλις πρόσφατα η 

αξιολόγηση έχει αναδειχθεί σε διακριτό πεδίο της παιδαγωγικής επιστήμης και για αυτό 

τον λόγο, δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των θεωρητικών όσον αφορά την έννοια και το 

περιεχόμενο του όρου. 

Σύμφωνα με τον Παπασταμάτη (2010) η αξιολόγηση μπορεί να οριστεί ως η 

συστηματική συλλογή και ανάλυση στοιχείων και δεδομένων για το πόσο επιτυχημένο 

είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ποιες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν για τη 

βελτίωσή του. 

Ιδιαίτερα στην εκπαίδευση ενηλίκων, η χρήση του όρου αξιολόγηση είναι 

πολυεπίπεδη και γι’ αυτό δυσνόητη. Αυτό οφείλεται στους εξής λόγους: α. ο όρος 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει διαφορετικά πράγματα: την πρόοδο και τις επιδόσεις 

των εκπαιδευομένων, την αξία και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτών και την εγκυρότητα των 

εκπαιδευτικών καινοτομιών. β. Η ιστορία της αξιολόγησης συμβάλλει στην 

πολυπλοκότητα και ασάφεια του όρου, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι εφαρμόζεται με 

διαφορετικούς τρόπους, εστιάζοντας είτε στην επίδοση των εκπαιδευομένων, είτε στην 

αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτών, είτε στην ανάγκη της πιστοποίησης των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ή τέλος στις απαιτήσεις των φορέων για απόδοση 

λογαριασμού. γ. Η πολυπλοκότητα και η ασάφεια της έννοιας της αξιολόγησης οφείλεται 

στο γεγονός ότι  ακριβώς όπως και η εκπαίδευση ενηλίκων βασίζεται σε διαφορετικές 

φιλοσοφικές θεωρίες (Leach & Zepke, 2005).  

Παρ’ όλες τις ασάφειες και διαφοροποιήσεις που εμπεριέχει η χρήση του όρου 

αξιολόγηση, μπορούμε να πούμε ότι όταν δεν γίνεται λόγος για ατομικές, υποκειμενικές 

κρίσεις και επιλογές, αλλά για οργανωμένες διαδικασίες στις οποίες αξιοποιούνται με 

συστηματικό τρόπο θεωρίες, προσεγγίσεις, πρακτικές, μέθοδοι, τεχνικές, μέσα, κ.α., τότε 

γίνεται λόγος για «επίσημη» ή «συστηματική» αξιολόγηση. Συστηματική σημαίνει ότι 

στηρίζεται σε επαρκώς θεμελιωμένες μεθόδους και διαδικασίες, ότι είναι «επιστημονική 

αξιολόγηση» (Δημητρόπουλος, 1999). 
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Με αυτή την έννοια η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι ξεχωριστός επιστημονικός 

κλάδος και ορίζεται ως μια συστηματική διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης, 

ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων, που αφορούν συγκεκριμένα αντικείμενα με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια, με απώτερο σκοπό την ανατροφοδότηση των δραστηριοτήτων 

και προσπαθειών μας με χρήσιμες πληροφορίες (Μακράκης, 1999). 

 

 

1.4 Η αξιολόγηση ως διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής 

 

Η εκπαιδευτική πολιτική έχει ως αφετηρία της την ανάλυση της υπάρχουσας 

κατάστασης, όπως έχει προκύψει από προγενέστερες αποφάσεις και παρεμβάσεις. Για τον 

σχεδιασμό των κατάλληλων παρεμβάσεων  (νομοθετικών ρυθμίσεων, εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, θεσμικών αλλαγών κ.α.) και την λήψη των αναγκαίων αποφάσεων στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής , απαιτείται αφενός η επεξεργασία υποθέσεων για 

την προβλεπόμενη κατάσταση που θα προκύψει χωρίς τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 

παρεμβάσεων, αφετέρου η λεπτομερής περιγραφή της επιδιωκόμενης κατάστασης 

(προσδιορισμός των σκοπών και των στόχων των παρεμβάσεων). 

Μια εκπαιδευτική παρέμβαση σχεδιάζεται με σκοπό τη επίτευξη μιας άλλης 

επιδιωκόμενης κατάστασης. Για τον σαφή προσδιορισμό των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων της σχεδιαζόμενης παρέμβασής πρέπει να επεξεργαστούμε τα εξής: 

α) Υποθέσεις δράσης, που αφορούν την βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, τους 

συσχετισμούς των πολιτικο-οικονομικών δυνάμεων, τη γενικότερη συγκυρία στην 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τον τόπο υλοποίησης, την εμβέλεια των παρεμβάσεων 

κ.α. 

β) Ερευνητικές υποθέσεις ως προς την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα 

των παρεμβάσεων, που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί αναγκαία διάσταση της, στον 

βαθμό που αποσκοπεί στην διατύπωση αξιολογικών κρίσεων για την εφαρμογή της και 

στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης  για τα αποτελέσματά της. Τα αποτελέσματα της 

εκπαιδευτικής πολιτικής/παρέμβασης μπορούμε να τα διερευνήσουμε στους 

εκπαιδευόμενους, στους διδάσκοντες, στους εκπαιδευτικούς φορείς και στα ιδρύματα, 

στους θεσμούς στους οποίους ζουν και εργάζονται οι συμμετέχοντες και στην ευρύτερη 
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κοινότητα. Διευκρινίζουμε ότι τα αποτελέσματα τηε εκπαιδευτικής πολιτικής ή μίας 

εκπαιδευτικής παρέμβασης μπορεί να είναι: 

-Άμεσα ή/και έμμεσα 

-Βραχυπόθεσμα ή/και μακροπρόθεσμα 

- Μετρήσιμα ή/και μη μετρήσιμα 

- Αναμενόμενα ή/και μη αναμενόμενα (Βεργίδης & Καραλής,1999).  
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2. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

2.1  Η θέση της αξιολόγησης στην Ευρώπη 

 

Η διασφάλιση και η βελτίωσης της «ποιότητας» της εκπαίδευσης είναι πρωταρχικός 

στόχος για όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη. Η τάση αυτή έχει καταστήσει 

ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα της αξιολόγησης και αξιοποιείται από εκείνους που 

υποστηρίζουν την ανάγκη εποπτείας, ελέγχου και αξιολόγησης της εκπαίδευσης,  τόσο 

στο επίπεδο της σχολικής μονάδας όσο και στο επίπεδο της καθοδήγησης και της 

διοίκησης εκπαίδευσης. Όπως διαφαίνεται από τα δεδομένα του δικτύου Eurydice, 

υπάρχουν σήμερα σημαντικές διαφορές:  

♦ ως προς το ποια στοιχεία των εκπαιδευτικών συστημάτων αξιολογούνται στην 

Ευρώπη (σχήμα 1),  

♦ ως προς τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση,  

♦ ως προς τον φορέα που έχει την ευθύνη γι’ αυτή, και 

♦ ως προς τη χρήση των στοιχείων που προκύπτουν από τη διαδικασία. 

 

 

 

Η τάση που διαφαίνεται είναι ότι προκρίνονται, και με βάση τη Στρατηγική της 

Λισαβόνας, πολιτικές και πρακτικές αξιολόγησης που αφορούν όλες τις συνισταμένες και 

τους πόρους των εκπαιδευτικών συστημάτων, και που έχουν ως στόχο, μεταξύ άλλων:  

Σχήμα 1: Στοιχεία του εκπαιδευτικού συστήματος που υπόκεινται σε αξιολόγηση,       

έτη2002-2003 
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�- την  μέτρηση όλων των εκφάνσεων του εκπαιδευτικού αποτελέσματος (outcome 

oriented processes), από την επίδοση των μαθητών και μαθητριών έως την επίτευξη 

μετρήσιμων εκπαιδευτικών στόχων,  

�-την αξιολόγηση της επάρκειας (efficiency) και της αποτελεσματικότητας 

(effectiveness) των εκπαιδευτικών δομών και διαδικασιών και του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, την απόδοση λόγου της εκπαίδευσης, είτε στο κοινωνικό σύνολο είτε, από 

μια άλλη σκοπιά, στους αποδέκτες των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.  

Τα στελέχη της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί αποτελούν, σε πολλές περιπτώσεις, 

φορείς εφαρμογής συγκεκριμένων πτυχών εξωτερικής ή εσωτερικής αξιολόγησης και, 

ταυτόχρονα, υποκείμενα της ίδιας διαδικασίας. Γι’ αυτό σε κάποιες χώρες η κατάρτιση 

των διευθυντών στις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας 

αποτελεί τυπικό προσόν για την κατάληψη της θέσης ή αντικείμενο υποχρεωτικής 

ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης. 

Εξάλλου τα φύλλα ατομικής αξιολόγησης που συνήθως συντάσσονται από τα 

στελέχη της σχολικής μονάδας αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις, απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εξέλιξη ενός εκπαιδευτικού σε θέση στελέχους. 

Όπως σημειώνεται στη μελέτη του Δικτύου Eurydice «Αξιολόγηση των σχολείων 

που παρέχουν υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ευρώπη» (Eurydice, 2004), οι αρμοδιότητες 

των σχολείων που υπόκεινται συνήθως σε εσωτερική ή εξωτερική αξιολόγησης είναι:  

(α) Εκπαιδευτικές, όπως:  

♦ η μάθηση και η διδασκαλία γνώσεων και δεξιοτήτων και 

♦ η μάθηση και η διδασκαλία των κατάλληλων μορφών κοινωνικής 

συμπεριφοράς και προσωπικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της 

επαγγελματικής καθοδήγησης, και 

(β) Διοικητικές, όπως:  

♦ η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων 

♦ η διαχείριση των λειτουργικών πόρων 

♦ η διαχείριση των κεφαλαιουχικών πόρων, και 

♦ οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την πληροφόρηση, τις εξωτερικές 

σχέσεις και τις συνεργασίες» (Eurydice, 2004: 11)  
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2.2 Η θέση της αξιολόγησης στην Ελλάδα 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων των 

Διαρθρωτικών Ταμείων στο πεδίο των ανθρώπινων πόρων, εκπονήθηκαν ειδικές μελέτες 

στις οποίες προτάθηκαν συγκεκριμένοι άξονες πολιτικής για την συνεχιζόμενη κατάρτιση 

και η ανάπτυξη της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των προγραμμάτων (Βεργίδης, 

1999:124). Το 1994 το Υπουργείο Εργασίας θεσμοθέτησε κριτήρια και διαδικασίες 

αξιολόγησης των ενεργειών συνεχιζόμενης κατάρτισης (Υ.Α. 1153/94, αρ. 14).  Στην 

Υ.Α. γίνονταν σαφής διαχωρισμός μεταξύ ελέγχου και αξιολόγησης.  

Σε μεταγενέστερη Υ.Α. (11456/96,ΦΕΚ 567/12-7-96) οι οδηγίες διαφοροποιήθηκαν 

και έγιναν πιο λεπτομερείς. Οι διατάξεις που αφορούσαν τον έλεγχο έγιναν πιο 

συγκεκριμένες και συστήθηκε δευτεροβάθμιο όργανο ελέγχου. Η αξιολόγηση όμως, 

περιορίστηκε στο στάδιο πριν την υλοποίηση της έρευνας. 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η αξιολόγηση της εκπαίδευσης 

ενηλίκων στην Ελλάδα αναπτύχθηκε όχι μόνο με θεσμικά μέτρα, αλλά και χάρη στις 

πρωτοβουλίες οργανισμών που θεώρησαν αναγκαία την αξιολόγηση των προγραμμάτων 

τους. Το ΕΛΚΕΠΑ, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 

των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιούσε, εκπόνησε ένα πλαίσιο συστηματικής 

αξιολόγησης τους. 

 

Ιδιαίτερη  έμφαση στο θέμα  της  ποιότητας  στην  εκπαίδευση  δόθηκε  μετά  την  

εφαρμογή  προτύπων ποιότητας  στο χώρο της βιομηχανίας. Έτσι,  στα  τέλη της  

δεκαετίας  του  1980  εισάγεται σε  κάποια  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  η  στρατηγική  

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management – TQM) και στις αρχές  

της δεκαετίας του 1990 αρχίζει η υιοθέτηση των προτύπων ποιότητας ISO 9000, 

τα οποία, όμως, καλύπτουν μέρος  μόνο από τις  αρχές  της  Διοίκησης  Ολικής  

Ποιότητας. 

Επίσης, οι φορείς  Συνεχιζόμενης  Επαγγελματικής  Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)  έδωσαν  

προσοχή στα ζητήματα ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αυτό εξηγείται από 

το γεγονός ότι οι φορείς Σ.Ε.Κ. είναι πιο κοντά από τους άλλους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς στις ανάγκες της αγοράς και τις μεταβολές στον 

επιχειρηματικό κόσμο. 
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Μέσα  σε  αυτό το ανωτέρω  πλαίσιο περί ποιότητας  αναπτύχθηκαν ιδιαίτεροι 

δείκτες (indicators) για την εκπαίδευση και κατάρτιση. Αν και δεν υπάρχουν 

γενικά αποδεκτοί ορισμοί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δείκτης είναι ένα χαρακτηριστικό 

ή γνώρισμα που μπορεί να μετρηθεί προκειμένου να εκτιμηθεί μια παρέμβαση. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δείκτες αυτοί αφορούν 

κυρίως το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα  και καλύπτουν μερικώς  την επαγγελματική 

κατάρτιση  και πρακτικά αμελητέα τη  συνεχιζόμενη  επαγγελματική κατάρτιση. Οι λόγοι 

μη  ανάπτυξης, σε διεθνές  επίπεδο, δεικτών ειδικά για  τη  Σ.Ε.Κ., μπορούν να  

αναζητηθούν στις γρήγορες θεσμικές αλλαγές που υφίστανται σε πολλές χώρες το 

σύστημα Σ.Ε.Κ., στις σημαντικές  διαφορές μεταξύ  των χωρών στην  οργάνωση  και 

χαρακτηριστικά των συστημάτων αυτών και στη μεγαλύτερη σε σχέση με τη γενική 

εκπαίδευση, δυσκολία συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων. 

Για  τα Κ.Ε.Κ. υπάρχει θεσμοθετημένος  μηχανισμός  παρακολούθησης  και 

αξιολόγησης, που εφαρμόζεται σε διετή βάση. Από τη σχετική βαθμολογία εξαρτάται 

η  ανανέωση  της  πιστοποίησης. Τα  αντίστοιχα κριτήρια  εντάσσονται σε  τρεις 

ενότητες: (i) οργάνωση και λειτουργία, (ii) παρεχόμενη κατάρτιση και (iii) 

προώθηση στην απασχόληση. Ο τρόπος, όμως, με τον οποίο εφαρμόζεται ο εν 

λόγω μηχανισμός υποδηλώνει ότι πρόκειται στην  ουσία για  έλεγχο της τήρησης  των 

κριτηρίων, των όρων και των στοιχείων πιστοποίησης. Αν χρησιμοποιηθεί 

η ορολογία του μοντέλου  CIPP θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι πρόκειται για αξιολόγηση 

διαδικασίας, όχι όμως αξιολόγηση αποτελέσματος. Αξιολόγηση αποτελέσματος  

συναντιέται στα πλαίσια  αξιολόγησης  του αντίστοιχου  επιχειρησιακού  προγράμματος  

Απασχόληση και Επαγγελματική  Κατάρτιση  (ΕΠΑΕΚ). Η  αξιολόγηση αυτή  αποτελεί 

απαραίτητο τμήμα  της διαδικασίας  για  τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και ακολουθεί 

την  τυπολογία που έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ο.ΕΠ.ΕΚ, 2007:52). 

 Η αξιολόγηση καθιερώθηκε και στην Ελλάδα ως διάσταση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής όχι μόνο του κράτους και των εκπαιδευτικών οργανισμών, αλλά και των 

επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση του προσωπικού τους. Επίσης, η 

αξιολόγηση αναπτύχθηκε με την σημαντική συμβολή της Ε.Ε. προς την κατεύθυνση της 

βελτίωσης των προγραμμάτων ακόμα και αν δεχθούμε ότι συχνά το βάρος δίνεται στις 

οικονομικές πτυχές της υλοποίησής τους. 
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3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Η πιστοποίηση αναφέρεται σε μια διαδικασία Κατά την οποία γνώσεις, δεξιότητες 

και ικανότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτιμώνται και 

επικυρώνονται με επίσημους τίτλους (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2002: 111). Η ύπαρξη 

ενός συστήματος πιστοποίησης, το οποίο ενσωματώνει διάφορες προσπάθειες είναι πολύ 

σημαντικό για την εκπαίδευση ενηλίκων και γενικά για την εκπαίδευση  μιας χώρας και 

μάλιστα για πολλούς λόγους: 

α) Η πιστοποίηση γίνεται και θα γίνεται όλο και πιο απαραίτητη στα πλαίσια της 

παγκοσμιοποίησης, η οποία οδηγεί στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε διάφορες 

χώρες. Οι συνθήκες απαιτούν δια βίου εκπαίδευση, η ικανοποίηση αυτής της απαίτησης 

θα πρέπει και να πιστοποιείται με θεσμικό τρόπο. 

β Η ανάπτυξη «παράλληλων» εκπαιδευτικών δομών και η ένταξη της «δεύτερης 

ευκαιρίας» στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθιστά απαραίτητη την 

πιστοποίηση. 

γ) Η πιστοποίηση επιτρέπει και επαυξάνει την ευελιξία ανάμεσα στην αρχική και την 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση. 

δ) Από την σκοπιά της αγοράς εργασίας η πιστοποίηση βοηθάει, ώστε πολλές 

επιλογές να είναι διαθέσιμες σε πολλά άτομα και κατά συνέπεια επηρεάζει τον τρόπο με 

τον οποίο τα άτομα και οι επιχειρήσεις διαμορφώνουν τις στρατηγικές μάθησης. 

ε) Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα της πιστοποίησης αποτελεί το γεγονός ότι μπορεί να 

προσφέρει στα άτομα κίνητρα για επένδυση (σε χρόνο, χρήμα και προσπάθεια) στη 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση. 

στ) Ένα σύστημα πιστοποίησης τέλος έχει επιπτώσεις στην χρηματοδότηση της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Χρήματα από το δημόσιο μπορούν πιο εύκολα να ζητηθούν και 

να εξασφαλιστούν, αλλά και ιδιωτικά κεφάλαια μπορούν πιο εύκολα να εξευρεθούν, 

ιδιαίτερα για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, εφόσον υπάρχει ένα εχέγγυο ορθής 

τοποθέτησης, το οποίο εξασφαλίζεται μέσω της πιστοποίησης (Knapper & Cropley, 2000: 

83). 
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Κατά τα τελευταία χρόνια διάφορες, κυρίως ανεπτυγμένες, χώρες ακολούθησαν μια 

πολιτική η οποία ενθάρρυνε τη δημιουργία και την ανάπτυξη φορέων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης κυρίως ανέργων τόσο δημοσίου χαρακτήρα, όσο και ιδιωτικού, οι οποίοι 

δοκιμάζουν επίσης νέους τρόπους και νέες μεθόδους επαγγελματικής μόρφωσης. Αυτό 

σημαίνει ότι σήμερα πολλοί ενήλικες μπορούν να νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσω τ ης 

εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και της επαγγελματικής επιμόρφωσης η οποία προσφέρεται 

συνήθως από διάφορες μεγάλες εταιρίες. Η διεύρυνση αυτών των δυνατοτήτων και των 

ευκαιριών εκπαίδευσης και η ανάγκη για αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι 

οποίες αποκτήθηκαν έξω από τα πλαίσια του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, 

οδήγησε και σε ανάλογη ανζήτηση των τρόπων πιστοποίησης. 

Η πιστοποίηση εκφράζεται κυρίως με  την έκδοση επίσημων και ανγνωρισμένων 

τίτλων. Η αναγνώριση εξασφαλίζεται τυπικά από τις δημόσιες αρχές, από επιτροπές, από 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικά σωματεία κτλ. Η πιστοποίηση αποτελεί βεβαίως 

βασικό χαρακτηριστικό της τυπικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, ελέγχει την απόκτηση όσων 

προσφέρει το σχολείο και συνήθως δεν παίρνει υπόψη τις ικανότητες, δεξιότητες και 

γνώσεις που λαμβάνει κάποιος με προσωπική προσπάθεια. Καθώς όμως η εκπαίδευση 

ενηλίκων και η συνεχιζόμενη επαγγελματική επιμόρφωση αναπτύσσονται διαρκώς, και 

αποκτούν όλο και μεγαλύτερη οικονομική σημασία, το αίτημα για μια εναλλακτική 

εφαρμογή της πιστοποίησης αποκτά όλο και μεγαλύτερη έμφαση. 

 

 

3.1 Πιστοποίηση και αναγνώριση 

Σε αντιδιαστολή προς την τυπική πιστοποίηση, η αναγνώριση αναφέρεται σε μια 

διαδικασία κατά την οποία εκτιμάται και αναγνωρίζεται ο βαθμός και η έκταση ύπαρξης 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τις οποίες οι άνθρωποι αποκτούν σε διάφορες 

φάσεις της ζωής τους, δηλαδή, όχι μόνο στα πλαίσια της εκπαίδευσης, αλλά και της 

εργασίας και του ελεύθερου χρόνου. Αυτές οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες 

έχουν αποκτηθεί με την έννοια ότι διαπιστώνονται σε καθημερινές περιστάσεις και 

συνθήκες. Βέβαια, τέτοια προσόντα πάντοτε αποκτιόνταν και όχι μόνο στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο γεγονός αυτό εξάλλου στηριζόταν και εξακολουθεί να 

στηρίζεται το σύστημα της «προαγωγής κατ’ αρχαιότητα» των δημοσίων υπαλλήλων. 
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Στις σύγχρονες μεριτοκρατικές κοινωνίες για να έχουν αξία για το άτομα και τις 

επιχειρήσεις, οι αποκτημένες γνώσεις και ικανότητες, πρέπει να εντοπιστούν, να 

αποτιμηθούν και να αποκτήσουν τόσο επαγγελματική όσο και κοινωνική αναγνώριση. Η 

αναγνώριση εμπεριέχει μια αποτίμηση της ισοτιμίας των αναγνωρισμένων δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων σε σχέση με κάποιο ισχύον κριτήριο ή μια αναγνωρισμένη επίδοση. Γι 

αυτό και σε διάφορες χώρες λειτουργούν επιτροπές πιστοποίησης και αναγνώρισης 

τίτλων. 

 

3.2 Αξιολόγηση και πιστοποίηση στην Ευρώπη 

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, τόσο σε Κοινοτικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των 

κρατών μελών, στο ζήτημα της πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 

αποκτώνται πριν ή κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου των εκπαιδευτικών. Η 

πιστοποίηση της επιμόρφωσης συνδέεται στενά, σε γενικές γραμμές, με τις διαδικασίες 

που αφορούν στην αξιολόγηση, τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, όπως τονίζεται ιδιαίτερα στις Εκθέσεις Προόδου του 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση2010».Το Δίκτυο Eurydice χρησιμοποιεί για 

τις ανάγκες της μελέτης για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών (Eurydice, 2006) τον ακόλουθο ορισμό: 

 

«Πιστοποίηση [Accreditation] είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένα 

ίδρυμα ή ένα πρόγραμμα κρίνεται από τις συναφείς νομοθετικές και 

επαγγελματικές αρχές για να διαπιστωθεί εάν συμμορφώνεται με τις 

προκαθορισμένες προδιαγραφές παροχής εκπαίδευσης ή κατάρτισης 

εκπαιδευτικών και απονομής των αντίστοιχων προσόντων (όπου αυτά 

υφίστανται). Η διαδικασία πιστοποίησης προϋποθέτει ότι τα προγράμματα ή 

τα ιδρύματα που πρόκειται να πιστοποιηθούν, υπόκεινται σε αξιολόγηση» 

(Eurydice, 2006: 7) 

 

Στη μελέτη αυτή αναφέρονται οι εξής τύποι φορέων που προσφέρουν 

ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς: ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, 

ιδρύματα αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, δημόσια κέντρα επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών, συνδικαλιστικές και επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών, ιδιωτικά 
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κέντρα επιμόρφωσης και άλλοι φορείς, όπως ιδιωτικές εταιρείες, μη-κυβερνητικές 

οργανώσεις κλπ. Η καταγραφή αυτή των φορέων χρησιμοποιήθηκε και για τις ανάγκες 

της ποσοτικής έρευνας που διενεργήθηκε. 

 

Για την πιστοποίηση των φορέων που παρέχουν ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση καθώς 

και των προγραμμάτων που υλοποιούν, ακολουθούνται διάφορες διαδικασίες, οι 

κυριότερες από τις οποίες είναι: 

♦ η εξωτερική αξιολόγηση / πιστοποίηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει: επιτόπιες 

επισκέψεις μελέτης από τους αξιολογητές / αρμόδιους για την πιστοποίηση, ανάλυση του 

υποβληθέντος γραπτού σχεδίου επιμόρφωσης, ανάλυση των υποβληθέντων αναφορών 

αυτοαξιολόγησης, εξέταση άλλων  συναφών στοιχείων ή/ και εγγράφων. 

♦ η εσωτερική αξιολόγηση, που πραγματοποιείται από τον πάροχο με βάση τους γενικούς 

κανόνες που ισχύουν για τη διαδικασία αυτή στη χώρα που δραστηριοποιείται. 

 

Οι κανονισμοί που διέπουν τις διαδικασίες αξιολόγησης/ πιστοποίησης της 

ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης επικεντρώνονται σε διάφορες πλευρές της επιμορφωτικής 

διαδικασίας. Οι κυριότερες από αυτές, όπως καταγράφονται και στον πίνακα 3, είναι: το 

περιεχόμενο της επιμορφωτικής δραστηριότητας· οι μέθοδοι επιμόρφωσης· οι ικανότητες 

που αναπτύσσουν οι επιμορφούμενοι· οι απόψεις των επιμορφουμένων για το πρόγραμμα 

επιμόρφωσης στο οποίο συμμετέχουν· και η υλικοτεχνική υποδομή του παρόχου που 

χρησιμοποιείται κατά την επιμόρφωση. 

Οι φορείς που έχουν την ευθύνη για την τελική αξιολόγηση / πιστοποίηση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων με βάση τις διαδικασίες εσωτερικής ή/ και εξωτερικής 

αξιολόγησης των παρόχων καταγράφονται στον πίνακα του πίνακα 4. 

Το ζήτημα της πιστοποίησης της επαγγελματικής ανάπτυξης / εξέλιξης των 

εκπαιδευτικών αναμένεται να γίνει περισσότερο σύνθετο, όσο θα προχωρεί η διαδικασία 

για την αναγνώριση των άτυπων και ανεπίσημων μορφών επιμόρφωσης. Και αυτό, διότι 

αποτελεί πλέον βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της διά βίου 

μάθησης: 

«ο προσδιορισμός και η επικύρωση των ανεπίσημων και άτυπων μορφών 

μάθησης έχει ως στόχο να προβάλλεται και να αποτιμάται το πλήρες φάσμα 

προσόντων και ικανοτήτων ενός ατόμου, ασχέτως του τόπου ή του τρόπου 

με τον οποίον αποκτήθηκαν. Ο προσδιορισμός και η επικύρωση των 

ανεπίσημων και άτυπων μορφών μάθησης πραγματοποιείται εντός και εκτός 
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των πλαισίων της επίσημης εκπαίδευσης και κατάρτισης, στον τόπο 

εργασίας και εντός της κοινωνίας των πολιτών.» (Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2004: 1). 

Αυτό σημαίνει τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να αναγνωρίσουν κάθε προσόν που 

αποκτήθηκε, ακόμη και αν ο πάροχος δεν ήταν επίσημος δημόσιος φορέας, ή δεν 

βρισκόταν στο κράτος μέλος στο οποίο εργάζονται ή ακόμα και αν οι επιμορφωτικές 

δραστηριότητες «δεν οδηγούν σε επίσημο πιστοποιητικό ή δίπλωμα, αλλά μπορούν να 

παράσχουν τη βάση για την επίσημη αναγνώριση» (ό.π: 1). Διαχωρίζεται έτσι η 

διαδικασία επιμόρφωσης από τη διαδικασία επικύρωσης των προσόντων που 

αποκτήθηκαν, η οποία «βασίζεται στην αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του 

ατόμου και μπορεί να οδηγήσει σε πιστοποιητικό ή δίπλωμα». 

Ως ασφαλιστική δικλίδα για τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας των διαδικασιών, το 

Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προτείνει την 

κατάρτιση ενός συνόλου κοινών αρχών που θα συμβάλλουν στην αμοιβαία επικύρωση 

των άτυπων και ανεπίσημων μορφών μάθησης, αλλά και θα διασφαλίσουν μεγαλύτερη 

συγκρισιμότητα των σχετικών δραστηριοτήτων μεταξύ των χωρών μελών αλλά και των 

επαγγελματικών δυνατοτήτων τις οποίες ενισχύουν. Όπως και στην περίπτωση της 

αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, οι διαδικασίες πιστοποίησης και 

αναγνώρισης των άτυπων μορφών μάθησης επιδιώκεται να βασιστούν στο σεβασμό της 

νομιμότητας και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των 

ενδιαφερομένων μερών. 
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4. ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

4.1 Διαγνωστική, Διαμορφωτική και Απολογιστική αξιολόγηση 

Υπάρχουν πολλά είδη και μορφές αξιολόγησης. Έχουν γίνει πολλές ταξινομήσεις 

ανάλογα με τον σκοπό της αξιολόγησης, τη χρήση των αποτελεσμάτων της, τα 

υποκείμενα και τα αντικείμενά της, την διάρκεια της κ.α. Εδώ θα αναφερθούμε σε μια 

ταξινόμηση που διακρίνει τρία είδη αξιολόγησης: την διαγνωστική, την διαμορφωτική, 

και την τελική αξιολόγηση. Κάθε  ένα από τα παραπάνω είδη, αντιστοιχεί σε διαφορετική 

φάση του εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο αναφέρεται. 

Με τον όρο διαγνωστική αξιολόγηση εννοούμε την αξιολόγηση που στοχεύει στην 

πληρέστερη κατανόηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των συμμετεχόντων σε ένα 

πρόγραμμα. Με την διαγνωστική αξιολόγηση γίνονται σαφείς οι ήδη κεκτημένες γνώσεις 

και δεξιότητες, όπως και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων (π.χ. μαθητών, 

εκπαιδευτικών). Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται στην αρχή του προγράμματος 

και μπορεί να δώσει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τροποποιήσεις που είναι 

απαραίτητες να γίνουν προκειμένου να αποδώσει καλύτερα το πρόγραμμα. 

Η διαμορφωτική ή συνεχής (formative) αξιολόγηση αποτελεί μέσο για τη διαρκή 

αποτίμηση ενός προγράμματος, ενόσω αυτό υλοποιείται. Είναι ένα ανοικτό και ευέλικτο 

πλαίσιο αξιολόγησης, μια και συνεχώς αναμορφώνεται με βάση τα δεδομένα που 

συλλέγονται. Αποτελεί μια μόνιμη πηγή ανατροφοδότησης του προγράμματος, εφόσον 

αποκαλύπτει κρυφά εμπόδια ή μη προδοκώμενες ευκαιρίες (Ματσαγγούρας, 2004: 

305,306). Στοχεύει, μέσα από την αξιολόγηση του προγράμματος, στο να υποδεικνύει 

βελτιώσεις που κρίνονται αναγκαίες για την αναμόρφωσή του. Δίνει έμφαση στις 

διαδικασίες που αναπτύσσονται κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Εξετάζει τον 

τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται και λειτουργεί το πρόγραμμα, τις αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στα διάφορά στοιχεία του, τις εσωτερικές του αξίες. Αναδεικνύει τους 

παράγοντες που ευθύνονται για τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες ενός προγράμματος. Μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, από τον εκπαιδευτικό προκειμένου να αντλεί 

ανατροφοδοτικά στοιχεία για την διδασκαλία του, ώστε να την βελτιώνει (Black & 

William, 1998). H συνάφεια της διαμορφωτικής αξιολόγησης με το ανθρωπιστικό-

πλουραλιστικό μοντέλο είναι φανερή. 
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Η τελική ή αθροιστική ή απολογιστική (summative) αξιολόγηση εκτιμά το τελικό 

αποτέλεσμα ενός προγράμματος. Μετρά δηλαδή την αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος με βάση τους στόχους του. Συγκεκριμένα, καταγράφονται τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος, συγκρίνονται με 

τους στόχους και τις προσδοκίες που τέθηκαν κατά τον αρχικό σχεδιασμό και εκτιμάται ο 

βαθμός αποτελεσματικότητας ή το κατά πόσο το πρόγραμμα πέτυχε την επιθυμητή 

αλλαγή. Επειδή αυτή η αξιολόγηση γίνεαι στο τέλος του προγράμματος ή μιας 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. της διδασκαλίας ή της μάθησης), αποτυπώνει συνολικά 

τα θετικά στοιχεία και τις αδυναμίες αυτού που αξιολογείται και προτείνει βελτιώσεις, για 

την εφαρμογή των οποίων ωστόσο δεν υπάρχει συχνά χρόνος. Αυτή η μορφή 

αξιολόγησης, με την έμφαση που δίνει στα αποτελέσματα, βρίσκεται πιο κοντά στο 

τεχνοκρατικό μοντέλο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. 

 

Πίνακας 1: Βασικά χαρακτηριστικά της Διαμορφωτικής και της Απολογιστικής 

Αξιολόγησης 

 Διαμορφωτική Απολογιστική 

Σκοπός  βελτίωση του 

αξιολογούμμενου 

 Διατύπωση τελικών 

κρίσεων και προτάσεων 

πολιτικής 

Κυρίως επωφελούμενοι  οι συντελεστές του 

προγράμματος 

 διαμορφωτές πολιτικής 

 εποπτεύοντες φορείς 

Ρόλος των συντελεστών 

του προγράμματος 

 συνεργάτες  πηγές πληροφόρησης 

Ρόλος αξιολογητή  «κριτικός φίλος» 

 

 

 «ειδικός» 

 Σύμβουλος υπεύθυνων 

λήψης αποφάσεων 

Συλλογή δεδομένων  συνεργάτης  εντοπισμένη σε 

συγκεκριμένες φάσεις 
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Πάντως, παρά τις διαφορές τους, η διαμορφωτική και η απολογιστική αξιολόγηση 

δεν πρέπει να αλληλοαποκλείονται, αλλά να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά, παρά 

τις δυσκολίες που ενέχει κάθε απόπειρα συνδυασμού τους (Torrance, 1993). Βέβαια, τα 

αποτελέσματα ενός προγράμματος έχουν πάντα ενδιαφέρον, μια αξιολόγηση ωστόσο που 

στοχεύει στην παραπέρα ανάπτυξη και βελτίωση του αξιολογούμενου θα πρέπει να είναι 

ικανή να προσδιορίζει κάτω από ποιες συνθήκες το πρόγραμμα μπορεί να είναι πιο 

αποτελεσματικό, δίνοντας ερμηνείες των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του. 

 

4.2 Ποσοτική-ποιοτική αξιολόγηση 

Ανάλογα με τα κριτήρια και με τα μέσα έκφρασης που χρησιμοποιούνται στην 

αξιολόγηση, τη διακρίνουμε σε ποσοτική απόδοση της αξίας, η οποία εκφράζεται με 

βαθμολόγηση, και σε ποιοτική απόδοση της αξίας, η οποία εκφράζεται με περιγραφές και 

καταγραφές σχολίων( Κατσαρού & Δεδούλη,2008: 124). 

Η ποσοτική αξιολόγηση ταυτίζεται συνήθως με τη μέτρηση, εφόσον μάλιστα η 

βαθμολογία αποτελεί την έκφραση του αποτελέσματος της μέτρησης (Καψάλης, 

1994:11). Σκοπός της είναι η τοποθέτηση των δεδομένων σε κλίμακα και επομένως η 

σύγκρισή τους με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Η ποσοτική αξιολόγηση επικεντρώνεται 

στο τελικό αποτέλεσμα ( που επιφέρει, για παράδειγμα, το πρόγραμμα που αξιολογείται), 

στην επίδοση, αν πρόκειται για αξιολόγηση μαθητή. Στηρίζεται σε στιγμιαίες εξετάσεις 

και εξυπηρετεί μηχανισμούς ιεράρχησης είτε προγραμμάτων ή μαθητών που 

αξιολογούνται. Πρόκειται με λίγα λόγια για μια τεχνοκρατική αντίληψη της αξιολόγησης 

(Κατσαρού, 2005: 245). 

Η κριτική που έχει ασκηθεί στην ποσοτική αξιολόγηση μπορεί να συνοψιστεί σε τρία 

βασικά σημεία: 

i. O βαθμός, ως μέσο πληροφόρησης και ανατροφοδότησης, αμφισβητείται. Οι 

αριθμοί  της βαθμολογικής κλίμακας δίνουν την εντύπωση μιας απόλυτα 

καθορισμένης διαδοχής. Κάθε βαθμός όμως εκφράζει μια συνολική, 

γενικευμένη και συνήθως ασαφή εκτίμηση και συνεπώς δεν έχει 

προσδιορισμένο περιεχόμενο. Επιπλέον, ένας βαθμός δίνει ελάχιστες 

πληροφορίες για τα αδύνατα και τα δυνατά σημεία αυτού που αξιολογείται. 
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Επομένως πολύ δύσκολα μπορεί να ικανοποιήσει τον στόχο της αξιολόγησης 

που αφορά την βελτίωση του αξιολογουμένου, εφόσον περιρίζει τη 

διαμορφωτική λειτουργία της αξιολόγησης ( Χιωτάκης, 1997:92). 

ii. Στην εκπαίδευση είναι γεγονός ότι όλα δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν 

και επομένως να μετρηθούν. Η κοινωνική πραγματικότητα δεν 

αντικειμενοποιείται. Επιπλέον, δε μια προσέγγιση που στηρίζεται στην 

αντικειμενικότητα παρεμβάλλεται η υποκειμενικότητα του αξιολογητή, η 

οποία μπορεί να οδηγήσει την προσπάθεια σε υποκειμενικά σφάλματα. 

Άλλωστε κάθε αξιολόγηση γίνεται στο πλαίσιο μιας κοινωνικής συγκυρίας, 

που αυτονόητα σημαίνει ότι υπάρχει η επίδραση της συγκυρίας στην κρίση 

του αξιολογητή ( Κασσωτάκης, 1998: 45, Μπουζάκης, 1997: 93). 

iii. Η αποτίμηση μιας απομονωμένης συμπεριφοράς, ενός τελικού 

παρατηρήσιμου αποτελέσματος, παραμελεί: α) τον ρόλο του υποκειμένου 

στην διαδικασία σύστασης του υπό παρατήρηση αποτελέσματος και β) το 

ευρύτερο πλαίσιο δράσης του υποκειμένου, το οποίο ασφαλώς επηρεάζει το 

παρατηρήσιμο αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του. Είναι βέβαιο ότι αυτό το 

πλαίσιο μπορεί να φωτίσει πολλές κρυφές όψεις  της συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς. 

Κάθε αξιολογική δράση στην εκπαίδευση έχει νόημα, μόνο αν συνδυάζεται με το 

τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, κοινωνικοοικονομικό, πολιτισμικό, πολιτικό και 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. Τέτοιες συσχετίσεις δύσκολα περιέχονται στη βαθμολογία ή 

αποδίδονται με αυτήν. 

Η άσκηση κριτικής κατά της χρήσης ποσοτικών μεγεθών, προκειμένου να 

εκφραστούν αξιολογικές κρίσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, οδήγησε την αριθμητική 

απόδοση της αξίας σε αμφισβήτηση και συνέβαλε στο να δοθεί έμφαση στην ποιοτική 

απόδοση της αξίας μέσω της περιγραφικής αξιολόγησης (Ματσαγούρας,2004).  

Η περιγραφική αξιολόγηση αποφεύγει την αποτίμηση του αποτελέσματος και 

προσπαθεί να ερμηνεύσει τη διαδικασία σύστασης του όποιου αποτελέσματος έχει 

παραχθεί. Κατά την προσπάθεια αυτή περιγράφει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του 

αξιολογούμενου. Οι περιγραφές αυτές έχουν αξία, γιατί μπορούν να δώσουν χρήσιμες 

πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην βελτίωση του αξιολογούμενου, καλύπτοντας έτσι 

τον βασικό στόχο της αξιολόγησης. Δίνεται έμφαση δηλαδή στην διαμορφωτική 

λειτουργία της αξιολόγησης. 
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4.3 Eσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση 

 

Όταν το κριτήριο είναι η προέλευση του αξιολογητή, κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε 

εσωτερική, όταν ο αξιολογητής προέρχεται από τον οργανισμό που υλοποιεί το 

πρόγραμμα, και σε εξωτερική, όταν ο αξιολογητής δεν ανήκει στο προσωπικό του 

οργανισμού. 

Στην περίπτωση της εσωτερικής αξιολόγησης, ο αξιολογητής: 

 Της γνωρίζει τον οργανισμό, τους στόχους του, και τις ιδιαίτερες συνθήκες 

που επικρατούν, 

 Μπορεί ευκολότερα να αντλήσει πληροφορίες, καθώς το προσωπικό του 

οργανισμού τον εμπιστεύεται περισσότερο από έναν εξωτερικό αξιολογητή 

 Είναι σε θέση μετά τη λήξη του προγράμματος να εφαρμόσει τα 

συμπεράσματα της αξιολόγησης στην κατεύθυνση της βελτίωσης των 

λειτουργιών του οργανισμού, 

 

Στην περίπτωση της εξωτερικής αξιολόγησης, ο αξιολογητής: 

 Δεν έχει εξάρτηση από τον οργανισμό, ούτε ιεραρχική σχέσημε κανέναν από 

τους συντελεστές του προγράμματος, συνεπώς μπορεί να είναι πιο 

αμερόληπτος στις κρίσεις του, 

  δεν δεσμεύεται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ούτε από την εξέλιξη 

του προγράμματος, 

 Έχοντας διεξάγει αξιολογήσεις για άλλους οργανισμούς είναι σε θέση να 

διαμορφώσει μια σφαιρικότερη αντίληψη για το αξιολογούμενο πρόγραμμα. 

 

Μια ειδική περίπτωση της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η αυτοαξιολόγηση. Σε 

αυτή την περίπτωση, η αξιολόγηση στηρίζεται σε διαδικασίες που οργανώνονται και 

παρακολουθούνται από τους συντελεστές τυ ίδιου του προγράμματος και όχο από 

στελέχη του οργανισμού υλοποίησης που είναι επιφορτισμένα με το έργο της 

αξιολόγησης (Σολομών, 1999: 18). 
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4.4 Άλλες κατηγορίες αξιολόγησης 

 

Δευτερεύουσες κατηγοριοποιήσεις για τους τύπους αξιολόγησης, μπορεί να γίνουν 

με άλλα κριτήρια. Παρακάτω, παραθέτουμε ορισμένες κατηγοριοποιήσεις που 

αναφέρονται συχνά στις αξιολογήσεις προγραμμάτων. 

Ανάλογα με την επικέντρωση σε συγκεκριμένες φάσεις ή παραμέτρους του 

προγράμματος, αναφερόμαστε σε αξιολογήσεις εισόδου, διαδικασίας και αποτελέσματος 

(Shalock, 2001:4). Οι αξιολογήσεις εισόδου εστιάζουν στις αρχικές συνθήκες του 

προγράμματος, ενώ οι αξιολογήσεις αποτελέσματος στο είδος, την ποιότητα και την 

επάρκεια των αποτελεσμάτων. Κάνουμε λόγο για αξιολογήσεις διαδικασίας, όταν δίνεται 

έμφαση στη σχέση μεταξύ εισόδου και αποτελέσματος, εντοπίζοντας τους κρίσιμους 

παράγοντες που διαμόρφωσαν τα τελικά αποτελέσματα. 

Ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής των συντελεστών του προγράμματος, κάνουμε 

λόγο για συμμετοχικές και μη-συμμετοχικές αξιολογήσεις. 

Ανάλογα με τη χρονική στιγμή που διεξάγεται η αξιολόγηση διακρίνουμε σε αρχική , 

εκ των προτέρων (ex–ante), ενδιάμεση, τελική, και εκ των υστέρων(ex-post). 

Mε βάση την επικέντρωση σε στον σκοπό και τους στόχους του προγράμματος 

ξεχωρίζουμε την αξιολόγηση με βάση τους στόχους (goal based evaluation) και την 

ανεξάρτητη των στόχων αξιολόγηση (goal free evaluation). Στην πρώτη περίπτωση οι 

στόχοι ενός προγράμματος εκλαμβάνονται ως κατάλληλοι και επαρκείς και επομένως δεν 

τίθεται ζήτημα αξιολόγησης τους και δίνεται βάρος στο κατά πόσο οι στόχοι αυτοί 

επιτεύχθηκαν. Στην δεύτερη περίπτωση οι στόχοι θεωρούνται διαπραγματεύσιμοι και 

επομένως από τελούν και αυτοί αντικείμενο αξιολόγησης (Scriven, 1991:180). 

Στην πράξη, συνήθως οι αξιολογήσεις συνδυάζουν πέραν του ενός τύπους 

αξιολόγηση. Για παράδειγμα μια αξιολόγηση μπορεί να είναι διαμορφωτική, συμμετοχική 

και ανεξάρτητη των στόχων.  Υπάρχουν όμως και παραδείγματα ασύμβατων μεταξύ τους 

τύπων, όπως για παράδειγμα διαμορφωτική αξιολόγηση και αξιολόγηση εισόδου. 
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5. ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης οργανώνεται σε επιμέρους στάδια τα οποία 

περιλαμβάνουν: 

 Τον αναλυτικό σχεδιασμό 

 Την διεξαγωγή 

 Την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

Η παραπάνω περιγραφή είναι αρκετά γενική και αποσκοπεί στο να καλύψει την 

αξιολόγηση προγραμμάτων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και μάλιστα ανεξάρτητα από 

το μοντέλο που θα επιλέξει ο αξιολογητής (Καραλής 1999:33). Συνεπώς , τόσο τα 

επιμέρους στάδια όσο και το περιεχόμενο αυτών των σταδίων θα πρέπει να 

προσαρμόζονται κατά περίπτωση. Σε γενικές γραμμές, και ανεξάρτητα από το μοντέλο 

που θα επιλέξουμε για την δική μας αξιολόγηση (βλ. επόμενο κεφάλαιο) τα τρία βήματα 

που περιγράψαμε, αναλύονται επιγραμματικά παρακάτω.     

            

            

  

Πίνακας 2: Τα στάδια της αξιολόγησης

 

 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Διερεύνηση των 

αναγκών 

 Προσδιορισμός των 

στόχων της 

αξιολόγησης 

 Επιλογή τύπου και 

μοντέλου αξιολόγησης 

 Χρονοδιάγραμμα & 

προϋπολογισμός 

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Προσδιορισμός 

αντικειμένων, 

αξόνων και δεικτών 

 Επιλογή μεθόδων 

και τεχνικών & 

συλλογή/ανάλυση 

δεδομένων 

 Ερμηνεία 

αποτελεσμάτων και 

διατύπωση 

προτάσεων 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ

ΩΝ 

 Επιλογή αποδεκτών 

της αξιολόγησης 

 Συγγραφή έκθεσης 

αξιολόγησης 

 Κοινοποίηση 

αποτελεσμάτων 

στους αποδέκτες  



 

36 
 

5.1 Αναλυτικός Σχεδιασμός  

I. Διερεύνηση αναγκών:  

α. Ανάλυση των στόχων του προγράμματος και του πλαισίου  υλοποίησης. 

β. Ανάλυση αναγκών του φορέα και των συμμετεχόντων, καθώς και των 

περιορισμών που θέτει το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 

γ. Προσδιορισμός των απαιτήσεων των φορέων ανάθεσης και 

χρηματοδότησης 

δ.  Προσδιορισμός των αποδεκτών της αξιολόγησης διότι θα αποτελέσουν 

πηγές πληροφόρησης κατά την υλοποίηση του έργου μας, και επειδή ως 

άμεσα επηρεαζόμενοι, θα πρέπει να λάβουν γνώση όσοι συμμετέχουν. 

 

II. Προσδιορισμός των στόχων της αξιολόγησης. Αυτοί, δεν ταυτίζονται απαραίτητα 

με τους στόχους της αξιολόγησης. Η επιλογή ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις 

που παραθέτουμε παρακάτω, δεν εξαρτώνται πάντα από τον ίδιο τον αξιολογητή. 

Συνήθως οι φορείς που αναθέτουν και/ή χρηματοδοτούν την αξιολόγηση ενός 

προγράμματος θεωρούν αδιαπραγμάτευτους τους στόχους που έχουν τεθεί, 

καθορίζοντας έτσι σε μαγάλο βαθμό το πλαίσιο της διαδικασίας της αξιολόγησης 

(Καραλής,1999: 38). 

α. Αξιολόγηση με βάση τους στόχους του προγράμματος (goal   based  

evaluation) 

β. Ανεξάρτητη των στόχων αξιολόγηση (goal free evaluation) 

 

III. Επιλογή τύπου και μοντέλου αξιολόγησης. H επιλογή γίνεται με βάση τον τύπο 

του προγράμματος, την εμπειρία του αξιολογητή και την άποψη του για τα 

διαφορετικά μοντέλα και τους τύπους της αξιολόγησης. Επίσης η επιλογή αυτή 

καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από παραμέτρους του πλαισίου υλοποίησης 

του προγράμματος όπως η χρονική διάρκειά του, η ομάδα-στόχος, το είδος του 

προγράμματος (βασικής παδείας, ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης κ.α.), και  ο 

βαθμός συμμετοχής των συντελεστών του προγράμματος. 

 

IV. Χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός. Μπορεί να αποτελούν παραμέτρους 

διοικητικής φύσης,  επηρεάζουν την συχνότητα και τον χρόνο συλλογής των 
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δεδομένων, την ανάλυση και την ερμηνεία τους, το προσωπικό που θα εμπλακεί 

στην αξιολόγηση καθώς και τον χρόνο παράδοσης της αξιολόγησης. 

 

 

 

5.2 Διεξαγωγή της αξιολόγησης 

5.2.1 Αντικείμενα, άξονες και κριτήρια αξιολόγησης 

Το περιεχόμενο των όρων αντικείμενο, άξονας και δείκτης αξιολόγησης είναι σχετικό 

και ορίζεται κάθε φορά ανάλογα με τον τύπο του αξιολογούμενου. Αναφερόμενοι σε ένα 

πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε αντικείμενα όπως η 

οργανωτική και διοικητική υποστήριξη, το εκπαιδευτικό υλικό, οι εκπαιδευτές κ.ο.κ. Για 

κάθε αντικείμενο, καθορίζουμε στη συνέχεια τους επιμέρους άξονες στους οποίους 

αναφέρεται η αξιολόγηση. Έτσι, αν επιλέξουμε ως αντικείμενο τους εκπαιδευτές του 

προγράμματος, ορισμένοι από τους άξονες θα μπορούσαν να είναι η προετοιμασία του 

μαθήματος, η γνώση του αντικειμένου, η χρήση συμμετοχικών τεχνικών κ.α. Τέλος, οι 

δείκτες, ποιοτικοί ή ποσοτικοί, αποτελούν τις παραμέτρους με τις οποίες αξιολογούμε 

καθέναν από τους παραπάνω άξονες. Για παράδειγμα, αν άξονας για την αξιολόγηση των 

εκπαιδευομένων είναι ο βαθμός συμμετοχής τους, θα μπορούσαμε ως κριτήριο να 

χρησιμοποιήσουμε τον μ.ο. απουσιών τους ή τον αριθμό των εργασιών που παρέδωσαν 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

Το σχήμα αντικείμενα-άξονες-δείκτες, αποτελεί στην πραγματικότητα μια ανάλυση 

του των «συστατικών» του αξιολογούμενου προγράμματος, δηλαδή όλων εκείνων των 

συντελεστών που εμπλέκονται στην υλοποίηση, καθώς και στις παραμέτρους με βάση τις 

οποίες μπορεί ο αξιολογητής να διατυπώσει τις κρίσεις του. Όπως αναφέρει ο Scriven 

(1991: 143), εκείνο που διακρίνει την αξιολόγηση από άλλες εκδοχές της εφαρμοσμένης 

έρευνας είναι το γεγονός ότι προκειμένου ο αξιολογητής να διατυπώσει συμπεράσματα θα 

πρέπει προηγουμένως να έχει καθορίσει το είδος και τον τύπο των δεδομένων που θα 

συλλέξει, αλλά και τα κριτήρια και τα πρότυπα με βάση τα οποία θα διατυπώσει τις κρίσεις 

του. 

 

 



 

38 
 

       5.2.2 Tι αξιολογούμε; 

Η αξιολόγηση μπορεί να αφορά διάφορες πτυχές της εκπαιδευτικής διεργασίας. 

Μπορεί να προσανατολίζεται στα αποτελέσματα της εκπαίδευσης ή σε ένα αρχικό της 

στάδιο, όπως, για παράδειγμα, το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η 

αξιολόγηση μπορεί, επιπλέον, να ενδιαφέρει τη στρατηγική της εκπαίδευσης που τίθεται σε 

εφαρμογή. Επομένως, το πεδίο είναι τόσο ευρύ, ώστε πρέπει να αρχίσουμε –όπως 

αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο– θέτοντας κυρίως την ερώτηση «γιατί 

θέλουμε να αξιολογήσουμε; » (Noyé & Pivetau, 1999: 132). 

Αφού αποφασιστούν οι λόγοι για τους οποίους θα εφαρμοστεί η αξιολόγηση, 

χρειάζεται να σχεδιαστεί ο τρόπος με τον οποίο θα οργανωθεί και θα διεξαχθεί. Οι 

κυριότεροι άξονες προς τους οποίους μπορεί να προσανατολιστεί η διεργασία της 

αξιολόγησης είναι οι ακόλουθοι τρεις. 

1) Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

2) Τα Αποτελέσματα του προγράμματος 

3) Τον Εκπαιδευτή 

 

    

5.2.2.1    1ος Άξονας: Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Ο άξονας αυτός αφορά: 

α) Το σχεδιασμό του προγράμματος 

Εδώ εξετάζεται το πώς έχει σχεδιαστεί το συνολικό πρόγραμμα και οι επιμέρους 

διδακτικές του ενότητες. Ο εκπαιδευτής μπορεί να αξιολογήσει, είτε κατά την εναρκτήρια 

συνάντηση είτε και κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, το βαθμό 

επιτυχίας του σχεδιασμού του θέτοντας τα ακόλουθα ερωτήματα. 

 Έχουν εντοπιστεί οι εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων; 

 Έχει γίνει σαφής και εύστοχη διατύπωση των εκπαιδευτικών στόχων; 

 Έχουν ενταχθεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες που να εξυπηρετούν τους 

εκπαιδευτικούς στόχους; 

 Υπάρχει λογική αλληλουχία των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων; 
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 Ο χρόνος είναι αρκετός για την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων; 

β) Τις τεχνικές και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν 

Όπως αναφέρει και ο Μαυρογιώργος (2006: 284), οι εκπαιδευτικές τεχνικές 

αξιολογούνται από το βαθμό στον οποίο ενεργοποιούν τους εκπαιδευομένους, κινούν το 

ενδιαφέρον τους, εμπλουτίζουν τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουν τη γνώση, 

συνδέουν τις νέες γνώσεις και τις ικανότητές τους με την καθημερινή τους πράξη. Σε 

συνδυασμό με αυτά εξετάζεται ο βαθμός λειτουργικής αξιοποίησης των μέσων, όπως οι 

διαφάνειες, το εκπαιδευτικό βίντεο, οι φωτογραφίες, το εκπαιδευτικό λογισμικό κ.ά. 

Κεντρικά ζητήματα που συνδέονται με την αξιολόγηση των τεχνικών και μέσων 

σχετίζονται με ερωτήματα, όπως: 

 Αξιοποιούνται εκπαιδευτικές τεχνικές που αναπτύσσουν 

την ενεργητική συμμετοχή; 

  Αξιοποιείται ποικιλία εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων, ανάλογα με: 

- τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων; 

- τους διδακτικούς στόχους; 

- τα «απρόοπτα» της μαθησιακής διεργασίας; 

- τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου 

 Οι εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε: 

- οι γνώσεις να παρουσιάζονται με ακρίβεια, σαφήνεια και εγκυρότητα; 

- να αναδεικνύεται το θεμελιώδες; 

- να συνδέεται η γνώση με τη χρήση της (καθημερινή, επαγγελματική κ.ά.); 
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5.2.2.2   2ος Άξονας: Τα Αποτελέσματα του Προγράμματος 

Εδώ μπορούμε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος 

βασιζόμενοι σε τρία κριτήρια. 

α) Την ανταπόκριση των εκπαιδευομένων σε αυτό. Αξιολογούνται οι πρώτες 

αντιδράσεις, εντυπώσεις, συναισθήματα, αντιλήψεις των εκπαιδευομένων όσον αφορά το 

περιεχόμενο και τις μεθόδους του εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο συμμετείχαν. 

Εντοπίζεται ο βαθμός ικανοποίησής τους σχετικά με το πρόγραμμα και στο κατά πόσο 

επιθυμούν να μεταφέρουν τη μάθηση στον εργασιακό χώρο. 

β) Τη μάθηση που επιτεύχθηκε αναφορικά με τις νέες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις 

που ανέπτυξαν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκειά του. Αξιολογείται η αποκτηθείσα 

γνώση, η βελτίωση των ικανοτήτων και η αλλαγή των στάσεων που έχει πραγματοποιηθεί 

ως αποτέλεσμα της συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα. Επιβεβαιώνεται, 

δηλαδή, η επιτυχία των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν καθοριστεί. 

γ) Τη βελτίωση στη συμπεριφορά τους μετά τη λήξη του προγράμματος. Αξιολογείται η 

μεταφορά και χρησιμοποίηση των νέων γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων στο χώρο 

εργασίας, αλλά και οι αλλαγές που έχουν επιτευχθεί στη συμπεριφορά του ατόμου, καθώς 

τις επιδεικνύει στο εργασιακό του περιβάλλον ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης που έχει 

λάβει (Φίλλιπς, 2006: 128-129) . Ενδεικτικά ερωτήματα που προσδιορίζουν την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου γι’ αυτόν τον άξονα είναι τα παρακάτω: 

 Ποια ήταν η προσέλευση και η συμμετοχή των εκπαιδευομένων; 

 Πώς διακυμάνθηκε η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκτέλεση 

εργασιών, ασκήσεων, δοκιμασιών και δραστηριοτήτων; 

 Σε ποιο βαθμό πέτυχαν τους στόχους που είχαμε προσδιορίσει σε επίπεδο 

γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων; 

 Ποιες είναι οι επιδόσεις και τα επιτεύγματά τους; 

 Πώς θα εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν μετά το τέλος του εκπαιδευτικού 

προγράμματος; (Μαυρογιώργος, 2006: 286) 
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5.2.2.3     3ος Άξονας: Ο Εκπαιδευτής 

Ο άξονας αυτός αφορά: 

α) Τις γνώσεις του εκπαιδευτή για το γνωστικό αντικείμενο αλλά και την ικανότητά 

του να τις μεταδίδει με σαφήνεια και πρακτικότητα. Σημαντικό είναι να αξιολογείται κατά 

πόσο ο εκπαιδευτής έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει ποιες από τις γνώσεις αυτές 

χρειάζεται πραγματικά να μεταδοθούν στα συγκεκριμένα μέλη που απαρτίζουν την 

εκπαιδευόμενη ομάδα. Με άλλα λόγια, αξιολογείται η ικανότητα του εκπαιδευτή να 

αναγνωρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ομάδας του και να επιλέγει αναλόγως τις 

γνώσεις εκείνες που χρειάζεται να μεταδώσει, ώστε να καλυφθούν οι εξειδικευμένες 

εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων. 

Ενδεικτικά ερωτήματα που μπορούν να τεθούν είναι: 

 Ο εκπαιδευτής γνωρίζει σε βάθος το αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος; 

 Έχει προετοιμαστεί κατάλληλα ως προς το διδακτικό αντικείμενο; 

 Είναι σε θέση να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα των 

εκπαιδευομένων; 

 Κάνει διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών στην εναρκτήρια συνάντηση; 

 Μπορεί να κατευθύνει τους εκπαιδευομένους σε πηγές γνώσεων για περαιτέρω 

διερεύνηση του εκπαιδευτικού αντικειμένου; 

β) Τις σχέσεις με τους εκπαιδευομένους και το γενικότερο μαθησιακό κλίμα που 

δημιουργεί. Εδώ αξιολογείται το κατά πόσο ο εκπαιδευτής διαμόρφωσε κατά τη διάρκεια 

του εκπαιδευτικού προγράμματος ένα αποτελεσματικό πλαίσιο επικοινωνίας και 

συνεργασίας μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν δημιουργικές σχέσεις μεταξύ των μελών της 

εκπαιδευόμενης ομάδας, πρωτοβουλίες και θετικά συναισθήματα, όπως εμπιστοσύνη, 

αλληλοσεβασμός, αλληλεγγύη κτλ. 

Ενδεικτικά ερωτήματα που οδηγούν στην αξιολόγηση αυτού του κριτηρίου είναι: 

 Η οργάνωση της διδακτικής ενότητας διαθέτει σαφή και αποτελεσματική 

στρατηγική για την ενίσχυση της συμμετοχής, της συνεργασίας και επικοινωνίας 

των εκπαιδευομένων; 

 Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται, υποστηρίζονται, εμπνέονται ώστε να 

συμμετέχουν ενεργά; 
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 Είναι σεβαστές οι διαφορετικές εμπειρίες και απόψεις τους; Αξιοποιούνται για τον 

εμπλουτισμό της συζήτησης; 

 Οι ερωτήσεις που θέτει ο εκπαιδευτής έχουν ως αποτέλεσμα να: 

- ενισχύεται ο διάλογος; 

- οικοδομείται πνεύμα έρευνας και αναζήτησης; 

- παρακινούνται οι εκπαιδευόμενοι να κάνουν κι εκείνοι ερωτήσεις; 

 Πώς αντιμετωπίζονται τα «λάθη»; 

- Εντοπίζονται τα αίτιά τους; 

- Εφαρμόζονται στρατηγικές αξιοποίησης και διδακτικής εκμετάλλευσης; 

 Οι ρυθμοί μάθησης ευνοούν τη δραστηριοποίηση όλων των εκπαιδευομένων; 

 Εκδηλώνουν οι εκπαιδευόμενοι αυθόρμητο και πραγματικό ενδιαφέρον να 

αναλάβουν ατομικές ή συλλογικές εργασίες; 

 Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες χωρίς την άμεση καθοδήγησή μας; (Μαυρογιώργος, 

2006: 285). 
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5.3 Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

Συνήθως η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης περιορίζεται στη 

συγγραφή της έκθεσης αξιολόγησης και την αποστολή της στο φορέα που έχει αναθέσει 

την αξιολόγηση. Στην πραγματικότητα, βασικός στόχος κάθε αξιολόγησης είναι η 

πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων φορέων ή φυσικών προσώπων σχετικά με την 

υλοποίηση και τα αποτελέσματα ενός προγράμματος ή μιας παρέμβασης. 

Ι. Επιλογή αποδεκτών 

     Στους αποδέκτες της αξιολόγησης του προγράμματος περιλαμβάνονται: 

 φορείς χρηματοδότησης και ανάθεσης προγραμμάτων 

 οργανισμοί κατάρτισης 

 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ( εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, προσωπικό του 

οργανισμού) 

 Άμεσα ή έμμεσα επωφελούμενοι από την υλοποίηση του προγράμματος. 

 

ΙΙ. Συγγραφή έκθεσης αξιολόγησης 

     Η τυπική μορφή μιας τέτοιας έκθεσης περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη: 

 σύνοψη 

 περιγραφή του προγράμματος 

 περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 παρουσίαση των δεδομένων 

 συμπεράσματα. 

ΙΙΙ. Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στους αποδέκτες 

      Για αρκετές κατηγορίες αποδεκτών η έκθεση αξιολόγησης δεν έχει μεγάλη χρηστική 

αξία, καθώς δεν είναι σε θέση να ερμηνεύσουν τα όσα περιλαμβάνονται σε αυτήν. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, η σύνοψη της έκθεσης που δεν θα δίνει μεγάλη βαρύτητα σε τεχνικούς 

όρους, έχει ως αποτέλεσμα να επιτύχουμε τον βασικό στόχο που είναι η δημοσιοποίηση 

των συμπερασμάτων και των προτάσεων που προέκυψαν κατά την αξιολόγηση του 

προγράμματος σε όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους φορείς, οργανισμούς 

και φυσικά πρόσωπα.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι πιθανοί τρόποι κοινοποίησης των 

αποτελεσμάτων από προγράμματα και κοινωνικές παρεμβάσεις, όπως διατυπώνονται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission,1999: 162): 

 

 

Πίνακας 3: Τρόποι κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

Πηγή: Καραλής, 2008, ο.αν. στο Βεργίδης(επιμ.), σελ.280 
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έκθεσης 

Παρουσιάσεις Ενημερωτικά 

φυλλάδια 

Συνέντευξη 

τύπου 
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6. ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Ο όρος μοντέλο αξιολόγησης προσδιορίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 

αξιολόγηση ενός προγράμματος, η οποία εκτός από το θεωρητικό πλαίσιο περιλαμβάνει 

προτάσεις για τους σκοπούς και τους επιμέρους στόχους της αξιολόγησης, για την 

εμβέλεια εφαρμογής της, την αξία και τη χρήση των αποτελεσμάτων, τους ρόλους του 

αξιολογητή και των συντελεστών του προγράμματος, τις ερευνητικές μεθόδους και 

τεχνικές και τέλος για τα αντικείμενα και τους άξονες αξιολόγησης (Καραλής,1999: 135). 

Αν και ορισμένα μοντέλα αξιολόγησης είναι περισσότερο συμβατά με συγκεκριμένους 

τύπους αξιολόγησης, ή ακόμα και με συγκεκριμένες ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές, η 

επιλογή μοντέλου αξιολόγησης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από: 

 Το σκοπό και τους στόχους 

 Τα χαρακτηριστικά του αξιολογούμενου προγράμματος( τύπος προγράμματος, 

χαρακτηριστικά εκπαιδευομένων) 

 Το θεσμικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές που ισχύουν για την εφαρμογή της 

διαδικασίας αξιολόγησης. 

 

 

6.1 Ανταποδοτική αξιολόγηση 

Βασική πρόταση αυτού του μοντέλου είναι η διεύρυνση της συμμετοχής των 

συντελεστών ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στις διαδικασίες αξιολόγησης και λήψης 

αποφάσεων. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου είναι τα εξής: 

 Προωθεί την επαναδιαπραγμάτευση του προγράμματος, καθώς αυτό 

αναπτύσσεται και με βάση τα προβλήματα που αναδεικνύονται. 

 Επικεντρώνεται περισσότερο στις ενέργειες του προγράμματος και όχι στον 

αρχικό σχεδιασμό 

 Ανταποκρίνεται στα αιτήματα των συμμετεχόντων για πληροφόρηση σχετικά 

με την πορεία του προγράμματος 



 

46 
 

 Θεωρεί την «επιτυχία» ή την «αποτυχία» του προγράμματος ως σχετικές 

έννοιες που ορίζονται με βάση συστήματα αξιών, τα οποία και πρέπει να 

αναφέρονται κατά τη διατύπωση των τελικών κρίσεων (Καραλής, 2003:263). 

Αρχικά ο αξιολογητής κάνει σαφή περιγραφή του προγράμματος και αναλύει τους 

λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη παρέμβαση. Στην συνέχεια ο 

αξιολογητής εργάζεται με βάση τον πίνακα περιγραφής. Σε αυτόν καταγράφονται οι στόχοι 

του προγράμματος και αφετέρου οι παρατηρήσεις που έχουν προκύψει σε σχέση με τον 

βαθμό επίτευξης των στόχων. Ο πίνακας συμπληρώνεται σε τρία επίπεδα: 

i. Yπάρχουσα κατάσταση: Περιγράφεται η κατάσταση που επικρατεί κατά την 

έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από την ανάλυση των 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων (γνώσεις, δεξιότητες, προσδοκίες, 

στάσεις) των εκπαιδευτών, καθώς και των άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

ii. Παρέμβαση: Περιγράφεται η εκπαιδευτική παρέμβαση, με έμφαση στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ των διάφορων συντελεστών του προγράμματος. 

iii. Αποτελέσματα: Καταγράφονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν  από την 

εφαρμογή του προγράμματος και κυρίως εκείνα που αφορούν  τους 

εκπαιδευόμενους σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. 

Όταν χρησιμοποιείται το μοντέλο της ανταποδοτικής αξιολόγησης, ο αξιολογητής 

επιδιώκει: 

 Την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των συντελεστών του προγράμματος, 

παρέχοντας τους ενημέρωση κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

 Την ενθάρρυνση των συμμετεχόντων στη διατύπωση κρίσεων με στόχο τη 

βελτίωση του προγράμματος 

 Αναλύει τις σχέσεις: υπάρχουσα κατάσταση=> παρέμβαση, παρέμβαση=> 

αποτελέσματα, επιδιώκοντας να προσδιορίσει τα κρίσιμα για την εξέλιξη του 

προγράμματος σημεία. 

 Διατυπώνει τελικές κρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά κριτήρια που 

θέτουν οι συντελεστές του προγράμματος (Καραλής,1999: 138). 
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6.2 Το μοντέλο των Τεσσάρων επιπέδων 

 

Αυτό το μοντέλο προτάθηκε από τον Donald Kirkpatrick το 1959 ο οποίος προκρίνει 

τα εξής τέσσερα επίπεδα για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή διδακτικών 

ενοτήτων: 

1. Το επίπεδο της ανταπόκρισης: αφορά την ανταπόκριση των εκπαιδευομένων του 

προγράμματος σε σχέση με το περιεχόμενο, τους στόχους του και την τοποθέτηση 

τους απέναντι στις επιμέρους λειτουργίες του.  

2. Το επίπεδο της μάθησης που ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευόμενοι 

αλλάζουν στάσεις, αυξάνουν τις γνώσεις τους και αναπτύσσουν τις δεξιότητες 

λόγω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Για την αξιολόγηση της μάθησης είναι 

απαραίτητος ο προσδιορισμός των στόχων για κάθε αξιολογούμενο πρόγραμμα.  

3. Το επίπεδο της συμπεριφοράς αφορά την αλλαγή της συμπεριφοράς των 

εκπαιδευομένων μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Αυτές οι αλλαγές 

αποκτούν μεγαλύτερη σημασία όταν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στα δυο 

προηγούμενα επίπεδα ήταν αρνητικά για το πρόγραμμα. 

4. Τα επίπεδο των αποτελεσμάτων αποτιμάται με βάση δείκτες που αναφέρονται στη 

συνεισφορά των εκπαιδευομένων, στους στόχους του προγράμματος και αφορούν 

την ποιότητα υλοποίησής του, καθώς επίσης και την επίτευξη των στόχων. 

 

Στο συγκεκριμένο μοντέλο η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό 

από τις ανάγκες του φορέα που υλοποιεί το πρόγραμμα, ενώ ο αξιολογητής λειτουργεί 

περισσότερο ως σύμβουλος και λιγότερο ως παράγοντας βελτίωσης ή αλλαγής της 

επιμορφωτικής παρέμβασης.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση κόστους- 

αποδοτικότητας και στην διαπίστωση ου βαθμού επίτευξης των στόχων του προγράμματος.  

Αυτά τα χαρακτηριστικά το έχουν καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλές στην αξιολόγηση 

προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης. 
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6.3 Ενδυναμωτική αξιολόγηση 

 

Σϋμφωνα με τον David Fetterman που είναι ο εμπνευστής αυτής της προσέγγισης, η 

ενδυναμωτική αξιολόγηση προωθεί την διαρκή βελτίωση του προγράμματος και τον 

αυτοπροσδιορισμό των συμμετεχόντων. Οι τελευταίοι συμμετέχουν ταυτόχρονα και στην 

διαδικασία αξιολόγησής του, όχι απλά θέτοντας τα δικά τους κριτήρια, αλλά διεξάγοντας 

με την υποστήριξη του αξιολογητή, ένα μεγάλο μέρος της αξιολόγησης.  

Μέσα από αυτή την προσέγγιση, επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του ειδικού και η 

σχέση του με την ομάδα στόχο. Ως συνεργάτης, ο αξιολογητής μαθαίνει για τους 

συμμετέχοντες μέσα από την κουλτούρα τους, τις απόψεις τους και τις καθημερινές τους 

προσπάθειες. Ο αξιολογητής σε αυτή την περίπτωση δουλεύει  με τους συμμετέχοντες και 

όχι για λογαριασμό τους. Τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, οι γνώσεις και τα σχέδια του, 

δεν επιβάλλονται στους συμμετέχοντες, αλλά αποτελούν πηγή γνώσης για αυτούς. Μέσα 

από αυτή την σχέση, η δουλειά του αξιολογητή διαμορφώνεται από το πρόγραμμα και τους 

συμμετέχοντες και δεν βασίζεται σε μια προκαθορισμένη τεχνογνωσία που εφαρμόζεται σε 

όλες τις καταστάσεις (Fetterman, 1996, οπ. αναφ. στο Καραλής 2003:267). 

 

 

6.4 Το μοντέλο CIPP 

 

To μοντέλο CIPP αναπτύχθηκε κατάτη δεκαετία το 1960 σε μια προσπάθεια 

αναμόρφωσης  σχολικών προγραμμάτων στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα εκείνων που στόχευαν στη 

βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. Με την πάροδο των ετών αναπτύχθηκε 

περεταίρω και εφαρμόστηκε τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε άλλες χώρες, εντός και εκτός του 

κλάδου της εκπαίδευσης(Stufflebeam-Shinkfield,2007: 325). 

Η πατρότητα του μοντέλου ανήκει στον Stufflebeam ο οποίος θεωρεί ότι η βασικός 

σκοπός της αξιολόγησης δεν είναι η απόδειξη, αλλά η βελτίωση. Πρόκειται για μια κίνηση 

αντίθετη με την άποψη ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι «κυνήγι μαγισσών» ή απλώς 

εργαλεία για την απόδοση ευθυνών. Αντίθετα, στο μοντέλο CIPP η αξιολόγηση θεωρείται 

ως ένα εργαλείο με το οποίο υποστηρίζεται η καλύτερη λειτουργία των προγραμμάτων για 

όσους εμπλέκονται σε αυτά. Προωθώντας την κατάργηση αποτυχημένων προγραμμάτων οι 

αξιολογήσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως διαδικασίες βελτίωσης και απελευθέρωσης 

πόρων που θα μπορούσαν να διατεθούν σε περισσότερο αξιόλογες προσπάθειες 

(Stufflebeam, 1983:118).   
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Το ακρωνύμιο CIPP περιέχει τις λέξεις Context (πλαίσιο), Input (είσοδος), Process 

(διαδικασία), Product (αποτέλεσμα) και αναφέρεται στις τέσσερις διακριτές φάσεις του 

μοντέλου. Αυτές οι τέσσερις φάσεις, δεν αποτελούν διαφορετικές προσεγγίσεις για την 

αξιολόγηση ενός προγράμματος, αλλά συγκροτούν στο πλαίσιο του μοντέλου CIPP, ένα 

ενιαίο σχήμα αξιολόγησης. Μέσα από αυτό το σχήμα επιχειρείται να δωθεί απάντηση σε 

ερωτήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ενός προγράμματος 

κατάρτισης, όπως: 

 

 Της συμβατότητας του περιεχομένου του προγράμματος με τις ανάγκες της 

ομάδας-στόχου, 

 Των απόψεων των καταρτιζομένων σχετικά με το περιεχόμενο αλλά και την 

ποιότητα υλοποίησης του προγράμματος, 

 Των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι 

 Της ανταπόκρισης του προγράμματος σε σχέση με την προώθηση των 

καταρτιζομένων στην απασχόληση, 

 Της κατανομής των πόρων, υλικών και ανθρώπινων) στην κατεύθυνση της 

αποτελεσματικής υλοποίησης του προγράμματος, 

 Των δυσκολιών και των προβλημάτων που εντοπίστηκαν, καθώς και των 

διορθωτικών παρεμβάσεων που έγιναν για τη βελτίωση του προγράμματος.  

Προκειμένου να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα, η έρευνα του αξιολογητή 

οργανώνεται στις  τέσσερις φάσεις που προαναφέραμε. 

Η φάση της αξιολόγησης πλαισίου αφορά την καταγραφή των ισχυρών και των 

αδύνατων στοιχείων ενός προγράμματος ή ενός οργανισμού και τον προσδιορισμό των 

ενεργειών που πρέπει να γίνουν προκειμένου να σημειωθεί βελτίωση. Η διερεύνηση των 

αναγκών του πληθυσμού στόχου και ο εντοπισμός των πιθανών αλληλεπιδράσεων του 

προγράμματος με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και διάγνωση δυσκολιών και 

προβλημάτων που πιθανό να προκύψουν, αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες της 

αξιολόγησης πλαισίου. Σημαντικό σημείο στην αξιολόγηση πλαισίου είναι η διερεύνηση 

της ανταπόκρισης των στόχων και των προτεραιοτήτων της σχεδιαζόμενης εκπαιδευτικής 

ενέργειας στις ανάγκες των συμμετεχόντων. 

Η αξιολόγηση εισόδου στοχεύει κυρίως στη διαμόρφωση της στρατηγικής που θα 

ακολουθηθεί στη συνέχεια κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Οι επιμέρους ενέργειες 

της φάσης αυτής περιλαμβάνουν αξιολόγηση διαφορετικών εναλλακτικών στρατηγικών, 

επισκόπηση παρόμοιων επιτυχημένων προγραμμάτων και πρακτικών, διάγνωση των 
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περιορισμών που τίθενται με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης, εκτίμηση 

της διαθεσιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού και τέλος ανάλυση του προϋπολογισμού 

και του χρονοδιαγράμματος. Στόχος της φάσης αυτής είναι η επιλογή της βέλτιστης 

στρατηγικής τόσο σε σχέση με τις ανάγκες των ωφελούμενων όσο και με τους 

περιορισμούς που θέτει το οργανωτικό και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 

Η αξιολόγηση διαδικασίας αφορά την παρακολούθηση, την αποτίμηση και τη συνεχή 

εποπτεία της υλοποίησης των στόχων και της στρατηγικής του προγράμματος. Στόχος είναι 

η ανατροφοδότηση των συντελεστών του προγράμματος για τον βαθμό υλοποίησης των 

στόχων που έχουν τεθεί κατά την προηγούμενη φάση, καθώς και για την αποτελεσματική 

χρήση των διαθέσιμων πόρων. Η καταγραφή και η διάγνωση των προβλημάτων που δεν 

είχαν προβλεφθεί κατά την προηγούμενη φάση, η ανάδειξη των αδυναμιών και των 

δυσκολιών που έχουν ως συνέπεια την ανεπαρκή ολοκλήρωση επιμέρους ενεργειών και η 

υποστήριξη για την ανάληψη διορθωτικών παρεμβάσεων αποτελούν βασικά στοιχεία της 

αξιολόγησης διαδικασίας. 

Η αξιολόγηση αποτελέσματος στοχεύει στην εκτίμηση της ερμηνείας της αξίας των 

αποτελεσμάτων και προϊόντων του προγράμματος και περιλαμβάνει την καταγραφή και 

ανάλυση των επιπτώσεων ( θετικών και αρνητικών) που παρατηρούμε κατά την εφαρμογή 

του προγράμματος, αλλά και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων και των προϊόντων με τα 

αντίστοιχα άλλων σχετικών προγραμμάτων. Οι αποφάσεις που σχετίζονται με τη συνέχιση 

, την επανάληψη, την επέκταση, τη βελτίωση, τη γενίκευση ή την διακοπή ενός 

προγράμματος αποτελούν την κατάληξη της αξιολόγησης αποτελέσματος. Μέρος επίσης, 

της αξιολόγησης αποτελέσματος αποτελεί ο εντοπισμός παράπλευρων ή μη αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων καθώς και η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης παρόμοιων προγραμμάτων 

που πρόκειται να υλοποιηθούν στο μέλλον. 

Η αξιολόγηση με βάση το μοντέλο CIPP μπορεί να είναι διαμορφωτική ή 

απολογιστική. Στην πρώτη περίπτωση η έμφαση δίνεται στην υποστήριξη των 

συντελεστών του προγράμματος κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος. Στη δεύτερη 

περίπτωση η έμφαση δίνεται στην καταγραφή των ενεργειών και στην αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων. 
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Πηγή: Βεργίδης & Καραλής,τ.Γ’, 1999,σελ.143 

 

Πίνακας 4: Μοντέλο CIPP, Οι τέσσερις φάσεις της αξιολόγησης 
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7. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί ένα κλασσικό αντικείμενο αξιολόγησης ενός 

εκπαιδευτικού συστήματος ή προγράμματος, δεδομένου ότι μέχρι και σήμερα αποτελούν 

το κύριο μέσο μετάδοσης γνώσης και συστηματοποίησης των μαθησιακών στόχων ενός 

σχεδίου μαθήματος (Bιτσιλάκη-Σορωνιάτη, 2007). 

Σύμφωνα με τους Καψάλη και Χαραλάμπους (1995, σελ. 113) το εκπαιδευτικό  

εγχειρίδιο αποτελεί ένα σημαντικότατο μέσο διδασκαλίας, το οποίο έχει κατά κανόνα τη 

μορφή βιβλίου, χρησιμοποιείται τόσο από τους διδασκόμενους όσο και από τους 

διδάσκοντες, ενώ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος. 

Αποτελεί το παλαιότερο μέσο διδασκαλίας και είναι καθολικά αποδεκτό εξαιτίας του 

γραπτού λόγου που χρησιμοποιεί. Η σχετική έρευνα διεθνώς, έχει αναδείξει το 

εκπαιδευτικό εγχειρίδιο ως καθοριστικής σημασίας στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

και το κυριότερο μέσο διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν το 90 έως 95% της 

διδακτικής ώρας αξιοποιώντας το διδακτικό υλικό τους (Eden, 1984: 283; Καψάλης & 

Χαραλάμπους, 1995: 194). Επίσης, το 70% των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται κατά 

τη διάρκεια του διδακτικού χρόνου καθορίζονται από το σχολικό εγχειρίδιο (Weiss, 1988, 

σελ. 329), ενώ το 80% της όλης διδακτικής διαδικασίας αφιερώνεται σε θέματα που 

θίγονται στα σχολικά εγχειρίδια(Johnsen, 1993). 

Η φύση του αξιολογούμενου προγράμματος και τα χαρακτηριστικά των 

συμματεχόντων, θέτουν κάποιους περιορισμούς που κρίνουμε σκόπιμο ότι θα έπρεπε να 

ληφθούν υπ όψη κατά την επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού: 

- Οι συμμετέχοντες απέχουν για αρκετό καιρό από εκπαιδευτικές διαδικασίες και 

πιθανότατα δεν είναι τακτικοί αναγνώστες. Για αυτό τον λόγο, το εκπαιδευτικό 

υλικό θα πρέπει να είναι ελκυστικό οπτικά, δηλαδή να έχει καλή ποιότητα χαρτιού, 

να περιέχει αρκετές εικόνες και αν είναι δυνατό να είναι έγχρωμο. 

- Οι περισσότεροι συμμετέχοντες διαθέτουν ήδη κάποιες γνώσεις στους Η/Υ. 

Συνεπώς είναι πολύ πιθανό ότι αυτοί θα ανατρέχουν περιστασιακά στο έντυπο υλικό 

προκειμένου να συμπληρώσουν τυχόν κενά που έχουν. Προκειμένου να μην 

ξεφυλλίζουν άσκοπα μέχρι να βρουν αυτό που ψάχνουν, κρίνουμε σκόπιμο ότι το 
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επιλεγόμενο βιβλίο θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό πίνακα περιεχομένων και 

σίγουρα ένα εύχρηστο γλωσσάρι. 

- Επειδή το πρόγραμμα κατάρτισης καταλήγει σε εξετάσεις πιστοποίησης, θα πρέπει 

να επιλεγούν βιβλία-διδακτικό υλικό που να έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν 

το μαθησιακό στόχο των ενδιαφερομένων, ενσωματώνοντας θεωρία, ασκήσεις, 

ενέργειες, προβληματισμούς αυτοελέγχου, επεξηγήσεις εννοιών, διατύπωση 

προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.  

- Επειδή πολλοί χρήστες είναι εξοικειωμένοι με διαφορετικές εκδόσεις του 

λογισμικού  ms office, θεωρούμε σκόπιμο να γίνονται αναφορές στα κοινά σημεία 

των διαφόρων εκδόσεων με την πιο πρόσφατη στην οποία θα εξεταστούν άλλωστε, 

ώστε να διευκολύνεται η σύνδεση της προηγούμενης γνώσης με την νέα.  

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού  

Στις «500 πρακτικές συμβουλές για την ανοικτή και ευέλικτη εκπαίδευση» ο Ph. Race 

(2001) προσφέρει ένα χρήσιμο πλαίσιο αναφοράς για την ποιότητα ενός τέτοιου 

διδακτικού υλικού και ζητά από τους σχεδιαστές/συγγραφείς να λάβουν υπόψη τα εξής: 

 Διατύπωση των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων 

 Δομή και σελιδοποίηση 

 Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητας 

 Απαντήσεις στις ασκήσεις (ανατροφοδότηση) 

 Εισαγωγές, ανασκοπήσεις και συνόψεις 

 Το βασικό κείμενο 

 Διαγράμματα, χάρτες, πίνακες, γραφήματα, κ.ά. 

 

Αναλύοντας τα παραπάνω επιμένει ιδιαίτερα στον τρόπο διατύπωσης, ώστε να 

εξασφαλίζεται σαφήνεια, κατανόηση και αποδοχή των ζητουμένων και να μην 

επιβαρύνεται η προσπάθεια με πλεονάζουσες θεωρητικές αναφορές, στις οποίες μας 

παροτρύνει να προστρέχουμε για περαιτέρω μελέτη, όταν οι ανάγκες μας το επιβάλλουν. 

Προτείνει το διδακτικό υλικό να είναι ελκυστικό στον αναγνώστη, χωρίς φυσικά η ιδιότητα 

αυτή να σκιάζει την αποτελεσματική λειτουργία του. 

Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν περιορισμένο χρόνο και τους απασχολούν πολλά 

ζητήματα. Το εκπαιδευτικό υλικό επομένως είναι ανάγκη να έχει συχνή «καθοδήγηση»- 

«σηματοδότηση», ώστε να διευκολύνει την επαναφορά στη μνήμη προηγούμενων σημείων 
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και εύκολη κατά το δυνατόν σύνδεση των παρόντων με τα επόμενα. Έτσι  η γνώση αποκτά 

ροή και γίνεται πιο εύκολα και σταθερά κτήμα του εκπαιδευόμενου. 

Η αξία του βιβλίου δεν έγκειται στις γεμάτες σελίδες. Χώρος για προσωπικές 

σημειώσεις, εμπλουτισμός με σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, όπου αυτό χρειάζεται 

βοηθούν την κατανόηση και την εμπέδωση της ύλης. 

Η ενσωμάτωση ασκήσεων, που βοηθούν στον έλεγχο της κατανόησης, 

συνοδευόμενων από απαντήσεις που επιβεβαιώνουν τα θετικά και αναδεικνύουν τα κενά 

στη μελέτη, είναι απαραίτητο να γίνεται, ώστε ο εκπαιδευόμενος να παίρνει 

ανατροφοδότηση είτε εκπαιδεύεται στην ομάδα/στην τάξη, είτε κατ΄ ιδίαν. 

Κάθε νέα ενότητα χρήσιμο είναι να έχει εισαγωγή, που θα προσελκύσει και θα 

υποκινήσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη για  τη συνέχεια, ενώ οι στόχοι και οι έννοιες 

που θα χειρισθεί είναι  σίγουρο ότι, αν προηγηθούν του βασικού κειμένου, θα συντελέσουν 

σε καλύτερη κατανόηση. 

Ένα σημαντικό μέλημα για τον συγγραφέα ενός εκπαιδευτικού βιβλίου αποτελεί η 

εξασφάλιση ότι: 

 Το υλικό θα καταφέρει να προσφέρει γνώση ακόμη και στον «μέτριο» 

 εκπαιδευόμενο ή αυτόν που δεν μπορεί να προσπαθήσει όσο χρειάζεται. 

 Η εμφάνιση και η δομή του βιβλίου θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον. 

 Η ύλη θα είναι επίκαιρη και σχετική με τους σκοπούς και τους 

 επιδιωκόμενους στόχους μάθησης. 

 Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υλικού θα πρέπει να λάβει υπόψη: 

 Τα αποτελέσματα που έφεραν οι εκπαιδευόμενοι π.χ. σε ένα τεστ 

 βασισμένο στην ύλη του βιβλίου που αξιολογείται. 

 Τις εκτιμήσεις των εκπαιδευομένων στα γραπτά ερωτηματολόγια. 

 Τις αντιδράσεις και παρατηρήσεις τους για το βαθμό στον οποίο το 

 βοήθημα χρησίμευσε στην απόκτηση εκ μέρους τους των 

 προσδοκώμενων γνώσεων. 

Η ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από όλες αυτές τις πηγές, αξιοποιούμενη 

συμβάλλει εξάλλου στη βελτίωση συγγραφής ενός βιβλίου. Επιπλέον, η ως άνω 

ανατροφοδότηση θα επιτρέψει στους διδάσκοντες να διαμορφώσουν τον τρόπο 

διδασκαλίας, να αποφασίσουν αν θα δώσουν πρόσθετο μαθησιακό υλικό, ασκήσεις κτλ., 

που θα χρησιμοποιούν στην αίθουσα ή θα διαθέσουν στους εκπαιδευόμενους από 

απόσταση. Επίσης, ένα βοήθημα, ένα βιβλίο, επιπροσθέτως των προδιαγραφών που 

αναφέρει ο Race, πρέπει να συμπληρώνεται με βιβλιογραφικές αναφορές, βιβλιογραφία, 
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παραπομπές σε άλλα κείμενα, να παίζει με τις τυπογραφικές επιλογές.  Έτσι , θα 

εξασφαλίζει το ενδιαφέρον και την αποτελεσματική χρήση του, με σκοπό την απόκτηση 

και συγκράτηση χρήσιμης γνώσης, σχετικής με το αντικείμενο προβληματισμού των 

εκπαιδευομένων. 
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8. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

 

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι οι εκπαιδευόμενοι, μέσω του διαλόγου, να 

συνειδητοποιήσουν την κατάσταση την οποία ζουν, τους λόγους που διαμόρφωσαν αυτή 

την κατάσταση και τις δυνατές λύσεις. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή και 

βασίζεται στο σεβασμό, την επικοινωνία και την αλληλεγγύη. Δημιουργείται ένα 

μαθησιακό κλίμα όπου εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται ισότιμα στη 

διερεύνηση των λύσεων των προβλημάτων. 

Ο εκπαιδευτής έχει έναν εποικοδομητικό, θετικό ρόλο. Ο εκπαιδευτής είναι και 

εκπαιδευόμενος και ο εκπαιδευόμενος είναι και εκπαιδευτής. Θέτει τα προβλήματα για 

παρατήρηση και δεν ορίζει τους όρους του προβλήματος και της επίλυσής του. «Ο ρόλος 

του εκπαιδευτή είναι να προ τείνει προβλήματα σχετικά με κωδικοποιημένες υπάρχουσες 

κατα στά σεις με σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους σε μια όλο και πιο 

αναπτυγμένη κριτική άποψη για την πραγματικότητά τους» (Freire, 1977). Ο Freire ανα 

γνωρίζει ότι ο εκπαιδευτής μπορεί να διευκολύνει την ανάδυση της εμπειρίας πάνω στην 

οποία γίνεται κριτικός στοχασμός και η οποία στη συνέχεια γίνεται μαθησιακή διεργασία. 

Έτσι, θεωρεί τον εκπαιδευτή ως εμψυχωτή, ο οποίος μπορεί να τονώσει τη μαθησιακή 

διεργασία και όχι ως εκείνον που διδάσκει τις ≪σωστές≫ γνώσεις και αξίες που πρέπει να 

αποκτηθούν (Jarvis, 2007: 366-367). 

Μελέτες σχετικές με τη διερεύνηση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων των 

εκπαιδευτών/τριών ενηλίκων (Βεργίδης & Καραλής, 1994,  Αγγέλη, 2005), η 

προβληματική που έχει αναπτυχθεί από μελετητές της εκπαίδευσης ενηλίκων για την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτών/τριών (Jarvis, 2004· Κόκκος, 2005α· Μουζάκης, 2003) 

καθώς και τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτών/τριών από φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων 

(Υ.Α. 105128/9-1-2001) συγκλίνουν στην άποψη ότι τα βασικά προσόντα του/της 

εκπαιδευτή/τριας ενηλίκων πρέπει να είναι: 

- Επιστημονική κατάρτιση: εξειδικευμένες σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
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- Επαγγελματική εμπειρία: διδακτική εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων, εμπειρία στο σχεδιασμό, στη διοργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων. 

- Επιμόρφωση: παρακολούθηση προγραμμάτων, σεμιναρίων, ημερίδων σχετικών με 

την εκπαίδευση ενηλίκων, την εκπαίδευση εκ παι δευ τών/ -τριών, την εκπαίδευση σε 

θέματα επικοινωνίας και δυναμικής της ομάδας, την εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικά 

ομάδων. 

Στη βιβλιογραφία απαντώνται, διάφορες προσπάθειες καθορισμού των ικανοτήτων 

που πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτής ενηλίκων. Ο Campbell (1977,στο: Jarvis, 2004, σελ. 

254-255) διακρίνει τρεις ομάδες ικανοτήτων που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον ιδανικό 

εκπαιδευτή ενηλίκων. Η πρώτη αφορά στην πεποίθησή του για τη δυνατότητα ανάπτυξης 

των ενηλίκων, την ενθάρρυνση της ελευθερίας σκέψης και έκφρασης και την αποδοχή των 

ιδεών των άλλων, καθώς και τη δυναμική θεώρηση του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Η δεύτερη ομάδα, αναφέρεται κυρίως στην ικανότητα του εκ παι δευτή να συντονίζει 

αποτελεσματικά ομάδες αλλά και στις ικανότητες ανάπτυξης προγραμμάτων και 

συντονισμού πολύπλοκων δραστηριοτήτων. Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει την κατανόηση 

των συνθηκών μάθησης των ενηλίκων, των κινήτρων τους και των χαρακτηριστικών τους. 

Σύμφωνα με τους Peeters & Molenberghs (2004, στο: Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., 2008, σελ.113-114) 

η επιτυχία του εκπαιδευτή συνίσταται από την ικανότητά του: 

-Να συντονίζει τη μαθησιακή διαδικασία, κάτι που προϋποθέτει την ανταπόκριση 

στις ανάγκες των καταρτιζόμενων, τον καθορισμό της προηγούμενης γνώσης τους και των 

μαθησιακών στόχων. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να συνδέει το εκπαιδευτικό περιβάλλον και 

τον εργασιακό χώρο με τα εν διαφέροντα του καταρτιζόμενου μεταφράζοντάς τα σε 

κατάλληλες πρακτικές ασκήσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Επίσης ο εκπαιδευτής 

θα πρέπει να τροποποιεί εργαλεία αξιολόγησης, αλλά και τα περιεχόμενα κατάρτισης 

σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος και να διαμορφώνει ένα αποτελεσματικό 

μαθησιακό περιβάλλον. Τέλος, θα πρέπει να διαχειρίζεται την ετερογένεια του μαθησιακού 

πληθυσμού και να καθοδηγεί τους καταρτιζόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος κατάρτισης εφαρμόζοντας αξιόπιστες διαδικασίες αξιολόγησης. 

 -Να συντονίζει ενήλικες με τη δημιουργία ενός ευέλικτου μαθησιακού 

περιβάλλοντος, που θα προωθεί την χειραφετική μάθηση. Επιπλέον να αναλύει θέματα με 
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καινοτόμο και κριτικό τρόπο, και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα κοινωνικά και 

συναισθηματικά προβλήματα των καταρτιζόμενων. 

- Να έχει επικαιροποιημένη γνώση του επιστημονικού του πεδίου με δυνατότητα 

πρακτικής εφαρμογής και αξιοποίησης και σύνδεσης του εκπαιδευτικού δυναμικού με τις 

πρακτικές του χώρου εργασίας. 

- Να σχεδιάζει και να οργανώνει τη διδασκαλία: α) μέσω ενός καλά δομημένου 

μαθησιακού περιβάλλοντος, β) μέσα από τη δημιουργία ευέλικτων και αποτελεσματικών 

μαθημάτων, γ) μέσω κατάλληλων διοικητικών διαδικασιών, και δ) μέσω ενός ασφαλούς 

περιβάλλοντος γεμάτου ερεθίσματα για μάθηση. 

- Να είναι πρωτότυπος και νεωτεριστής: να προσαρμόζει τα περιεχόμενα και τις 

πρακτικές, να κάνει χρήση πρωτότυπων τεχνικών και να αξιοποιεί ευέλικτες μετα-

αξιολογικές τεχνικές για βελτίωση της διδασκαλίας. 

 - Να συνεργάζεται με τους μετόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δηλαδή να 

σχεδιάζει από κοινού με την ομάδα τα διάφορα επιμέρους θέματα που συνθέτουν ένα θέμα, 

να επιζητά την κριτική τοποθέτηση των καταρτιζόμενων στις δικές του πρακτικές, γνώσεις 

και μεθόδους. Επιπλέον να δημιουργεί ένα κλίμα υποστήριξης για τους καταρτιζόμενους 

και να ενισχύει την επικοινωνία και την επαφή με τους εξωτερικούς μετόχους. 

 Ο καθορισμός των ιδιοτήτων των εκπαιδευτών αποτελεί μια προσπάθεια 

σκιαγράφησης ενός επαγγελματικού περιγράμματος που οριοθετεί έναν συνεχώς 

εξελισσόμενο ρόλο. Οι Corben & Thomson (2002, στο: Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., 2008,σ. 115) 

διακρίνουν πέντε κατηγορίες ιδιοτήτων που θα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτές: 

- Να είναι μαθητοκεντρικοί και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

εκπαιδευομένων. 

- Να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις/κατάρτιση για να είναι αξιόπιστοι και να 

ενισχύουν την αυτοεικόνα και την αυτοπεποίθηση των καταρτιζόμενων. 

- Να έχουν παιδαγωγική κατάρτιση και γνώση των σύγχρονων διδακτικών τεχνικών. 

- Να πιστεύουν στην αξία της εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον εαυτό τους και 

τους άλλους. 
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- Να έχουν κίνητρα για επαγγελματική εξέλιξη μέσω επίσημης κατάρτισης, 

παρατήρησης άλλων συναδέλφων, mentoring, και προσωπικό αναστοχασμό [reflective 

practice]. 

Για την αποτελεσματική άσκηση του ρόλου του ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει 

επίγνωση των δυνατοτήτων και των περιορισμών, που εμπεριέχει κάθε εκπαιδευτική 

κατάσταση, καθώς και δεξιότητες αντιμετώπισης πολύπλοκων καταστάσεων και 

συγκρούσεων. Ο εκπαιδευτής οφείλει να γίνεται ο ίδιος εκπαιδευόμενος και παράδειγμα 

καλών πρακτικών. Είναι σημαντικό να είναι συνεπής με όσα πρεσβεύει η Δια βίου μάθηση 

και να αποτελεί ο ίδιος μοντέλο συνεχούς μάθησης για τους εκπαιδευόμενούς του 

(Μαυρογιώργος, 2006) φροντίζοντας για την ανανέωση και επικαιροποίηση των γνώσεών 

του σχετικά με το αντικείμενό του. Ένας τέτοιος εκπαιδευτής γίνεται αποδεκτός από την 

ομάδα των εκπαιδευομένων ως ηγέτης και την επηρεάζει θετικά. 
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9. AΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

Ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να εφαρμόζεται η 

αξιολόγηση είναι η βελτίωση της εκπαιδευτικής διεργασίας και των αποτελεσμάτων της 

(Thorne, Mackey, 2003: 99). 

Ο Α. Rogers (1999: 294) θεωρεί ότι η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για τρεις 

τουλάχιστον λόγους. 

 Για τη βελτίωση της απόδοσής μας ως εκπαιδευτών. Πρέπει να πιστεύουμε σε αυτά 

που κάνουμε και ότι τα κάνουμε καλά, ώστε να μπορέσουμε να τα κάνουμε καλά. 

 Για το σχεδιασμό καινούριων στρατηγικών, επιλογών και προτεραιοτήτων. Για να 

καθορίζουμε πού βρισκόμαστε στη διδακτική – μαθησιακή διεργασία σήμερα και 

τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Για να εντοπίζουμε τα υποβοηθητικά στοιχεία και τα 

εμπόδια και να αποφασίζουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. 

 Για να μαθαίνουμε. Για να εκτιμούμε πόση πρόοδος έχει συντελεστεί, προς ποια 

κατεύθυνση και πόσο πιο πέρα μπορούμε να πάμε. Η αξιολόγηση είναι βασικό 

στοιχείο της μάθησης. 

Οι Noyé & Pivetau (1999: 132) υποστηρίζουν ότι «αξιολογούμε με την προοπτική να 

πάρουμε αποφάσεις» και εξηγούν ότι «τα πρόσωπα που εκπαιδεύονται χρειάζεται να 

πληροφορηθούν για την πρόοδο που πραγματοποιούν και για τα κενά που πρέπει να 

συμπληρώσουν. Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης και πρέπει 

να εμφανίζεται διαρκώς στην παιδαγωγική διαδικασία […]. Επίσης, ο εκπαιδευτής 

ενδιαφέρεται για την αξιολόγηση για τρεις λόγους: Πρώτον, έχει ανάγκη να ξέρει αν οι 

στόχοι κατακτήθηκαν στο τέλος των μαθημάτων. Δεύτερον, χρησιμοποιεί τη συνεχή 

αξιολόγηση στη διάρκεια των μαθημάτων ως ρυθμιστικό μέσο. Τρίτον, από την 

αξιολόγηση συνάγει συμπεράσματα για να βελτιώσει την πρακτική του». 

Αν και η αξιολόγηση εμπεριέχει κόστος, τόσο σε χρόνο όσο και σε πόρους, προσφέρει 

πολλά και ξεκάθαρα οφέλη που αντισταθμίζουν το σχετικό κόστος. Τα οφέλη αυτά 

μπορούν να περιγραφούν ακολούθως: 

 Βελτίωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

 Βελτίωση των εκπαιδευτών και των πρακτικών τους. 
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 Καλύτερη επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών και κατάργηση αυτών που δεν οδηγούν 

σε μάθηση. 

 Καλύτερος συσχετισμός της εκπαίδευσης και της αυτοανάπτυξης. 

 Καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτών και των οργανισμών μέσα στους 

οποίους διεξάγεται η εκπαίδευση. 

 Καλύτερος συσχετισμός των στόχων της εκπαίδευσης και της κάλυψης των 

αναγκών του οργανισμού μέσα στον οποίο διεξάγεται. 

 Απόδειξη της συνεισφοράς της εκπαίδευσης (Bramley, 2003:10). 

Οι λόγοι για τους οποίους εφαρμόζεται η αξιολόγηση (γιατί αξιολογούμε;) πρέπει να 

καθοριστούν πριν αποφασιστεί το αντικείμενο της αξιολόγησης (τι θα αξιολογηθεί;). Εάν η 

αλληλουχία αυτή δεν εξασφαλιστεί, η αξιολόγηση δε θα έχει συγκεκριμένους στόχους και 

συνεπώς θα υπάρξει κίνδυνος να συλλεχθούν πληροφορίες χωρίς ιδιαίτερη χρησιμότητα, 

ενώ θα ξοδευτούν άσκοπα πολύτιμος χρόνος και πόροι. Αφού αποφασιστεί το γιατί θα 

εφαρμοστεί η αξιολόγηση, τότε μπορεί να επιλεχθεί το αντικείμενο της αξιολόγησης. 
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10. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Σε κάθε προσπάθεια αξιολόγησης, και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την αξιολόγηση 

των έμψυχων συντελεστών κάθε εκπαιδευτικής διαδικασία υπεισέρχεται η παράμετρος της 

υποκειμενικότητας του αξιολογητή ο οποίος καλείται να εξετάσει στοιχεία όπως η 

διδακτική ικανότητα, η ευσυνειδησία, η παιδαγωγική συμπεριφορά, η υπευθυνότητα κτλ. 

Κορυφαίοι παιδαγωγοί διαφωνούν ως προς τη σημασία που αποδίδεται σε αρετές όπως 

οι παραπάνω (Brezinka, 1981, οπ. αναφ. στο Βαϊνάς, 2001: 488). Επομένως, ο συντελεστής 

βαρύτητας για κάθε μία από αυτές δεν θα μπορούσα παρά να προσδιοριστεί με 

υποκειμενικό τρόπο. Είναι γνωστό ότι το πρόβλημα της αξιοπιστίας στη χρήση αυτών των 

κλιμάκων εξακολουθεί να παραμένει , παρά τις επίπονες προσπάθειες των ψυχομετρητών 

με στόχο την χρήση κλιμάκων, έτσι ώστε να καθίστανται μετρήσιμα ορισμένα 

χαρακτηριστικά των έμψυχων συντελεστών της εκπαίδευσης. Τα ψυχικά φαινόμενα δεν 

διέπονται από την αιτιοκρατική νομοτέλεια των φυσικών φαινομένων και κατά συνέπεια 

δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τις μεθόδους των φυσικών επιστημών(Κασσωτάκης, 

1981: 45). 

Αρκετοί ειδικοί της αξιολόγησης που θεωρούν ότι μία αξιολόγηση δεν μπορεί ποτέ να 

είναι απόλυτα αντικειμενική, προχωρούν σε μια ριζοσπαστική κατά κάποιον τρόπο λύση, 

προτείνοντας τα λεγόμενα «κρισεοκρατικά- εμπειροκρατικά θεωρητικά σχήματα 

αξιολόγησης». Σ’ αυτά δηλώνεται εξαρχής ο σε μεγάλο βαθμό υποκεινικός χαρακτήρας 

της αξιολόγησης. Όμως η κρίση προέρχεται από τον «ειδήμονα» και υπεύθυνο αξιολογητή 

(Δημητρόπουλος, 1998: 73), ώστε αυτό να αποτελεί κάποιου είδους εγγύηση. Κοντά σε 

όσα αναφέρθηκαν θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και στοιχεία όπως η προσωπική 

εμπειρία του ειδικού σχετικά με την αξιολόγηση, για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι 

η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι απόλυτα 

αντικειμενική. Αφού η υποκειμενικότητα αποτελεί εγγενές στοιχείο της αξιολόγησης, το 

ερώτημα που προκύπτει είναι πως μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο, ώστε τα πορίσματά της 

να έχουν χρηστική αξία από τους ενδιαφερόμενους. 

Σύμφωνα με τον Βαϊνά (2001), η υποκειμενικότητα της αξιολόγησης γενικά μειώνεται, 

όταν εξασφαλίζονται δύο βασικές προϋποθέσεις: α) Εφαρμογή σωστής μεθοδολογίας και 

β) απόλυτη διαφάνεια σε ολόκληρη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Δηλαδή, όχι 
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μόνο ο αξιολογούμενος αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος να έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης 

για την πορεία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Πιο αναλυτικά, θεωρούμε ότι η 

αξιολόγηση μπορεί να έχει υψηλό βαθμό αντικειμενικότητας, όταν εξασφαλίζονται οι 

παρακάτω συνθήκες:  

 Να είναι γνωστά και στην αναλυτική τους μορφή το αντικείμενο και η περιοχή 

αξιολόγησης. Ένας Αμερικάνος ειδικός της αξιολόγησης, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το 

τι πρέπει να κάνει κάποιος, ώστε η αξιολόγηση να οδηγήσει σε αξιόπιστα 

συμπεράσματα απάντησε με τη συντομογραφία «k.i.s.s.-keep it small and simple» ( 

Burkard&Eikenbusch,2000: 96). Όμως όταν πρόκειται για κάποιο αντικείμενο 

αξιολόγησης, το «γενικό» αντικείμενο πρέπει να αναλυθεί σε «ειδικά» αντικείμενα ή 

διαστάσεις του , γεγονός που συμβάλει στην προσπάθεια αντικειμενικοποίησης της 

αξιολόγησης (Δημητρόπουλος, 1998: 119).  

 Να είναι γνωστός και να έχει προσδιοριστεί με σαφήνεια ο σκοπός της αξιολόγησης. 

Είναι διακαίωμα του κάθε αξιολογούμενου, να γνωρίζει για ποιο λόγο αξιολογείται. 

 Να είναι γνωστά και σαφώς προσδιορισμένα τα κριτήρια αξιολόγησης. Ο καθορισμός 

των κριτηρίων γίνεται με βάση τους παράγοντες που περιγράφονται στο παρακάτω 

σχήμα: 

                    Σχήμα 2: Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

Πηγή: Δημητρόπουλος, 1998 
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Αφού εντοπιστούν τα κριτήρια, θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά από το σύνολο των 

αξιολογούμενων. Από την στιγμή που θα προσδιοριστούν, θα πρέπει να τηρηθούν 

σχολαστικά σε όλη την διάρκεια της αξιολόγησης. 

 Να προσδιοριστεί η μεθοδολογία της αξιολόγησης. Μετά από τον εντοπισμό του/των 

αντικειμένων των σκοπών και των κριτηρίων της αξιολόγησης, θα πρέπει να προσδιοριστεί 

και η μεθοδολογία της αξιολόγησης. 

 

Τελειώνοντας, θα πρέπει να τονίσουμε και πάλι, ότι η υποκειμενικότητα μπορεί να 

περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό, αλλά όχι και να εξαλειφθεί. Αν ο αξιολογητής έχει εκ 

των προτέρων την πρόθεση να καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, παρά τις 

όποιες ασφαλιστικές δικλείδες που αναφέρθηκαν, θα βρει τρόπους για την μερική έστω 

αλλοίωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Γι  αυτό και ο σημαντικότερος ίσως 

παράγοντας αντικειμενικής αξιολόγησης παραμένει  σύμφωνα με τον Βrezinka (1981) η 

ευσυνειδησία του αξιολογητή. 
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11. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Οι ποιοτικές ερευνητικές μέθοδοι αναφέρονται στο είδος και τον συγκεκριμένο 

χαρακτήρα του φαινομένου που εξετάζουν. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν 

μια φυσιολογική ροή και δεν κατευθύνονται από τον ερευνητή σε μεγάλο βαθμό. Ο 

ερευνητής που ακολουθεί ποιοτική μέθοδο παρατηρεί, παίρνει συνεντεύξεις, κρατά 

σημειώσεις, περιγράφει και ερμηνεύει τα φαινόμενα όπως ακριβώς έχουν. Όταν ο 

ερευνητής εργάζεται πάνω στο πεδίο που μελετά, είναι πάντα ενεργός, γιατί οι ποιοτικές 

μέθοδοι απαιτούν να γίνεται χρήση όλων εκείνων των στοιχείων, που ο ερευνητής 

συναντά: σχόλια από όσους σχετίζονται με το αντικείμενο, κάτι που ο ίδιος παρατηρεί, 

ακόμα και τον τρόπο που τα υποκείμενα κάθονται ή συνομιλούν (Eisner, 1991: 217). 

Οφείλει να καταγράψει τα γεγονότα, αλλά ταυτοχρόνως έρχεται αντιμέτωπος με τον ίδιο 

του τον εαυτό. Αναλαμβάνει να συνδυάσει με ένα λογικό τρόπο δεδομένα, στοιχεία και 

καταστάσεις ώστε να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα από τα όσα παρατηρεί. Αυτό 

συμβαίνει μέσω του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται την παρουσία των πραγμάτων 

και τη σπουδαιότητά τους. Ο ερευνητής, αφού συλλέξει τα δεδομένα, θα προσπαθήσει να 

τα ερμηνεύσει (Eisner, 1991: 36), με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας ή της συνεργασίας με 

ομότεχνους επιστήμονες, ώστε να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η 

συναίσθηση του τι είναι σημαντικό και το πλαίσιο, μέσα στο οποίο αυτό θα ερευνηθεί, 

υπόκειται στις ικανότητες του ερευνητή. Είναι ο ερευνητής που θα ζωντανέψει τα ουσιώδη 

στοιχεία της έρευνας και θα κρίνει τι να συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα και τι όχι. 

Πάντα, όμως, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη η υποκειμενικότητά του, ως ερευνητή, 

παρά τις προσπάθειες για αντικειμενική έρευνα. 

Οι ποιοτικές μέθοδοι δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή να στοχεύσει στο τι σημαίνει 

για τα υποκείμενα η εμπειρία για την οποία μιλούν, με άλλα λόγια, να εμβαθύνει. Αυτό που 

συμβαίνει είναι μια «λεπτή» περιγραφή από την πλευρά των ερευνητών. Πέρα, όμως, από 

τη λεπτομερή ανάλυση, οι ποιοτικές μέθοδοι καταγράφουν τη «φωνή» του υποκειμένου 

και τις εκφράσεις του (Eisner, 1991). 
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      11.1 Οι συνεντεύξεις 

 

Η συνέντευξη είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία της ποιοτικής μεθόδου. 

Πρόκειται για την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία μεταξύ προσώπων, που καθοδηγείται 

από τον ερευνητή ή ερωτώντα με στόχο την απόσπαση πληροφοριών σχετιζομένων με το 

αντικείμενο της έρευνας (Cohen και Manion, 1992: 307-308). Με άλλα λόγια πρόκειται για 

την μέθοδο που έχει ως αντικείμενό της να σχηματίσει ένα «νοητικό περιεχόμενο», να 

αποκαλύψει  πτυχές της προσωπικότητας και να αναγνωρίσει συμπεριφορές. Βασικό 

εργαλείο της είναι η συνομιλία που λαμβάνει χώρα μεταξύ δύο ή και παραπάνω 

προσώπων. 

Οι συνεντεύξεις χωρίζονται σε δομημένες, μη δομημένες, άμεσες ή έμμεσες, 

επαναλαμβανόμενες, κλινικές και σε βάθος. 

Στις δομημένες συνεντεύξεις ζητείται από τον ερωτώμενο να απαντήσει σε 

προκαθορισμένες ερωτήσεις, οι οποίες έχουν συγκεκριμένο αριθμό και περιεχόμενο. 

Στις μη δομημένες λαμβάνει χώρα μια συζήτηση που είναι κατά μια έννοια ελεύθερη, 

αλλά που η ελευθερία της σχετίζεται με τη φύση της συζήτησης, το θέμα που ερευνάται 

και το βαθμό της δόμησης των ερωτήσεων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί η 

διάκριση των μη δομημένων συνεντεύξεων σε εντοπισμένες ή όχι. Σε αυτή τη διάκριση 

σημαίνοντα ρόλο καταλαμβάνει ο βαθμός της δόμησης. Όταν καταχωρείται ως 

εντοπισμένη σημαίνει ότι ο ερευνητής κινεί τη συζήτηση προς μια συγκεκριμένη οδό, 

ορμώμενος από μια εμπειρία που έχει αναφέρει ο ερωτώμενος. Στο πλαίσιο αυτού του 

τύπου συνέντευξης, ο ερευνητής είναι εκείνος, οποίος δείχνει κατανόηση στα λεγόμενα του 

ερωτώμενου, την/ τον βοηθά να εκφραστεί, να ερμηνεύσει αυτά που λέει και είναι σκόπιμο 

να γνωρίζει ψυχολογία. Μία ενδιάμεση των παραπάνω κατηγορία είναι εκείνη της 

ημιδομημένης συνέντευξης, όπου υπάρχει ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων, όμως 

δίνεται η δυνατότητα στον ερωτώμενο να αναπτύξει τις σκέψεις του ακόμα και αν αυτές 

ξεπερνούν το αυστηρό πλαίσιο που θέτει το ερωτηματολογίο. 

Στις άμεσες και τις έμμεσες παίζει ρόλο ο διαχωρισμός που γίνεται καταρχάς από την 

πλευρά του ερευνητή και κατά συνέπεια και από την πλευρά του ερωτώμενου και αφορά 

στο σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται η συνέντευξη. 

Οι επαναλαμβανόμενες γίνονται συνήθως σε γκρουπ ανθρώπων και ονομάζονται και 

Panel. Ονομάζονται έτσι γιατί χρειάζεται να επαναληφθούν αρκετέςφορές μέχρι να 
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καταλήξει η έρευνα στη συλλογή των δεδομένων και στα συμπεράσματά της. Τα άτομα 

που επιλέγονται έχουν ορισμένα κοινά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά. 

Οι συνεντεύξεις που διεξήγαμε κατά την δική μας έρευνα, ήταν ημι-δομημένες, 

δηλαδή συνδύασαν στοιχεία και των δομημένων και των μη δομημένων συνεντεύξεων. Με 

αυτή την έννοια υπήρχε ένα προκαθορισμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο όμως αποτελούσε 

περισσότερο ένα πλαίσιο αναφοράς, τον οποίο πολλές φορές ξεπερνούσαμε, 

προσαρμοζόμενοι σε αυτά που θέλει να τονίσει ο συνεντευξιαζόμενος. 

 

  

11.1.1 Γνωρίσματα ενός καλού ερευνητή (-συνεντευκτή) 

 

Ένα πρώτο στοιχείο είναι ότι ερευνητής οφείλει να παρουσιάζεται όσο το δυνατόν 

περισσότερο επαγγελματίας γίνεται. Οφείλει να κατέχει βασικές γνώσεις προκειμένου να 

γνωρίζει τις ερωτήσεις στις οποίες θα προβεί, γιατί η διατύπωση των ερωτήσεων δεν 

αποτελεί εύκολη διαδικασία και ο τρόπος που θα τεθούν κατέχει σημαίνοντα ρόλο στο αν 

και κατά πόσο θα επηρεαστεί το υποκείμενο. Οι ερωτήσεις κατά κύριο λόγο πρέπει να 

προβάλουν σαφείς, δηλαδή να αποδεικνύουν ό, τι πράγματι ψάχνουν. 

Ένα από τα γνωρίσματα ενός ικανού συνεντευκτή είναι η δυνατότητα καλλιέργειας 

φιλικού κλίματος μεταξύ του ίδιου και του υποκειμένου. Το να είναι ο ερευνητής δεκτικός, 

ευχάριστος, ευαίσθητος, μόνο οφέλη μπορεί να αποδώσει στην έρευνα.ο ερευνητής οφείλει 

να επιδείξει σημαντικές επικοινωνιακές δυνατότητες και ικανότητες, προκειμένου να 

πετύχει ουσιαστική (λεκτική και όχι μόνο) αλληλεπίδραση με τα υποκείμενα. Κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης οι δυνατότητες αυτές του ερευνητή υποβάλλονται συνεχώς σε 

κρίση: πρέπει να  καταφέρει να χρησιμοποιήσει τη συνέντευξη προς όφελος της έρευνας 

που  διεξάγεται αλλά και προς όφελος των ερωτώμενων. Κάνοντας λόγο για όφελος των 

ερωτώμενων εννοείται το να κατορθώσει ο ερευνητής να απελευθερώσει τα βαθύτερα 

συναισθήματα που έχουν αναφορικά με το ζήτημα που αναλύεται. 

Μέσω της συνέντευξης ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει και τις 

εκφράσεις χεριών και προσώπου, τον τόνο της φωνής κ. ά., στοιχεία χρήσιμα για την 

αποφυγή επιφανειακών ερμηνειών. 
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11.1.2 Δεοντολογία που διέπει τις συνεντεύξεις 

 

Οι συνεντεύξεις οφείλουν να υπακούουν στην επιστημονική δεοντολογία όπως αυτή 

εκφράζεται από ένα σύνολο κανόνων. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο διεξάγονται οι συνεντεύξεις, διατυπώνονται οι ερωτήσεις και τελείται γενικότερα η 

επικοινωνία ερευνητή-υποκειμένου. 

Ο ερευνητής οφείλει άρα να προσαρμοστεί στα δεδομένα του προγράμματος του 

ερωτώμενου. Έτσι, οι συναντήσεις που θα καθοριστούν πρέπει να γίνονται με την 

συγκατάθεση των ερωτώμενων, στα μέρη και τις ώρες που εκείνους διευκολύνει. 

Πέρα και πριν από αυτό τον «άγραφο» δεοντολογικό κανόνα, ο ερευνητής οφείλει να 

συστήνεται και να προσδιορίζει το σκοπό της έρευνάς του -ακόμα κι αν έχει μαζί του 

κάποια συστατική επιστολή (Bell, 1997:151). Επίσης πρέπει να ενημερώνει για τη χρονική 

διάρκεια της συνέντευξης και να προσπαθεί να μην υπερβαίνει το χρόνο που 

συμφωνήθηκε. 

Η σχέση λοιπόν μεταξύ του ερευνητή και του υποκειμένου είναι αναλογική κι ισότιμη 

και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπλέκονται συναισθήματα εμπιστοσύνης και 

ανασφάλειας, ή ασφάλειας, που χαρακτηρίζουν τελικά την όλη διαδικασία. Η 

διακριτικότητα του ερευνητή και η ευγένειά του, καθορίζουν κατά πολύ την χροιά των 

απαντήσεων. 

Η συνέντευξη είναι βασικό στοιχείο της ποιοτικής έρευνας και δεν πρόκειται για απλή, 

τυπική διαδικασία διαλόγου μεταξύ ερευνητή και υποκειμένων. Εκείνα που καλείται να 

υπερκεράσει ο ερευνητής είναι η διστακτικότητα και οι φόβοι-προβληματισμοί των 

υποκειμένων σε επικοινωνιακό επίπεδο. Σε αυτό το σημείο έγκειται και η σημασία της 

συνέντευξης: να ξεπεραστούν κοινωνικά στεγανά, που δυσχεραίνουν την ουσιαστική 

συμμετοχή στο διάλογο, ώστε να επέλθει η προσέγγιση της αληθινής πραγματικότητας. 

 

 

11.2 Μεθοδολογία παρατήρησης 

Η παρατήρηση είναι μια μέθοδος της κοινωνικής έρευνας που επιχειρεί να καταγράψει 

με συστηματικό τρόπο τις συμπεριφορές και τις αντιδράσεις των ατόμων μέσα στο φυσικό 

τους περιβάλλον. Αποτελεί μια διαδικασία που επιτρέπει στον παρατηρητή να αντλήσει 

πληροφορίες και δεδομένα μέσα από την άμεση, τη δική του παρατήρηση ατόμων, 

ομάδων, θεσμών, συμπεριφορών, συνθηκών, χώρων, ή οργανισμών (π.χ. ενός σχολείου, 
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μιας εταιρίας κτλ.). Ο ερευνητής καταγράφει –με κάποιον τρόπο τις παρατηρήσεις του και 

στη συνέχεια τις επεξεργάζεται και τις ερμηνεύει. Θεωρείται η πιο ποιοτική και ίσως η πιο 

βασική τεχνική συλλογής δεδομένων στην κοινωνική έρευνα, καθώς με τον έναν ή τον 

άλλο τρόπο αναμιγνύεται και με όλες τις άλλες τεχνικές διότι σε κάθε έρευνα, ποσοτική ή 

ποιοτική, περιέχονται τουλάχιστο μερικά στοιχεία παρατήρησης. Γενικά αποτελεί μια πολύ 

χρήσιμη επικουρική τεχνική συλλογής δεδομένων, που σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές 

μπορεί να μας δώσει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το θέμα που μελετούμε. 

Ο παρατηρητής ερευνητής εισέρχεται σε μια ομάδα ή σε μια κατάσταση και χρειάζεται 

τρόπους επικοινωνίας με την ομάδα αλλά και να προσδιορίσει τον ρόλο του μέσα στην 

ομάδα. Η λέξη κλειδί για τον παρατηρητή είναι να καταφέρει να διεισδύσει τόσο πολύ σε 

μια ομάδα, στην «ατμόσφαιρα» μια κοινότητας, ώστε να καταγράψει και να ερμηνεύσει- 

τελικά- σκέψεις, συναισθήματα, στάσεις, αντιλήψεις και εμπειρίες. 

Όταν επιλέγεται η παρατήρηση ως ερευνητική τεχνική, ο ερευνητής θα πρέπει να έχει 

αποφασίσει από πριν ορισμένα στοιχεία για τη δομή της, όπως τα παρακάτω( Κεδράκα, 

2012:9): 

Ο βαθμός συμμετοχής του ερευνητή. Στην περίπτωση της παρούσας εργασίας, ο 

ερευνητής παρατηρούσε ως συμμετέχων. Έκανε γνωστή την επιστημονική του ιδιότητα, 

αλλά καθόταν λίγο απόμερα, παρατηρώντας και καταγράφοντας συστηματικά και 

οργανωμένα όσα τον ενδιέφεραν. 

Η ηθική διάσταση της παρατήρησης. Αφορά στο εάν ο ερευνητής αποκαλύπτει την 

ταυτότητά του και στο πως θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που συλλέγει. 

Η δομή της παρατήρησης. Μπορεί να είναι λεπτομερής, αυστηρή, και συστηματική 

βάσει μιας «σχάρας» παρατήρησης ή να είναι γενική, ελεύθερη και πολυεπίπεδη. Αν ο 

ερευνητής ακολουθήσει την πρώτη οδό χρειάζεται να έχει ετοιμάσει μια «σχάρα 

παρατήρησης», ένα προσχεδιασμένο δηλαδή μοντέλο συγκεκριμένων σημείων, τα οποία 

θα παρατηρεί και τα οποία θα καταγράφει, είτε με ποιοτικά είτε με ποσοτικά στοιχεία. 

Ο τρόπος προσέγγισης και εισόδου στο συγκεκριμένο χώρο/ ομάδα/κοινότητα, η ένταξη 

στην ομάδα, η διάρκεια και η έκταση των παρατηρήσεων. Ο ερευνητής πρέπει να έχει 

λάβει υπόψη του δυσκολίες που υπάρχουν λόγω της φύσης της τεχνικής αυτής και 

συνήθως αφορούν την ικανότητά του να προσεγγίσει και να επικοινωνήσει με την ομάδα ή 

την κοινότητα που θα μελετήσει, τον τρόπο συμπεριφοράς του κατά τη διάρκεια της 
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παρατήρησης, το βαθμό αποδοχής του από την ομάδα των παρατηρούμενων αλλά και την 

επιλογή της ομάδας ή της κατάστασης που θα παρατηρηθεί. Πρόκειται για ανοικτές 

ερευνητικές επιλογές, που συνήθως γίνονται από πριν. Όμως η μέθοδος της παρατήρησης 

επιτρέπει να γίνονται επιτόπου αλλαγές, τροποποιήσεις, κι αναπροσαρμογές, εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο από τον ερευνητή. Η έκταση και η διάρκεια της παρατήρησης 

σχετίζεται με τις ανάγκες της κάθε έρευνας. 

 Το υλικό που συλλέγεται, ο τρόπος καταγραφής του (πχ μαγνητοφώνηση, 

βιντεοσκόπηση, σημειώσεις του ερευνητή), η ταξινόμηση και η ερμηνεία του, καθώς και η 

απόφαση για πλήρη ή μερική αποκάλυψη ή απόκρυψή του από τους συμμετέχοντες. 

Το κομμάτι της ερμηνείας και αξιολόγησης των ευρημάτων της παρατήρησης αποτελεί 

(όπως και σε κάθε έρευνα) το πιο λεπτό κι απαιτητικό μέρος. Δεν υπάρχουν δεδομένοι 

τρόποι συγγραφής του κειμένου της έρευνας με παρατήρηση. Αυτό που χρειάζεται 

συνεχώς να έχει στο νου του ο ερευνητής είναι να ελέγχει αν η αξιολόγηση και η ερμηνεία 

που δίνει στα δεδομένα που κατάγραψε είναι αμερόληπτη κι αντικειμενική. Ας μην 

ξεχνάμε ότι η παρατήρηση ενέχει αυτόν τον κίνδυνο, που παράλληλα είναι η δύναμη και η 

γοητεία της ως ποιοτικής μεθόδου: τα δεδομένα συγκεντρώνονται μέσα από το πρίσμα, την 

οπτική, τη «ματιά» του ερευνητή-παρατηρητή. Αν υπήρχε ένας ακόμα παρατηρητής, θα 

συνέλεγε το ίδιο υλικό; Θα το ταξινομούσε με τον ίδιο τρόπο; Θα το αξιολογούσε και το 

κυριότερο, θα το ερμήνευε ίδια ή διαφορετικά με τον πρώτο ερευνητή; Αυτό αποτελεί και 

έναν τυπικό τρόπο ελέγχου της εγκυρότητας κι αξιοπιστίας της έρευνας που χρησιμοποιεί 

την παρατήρηση για τη συλλογή δεδομένων: εμπλέκονται και συνεργάζονται δύο 

παρατηρητές, ώστε να ακολουθήσει σύγκριση των καταγραμμένων στοιχείων και των 

ερμηνειών τους. 

 Η θεματική ανάλυση κατά άξονα ενδιαφέροντος με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα 

της έρευνας. είναι ένας τρόπος ταξινόμησης και ανάγνωσης του υλικού που 

συγκεντρώθηκε από την παρατήρηση, Η ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώνονται 

μέσα από τη διαδικασία κατηγοριοποίησης επιτρέπει τη μετατροπή του περιεχομένου των 

σημειώσεων σε συνοπτικά ευρήματα, τα οποία στη συνέχεια ερμηνεύονται με ποιοτικούς 

όρους. 
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12. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Το υπό αξιολόγηση πρόγραμμα κατάρτισης έχει τίτλο «Κατάρτιση ανέργων σε 

βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ και Παρουσιάσεων» και αποτελεί τμήμα του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 2007-2013. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της  Ελλάδας και 

της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Μέρος του προγράμματος, αποτελεί η πιστοποίηση των αποκτώμενων δεξιοτήτων 

από φορείς αναγνωρισμένους από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού ( ΕΟΠΠΕΠ, πρώην ΟΕΕΚ). Η εκπαιδευτική δράση 

κατανέμεται σε ολόκληρη την επικράτεια και αφορά συνολικά 28.734 ωφελούμενους. 

 Η δική μας αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε (έναν από τους πολλούς) ανάδοχο  

φορέα
1
 που υλοποιούν το πρόγραμμα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα απευθύνονταν σε 20 συνολικά ανέργους από την ευρύτερη περιοχή και 

πραγματοποιήθηκε στους χώρους του ΚΕΚ από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι τις 18 Απριλίου. 

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ήταν 100 εκπαιδευτικές ώρες, οι οποίες 

περιελάμβαναν τις εξής ενότητες 

 

Πίνακας 5: Κατανομή ωρών ανά αντικείμενο κατάρτισης  

Εισαγωγικές ενότητες 10 ώρες 

Word 20 ώρες 

Excel 25 ώρες 

Internet 15 ώρες 

Powerpoint 25 ώρες 

-Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 

-Προετοιμασία του καταρτιζόμενου για την αγορά  εργασίας 

5 ώρες 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 100 ώρες 

                                                           
1
 Ως ανάδοχοι φορείς αναφέρονται τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης στα οποία έχουν ανατεθεί προς 

υλοποίηση τα προγράμματα κατάρτισης ΤΠΕ.  
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Πέραν των προβλεπόμενων 100 ωρών θεωρητικής κατάρτισης, το πρόγραμμα 

περιελάμβανε δυνατότητα αυτό-εκπαίδευσης των καταρτιζομένων
2
 στους χώρους του 

ΚΕΚ. Τα μαθήματα διεξάγονταν καθημερινά, Δευτέρα- Παρασκευή από τις 16:00 μέχρι τις 

21:00.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης το πρόγραμμα παρείχε στους 

καταρτιζόμενους/ες την δυνατότητα πιστοποίησης των Βασικών Δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ 

όπως ήδη αναφέραμε. Οι εξετάσεις πιστοποίησης ορίζονταν προς υλοποίηση το αργότερο 

εντός 15 εργάσιμων ημερών από την λήξη της θεωρητικής κατάρτισης και κάθε 

καταρτιζόμενος είχε δικαίωμα να συμμετάσχει μία φορά σε επαναληπτικές εξετάσεις 

πιστοποίησης για κάθε εκπαιδευτική ενότητα. 

Οι άνεργοι με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργείας δικαιούνταν 

εκπαιδευτικού επιδόματος 2 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, ποσό το οποίο προσαυξάνονταν 

στα 3 ευρώ για όσους ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

 

Κατηγορίες ωφελουμένων: Προτεραιότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης 

δόθηκε σε: - νέους/νέες: 

- Γυναίκες 

- Μακροχρόνια άνεργους/ες 

- Άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή 

απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας ( άτομα με αναπηρία, 

παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, 

θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ναρκωτικών 

ουσιών, οροθετικούς, ανήλικους παραβάτες, φυλακισμένους, 

αποφυλακισμένους, άστεγους, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και 

απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές 

ιδιαιτερότητες) 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι 

στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και: 

απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ή πτυχιούχοι ΤΕΙ,ΑΕΙ. 

                                                           
2
 Εξάσκηση σε ασκήσεις προσομοίωσης των εξετάσεων πιστοποίησης στην αίθουσα Η/Υ. 
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Σκοπός και στόχοι του προγράμματος κατάρτισης: Για αυτό το αντικείμενο θα 

αναφερθούμε εκτενέστερα στο κεφάλαιο της αξιολόγησης στοχοθεσίας. Σε αυτό το σημείο 

θα περιοριστούμε στο ότι βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση και 

πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ. Επίσης το πρόγραμμα στοχεύει στην:  

- Άρση του φαινομένου του ψηφιακού χάσματος- αναλφαβητισμού και την απόκτηση 

εκείνων των δεξιοτήτων που θα καταστήσουν ικανούς τους ωφελούμενους να 

λειτουργήσουν στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται από την ταχεία εξέλιξη των 

ΤΠΕ. 

- Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους, με έμφαση στην ενίσχυση 

της απασχόλησης των νέων. 

- Παροχή πρόσβασης σε όσους συναντούν δυσκολίες στην πρόσβαση για λόγους 

κοινωνικούς, οικονομικούς, γεωγραφικούς, κ.α. 

- Ενθάρρυνση της διδασκαλίας της κριτικής στάσης των εκπαιδευομένων έναντι του 

περιεχομένου το Διαδικτύου και άλλων πηγών πληροφόρησης 

- Προώθηση της απασχολησιμότητας, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης του 

ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας. 

- Συμβολή στην προώθηση και θεραπεία της ανεργίας, καθώς και στη βελτίωση της 

κοινωνικής θέσης του ανέργου. 

- Αναβάθμιση της παρεχόμενης κατάρτισης και διασφάλιση της ποιότητάς της, εφόσον 

συνδέεται με την απόκτηση τίτλων- πιστοποιητικών γνώσεων και δεξιοτήτων με 

διεθνή αναγνώριση και ανάλογη ανταπόκριση σε επίπεδο ζήτησης της αγοράς 

εργασίας. 

- Προώθηση των ίσων ευκαιριών.  

 

Λίγα λόγια για τον Φορέα Ανάθεσης: Η αξιολόγησή μας πραγματοποιήθηκε σε ΚΕΚ που 

βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, σε σημείο εύκολα προσβάσιμο. Το ΚΕΚ λειτουργεί από το 

1995, ανήκει στην κατηγορία των ΚΕΚ  περιφερειακής εμβέλειας και όσον αφορά την 

νομική του μορφή είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πιστοποιήθηκε από 

το ΕΚΕΠΙΣ με βαθμό 84,48 ( με άριστα το 100). Στελεχώνεται από Επιστημονικό και 

Διοικητικό προσωπικό με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και απασχολεί σώμα διοικητικών 

συντονιστών και επιστημονικών υπευθύνων για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί. 

Έχει σταθερή συνεργασία με εκπαιδευτές, οι οποίοι διαθέτουν πλούσια εκπαιδευτική και 

επαγγελματική εμπειρία, καθώς και με στελέχη επιχειρήσεων και άλλων φορέων. Τέλος, η 

δυναμικότητά του αν θεματικό κύκλο κατάρτισης είναι 68 καταρτιζόμενοι ανά βάρδια. 
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13.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί να αξιολογήσει το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο 

«Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ και Παρουσιάσεων» που όπως 

αναφέραμε υλοποιήθηκε από ΚΕΚ της πόλης της Θεσσαλονίκης, δράση που αποτελεί 

τμήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

(Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.), το οποίο εφαρμόζεται σε πανελλήνια κλίμακα, στο πλαίσιο των δράσεων 

του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Με την παρούσα έρευνα επιχειρούμε την σφαιρική αποτίμηση του προγράμματος 

κατάρτισης και προς αυτή την κατεύθυνση αξιολογούμε το σύνολο των εμπλεκόμενων 

παραγόντων, έμψυχων και άψυχων. Επίσης, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία του μοντέλου 

CIPP προσπαθήσαμε να αναλύσουμε όλες τις φάσεις του προγράμματος.  

Το κεντρικό ερώτημα στο οποίο καλούμαστε να δώσουμε απάντηση μέσω της 

αξιολόγησης είναι ποια είναι η αξία του ερευνούμενου προγράμματος. Αναλύοντας τι 

εννοούμε με τον όρο αξία, προκύπτουν τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα: 

- Η στοχοθεσία του προγράμματος καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ομάδας 

στόχου; 

- Τα επιλεγμένα προς κατάρτιση άτομα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές  

της ομάδας στόχου; 

- Οι υποδομές του ΚΕΚ καλύπτουν τις προδιαγραφές του ΕΚΕΠΙΣ (ώστε να 

επιτρέπεται η ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας); 

- Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι κατάλληλο για το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα; 

- Σε ποιο βαθμό τηρούνται οι βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία; 

- Ποια η αποτελεσματικότητα του προγράμματος; (συμφωνία αποτελεσμάτων με 

τους διατυπωμένους στόχους). 

 Ξεκινήσαμε την έρευνά μας από το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου 

υλοποιείται το παρόν πρόγραμμα, τις εκπαιδευτικές ανάγκες που έρχεται να ικανοποιήσει, 

καθώς και την επικαιρότητα του προγράμματος. Συνεχίσαμε με την αξιολόγηση των 
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συντελεστών (εισροών) του προγράμματος, δηλαδή τις υποδομές του ΚΕΚ, κτιριακές και 

έμψυχες, το εκπαιδευτικό υλικό και την διαδικασία επιλογής των εκπαιδευομένων. 

Η επόμενη φάση, αφορά στον πυρήνα του προγράμματος κατάρτισης, που είναι η 

εκπαιδευτική διαδικασία καθεαυτή, και κυρίως οι εκπαιδευτές. Το τελευταίο μέρος της 

αξιολόγησης καταπιάνεται με τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Παραμένοντας στις μεθοδολογικές ράγες του CIPP, χωρίσαμε τα αποτελέσματα σε 

αναμενόμενα και μη αναμενόμενα. Στην πρώτη περίπτωση, προσπαθήσαμε να 

διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, δηλαδή την συμφωνία των 

αποτελεσμάτων με τους διακηρυγμένους στόχους. Στην δεύτερη περίπτωση, 

προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε αν το πρόγραμμα παρήγαγε εκροές που δεν είχαν 

καταγραφεί στους αρχικούς στόχους. Αυτή η ανάλυση έχει διττό στόχο που αναφέρεται 

στον επανασχεδιασμό του προγράμματος με στόχο την βελτίωσή του. Αφενός επιδιώκουμε 

την ενίσχυση των παραγόντων εκείνων που προκάλεσαν μη αναμενόμενες αλλά 

επιθυμητές εκροές, και αφετέρου, την αποδυνάμωση των παραγόντων που ευθύνονται για 

τυχόν μη αναμενόμενα αποτελέσματα που δεν είναι επιθυμητά. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής 

έρευνας. Ο μεθοδολογικός αυτός συνδυασμός γίνεται μέσω της εκπόνησης της έρευνας σε 

διαφορετικά επίπεδα (Cohen & Manion, 1994). Το πρώτο επίπεδο ήταν ποσοτικό και 

απευθύνθηκε στους εκπαιδευόμενους. Το δεύτερο επίπεδο ήταν ποιοτικό και συμμετείχαν 

σε αυτό όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: το σύνολο των εκπαιδευτών και των εμπλεκομένων με 

το πρόγραμμα στελεχών του ΚΕΚ και μέρος των εκπαιδευομένων. Η συμμετοχή σε αυτό 

το επίπεδο ήταν εθελοντική.  

 

13.1 Αντικείμενα και δείκτες αξιολόγησης  

Προκειμένου να έχουμε εικόνα για το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος, 

επεκτείναμε το εύρος της έρευνάς μας στο σύνολο των φάσεων του προγράμματος. Τα 

αντικείμενα που αξιολογήσαμε σύμφωνα με την μεθοδολογία του CIPP (Πλαίσιο, Είσοδος 

στο πρόγραμμα, Εκπαιδευτική διαδικασία, Αποτέλεσμα),είναι τα εξής: 
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1. ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Στοχοθεσία και Εκπαιδευτικές Ανάγκες των νέων ανέργων 

 

Οι σκοποί και στόχοι ενός προγράμματος από την στιγμή που έχουν διατυπωθεί, 

απότελούν τον οδηγό για την υλοποίηση και την αξιολόγηση του (Δημητρόπουλος, 1999). 

Είναι λοιπόν επιβεβλημένο να αποτελούν ένα από τα κυριότερα αντικείμενα αξιολόγησης. 

Οι βασικοί δείκτες με βάση τους οποίους θα γίνει η εξωτερική αξιολόγησης της 

στοχοθεσίας είναι : 

η συνάφεια , των στόχων του προγράμματος με Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, 

η συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  

η πληρότητα, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο οι στόχοι και το περιεχόμενο του έργου 

ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες της ομάδας στόχου 

η επικαιρότητα του προγράμματος. 

 

 

 

2. ΕΙΣΟΔΟΣ 

 

      Επιλογή εκπαιδευομένων 

Η αξιολόγηση της επιλογής των εκπαιδευόμενων συνίσταται στην εξέταση του κατά 

πόσο τηρήθηκαν οι διαδικασίες που περιγράφονται στην αναλυτική προκήρυξη του 

προγράμματος και αν τελικά τα χαρακτηριστικά των επιλεγμένων καταρτιζόμενων 

ταιριάζουν με εκείνα της ομάδας στόχου του προγράμματος. 

   

      Επιλογή εκπαιδευτών 

Εξετάζουμε αν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης του 

προγράμματος. 
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      Εκπαιδευτικό υλικό 

Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού βασίστηκε στο πλαίσιο αναφοράς που 

προτείνει ο Race ( βλ. κεφ. 8, Α΄μέρος) για την ποιότητα του διδακτικού υλικού και 

οργανώσαμε την ανάλυσή μας στους παρακάτω άξονες: 

- Δομή και οργάνωση περιεχομένου  

- Βασικό κείμενο, εισαγωγές, συνόψεις, νοηματική και λεκτική συνέχεια 

- Υποστήριξη υλικού από ασκήσεις και δυνατότητα για αυτοαξιολόγηση 

- Γραφιστική επιμέλεια, εικόνα υλικού. 

 

 

      Κτιριακές υποδομές 

Η αξιολόγησή μας γίνεται με βάση τις προδιαγραφές του εθνικού φορέα πιστοποίησης 

δομών κατάρτισης (ΚΥΑ 916031/ οικ. 32815, ΦΕΚ 1999/15 Σεπ. 2009). 

      Έμψυχες υποδομές (στελέχη ΚΕΚ) 

Το υπό αξιολόγηση ΚΕΚ λειτουργεί από το 1995, ανήκει στην κατηγορία των ΚΕΚ 

περιφερειακής εμβέλειας και όσο αφορά την νομική του μορφή είναι αστική εταιρία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πιστοποιήθηκε από το ΕΚΕΠΙΣ με πολύ υψηλό βαθμό (84,48 

στα 100). Στελεχώνεται από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό με μεγάλη εμπειρία 

και απασχολεί σώμα διοικητικών συντονιστών και επιστημονικών υπευθύνων για τα 

προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί, τα οποία αφορούν στα εξής θεματικά πεδία: 

Οικονομίας & Διοίκησης, Πληροφορικής, Τουρισμού & Παροχής Υπηρεσιών, Τεχνικά και 

Μεταφορών, Περιβάλλον, Υγείας & Πρόνοιας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Παιδαγωγικά, 

Αγροτικά. Η δυναμικότητα του ΚΕΚ ανά θεματικό κύκλο εκπαίδευσης είναι 68 

καταρτιζόμενοι ανά εκπαιδευτική βάρδια, σύμφωνα με τις υποδομές που πιστοποιήθηκαν 

από το ΕΚΕΠΙΣ (εταιρική παρουσίαση- προφίλ, 2011). Κριτήριό μας είναι η ικανοποίηση 

των εκπαιδευομένων και των συνεργαζόμενων εκπαιδευτών 
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3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

        Χρονική Διάρκεια  

Η εκτίμησή μας για την χρονική διάρκεια του προγράμματος, βασίστηκε στην 

ικανοποίηση των εκπαιδευομένων και στις απόψεις των εκπαιδευτών που κουβαλούν και 

την εμπειρία της συμμετοχής τους σε διάφορα, αντίστοιχου περιεχομένου προγράμματα 

κατάρτισης. Το ίδιο συμβαίνει και με τα στελέχη του ΚΕΚ που επίσης ρωτήσαμε. Τέλος 

μεταφέρουμε και την δική μας εκτίμηση από την ευρύτερη «αγορά» εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων (ως μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας) σχετικά με τις βασικές δεξιότητες 

χρήσης ΤΠΕ, μιας και αυτής της μορφής προγράμματα υλοποιούνται  με μεγάλη 

συχνότητα. 

 

Εκπαιδευτές- Εκπαιδευτικές τεχνικές 

Επιχειρείται να διαπιστωθεί η επάρκεια των εκπαιδευτών για το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα. Οι πηγές άντλησης δεδομένων είναι οι συνεντεύξεις εκπαιδευομένων και 

στελεχών του ΚΕΚ από τους οποίους ζητήθηκε η άποψη για τους εκπαιδευτές και τις 

εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποίησαν. Παράλληλα έγινε επιτόπια παρατήρηση σε 

πεντέωρες  διδακτικές ενότητες όλων των εκπαιδευτών.  

Για την καταγραφή των αξιολογούμενων στοιχείων της διδασκαλίας έγινε χρήση της 

εσχάρας παρατήρησης που αξιοποιήθηκε στην εξωτερική αξιολόγηση του  εθνικού 

προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, που 

έγινε υπό την αιγίδα του ΕΚΕΠΙΣ το 2006-2007 (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ, 2008). 

 

 

 

 

 



 

80 
 

Πίνακας 6: Εσχάρα παρατήρησης 

 

 

ΆΞΟΝΑΣ ΣΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 

Εισαγωγή ενότητας  Σαφής παρουσίαση στόχων 

 Πληρότητα εισαγωγικών παρατηρήσεων 

 Μέριμνα για την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος 

των εκπαιδευομένων  

 

Επίλογος ενότητας  Αναφορά στα βασικά σημεία της ενότητας 

 Υπενθύμιση στόχων 

 Διασύνδεση με τα επόμενα 

 

Περιεχόμενα   Κατάλληλο σε σχέση με το επίπεδο των εκπαιδ/νων 

 Προσαρμογή στους μαθησιακούς ρυθμούς της 

εκπαιδευόμενης ομάδας 

 Συνάφεια του περιεχομένου με τους στόχους 

 Κατάλληλη σχέση ύλης-χρόνου 

 Σύνδεση θεωρίας-πράξης 

 Κατάλληλη ροή και τεκμηρίωση 

 

Επικοινωνία και 

προφορικός λόγος 

 Σαφήνεια λόγου και διευκρινήσεις νέων εννοιών 

 Άνεση και ρυθμός λόγου 

 Ανεξαρτησία από σημειώσεις 

 Φυσικότητα στον λόγο και την κίνηση 

 Αξιοποίηση του χώρου 

 Κατάλληλη εμφάνιση και στάση σώματος 

 Βλεμματική  επαφή 

 Ανεξαρτησία από σημειώσεις 

 

Εκπαιδευτικές 

τεχνικές 

 Επιλογή και χρήση των κατάλληλων συμμετοχικών 

τεχνικών 

 Εφαρμογή των επιμέρους σημείων και τεχνικών 

 Καταλληλότητα των τεχνικών σε σχέση με το 

περιεχόμενό της ενότητας και τα χαρακτηριστικά 

των εκπαιδευομένων 

 Αξιοποίηση της εμπειρίας των εκπαιδευμένων 

 

Σχέση με την ομάδα  Ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης 

 Ανοικτή και ειλικρινής σχέση με τους εκπ/νους 

 Προώθηση της ενεργού συμμετοχής 

 Ανατροφοδότηση εκπαιδευομένων 

 Ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων 

 

Εποπτικά μέσα  Χρήση των κατάλληλων εποπτικών μέσων 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των διαθέσιμων 

εποπτικών μέσων και εργαστηριακού εξοπλισμού 

 Ποιότητα των υλικών-τήρηση προδιαγραφών  

 Αποφυγή άσκοπης ή υπερβολικής χρήσης 

 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
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        Ατμόσφαιρα 

Βασικές λειτουργίες της ΔΒΜ εκτός από εκείνη της εξασφάλισης προσόντων είναι οι 

λειτουργίες της (επανα)κοινωνικοποίησης και της ενσωμάτωσης (Καψάλης & 

Παπασταμάτης,τ.Α’,2002) ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε ανέργους που διατρέχουν 

εντονότερο κίνδυνο περιθωριοποίησης. Έχοντας αυτό υπόψη, επιχειρήθηκε η διερεύνηση 

της  ατμόσφαιρας που διαμορφώθηκε στην ομάδα των εκπαιδευόμενων. Εξάλλου, όπως 

δείχνουν έρευνες  με την Κλίμακα Συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων (Education 

Participation Scale), η κοινωνική επαφή αποτελεί ένα από τα βασικότερα κίνητρα 

συμμετοχής σε δράσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων (Καψάλης & Παπασταμάτης, 

τ.Α’,2002). Συνεπώς μια θετική εμπειρία, δηλαδή η συμμετοχή σε μια εκπαιδευτική ομάδα 

όπου κανείς νοιώθει αποδεκτός θεωρούμε ότι θα ενισχύσει αυτό το κίνητρο για την 

συμμετοχή του σε μελλοντικά προγράμματα εκπαίδευσης/ κατάρτισης. Κριτήριο για την 

αξιολόγηση αυτού του στοιχείου, είναι η ικανοποίηση των εκπαιδευομένων, όπως 

αποτυπώθηκε στις συνεντεύξεις (Ερ.6) που πήραμε από αυτούς. 

 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

        Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Σε αυτό το εδάφιο επιχειρούμε να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό τα αποτελέσματα 

του προγράμματος συμβαδίζουν με τους διακηρυγμένους σκοπούς και στόχους. Βασικός 

σκοπός του προγράμματος όπως έχουμε αναφέρει είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση 

ανέργων στις ΤΠΕ. Ως αποτελέσματα σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων θεωρούμε την 

επίδοση των εκπαιδευομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης. Επίσης για το ίδιο ζήτημα, 

ρωτήσαμε τους εκπαιδευόμενους για το επίπεδο γνώσεων/δεξιοτήτων που κρίνουν ότι 

διέθεταν πριν και μετά το πρόγραμμα. Η παράμετρος των στάσεων εξετάζεται στις 

συνεντεύξεις με τους εκπαιδευόμενους καθώς και η επίτευξη επιμέρους στόχων, όπως είναι 

η βελτίωση της «απασχολησιμότητας» του ανέργου, η διασφάλιση της ποιότητας της 

παρεχόμενης κατάρτισης κτλ. Για τα ίδια ζητήματα ζητήσαμε και την άποψη των 

εκπαιδευτών όπως και των στελεχών του εκπαιδευτικού φορέα. 
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      Μη αναμενόμενα αποτελέσματα 

Η έρευνα του αξιολογητή δεν είναι απαραίτητο να σταματήσει στην ανάλυση των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος, δηλαδή στην σύγκριση των εκροών με τους 

διακηρυγμένους στόχους. Είναι πιθανό το πρόγραμμα να έχει προσφέρει και άλλα 

αποτελέσματα τα οποία δεν κωδικοποιήθηκαν κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος, 

όμως είναι πιθανό να το εμπλουτίσουν την συζήτηση για την βελτίωση του προγράμματος 

(Βεργίδης & Καραλής, 2006). Εξάλλου, ο εντοπισμός παράπλευρων ή μη αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων αποτελεί συστατικό κομμάτι της μεθοδολογίας του CIPP ( Καραλής, 

2003). 

 

 

 

Όπως είναι φανερό, λόγω του εύρους των αντικειμένων που αξιολογήθηκαν, 

χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά κριτήρια, που κρίθηκε ότι περιέγραφαν καλύτερα το 

εκάστοτε αξιολογούμενο αντικείμενο. Συνοπτικά τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια είναι: 

 Αποτελεσματικότητα 

 Συνάφεια 

 Επάρκεια 

 Συμπληρωματικότητα 

 Πληρότητα 

 Επικαιρότητα 

 Συνέπεια 

 

Αντίστοιχα οι δείκτες που χρησιμοποιήσαμε στα επιμέρους αντικείμενα είναι τα εξής: 

 Οδηγός εφαρμογής του Ε.Π.Αν.Α.Δ. 

 Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΕΚ 

 Διεθνής βιβλιογραφία 

 Εξετάσεις πιστοποίησης των σπουδαστών του προγράμματος 

 Απόψεις εκπαιδευομένων, εκπαιδευτών και στελεχών του ΚΕΚ 

Οι τελευταίοι δείκτες που αφορούν στις απόψεις των εκπαιδευτών, των στελεχών και-

κυρίως- των εκπαιδευμένων, διατρέχουν οριζόντια όλα τα αξιολογούμενα αντικείμενα.  
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13.2 Μεθοδολογικά Εργαλεία 

Η  διεξαγωγή της αξιολόγησης βασίστηκε στην μεθοδολογία της ποσοτικής έρευνας. 

Μέσα στο πλαίσιο των τεσσάρων φάσεων του CIPP επιλέξαμε να επεξεργαστούμε μια 

σειρά από ερευνητικά ερωτήματα, εφαρμόζοντας διάφορες μεθόδους έρευνας. 

Πήραμε συνεντεύξεις από όλους τους εμπλεκόμενους, όπως ήδη αναφέραμε. 

Προκειμένου να εμβαθύνουμε περισσότερο στις απόψεις των συμμετεχόντων και να 

επιτρέψουμε την επισήμανση νέων μη προβλεπόμενων αναγκών ή επιτευγμάτων, 

χρησιμοποιήσαμε ημιδομημένες συνεντεύξεις (Arksey k Knight,1999). 

Στο ίδιο –ποιοτικό- επίπεδο επιμείναμε κάνοντας χρήση του εργαλείου της 

παρατήρησης, τόσο στην αίθουσα κατά την διάρκεια εκπαιδευτικών ενοτήτων που 

παρακολουθήσαμε δειγματοληπτικά για κάθε εκπαιδευτή, όσο κατά την παρουσία των 

διαλειμμάτων, όπου προσπαθήσαμε διαπιστώσουμε το επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των 

εκπαιδευομένων, όσο και μεταξύ αυτών και των στελεχών του ΚΕΚ. Τέλος μέσω της 

παρατήρησης διαμορφώσαμε άποψη για το επίπεδο των κτιριακών  υποδομών του ΚΕΚ. 

Επισημαίνεται ότι για την προσέγγιση κάθε αντικειμένου δώσαμε έμφαση στην 

τριγωνοποίηση, δηλαδή στη χρήση δυο ή περισσότερων μεθόδων συλλογής και 

επεξεργασίας στοιχείων. Με την τριγωνοποίηση διασταυρώνονται πολλαπλά οι ερμηνείες 

των γεγονότων και δεδομένων που προσεγγίζονται. Η πολυ-μεθοδική αυτή προσέγγιση 

είναι απαραίτητη για την ανάλυση πολύπλοκων και σύνθετων διεργασιών , όπως είναι η 

διεργασία της διδασκαλίας και μάθησης (Cohen και Manion, 1997:329). Γι αυτό τα 

περισσότερα ερευνητικά ερωτήματα- ζητήματα της παρούσας μελέτης προσεγγίστηκαν 

μέσω της χρήσης πολλαπλών μεθόδων, όπως είναι τα ερωτηματολόγια, οι συνεντεύξεις, η 

ανάλυση επίσημων εγγράφων, η παρατήρηση. 

 

13.3 Δεοντολογία 

Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση της αξιολόγησης ακολουθεί τις αρχές του κώδικα 

δεοντολογίας της Διεθνούς Κοινωνιολογικής Ένωσης (ISA, 2001). Διασφαλίστηκε η 

ανωνυμία και ο εμπιστευτικός χαρακτήρας κατά τη διάρκεια της συλλογής, καταγραφής, 

φύλαξης και παρουσίασης των στοιχείων. Για τη συμμετοχή στην έρευνα ζητήθηκε η 

συγκατάθεση των εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών έπειτα από κατάλληλη πληροφόρησή 
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τους για τους στόχους και τη διαδικασία της αξιολόγησης. Τη συγκατάθεση αυτή είχαν 

δικαίωμα να την αναιρέσουν οποιαδήποτε στιγμή. Επιπλέον τονίστηκε ότι η συμμετοχή ή η 

μη συμμετοχή τους στην έρευνα είναι ανεξάρτητη από τη συμμετοχή και επίδοσή τους στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολουθούσαν. 
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14. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ 

 

Οι σκοποί και στόχοι ενός προγράμματος από την στιγμή που έχουν διατυπωθεί, 

αποτελούν τον οδηγό για την υλοποίηση και την αξιολόγηση του (Δημητρόπουλος, 1999). 

Είναι λοιπόν επιβεβλημένο να αποτελούν ένα από τα κυριότερα αντικείμενα αξιολόγησης. 

Οι βασικοί δείκτες με βάση τους οποίους θα γίνει η εξωτερική αξιολόγησης της 

στοχοθεσίας είναι : 

η συνάφεια , των στόχων του προγράμματος με Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, 

η συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού,  

η πληρότητα, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο οι στόχοι και το περιεχόμενο του έργου 

ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες της ομάδας στόχου 

η επικαιρότητα του προγράμματος, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο η στοχοθεσία του 

προγράμματος καλύπτει τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες της ομάδας-στόχου. 

Σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης, σκοπός της δράσης είναι η 

κατάρτιση ανέργων από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την 

απόκτηση πιστοποίησης γνώσεων σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) από φορείς πιστοποίησης αναγνωρισμένους από 

τον ΟΕΕΚ, σε αντικείμενα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στις 

ανάγκες κάθε ανέργου, όπως αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία της εξατομικευμένης 

προσέγγισης στο πλαίσιο της λειτουργίας των ΔΥΑ (Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης)
3
 

και τη σύνδεσή τους με τους φορείς κατάρτισης. Οι πράξεις αυτές αφορούν σε γενική 

επαγγελματική κατάρτιση, παρέχοντας μεταβιβάσιμα προσόντα και βελτιώνοντας 

σημαντικά τις δυνατότητες απασχόλησης του καταρτιζόμενου. 

                                                           
3
 Θα είχαμε πολλά να σχολιάσουμε για την διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, αλλά κάτι τέτοιο 

ξεφεύγει από τους στόχους της παρούσας εργασίας. Απλά θα αναφέρουμε ότι στην πραγματικότητα αυτή η 
διαδικασία περιορίζεται στην αποστολή καταστάσεων προς τα ΚΕΚ με τα ονόματα των ενδιαφερομένων για 
κατάρτιση. Κατά τα άλλα, όσοι καταρτιζόμενοι δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν από τον ΟΑΕΔ (ΔΥΑ), 
εννοούσαν τους αναρτημένους πίνακες με τα προς υλοποίηση προγράμματα στα κατά τόπους 
καταστήματα του οργανισμού. 
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Μέσω των πράξεων αυτών επιδιώκεται η ανάπτυξη βασικών γνώσεων πληροφορικής 

για τον ευρύτερο πληθυσμό, μέσω ευέλικτων διαδικασιών, που θα βασίζονται στην 

κατανόηση και χρήση των σύγχρονων ΤΠΕ εφαρμογών και του διαδικτύου από ανέργους, 

σε συνδυασμό με την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, στην κατάρτιση σε νέες 

δεξιότητες. 

Επιμέρους στόχοι της δράσης κατάρτισης είναι: 

• η κατάρτιση και η πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ, 

• η άρση του φαινομένου του «ψηφιακού χάσματος – αναλφαβητισμού» στον 

πληθυσμό των ωφελούμενων και η απόκτηση εκείνων των δεξιοτήτων από τους 

ωφελούμενους που θα τους καταστήσουν ικανούς να λειτουργήσουν στο νέο περιβάλλον 

που δημιουργείται από την ταχεία εξέλιξη των νέων ΤΠΕ, καθώς και η αποτελεσματική 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, 

• η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους, με έμφαση στην 

ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, 

• η παροχή πρόσβασης σε όσους συναντούν δυσκολίες στην πρόσβαση για 

κοινωνικούς, οικονομικούς, γεωγραφικούς ή άλλους λόγους και η τόνωση του 

ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων και η ενθάρρυνση στο πλαίσιο της διδασκαλίας της 

κριτικής στάσης των εκπαιδευομένων έναντι του περιεχομένου του  διαδικτύου και άλλων 

πηγών πληροφόρησης, 

• η προώθηση της απασχολησιμότητας, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης του 

ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, 

• η θετική συμβολή στην πρόληψη και θεραπεία της ανεργίας, καθώς και η βελτίωση 

της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού επιπέδου των ανέργων. 

• η αναβάθμιση της παρεχόμενης κατάρτισης και η διασφάλιση της ποιότητάς της, 

εφόσον συνδέεται με την απόκτηση τίτλων- πιστοποιητικών γνώσεων και δεξιοτήτων 

μεδιεθνή αναγνώριση και ανάλογη ανταπόκριση σε επίπεδο ζήτησης της αγοράς εργασίας, 

• η ανάδειξη της πιστοποίησης των αποκτώμενων δεξιοτήτων ως «καλή πρακτική» 

για όλα τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, 
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• η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από την υλοποίηση του 

έργου σε ότι αφορά την πιστοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες 

ΤΠΕ, 

• η προώθηση των ίσων ευκαιριών, 

• η σύνδεση των φορέων που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση με φορείς 

/οργανισμούς που παρέχουν πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων. 

Άλλοι στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν από την υλοποίηση των 

διακηρυγμένων πράξεων είναι οι εξής: 

• η δυναμική προσαρμογή και η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων 

του ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής 

οικονομίας και κοινωνίας 

• η υλοποίηση των δράσεων με βάση την έγκαιρη διαπίστωση των αναγκών και των 

τάσεων της αγοράς εργασίας 

• η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας , της βιωσιμότητας και των προοπτικών 

ανάπτυξης των επιχειρήσεων 

• η διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης με την απόκτηση 

πιστοποίησης γνώσεων από φορείς πιστοποίησης αναγνωρισμένους από τον ΟΕΕΚ, σε 

βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. 

 

 

14.1 Συνάφεια 

Η στοχοθεσία του προγράμματος βρίσκεται σε συνάφεια με τις ευρωπαϊκές και τις 

εθνικές πολιτικές και πιο συγκεκριμένα: 

α) με την αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας και τις Ολοκληρωμένες 

Κατευθυντήριες Γραμμές (Ο.Κ.Γ.) για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και 

ειδικότεραμε τις Ο.Κ.Γ. 17, 18, 19, 20 και 23 (Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2005/600/ΕΚ): 
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 εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, 

στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 17). 

 να προωθηθεί μια προσέγγιση της εργασίας η οποία να βασίζεται στον κύκλο ζωής 

(ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 18) με τη λήψη των ακόλουθων 

μέτρων: 

         - ανανέωση των προσπαθειών που αποσκοπούν στη δημιουργία προοπτικών 

απασχόλησης για τους νέους και στη μείωση της ανεργίας των νέων, όπως συνιστά 

το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη νεολαία. 

           - αποφασιστική δράση για την αύξηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

των γυναικών και τη μείωση των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα 

απασχόλησης, ανεργίας και αμοιβών· 

 Διαμορφωση αγορών εργασίας οι οποίες να ευνοούν την κοινωνική ένταξη, να 

ενισχυθεί η ελκυστικότητα της εργασίας και από οικονομικής άποψης για όσους αναζητούν 

εργασία, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων και των ανέργων 

(ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 19),  

 να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας (ολοκληρωμένη 

κατευθυντήρια γραμμή 20)  

 αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό (ολοκληρωμένη 

κατευθυντήρια γραμμή 23). 

β) με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική 

Περίοδο2007-2013, το οποίο συμβάλλει στις προτεραιότητες της Κοινότητας όσον αφορά 

την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση της απασχόλησης 

και των ευκαιριών εργασίας, ενθαρρύνοντας υψηλό επίπεδο απασχόλησης και τη 

δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Προς τον σκοπό αυτό, 

υποστηρίζει την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 

των μειονεκτούντων ατόμων στην απασχόληση και στη μείωση των εθνικών, 

περιφερειακών και τοπικών ανισοτήτων, όσον αφορά την απασχόληση (ΕΣΠΑ 2007-2013, 

επίσημη υποβολή,2007). 

γ) με τους στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και ειδικότερα 

με τον όγδοο (8°) στόχο σχετικά με τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, 
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αλλά και με τον έβδομο (7ο) στόχο σχετικά με την ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ΤΠΕ, ο οποίος εξειδικεύεται περαιτέρω, αφενός στη 

βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και νέων δεξιοτήτων και 

αφετέρου στη βελτίωση της ποιότητας ζωής με τη χρήση των ΤΠΕ 

δ) με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και ειδικότερα με την 

προτεραιότητα σχετικά με τη «δημιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης» του τομέα 

απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας (ΕΠΜ 2007-2013, σελ. 60). 

 

 

 

14.2 Συμληρωματικότητα 

 

Επίσης, βρίσκονται σε συμπληρωματικότητα με τις εξής δράσεις του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού»: 

• τις δράσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων, των γυναικών, των 

μακροχρόνια ανέργων και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην απασχόληση 

(Κατηγορία Παρέμβασης 3.1 του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην απασχόληση») και 

• τις δράσεις για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων (Κατηγορία 

Παρέμβασης 4.1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης 

ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων 

ευκαιριών»). 

 

14.3 Πληρότητα 

Ως πληρότητα θα θεωρήσουμε τον βαθμό στον οποίο οι στόχοι και το περιεχόμενο 

του έργου ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των ανέργων. Οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες των ανέργων καθορίζονται από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας όπου 

ενδιαφέρονται να ενταχθούν. Στην χώρα μας για διάφορους ιστορικούς λόγους η αγορά 

εργασίας κυριαρχείται σε συντριπτικό βαθμό από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις( ΜΜΕ)
4
, 

                                                           
4
 Η ΕΕ (2003) ορίζει τις παρακάτω κατηγορίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 

1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
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οι οποίες αποτελούν του 98% του συνόλου των επιχειρήσεων που λειτουργούν(ΕΣΥΕ, 

2003).  

     

 

Πίνακας 7: Κατανομή μεγέθους Ελληνικών επιχειρήσεων 

Απασχολούμενοι Αριθμός επιχειρήσεων Ποσοστό 

0-4 844.917 96% 

5-9 17.713 2% 

                  Πηγή: Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 

Αυτή η συγκέντρωση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερη στην 

κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπου το 96% των επιχειρήσεων απασχολούν 

μέχρι 4 εργαζομένους. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στην Κ. Μακεδονία και μάλιστα τα 

τελευταία χρόνια παρουσιάζει τάσεις ενίσχυσης, λόγω της πλήρους αποβιομηχάνισης που 

παρατηρείται στην περιοχή. Η κλαδική σύνθεση των ΜΜΕ μας δείχνει ότι η πλειοψηφία 

τους δραστηριοποιείται στον τριτογενή κλάδο, δηλαδή στην παροχή υπηρεσιών.  

Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ (2007) μεταξύ 

των σημαντικότερων εμποδίων  που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις είναι η έλλειψη 

εξειδικευμένου προσωπικού (35%) και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών (17%). Όπως έχει 

καταδείξει η σχετική βιβλιογραφία (Becker, 1975), η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική 

ευημερία και συνοχή περνούν μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση στο ανθρώπινο κεφαλαίο. Ο 

ρόλος λοιπόν του ανθρώπινου κεφαλαίου αλλά και της συνεχούς εκπαίδευσης ενηλίκων 

αποτελούν κομβικά στοιχεία για την βελτίωση της απόδοσης τους. 

Σε μελέτη διερεύνησης αναγκών των μικρομεσαίων που εκπονήθηκε από Ινστιτούτο 

Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΝΕ) της ΓΣΕΒΕΕ διαπιστώθηκε μεγάλη υστέρηση αυτών των 

επιχειρήσεων σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. ως προς το επίπεδο της συσσωρευμένης 

                                                                                                                                                                                 
αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ. 
2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία 
απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 
3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση που 
απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ. 
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κωδικοποιημένης γνώσης που αντλείται τόσο από την τυπική εκπαίδευση όσο και από τις 

διαδικασίες δια βίου εκπαίδευσης ότι οι σημαντικότερες ανάγκες που παρουσιάζουν για 

την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. Σε αυτή την κατεύθυνση, η έλλειψη 

εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού αξιολογείται από τις ελληνικές επιχειρήσεις ως ένας 

από τους τρεις σημαντικότερους ανασχετικούς παράγοντες της επιχειρηματικής ανάπτυξης. 

 Από την ποιοτική έρευνα που έγινε σε σχέση με εκείνα τα χαρακτηριστικά τους που 

οι μικρές επιχειρήσεις αναζητούν τεχνική στήριξη και κατά συνέπεια παρουσιάζουν 

ελλείμματα στο ανθρώπινο δυναμικό, βρέθηκε ότι είναι κατ’ αρχάς αυτά που σχετίζονται 

με την οργάνωση και διοίκηση μικρών επιχειρήσεων και ακολουθούν τα θέματα που 

σχετίζονται με τη χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Τέλος, η ποσοτική έρευνα έδειξε την προτίμηση της επιχειρηματικής κοινότητας σε 

αντικείμενα εκπαίδευσης που έχουν να κάνουν με θέματα επιχειρηματικότητας, μάρκετινγκ 

και βασικών εφαρμογών Πληροφορικής- χρήσεων του internet με χρονική διάρκεια 60 με 

120 ώρες, για 3 εως 4 φορές την εβδομάδα και 4-5 ώρες την ημέρα. 

Από την έρευνα του ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ μπορούμε με ασφάλεια να συμπεράνουμε ότι οι 

δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ βρίσκονται ψηλά στις ζητούμενες δεξιότητες από την πλευρά των 

ΜΜΕ οι οποίες όπως αναφέραμε καταλαμβάνουν πολύ μεγάλο μερίδιο στην πίτα της 

απασχόλησης.  

Επίσης, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι η χρήση των ΤΠΕ στις μέρες μας όπου 

υπάρχει πρωτόγνωρη διείσδυση των νέων τεχνολογιών σε κάθε επαγγελματικό κλάδο, 

αποτελούν πλέον αυτό που ονομάζουμε «οριζόντιες»
5
 δεξιότητες, δηλαδή είναι 

απαραίτητες σε οποιονδήποτε σχεδόν αναζητά μια θέση σε οποιοδήποτε τομέα εργασίας.  

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι η στοχοθεσία του 

έργου χαρακτηρίζεται από πληρότητα, στον βαθμό που προσφέρει στους ανέργους τα 

προσόντα εκείνα που θα τους προσφέρουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 

δηλαδή θα τους κάνουν πιο «απασχολήσιμους».  

 

Προκειμένου να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, ρωτήσαμε τους ίδιους τους 

εκπαιδευόμενους, μήπως θα προτιμούσαν να είχαν παρακολουθήσει κάποιο άλλο 

                                                           
5
 Ο όρος «Οριζόντιες δεξιότητες» αφορά ομάδες δεξιοτήτων που δεν εξειδικεύονται σε συγκεκριμένο 

τομέα απασχόλησης αλλά είναι σημαντικές εν γένει στην μάθηση, την εργασία και τις κοινωνικές 
συνδιαλλαγές και διατρέχουν περισσότερα του ενός επαγγελματικά περιγράμματα (ΦΕΚ 566/2006). 
Σύμφωνα με έναν απλούστερο ορισμό Εκείνες οι δεξιότητες οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν και να 
αξιοποιηθούν σε κάθε επαγγελματικό κλάδο, 
πεδίο ή επαγγελματική κατηγορία και αυξάνουν την αξία του εργαζομένου στην αγορά εργασίας 
ανεξαρτήτως πτυχίου (bridge effect) (Γαφείο Διασύνδεση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2011). 
http://www.career.aueb.gr/DOCS/skillstrasferability.pdf 

http://www.career.aueb.gr/DOCS/skillstrasferability.pdf
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πρόγραμμα κατάρτισης. Το 70% από αυτούς απάντησε αρνητικά, δηλαδή η μεγάλη 

πλειοψηφία των καταρτιζομένων θεωρεί ότι αυτό το πρόγραμμα κάλυψε τις εκπαιδευτικές 

του ανάγκες. 

 

14.4 Επικαιρότητα 

 Το πλαίσιο κατά τους Shadish, Cook & Leviton (1991) διαδραματίζει έναν 

εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των προγραμμάτων, ειδικά κατά την φάση 

της εφαρμογής τους, αφού επιμέρους δράσεις διαφοροποιούν τον σχεδιασμό του 

προγράμματος, ενώ «τα προγράμματα επιδρούν αλλά και δέχονται επιδράσεις από άλλους 

κοινωνικούς και οικονομικούς θεσμούς και διαδικασίες» (ο.π.: 38). Για τους λόγους αυτούς 

θεωρούν ότι η αξιολόγηση προγραμμάτων συνδέεται άμεσα με την ιστορική και πολιτική 

αφετηρία τους και με το γενικότερο πλαίσιο εφαρμογής τους. Έχοντας υπόψη  τα 

παραπάνω, επιχειρούμε να διαπιστώσουμε σε ποιο περιβάλλον καταρτίστηκε το 

αξιολογούμενο πρόγραμμα και κατά πόσο οι συνθήκες που επικρατούσαν κατά την 

διαμόρφωση του εξακολουθούν να υφίστανται. Ο δείκτης που χρησιμοποιούμε είναι η 

επικαιρότητα. 

Όπως έχουμε αναφέρει το υπό αξιολόγηση πρόγραμμα αποτελεί δράση του Ε.Π. 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού το οποίο έχει εξαετή ορίζοντα δράσης (2007-2013). Η 

υποβολή του προγράμματος όπου αναλύεται η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση με βάση 

την οποία προγραμματίστηκαν οι δράσεις που το απαρτίζουν έγινε το 2007. 

Σύμφωνα με το επίσημο κείμενο του Ε.Π. η ελληνική οικονομία κατά την πενταετία 

2000-2005, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον μέσο όρο της Ε.Ε. (2%), παρουσίασε μέσο 

ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 4,4%, ενώ για την περίοδο 2006-2007 αναμένονταν 

μεγέθυση της τάξεως του 3,45%. Αύξηση σημειώθηκε και στο επίπεδο απασχόλησης το 

οποίο διαμορφώθηκε στο 60.1% του ενεργού πληθυσμού το 2005 ( 4.382.000 

εργαζόμενοι), έναντι 59,4% το 2004 παραμένοντας όμως χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο (63,8%).  Στην ανάλυση που ακολουθούσε σημειώνονταν τα χαμηλά ποσοστά 

απασχόλησης των γυναικών των νέων και των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας σε σχέση 

με την ΕΕ-25. 

 

Κατά το 2005 το ποσοστό ανεργίας ήταν σε πτωτική τάση και διαμορφώθηκε στο 

9,8% έναντι 10,5% το 2004.. Αυτό το ποσοστό θεωρούνταν υψηλό σε σχέση με τους 
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ευρωπαϊκούς μέσους όρους (ΕΕ-25, 9,0% και ΕΕ-15, 8,2%) και αποδίδονταν στους εξής 

λόγους: 

 στο υψηλό επίπεδο ανεργείας στις γυναίκες και στους νέους και σε ‘ασυνεχείς’ τοπικές 

αγορές εργασίας. 

 στις δυσκολίες μετάβασης από την τριτοβάθμια επαίδευση στην αγορά εργασίας κατά τα 

πρώτα χρόνια μετά την αποφοίτηση 

 στην σημαντική προσφορά ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού, την χαμηλή γεωγραγική και 

κλαδική κινητικότητα, την αδήλωτη εργασία. 

 

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνταν στους νέους 15-24 ετών (26%) και στις 

γυναίκες (15,3), ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούσαν το 5,3 του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού. 

 

    

 

Πίνακας 8: Ποσοστά ανεργίας σε Ελλάδα & Ε.Ε. στις ηλικιακές ομάδες 15+ & 15-24 

 Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 

 

 

15+ 

ετών 

Ελλάδα 10,2 9,8 6,3 6,1 15,9 15,3 

ΕΕ-25 9,3 9,0 8,6 8,3 10,1 9,9 

ΕΕ-15 8,3 8,2 7,6 7,5 9,1 9,0 

 

 

15-24 

ετών 

Ελλάδα 26,5 26,0 18,8 18,7 35,6 34,8 

ΕΕ-25 18,5 18,6 18,4 18,4 18,7 18,9 

ΕΕ-15 16,2 16,7 16,0 16,5 16,4 17,0 
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Η κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική οικονομία κατά το 2012, λίγους μήνες 

δηλαδή πριν την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος που αξιολογούμε απέχει 

πάρα πολύ από τα στοιχεία που παραθέσαμε παραπάνω. Η επέλαση των μνημονίων που 

εφαρμόζονται στην χώρα τα τελευταία τρία χρόνια , έχει αποδομίσει εκ βάθρων το 

οικονομικό επικοδόμημα για το οποίο σχεδιάστηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα αυτού 

του τύπου. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε διαδικασία πλήρους αποεπένδυσης και 

απαξίωσης μεγάλων τμημάτων του παραγωγικού και ανθρώπινου δυναμικού.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το Β΄ τρίμηνο του 2012 οι 

απασχολούμενοι ήταν μόλις 3.793.147 κ με έντονη ανοδική τάση. Το ποσοστό ανεργίας 

των γυναικών (27,3%) εξακολουθεί να είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών 

(20,8%). Αντίστοιχα, οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών ανληκουν στην ομάδα με το υψηλότερο 

ποσοστό ανεργίας (53,9%), το οποίο στις γυναίκες φτάνει στο 62,1%. Παρακάτω 

παραθέτουμε σε πίνακες και διαγράμματα όσα περιγράψαμε παραπάνω ώστε να είναι πιο 

εύκολη η σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλικία 

Β΄τρίμηνο 

2011 2012 

Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

Σύνολο 13,7 20,0 16,3 20,8 27,3 23,6 

15-24 36,7 50,8 43,1 46,8 62,1 53,9 

25-29 24,5 31,7 27,7 35,0 38,9 36,8 

30-44 12,0 18,8 14,9 19,3 26,1 22,3 

45-64 9,2 11,4 10,1 14,8 17,9 16,0 

65+ 1,0 3,3 1,8 3,6 5,6 4,2 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ,2012 

 

Πίνακας 9: ανεργία(%) κατά φύλο και ομάδες ηλικιών 

hlikηλικιών 
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  Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2012 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ,2012 

 

 

 

 

Επίπεδο 

εκπαίδευσης 

Β΄τρίμηνο 

2011 2012 

Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

Σύνολο 13,7 20,0 16,2 20,8 27,3 23,6 

Διδακτορικό ή 

μεταπτυχιακό 

9,3 10,3 9,7 11,7 14,3 12,9 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

8,4 14,6 11,6 12,8 19,4 16,2 

Πτυχίο Ανώτερης 

τεχνολογικής 

εκπ/σης 

14,0 24,5 19,0 20,7 31,6 26,0 

Απολυτήριο μέσης 

εκπαίδευσης 

14,5 22,4 17,7 22,5 31,4 26,0 

Απολυτήριο 

δημοτικού 

14,2 16,1 14,9 24,0 23,8 24,0 

Δεν πήγε καθόλου 

σχολείο 

33,9 35,2 34,5 36,0 35,4 35,8 

Πίνακας 11: Ανεργία(%) κατά περιφέρεια, 2011-2012 

 

Περιφέρειες Β΄ Τρίμηνο 

2011 2012 

Σύνολο χώρας 16,3 23,6 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 20,7 24,0 

Κεντρική Μακεδονία 18,8 25,1 

Δυτική Μακεδονία 23,1 30,0 

Ήπειρος 16,1 22,1 

Θεσσαλία 15,4 21,9 

Ιόνιοι  Νήσοι 14,0 14,3 

Δυτική Ελλάδα 16,1 24,6 

Στερεά Ελλάδα 16,9 28,4 

Αττική 15,6 23,8 

Πελοπόνησος 13,1 19,9 

Βόρειο Αιγαίο 14,1 21,7 

Νότιο Αιγαίο 13,7 15,3 

Κρήτη 13,4 22,8 

Πίνακας 10: Ανεργία(%) κατά φύλο & επίπεδο εκπαίδευσης, 2011-2012 
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 Ο τελευταίος πίνακας δείχνει ότι τα ποσοστά ανεργίας στην περιοχή της Κεντρικής 

Μακεδονίας είναι ακόμα μεγαλύτερα από τα μέσα επίπεδα της χώρας, γεγονός που καθιστά 

ακόμα πιο επιτακτική την ανάληψη προσπαθειών για την καταπολέμηση του φαινομένου. 

Η δραματική μεταβολή της κοινωνικο-οικονομικήςκατάστασης δείχνει ότι το 

πλαίσιο επάνω στο οποίο στήθηκε το πρόγραμμα κατάστισης, έχει ανατραπεί εντελώς και 

συνεπώς αναδυκνύει το ζήτημα της ανάγκης επικαιροποίησης που πρε΄πει να έχει ένα 

πρόγραμμα με ορίζοντα υλοποίησης έξι ετων. 

Η άνοδος της ανεργίας στο 23.6% (Β΄ τρίνηνο 2012) φανερώνει ότι το μεγάλο 

πρόβλημα της ελληνικής αγοράς εργασίας, είναι κυρίως η διαρκής συρρίκνωση της , και 

όχι η έλλειψη δεξιοτήτων από την πλευρά των ανέργων. Με άλλα λόγια, όσα προσόντα και 

να αποκτήσουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι εξαιρετικά δύσκολα να τα χρησιμοποιήσουν ως 

εργαζόμενοι αφού η αγορά εργασίας στην οποία απευθύνονται φθίνει διαρκώς. Σύμφωνα 

με την Αντωνοπούλου (2013), σε αυτή την φάση τα προγράμματα απασχολησιμότητας των 

νέων είναι άστοχα διότι το κυρίαρχο πρόβλημα είναι η έλλειψη ζήτησης και όχι έλλειψη 

κατάρτισης. 

Από την άλλη πλευρά οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η ανάδειξη της ομάδας 

στόχου με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά εξακολουθεί να είναι επίκαιρη καθώς 

βλέπουμε ότι και στις παρούσες συνθήκες αυτοί που πλήτονται περισσότερο από το 

φαινόμενο της ανεργίας είναι οι νέοι 15-24 ετών και οι γυναίκες, με την διαφορά ότι σε 

απόλυτους αριθμούς τα μεγέθη ανεργίας σε αυτές τις ομάδες είναι συντριπτικά μεγαλύτερα 

από ότι ήταν το 2007. 
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15. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

 

Αναπόσπαστο μέρος μίας σφαιρικής αξιολόγησης είναι η διαδικασία επιλογής τόσο 

των εκπαιδευόμενων όσο και των εκπαιδευτών τους. Για τους μεν εκπαιδευόμενους μας 

ενδιαφέρει να διαπιστώσουμε εάν η επιλεγμένη ομάδα έχει τα χαρακτηριστικά που την 

καθιστά κατάλληλη για την εφαρμογή του προγράμματος, για τους δε εκπαιδευτές, επειδή 

αποτελούν τους καταλύτες για την επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

15.1  Η επιλογή των εκπαιδευόμενων 

Η αξιολόγηση της επιλογής των εκπαιδευόμενων συνίσταται στην εξέταση του κατά 

πόσο τηρήθηκαν οι διαδικασίες που περιγράφονται στην αναλυτική προκήρυξη του 

προγράμματος και αν τελικά τα χαρακτηριστικά των επιλεγμένων καταρτιζόμενων 

ταιριάζουν με εκείνα της ομάδας στόχου του προγράμματος. 

Σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης 

προβαίνουν σε ομαδοποίηση των εγγεγραμμένων της περιοχής τους, λαμβάνοντας υπόψη 

τις προτιμήσεις-επιλογές των ανέργων σύμφωνα με το ειδικό έντυπο ‘’ατομικό σχέδιο 

δράσης’’, τις δυνατότητες κατάρτισης και τα κριτήρια προτεραιότητας που τίθενται από το 

Ε. Π. (στα κριτήρια επιλογής θα αναφερθούμε παρακάτω) και συντάσσουν πίνακα ανέργων 

προς κατάρτιση την οποία κοινοποιούν στους αναδόχους φορείς (ΚΕΚ) που υλοποιούν 

προγράμματα κατάρτισης.  

Από συζητήσεις που είχαμε με τους εκπαιδευόμενους διαπιστώσαμε ότι κανείς τους 

δεν ενημερώθηκε από τις Δομές Υποστήριξης Απασχόλησης(ΔΥΑ, πρώην ΚΠΑ) για το 

πρόγραμμα. Όσοι με κάποιο τρόπο το έμαθαν προσήλθαν στην αρμόδια υπηρεσία 

προκειμένου να ζητήσουν  το παραπεμπτικό για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Όταν 

ρωτήσαμε πως ενημερώθηκαν οι απαντήσεις ήταν του τύπου από κάποιον γνωστό , από 

τακτικούς ελέγχους στους αναρτημένους πίνακες των ΔΥΑ, από φιλικό πρόσωπο ή τέλος 

από το διαδίκτυο.  

Προφανώς είναι υποχρέωση των Δημόσιων Υπηρεσιών απασχόλησης είναι να 

ενημερώνουν τους ανέργους που ανήκουν στην ομάδα στόχο του προγράμματος. Επίσης, 

το γεγονός ότι κάποιοι ενημερώθηκαν για πρόγραμμα εκμάθησης Η/Υ από το διαδίκτυο, 
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μας οδηγεί στην σκέψη ότι άλλοι που δεν γνωρίζουν καθόλου από Η/Υ και  συνεπώς 

μπορεί να έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από ένα τέτοιο πρόγραμμα, πιθανά να μην κατάφεραν 

να ενημερωθούν εμπρόθεσμα. Θεωρούμε ότι αυτή η πρακτική που ακολουθούν οι ΔΥΑ 

δεν συμβάλλει στην άρση του ψηφιακού φάσματος και αντίθετα μπορεί να την επιτείνει 

εφόσον «τιμωρεί» με αποκλεισμό όσους δεν γνωρίζουν  ήδη αυτά που διδάσκονται στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Στην συνέχεια, ο άνεργος καταθέτει το παραπεμπτικό του στο ΚΕΚ που τον 

ενδιαφέρει και το ΚΕΚ μέσω της δικής του Επιτροπής Επιλογής προβαίνει στην τελική 

επιλογή με βάση τα παρακάτω κριτήρια, τα οποία ισχύουν και για την αρχική επιλογή που 

γίνεται από τις ΔΥΑ. 

Άμεσα ωφελούμενοι/ες της πράξης είναι οι άνεργοι/ες και ιδιαίτερα : 

• Νέοι/ες 

• Γυναίκες 

• Μακροχρόνια άνεργοι/ες 

• Άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται 

με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (Άτομα με Αναπηρία, παλιννοστούντες, 

πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής 

βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικούς, ανήλικους παραβάτες, 

φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, άστεγους, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση 

φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές 

ιδιαιτερότητες). 

Σε κάθε περίπτωση, οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι: 

• εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα 

ανεργίας ή όχι, και να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, 

μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

• πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις –

επιμελητήρια, π.χ μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων 

του ΟΑΕΔ) με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι 

του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του 

προηγούμενου οικονομικού έτους β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο 

προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 

1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας 

στον κλάδο τους.  
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Επιπλέον το ΚΕΚ εφαρμόζει για την επιλογή των καταρτιζόμενων του συγκεκριμένου 

προγράμματος δύο δέσμες κριτηρίων που αντλούνται από το Ενιαίο Σύστημα 

Διαχείρηισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Αρ. 15188/οικ. 3968, ΦΕΚ 915/ 20-05-2011) και από την πάγια τακτική που 

εφαρμόζει, όπως έχει περιγραφεί στην αίτηση πιστοποίησης του στο ΕΚΕΠΙΣ. 

Αθροιστικά αυτά τα κριτήρια είναι: 

- Χρόνος ανεργίας με συντελεστή βαρύτητας                                             10% 

- Οικογενειακή κατάσταση(ύπαρξη παιδιών) με συντελεστή                     10% 

- Ηλικία                                                                                                        10% 

- Παρακολούθηση προγραμμάτων την τελευταία τριετία                           5% 

- Γνώση αντικειμένου, Εμπειρία, Τεστ (ανάλογα με το πρόγραμμα)          25% 

- Ενδιαφέρον για το πρόγραμμα                                                                  20% 

- Γενική εικόνα του υποψηφίου                                                                   15%. 

 

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι περνούν από συνέντευξη και στη συνέχεια γίνεται 

εισαγωγή των αποτελεσμάτων στο Η/Υ για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας 

κάθε αιτούντα (Αυτή προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους αποτελεσμάτων του 

πολλαπλασιασμού του συντελεστή βαρύτητας με την αντίστοιχη βαθμολογία σε κάθε 

κριτήριο). Ο βαθμός αυτός αποτελεί και το τελικό κριτήριο επιλογής των ατόμων που θα 

καταρτιστούν. 

Μαζί με αυτά τα ρητά εκφρασμένα κριτήρια, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε ως 

επιπλέον κριτήριο την βαρύτητα που δίνει το ΚΕΚ στην επιλογή ορισμένων 

καταρτιζομένων που κινδυνεύουν  από περιθωριοποίηση προκειμένου να 

(επανα)κοινωνικοποιηθούν και να ενσωματωθούν. Κρίνουμε ιδιαίτερα ορθή αυτή την 

πρακτική του ΚΕΚ που με αυτό τον τρόπο προωθεί βασικές λειτουργίες της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Όπως αναφέρουν οι Καψάλης και Παπασταμάτης (2002) σε πολλές περιπτώσεις 

επιμόρφωσης ανέργων η λειτουργία της εξασφάλισης προσόντων παίρνει δευτερεύουσα 

σημασία σε αντίθεση προς τις λειτουργίες κοινωνικοποίησης και ενσωμάτωσης, οι οποίες 

αποκτούν πρωτεύουσα σημασία. Σε αυτή την περίπτωση το σημαντικότερο δεν είναι «τι» 

μαθαίνουν οι καταρτιζόμενοι αλλά το «ότι» μαθαίνουν οι άνεργοι. 

Ένα τελευταίο κριτήριο που κρίνουμε σκόπιμο να εφαρμόσουμε για να έχουμε 

ολοκληρωμένη εικόνα της διαδικασίας επιλογής είναι το επίπεδο ομοιογένειας της ομάδας 

των εκπαιδευομένων που προέκυψε από τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής. Η σχετική 
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πληροφόρηση προέρχεται από το τις συνεντεύξεις εκπαιδευομένων, εκπαιδευτών και 

στελεχών του ΚΕΚ. 

Οι εκπαιδευόμενοι θεωρούν μέτρια την ομοιογένεια της ομάδας. Από τις συνεντεύξεις 

των εκπαιδευομένων όλοι συμφώνησαν ότι τα επίπεδα ομοιογένειας της ομάδας δεν ήταν 

ιδιαίτερα υψηλά, όμως δεν φάνηκε από τα λεγόμενα τους αυτό να τους δημιούργησε 

ιδιαίτερο πρόβλημα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κάποιοι ανέφεραν ότι σε αυτό 

βοήθησαν οι καθηγητές, και άλλοι -με σχετικά χαμηλό επίπεδο γνώσεων στο αντικείμενο- 

τόνισαν ότι τους βοήθησαν οι πιο ‘’προχωρημένοι’’ να συμβαδίσουν με τους ρυθμούς της 

ομάδας. 

Οι εκπαιδευτές δήλωσαν ικανοποιημένοι από το επίπεδο ομοιογένειας της ομάδας των 

εκπαιδευομένων, περισσότερο από τα στελέχη του ΚΕΚ που όμως μας τόνισαν ότι 

αποτελεί πολιτική του ΚΕΚ να εντάσσουν κάποιους ανέργους δίνοντας βαρύτητα 

περισσότερο στην ανάγκη τους για επανανδραστηριοποίηση, παρά στο κατά πόσο 

συμβαδίζουν με το επιθυμητό εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της παρατήρησης μας και τις επισημάνσεις όλων 

των εμπλεκομένων μερών, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ομάδα θα μπορούσε να 

είναι περισσότερο ομοιογενής ως προς το εκπαιδευτικο τους επίπεδο. 

Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι το ΚΕΚ εφαρμόζει με ενάργεια τα κριτήρια που 

θέτει η αναθέτουσα αρχή δίνοντας βάρος στην πνεύμα και όχι μόνο στο γράμμα τους. Με 

αυτό εννοούμε ότι σημειώνουμε θετικά το γεγονός ότι συνειδητά δίνουν ευκαιρίες και σε 

ανθρώπους που ίσως να μην ταιριάζουν απόλυτα στο προφίλ της ομάδας στόχου, όμως 

μπορεί να έχουν μεγαλύτερη ανάγκη αυτής της ευκαιρίας. Οφείλουμε τέλος να 

παρατηρήσουμε ότι η όποια ανομοιογένεια υπήρξε μεταξύ των εκπαιδευομένων, δεν 

παρατηρήσαμε να επηρεάζει αρνητικά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ένα σημείο που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προσεχθεί από την εποπτεύουσα αρχή 

του Ε.Π. είναι το κομμάτι της ενημέρωσης, όπου χρειάζεται να γίνει αρκετή δουλειά από 

τις ΔΥΑ, προκειμένου να ενημερώνονται όλοι όσοι πρέπει και όχι μόνο όσοι έτυχε να 

ενημερωθούν. Κρίνουμε ότι είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν δημοσιεύεται ένα πρόγραμμα 

κατάρτισης του ΟΑΕΔ, οι εργασιακοί σύμβουλοι ελέγχουν ποιοι από τους «δικούς τους» 

ανέργους υπάγονται στην εκάστοτε ομάδα στόχο και να τους ενημερώνουν οι ίδιοι. 

 

 

 



 

101 
 

15.2 Αξιολόγηση της επιλογής εκπαιδευτών 

 

Η μόνη τυπική προϋπόθεση που τίθεται από την αναθέτουσα αρχή για την επιλογή των 

εκπαιδευτών είναι «όλοι οι εκπαιδευτές  των προγραμμάτων κατάρτισης να αντλούνται 

από το ‘’Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών (Μητρώο Β’)’’ του ΕΚΕΠΙΣ ή του 

διάδοχου φορέα ΕΟΠΠΕΠ και να είναι πιστοποιημένοι στο πεδίο της 

πληροφορικής»(Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης , σ.28). Πιστοποιημένος στο αντίστοιχο 

πεδίο πρέπει να είναι και ο εκπαιδευτής που διδάσκει τις υποχρεωτικές ενότητες των 5 

ωρών για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας και προετοιμασία του 

καταρτιζόμενου για την αγορά εργασίας. 

Από την πλευρά του το ΚΕΚ προχωρά στην επιλογή των εκπαιδευτών μετά από την 

συνεργασία της επιστημονικής υπεύθυνης, με τον συντονιστή και την υπεύθυνη 

υλοποίησης του προγράμματος. Το ΚΕΚ χάρη στην μακρόχρονη πορεία του στον χώρο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, έχει διαμορφώσει ένα δικό του μητρώο περίπου 300 

συνεργαζόμενων εκπαιδευτών που όλοι είναι πιστοποιημένοι από το ΕΚΕΠΙΣ. Από αυτό 

το μητρώο αντλούνται κάθε φορά οι εκπαιδευτές των προγραμμάτων που υλοποιούνται.  

Από τις συνεντεύξεις μας με τα στελέχη του ΚΕΚ μας έγινε σαφές ότι πέραν της 

πιστοποίησης που θεωρείται δεδομένη, βασικό κριτήριο επιλογής αποτελεί το αποτέλεσμα 

της προηγούμενης συνεργασίας που οι υποψήφιοι εκπαιδευτές είχαν με το ΚΕΚ όπως αυτό 

αποτυπώνεται στα Δελτία Αξιολόγησης που τηρούνται, καθώς και η επαγγελματική 

εμπειρία. 

Οι εκπαιδευτές που τελικά επιλέχθηκαν είναι όλοι πιστοποιημένοι από το ΕΚΕΠΙΣ και 

έχουν επανειλημμένα συνεργαστεί με το ΚΕΚ. Από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε 

ότι το ΚΕΚ τηρεί τους όρους που θέτει η προκήρυξη του προγράμματος και παράλληλα 

έχει την δυνατότητα να συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς εγνωσμένης αξίας τουλάχιστον με 

βάση την άποψη των στελεχών του ΚΕΚ όπως αυτή διαμορφώνεται από την πρότερη 

συνεργασία μαζί τους. 
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16. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Το υπό αξιολόγηση ΚΕΚ λειτουργεί από το 1995, ανήκει στην κατηγορία των ΚΕΚ 

περιφερειακής εμβέλειας και όσο αφορά την νομική του μορφή είναι αστική εταιρία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πιστοποιήθηκε από το ΕΚΕΠΙΣ με πολύ υψηλό βαθμό (84,48 

στα 100). Στελεχώνεται από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό με μεγάλη εμπειρία 

και απασχολεί σώμα διοικητικών συντονιστών και επιστημονικών υπευθύνων για τα 

προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί, τα οποία αφορούν στα εξής θεματικά πεδία: 

Οικονομίας & Διοίκησης, Πληροφορικής, Τουρισμού & Παροχής Υπηρεσιών, Τεχνικά και 

Μεταφορών, Περιβάλλον, Υγείας & Πρόνοιας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Παιδαγωγικά, 

Αγροτικά. Η δυναμικότητα του ΚΕΚ ανά θεματικό κύκλο εκπαίδευσης είναι 68 

καταρτιζόμενοι ανά εκπαιδευτική βάρδια, σύμφωνα με τις υποδομές που πιστοποιήθηκαν 

από το ΕΚΕΠΙΣ (εταιρική παρουσίαση- προφίλ, 2011)  

 

16.1 Αξιολόγηση Κτιριακών υποδομών 

Οι χώροι διεξαγωγής του προγράμματος υπερκαλύπτουν άνετα τις προδιαγραφές του 

εθνικού φορέα πιστοποίησης των δομών κατάρτισης (ΚΥΑ 916031/ οικ. 32815, ΦΕΚ 

1999/15 Σεπ. 2009). Για να μην κουράζουμε τον αναγνώστη με τεχνικές λεπτομέρειες  θα 

σταθούμε σε κάποια σημεία που ξεπερνούν τα προαπαιτούμενα και από αυτή την άποψη, 

καθιστούν το ΚΕΚ στην κορυφή του ανταγωνισμού στον χώρο της επαγγελματικής 

κατάρτισης. Επίσης θα αναφερθούμε σε κάποια σημεία που χρήζουν βελτίωσης, χωρίς να 

αλλοιώνουν όμως την γενική εικόνα. 

Στα πολύ θετικά του ΚΕΚ θεωρούμε την πρόνοια που έχει ληφθεί για την άνετη 

φιλοξενία ΑΜΕΑ. Ενώ οι χώροι του ΚΕΚ βρίσκονται στον ημιώροφο του κτιρίου που το 

φιλοξενεί και μόλις μερικά σκαλοπάτια  από το έδαφος, υπάρχει ασανσέρ για την πρόσβαση 

όλων σε αυτό. Όλοι οι υπόλοιποι χώροι είναι επίπεδοι με την εξαίρεση των χώρων υγιεινής  

όπου υπάρχει ράμπα και οι σχετικές διευκολύνσεις στον χώρο του WC.  

Ένα άλλο δυνατό σημείο των εγκαταστάσεων του ΚΕΚ είναι η θέση του, καθώς 

βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης με πολύ εύκολη πρόσβαση, είτε με τα πόδια είτε με 

αστικό. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι για κάποιον άνεργο συχνά είναι δύσκολο να συντηρεί 
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αυτοκίνητο, οπότε το βασικό μεταφορικό του μέσο είναι η τακτική συγκοινωνία με τους 

περιορισμούς που έχουν τα δρομολόγια τους. Από αυτή την άποψη το ΚΕΚ είναι εύκολα 

και γρήγορα προσβάσιμο για τους εκπαιδευόμενους από κάθε σχεδόν σημείο της πόλης.      

Σε όλους τους χώρους ο φυσικός φωτισμός είναι άφθονος χάρη στις μεγάλες γυάλινες 

επιφάνειες που υπάρχουν σε όλες τις αίθουσες περιλαμβανομένου του χώρου διαλείμματος.  

Ενώ οι προδιαγραφές του ΕΟΠΠΕΠ ζητούν έναν Η/Υ ανά δύο άτομα, εδώ υπάρχει ένας 

Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο. Επίσης, η διοίκηση του ΚΕΚ έχει μεριμνήσει πρόσφατα για 

την ανανέωση τόσο των Η/Υ όσο και του σχετικού λογισμικού. Η άποψη μας για αυτή την 

κίνηση θα ήταν ακόμα πιο θερμή εάν είχε ληφθεί πρόνοια από την διοίκηση του ΚΕΚ 

προτού προβεί στην σχετική ανανέωση του εξοπλισμού, να συνεννοηθεί με τον φορέα 

πιστοποίησης που συνεργάζεται ώστε να μην εμφανιστούν τα προβλήματα ασυμβατότητας 

με το εκπαιδευτικό υλικό του τελευταίου (σχετική αναφορά γίνεται στα κεφάλαια 14 και 

15). 

Στους κοινόχρηστους χώρους του ΚΕΚ υπάρχουν αναρτημένες αφίσες των 

προγραμμάτων που υλοποιούνται όπως και αυτών που πρόκειται να υλοποιηθούν, ώστε να 

ενημερώνεται καθένας όποιος βρίσκεται σε αυτούς τους χώρους. 

Τέλος, το ΚΕΚ διαθέτει ειδικό λογισμικό, όπως το ολοκληρωμένο  πληροφοριακό 

σύστημα  σχεδιασμού διαχείρισης και αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων ARGUS ERP, 

λογισμικό παρακολούθησης ανέργων στην αγορά εργασίας, πρόγραμμα δανειστικής 

βιβλιοθήκης σύνδεση στο διαδίκτυο και πλήρως ενημερωμένη ιστοσελίδα η οποία 

ανανεώνεται διαρκώς. 

Η άριστη εντύπωση που αποκομίσαμε από τις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ μετριάζεται από 

ελαφρά από δυο-τρεις παρατηρήσεις που εκθέτουμε παρακάτω. Ο τεχνητός φωτισμός ήταν  

αρκετός στην αίθουσα διδασκαλίας, όμως κατά την λειτουργία του προτζέκτορα έπρεπε να 

κλείνει με αποτέλεσμα, μετά την δύση του ηλίου (τα μαθήματα διαρκούσαν μέχρι τις εννέα 

το βράδυ) να δημιουργείται συσκότιση και από ένα σημείο και μετά να προκαλείται 

αίσθημα υπνηλίας στους εκπαιδευόμενους ,που επιτείνονταν από την σωρευμένη κούραση 

όσο περνούσε η ώρα. Αυτή την παρατήρηση την επιβεβαιώσαμε και από τις συζητήσεις που 

κάναμε με τους εκπαιδευόμενους κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων. Θεωρούμε ότι η 

χρήση κρυφού φωτισμού, δηλαδή ενός φωτιστικού που δεν θα ακτινοβολούσε κατευθείαν 

στην οθόνη για να μην δυσκολεύει την θέαση της, θα έλυνε ικανοποιητικά το πρόβλημα. 
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Σε όλες τις αίθουσες υπήρχε προστατευτική μπάρα μπροστά από τα παράθυρα για 

προστασία από κίνδυνο ατυχήματος και ενδεχόμενης πτώσης, όμως στην αίθουσα που 

υλοποιούνταν το συγκεκριμένο πρόγραμμα η προστατευτική μπάρα ήταν σπασμένη. 

Τέλος-και χωρίς αυτό να αποτελεί συμβατική υποχρέωση του ΚΕΚ- οφείλουμε να 

παρατηρήσουμε την απουσία ειδικού χώρου για τους καπνιστές. Σε μια ομάδα 

εκπαιδευόμενων όπου οι περισσότεροι ήταν καπνιστές, μας έκανε άσχημη εντύπωση η 

στoίβαξη αρκετών  στην είσοδο του ΚΕΚ προκειμένου να καπνίσουν, κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων. Συχνά εκεί βρίσκονταν περισσότεροι, από όσους ήταν στον προκαθορισμένο 

χώρο διαλείμματος. 

Η άποψη των εκπαιδευόμενων: Τα ευρήματα από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευομένων 

είναι σε μεγάλο βαθμό σε συμφωνία με τις δικές μας παρατηρήσεις. Η γενική εικόνα είναι 

καλή, ενώ  προβλήματα εντοπίζουν βασικά  στην χωροταξία της αίθουσας, στο μικρές 

διαστάσεις της στον φωτισμό  και στον χώρο του διαλείμματος. Μάλιστα, σχετικά με το 

πρόβλημα του φωτισμού, μας ανέφεραν ότι μετά τις πρώτες 3 ώρες, και με δεδομένη την 

σωρευμένη κούραση,  τους δημιουργούσε τάσεις υπνηλίας. 

 

Η άποψη των εκπαιδευτών: Αντίστοιχη εικόνα ικανοποίησης προκύπτει και από τις 

συνεντέυξεις των εκπαιδευτών. Η μόνη ένσταση που εκφράστηκε από αυτή την πλευρά 

ήταν σχετικά με την χωροταξία, που δεν επέτρεπε την άνετη κίνηση του εκπαιδευτή στον 

χώρο, και το γεγονός ότι δεν μπορούσε  να έχει οπτική επαφή με τις οθόνες όλων των 

εκπαιδευομένων. 

Συνολικά θα λέγαμε ότι η εικόνα είναι αρκετά καλή και κάποια μικροπροβλήματα που 

παρατηρήσαμε (διάταξη της αίθουσα διδασκαλίας, φωτισμός, σπασμένη προστατευτική 

μπαρα) θα μπορούσαν εύκολα να λυθούν και να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την γενική 

εικόνα. 
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16.2 Αξιολόγηση Οργανωτικής Δομής 

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των υποδομών η εντύπωση μας από το επίπεδο 

οργάνωσης του ΚΕΚ είναι ακόμα καλύτερη. Δεν είναι τυχαίο ότι το ΚΕΚ που αξιολογούμε 

έχει πιστοποιηθεί με βάση το πρότυπο ISO 9001 (09/03/2011 – Νο: 201004200055), ένα 

σύστημα Διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών κατάρτισης.  

 Συνοπτικά το οργανόγραμμα του ΚΕΚ παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα: 

                

              Σχήμα 3: Οργανωτική δομή του αξιολογούμενου ΚΕΚ 

 

 

Το ΚΕΚ είναι πλήρως επανδρωμένο σε διευθυντικό, επιστημονικό και διοικητικό 

προσωπικό. Στο πρόγραμμα που αξιολογούμε αξιοποιούνται εκτός του διευθυντή, που 

Δ.Σ. 
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Προώθησης 

Απασχόλησης   
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Διοικητικής 

Υποστήριξης    

Στέλεχος 

Κατάρτισης   
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Ποιότητας  

Υ.Δ.Π.  
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Φοροτεχνικός 
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άμεσα ή έμμεσα εμπλέκεται με όλες τις δραστηριότητες του ΚΕΚ , η επιστημονική 

υπεύθυνη του τομέα της πληροφορικής, ο συντονιστής του προγράμματος, η υπεύθυνη 

υλοποίησης και επικουρικά ο υπεύθυνος προώθησης απασχόλησης μαζί με την υπεύθυνη 

τμήματος ποιότητας. Λόγω του πλήθους των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιεί το 

ΚΕΚ έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί περισσότερα στελέχη σε πιο εξειδικευμένα 

αντικείμενα δίνοντας το πλεονέκτημα της ευχερέστερης υλοποίησης των καθηκόντων τους.  

Η διοίκηση του ΚΕΚ τηρεί με ακρίβεια όλους τους φακέλους που προβλέπονται από το 

αναλυτικό τεύχος προκήρυξης του προγράμματος. Από την επαφή που είχαμε με το 

προσωπικό του ΚΕΚ διαπιστώσαμε την προθυμία τους να βοηθήσουν στο μέτρο του 

δυνατού την προσπάθεια μας. Με αντίστοιχη διάθεση αντιμετωπίζουν και τα ζητήματα των 

εκπαιδευομένων οι οποίοι στην σχετική ερώτηση που τους θέσαμε δήλωσαν απόλυτα ή 

πολύ ικανοποιημένοι από την συμπεριφορά των στελεχών του οργανισμού. 

Η άνεση με την οποία μας περιέγραψαν όλα τα στελέχη τις λεπτομέρειες των 

διαδικασιών που ακολουθούν μας έκανε φανερό ότι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην 

διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης, ιδιαίτερα τέτοιου τύπου. 

Εάν ως δείκτες για την αξιολόγηση της οργάνωσης του ΚΕΚ λάβουμε : 

 την πληρότητα του οργανογράμματος  

 την επάρκεια των διαδικασιών  

 την εμπειρία του προσωπικού 

τότε καταλήγουμε ότι το επίπεδο οργάνωσης του ΚΕΚ είναι ιδιαίτερα υψηλό και τελικά 

αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά σημεία του προγράμματος που αξιολογούμε. 

Η άποψη των εκπαιδευόμενων: Ακόμα καλύτερη είναι η άποψη των εκπαιδευομένων 

για το επίπεδο οργάνωσης του ΚΕΚ. Οι εκπαιδευόμενοι δήλωσαν ότι ήταν πολύ ή πάρα 

πολύ ευχαριστημένοι από την συνεργασία τους με τα στελέχη του ΚΕΚ. Στις απαντήσεις 

τους έκαναν ειδική αναφορά στην ευγένεια του προσωπικού, και στην άμεση ανταπόκρισή 

τους σε αιτήματα των σπουδαστών. 
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Η άποψη των εκπαιδευτών: Αντίστοιχη εικόνα έχουμε  από τις συνεντεύξεις με τους 

εκπαιδευτές, με μόνη παρατήρηση το ότι δεν γίνονται συναντήσεις μεταξύ των 

εκπαιδευτών, ώστε να γνωρίζονται και να μπορούν να συντονίζουν το έργο τους καλύτερα. 

 

Συνολικά μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του 

ΚΕΚ αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά σημεία του οργανισμού κατάρτισης και αυτό είναι 

κάτι που καταδεικνύεται τόσο από τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές, όσο και από 

την ανάλυση της οργάνωσης  και δομής του ΚΕΚ που παρουσιάσαμε παραπάνω.  

Μοναδικό σημείο που βρίσκουμε να επισημάνουμε, είναι το γεγονός ότι δεν δόθηκε 

στο συγκεκριμένο τουλάχιστο πρόγραμμα η αντίστοιχη προσοχή στο ζήτημα της 

ενημέρωσης και του συντονισμού των καθηγητών. Ένας από τους εκπαιδευτές εξέφρασε 

την επιθυμία να πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ των εκπαιδευτών προκειμένου να 

συντονίζουν καλύτερα το εκπαιδευτικό έργο τους. Ο βασικός λόγος της επισήμανσής μας 

όμως έγινε φανερός κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (κεφ. 15) έχει να κάνει με την 

έλλειψη της κατάλληλης επαφής των στελεχών του ΚΕΚ με τους καθηγητές, ώστε να 

υπάρχει συζήτηση και συντονισμός για το εκπαιδευτικό πλάνο που θα ακολουθηθεί, τις 

τεχνικές διδασκαλίας κ.ά. Από τις συνεντεύξεις με τα στελέχη (ερ. 8) προέκυψε η θέση ότι 

δεν κρίνονται απαραίτητες, διότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα τυποποιημένο 

πρόγραμμα που έχει επαναληφθεί πολλές φορές ήδη και συνεπώς τα σχετικά ζητήματα είναι 

γνωστά στους εκπαιδευτές. Θέση μας είναι ότι όσες φορές και να επαναληφθεί ένα 

πρόγραμμα, η ομάδα των εκπαιδευομένων πάντα έχει τις ιδιαιτερότητές της, οι οποίες 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας. 

  Η παραπάνω παρατήρηση δεν αναιρεί την άποψη που διαμορφώσαμε από τις επαφές 

που είχαμε με τα στελέχη του οργανισμού. Στην διάρκεια αυτών των επαφών διαπιστώσαμε 

ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο και ειλικρινή 

διάθεση αντιμετώπισης όλων των προβλημάτων που προκύπτουν με πνεύμα συνεργασίας 

και ευθύνης. Δεν είναι τυχαίο που ο συγκεκριμένος οργανισμός σε λίγο κλείνει 20 έτη 

συνεχούς λειτουργίας στον τομέα της κατάρτισης, καθώς και το γεγονός ότι επιλέγεται 

συχνά ως ανάδοχος στην υλοποίηση ευρωπαϊκών δράσεων κατάρτισης. 
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17. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Το βιβλίο που μοιράστηκε στους εκπαιδευόμενους έχει τίτλο ‘’Οδηγός Επιτυχίας Ms 

office 2010– Ms Windows 7’’ και αποτελεί έκδοση της Vellum Global Educational 

Services. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν οδηγό χρήσης (manual) που περιέχει την ύλη των 

εξετάσεων πιστοποίησης στην χρήση του office που οργανώνει η ίδια εταιρία. Στην 

προσπάθεια μας να ακολουθήσουμε το μοντέλο του Race (σελ. 43) οργανώσαμε τις 

παρατηρήσεις μας για το βιβλίο σε τέσσερις ενότητες: 

17.1   Δομή και οργάνωση περιεχομένου 

Ξεκινάμε από τον πίνακα περιεχομένων στον οποίο παρουσιάζονται οι έξι ενότητες 

του βιβλίου με κάθε ενότητα να περιλαμβάνει περίπου 35 σελίδες. Για ένα βοήθημα όπου 

παρουσιάζεται μεγάλος όγκος εννοιών όπως είναι το συγκεκριμένο, θεωρούμε ότι ο 

πίνακας περιεχομένων είναι πολύ λιτός διότι με την μορφή που έχει δεν διευκολύνει 

ιδιαίτερα κάποιον που θέλει να βρει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία της πυκνής ύλης. Εάν 

δε λάβουμε υπ όψη την παρατήρηση που κάναμε νωρίτερα, ότι δηλαδή αρκετοί 

σπουδαστές θα χρησιμοποιήσουν το βιβλίο περιστασιακά για να καλύψουν συγκεκριμένα 

κενά κρίνουμε  ότι ο πίνακας θα έπρεπε να είναι αναλυτικότερος, ώστε να μη χρειάζεται 

κανείς να ξεφυλλίζει ολόκληρο κεφάλαιο για να βρει αυτό που ψάχνει κάθε φορά. 

Με αυτή την έννοια πιστεύουμε ότι ο πίνακας περιεχομένων θα εξυπηρετούσε 

καλύτερα τον σκοπό του, εάν περιελάμβανε και τις υποενότητες κάθε κεφαλαίου. Αντίθετα 

δεν κρίνουμε απαραίτητη την παράθεση στον ίδιο πίνακα και των ανθυποενοτήτων, διότι 

έτσι ο πίνακας θα γίνονταν αρκετά περίπλοκος, κάτι που θα ήταν σε βάρος της 

χρηστικότητάς του.  

Στο ίδιο πλαίσιο, θέλουμε να παρατηρήσουμε την έλλειψη γλωσσάριου στο τέλος 

του βιβλίου, κάτι που στην συγκεκριμένη περίπτωση θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο για τους 

λόγους που αναπτύξαμε παραπάνω. 

Το καθεαυτό περιεχόμενο είναι οργανωμένο σε έξι αυτοτελή κεφάλαια που 

αναπτύσσονται με την ροή που ακολουθείται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα(με εξαίρεση 

την πρώτη εισαγωγική ενότητα), καλύπτοντας το σύνολο της εξεταζόμενης ύλης. 
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17.2 Το βασικό κείμενο-Εισαγωγές, συνόψεις, νοηματική και λεκτική 

συνέχεια 

Όπως ήδη αναφέραμε το λογισμικό πακέτο office περιέχει πληθώρα εννοιών, οι 

οποίες παρουσιάζονται στα επιμέρους κεφάλαια με την χρήση απλής και κατανοητής από 

τον καθένα γλώσσας. Επίσης η περιγραφή των ενεργειών (π.χ. μετονομασία αρχείου) 

γίνεται με μεγάλη σαφήνεια και αναλυτικότητα, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να τις 

εκτελέσει χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση.  

Από την άλλη πλευρά πρέπει να αναφέρουμε ότι το ύφος του βιβλίου είναι αυστηρό, 

περιοριζόμενο αποκλειστικά στην τεχνική περιγραφή των δυνατοτήτων που περιλαμβάνει 

το λογισμικό office. Έχοντας αυτό σαν δεδομένο ήταν δύσκολο να διακρίνουμε κάποιες 

ενδείξεις έστω προσπάθειας για ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του χρήστη. Ιδιαίτερα  

στην πρώτη-εισαγωγική-ενότητα περιμέναμε να γίνεται κάποια προσπάθεια για την 

ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του εκπαιδευόμενου, περιέχοντας μια γενική έστω 

αναφορά στην χρησιμότητα που έχουν τα όσα αναπτύσσονται στη συνέχεια, τόσο για την 

εργασία όσο και για την καθημερινότητα του. Αντί για αυτό, ακολουθείται και εδώ το ίδιο 

μηχανιστικό μοτίβο των υπόλοιπων κεφαλαίων, δηλαδή παρουσιάζονται με αυστηρό τρόπο 

τα βασικά μέρη του υπολογιστή και της εικόνας διεπαφής (interface) του λειτουργικού 

συστήματος των windows. 

Εν ολίγοις, το βιβλίο διατηρεί στο σύνολο του περιεχομένου του μια σταθερή 

προσήλωση στον στόχο της πιστοποίησης, όπως παρατηρήσαμε και στο στάδιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφήνοντας μετέωρους τους υπόλοιπους στόχους του 

προγράμματος.  
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17.3  Υποστήριξη υλικού από ασκήσεις  και δυνατότητα για   

αυτοαξιολόγηση 

Το βιβλίο που δόθηκε στους εκπαιδευόμενους συνοδεύεται από cd που περιέχει 

ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης. Για κάθε ενότητα υπάρχουν 40 ερωτήσεις που καλύπτουν 

το σύνολο των διδασκόμενων αντικειμένων. Κάθε ερώτηση συνοδεύεται από την σχετική 

απάντηση, δίνοντας στον χρήστη την ευκαιρία να διαπιστώσει την ορθότητα της 

απάντησης του. Μάλιστα, οι απαντήσεις δίνονται σε μορφή βίντεο, γεγονός που επιτρέπει 

στον χρήστη να παρακολουθήσει το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου να 

φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε ότι καλύπτεται άριστα 

η ανάγκη του εκπαιδευόμενου για ανατροφοδότηση.  

Επίσης, θεωρούμε σημαντικό να αναφερθεί ότι οι ασκήσεις δίνονται σε εικονικό 

περιβάλλον που προσομοιάζει επακριβώς εκείνο των εξετάσεων πιστοποίησης, οπότε ο 

εκπαιδευόμενος έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί  με τον καλύτερο τρόπο στο στυλ των 

εξετάσεων που ακολουθούν. 

Η μοναδική παρατήρηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε συνέχεια της σχετικής 

ένστασης που κάναμε για το βιβλίο και την εκπαιδευτική διαδικασία είναι ότι και το 

περιεχόμενο των ερωτήσεων είναι αυστηρά προσανατολισμένο στις εξετάσεις, χωρίς να 

δίνει την ευκαιρία στον χρήστη να αναπτύξει τον ευρύτερο προβληματισμό του. 

 

17.4  Γραφιστική επιμέλεια, εικόνα του υλικού 

Το κείμενο συνοδεύεται από πληθώρα καθαρών εικόνων που καθιστούν το κείμενο 

πιο ευκολοδιάβαστο αφενός και αφετέρου βοηθούν τον χρήστη να κατανοήσει ευκολότερα 

τις περιγραφόμενες ενέργειες. Ωστόσο θα θέλαμε οι εικόνες να έχουν μεγαλύτερο μέγεθος 

καθώς κρίναμε ότι συχνά είναι δυσδιάκριτες στον αναγνώστη. Αυτή η δυσκολία 

μεγεθύνεται από το γεγονός ότι όλες οι σελίδες του βιβλίου με εξαίρεση το εξώφυλλο είναι 

ασπρόμαυρες και επιπλέον είναι σε βάρος της ελκυστικότητας του βιβλίου. 

Χρησιμοποιείται τυπική γραμματοσειρά (cambria) σε ποικιλία μεγεθών και τονισμού 

(bold) προκειμένου να τονιστούν περισσότερο κάποια σημεία και να γίνονται εύκολα 

διακριτές οι επιμέρους υποενότητες και ανθυποενότητες. Όλες οι σελίδες είναι 

αριθμημένες, ενώ στο επάνω μέρος της σελίδας ορθά, αναγράφεται ο τίτλους του παρόντος 
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κεφαλαίου. Θα επιθυμούσαμε το μέγεθος της γραμματοσειράς του βασικού κειμένου, όπως 

μόλις αναφέραμε και για τις εικόνες να είναι μεγαλύτερο, ώστε να διευκολύνεται η 

ανάγνωση του. Τέλος εφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικό βιβλίο, θα έπρεπε να υπάρχει 

μεγαλύτερο πλαίσιο γύρω από το κείμενο ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να κρατάει 

σημειώσεις.   

 

 

17.5 Οι άποψη των συμμετεχόντων 

H άποψη των εκπαιδευομένων 

Στην ερώτησή μας «πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το εκπαιδευτικό υλικό» οι 

απαντήσεις των εκπαιδευομένων τυπικές («είναι καλό», «είναι εντάξει» κ.α.) γεγονός που 

μας δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με αυτό. Μετά την ανάλυση 

που παραθέσαμε παραπάνω θεωρούμε ότι αυτή η αδιαφορία δηλώνει ότι το εκπαιδευτικό 

υλικό που μοιράστηκε δεν κινητοποίησε τους εκπαιδευόμενους και θεωρούμε ότι αυτό 

οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους: 

 Μικρή ή καθόλου πρόνοια από τους συγγραφείς για την ενεργοποίηση του 

ενδιαφέροντος του σπουδαστή 

 Περιεχόμενο αποκλειστικά εστιασμένο στις εξετάσεις, χωρίς αναφορές στην 

καθημερινότητα του αναγνώστη και πως μπορεί μέσω των ΤΠΕ να την 

βελτιώσει 

 Το ύφος του συγγράμματος είναι αυστηρό, θυμίζει manual(οδηγίες χρήσης) και 

όχι εκπαιδευτικό υλικό 

 Η απουσία γλωσσαρίου και ο λιτός πίνακας περιεχομένων, δεν διευκολύνουν 

την αναζήτηση συγκεκριμένων λημμάτων. 

 Το οπτικό αποτέλεσμα του βιβλίου (layout) είναι «σπαρτιάτικο» και δεν 

προσελκύει τον αναγνώστη. 

Τέλος, από την επαφή που είχαμε με τους σπουδαστές, υποψιαζόμαστε ότι και κάποιοι 

από όσους δήλωσαν πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένοι, δεν μπήκαν καθόλου στον κόπο να 

ασχοληθούν με το εκπαιδευτικό υλικό. 

Η άποψη των εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευτές κράτησαν αποστάσεις όταν ζητήθηκε η 

άποψή τους για το εκπαιδευτικό υλικό. Μας ανέφεραν ότι δεν συμμετείχαν στην επιλογή 
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του υλικού διότι αυτό είναι ευθύνη του φορέα πιστοποίησης. Μάλιστα ένας εξ αυτών μας 

ανέφερε ότι δεν είχε ούτε αντίγραφο του βιβλίου… 

 

 

 

 

 

17.6 Συμπέρασμα 

Αν κρίνουμε το εκπαιδευτικό υλικό ως το εγχειρίδιο που συνοδεύει μια διαδικασία 

πιστοποίησης ή ως έναν οδηγό χρήσης βασικών προγραμμάτων του office, θα μπορούσαμε 

να δηλώσουμε σχετικά ικανοποιημένοι. Όμως, στον βαθμό που αποτελεί το βασικό 

εκπαιδευτικό υλικό ενός προγράμματος κατάρτισης που σύμφωνα με την στοχοθεσία του 

αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην «τόνωση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων και 

ενθάρρυνση στο πλαίσιο της διδασκαλίας  της κριτικής στάσης των εκπαιδευομένων έναντι 

του περιεχομένου του διαδικτύου», πιστεύουμε ότι δεν το επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό, 

δεν μπορεί να εξυπηρετήσει με επάρκεια  τον σκοπό του. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ο 

έντονα προσανατολισμένος στην πιστοποίηση χαρακτήρας του προγράμματος, 

αποτυπώνεται και στο διανεμόμενο εκπαιδευτικό υλικό. 

Από την άλλη πλευρά, μιλώντας για το υποστηρικτικό υλικό των ασκήσεων , 

εφαρμογών και της δυνατότητας αυτοαξιολόγησης, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι καθώς 

υπάρχει πληθώρα ασκήσεων που βοηθά την εξάσκηση του σπουδαστή στο σύνολο περίπου 

της διδαχθείσας ύλης. 
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18.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί την καρδιά ενός προγράμματος κατάρτισης, 

καθώς  το σύνολο σχεδόν των ενεργειών του φορέα κατάρτισης κατευθύνεται προς τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας. Τα επιμέρους αντικείμενα που 

εξετάζουμε για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι: 

- Η χρονική διάρκεια του προγράμματος καθώς και των επιμέρους θεματικών 

αντικειμένων που διδάσκονται στο πρόγραμμα. Κριτήριο είναι η ικανοποίηση 

των εμπλεκόμενων μερών. 

- Η καθεαυτή εκπαιδευτική διαδικασία στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ο 

εκπαιδευτής ο οποίος καλείται να μεταδώσει τις επιθυμητές γνώσεις, δεξιότητες 

και στάσεις προς τους εκπαιδευόμενους χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μέσων και 

διαδικασιών. Τα κριτήρια που εφαρμόσαμε είναι το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο 

για την εκπαίδευση ενηλίκων, οι προδιαγραφές του προγράμματος καθώς και οι 

βασικές αρχές της θεωρίας για την εκπαίδευση ενηλίκων. 

- Η  ατμόσφαιρα που επικράτησε κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης 

Τα εργαλεία στα οποία βασίσαμε την αξιολόγηση μας για αυτό το μέρος της 

αξιολόγησης είναι το ερωτηματολόγιο προς τους εκπαιδευόμενους, η επιτόπια παρατήρηση  

καθώς και οι συνεντεύξεις που κάναμε με όλα τα μέρη, στελέχη του ΚΕΚ, εκπαιδευτές και 

ομάδα εκπαιδευμένων. 

 

18.1 Aξιολόγηση της χρονικής διάρκειας του προγράμματος και των 

επιμέρους αντικειμένων 

Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση του προγράμματος, η διάρκειά του ήταν 100 

ώρες, που κατανέμονταν: όπως δείξαμε στον πίνακα 5 (σελ. 75). 
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Η εκτίμησή μας για την χρονική διάρκεια του προγράμματος, βασίστηκε στην 

ικανοποίηση των εκπαιδευομένων και στις απόψεις των εκπαιδευτών που κουβαλούν και 

την εμπειρία της συμμετοχής τους σε διάφορα, αντίστοιχου περιεχομένου προγράμματα 

κατάρτισης. Το ίδιο συμβαίνει και με τα στελέχη του ΚΕΚ που επίσης ρωτήσαμε. Τέλος 

μεταφέρουμε και την δική μας εκτίμηση από την ευρύτερη «αγορά» εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων (ως μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας) σχετικά με τις βασικές δεξιότητες 

χρήσης ΤΠΕ, μιας και αυτής της μορφής προγράμματα υλοποιούνται  με μεγάλη 

συχνότητα. 

Η άποψη των εκπαιδευόμενων: Από τις συνεντεύξεις που πήραμε διαπιστώσαμε ότι 

οι συνολικές ώρες του προγράμματος θεωρήθηκαν ικανοποιητικές , όμως οι ερωτώμενοι 

είχαν ορισμένες ενστάσεις ως προς την ημερήσια κατανομή των ωρών. Πιο συγκεκριμένα 

θεωρούσαν ότι αν και οι συνολικές ώρες ήταν ικανοποιητικές, συμπιέστηκαν σε μικρό 

χρονικό διάστημα- πολλές ώρες ημερησίως, και καθημερινό μάθημα. Αν μάλιστα λάβουμε 

υπόψη και την παρατήρηση που κάναμε στο κεφάλαιο για τις υποδομές του ΚΕΚ σχετικά 

με τον φωτισμό ο οποίος από μια ώρα και μετά γίνονταν ακόμα ένας παράγοντας κούρασης 

καταλαβαίνουμε ευκολότερα γιατί το πρόγραμμα ήταν σχετικά ‘βαρύ’ για τους 

εκπαιδευόμενους.  

Σχετικά με την χρονική κατανομή των επιμέρους αντικειμένων διαπιστώσαμε ότι οι 

εκπαιδευόμενοι θα προτιμούσαν περισσότερες ώρες για το  excel  ενώ αντίθετα μας 

δήλωσαν ότι για το powerpoint θα μπορούσαν να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

τους με λιγότερες διδακτικές ώρες.  

Η άποψη των εκπαιδευτών: Ως προς το σύνολο των ωρών οι εκπαιδευτές συμφωνούν 

ότι είναι ικανοποιητικό το μέγεθος του προγράμματος. Στην διερευνητική συζήτηση που 

έγινε, μου εξήγησαν ότι οι εκατό ώρες για κάποιον που χειρίζεται Η/Υ είναι πάρα πολλές, 

ενώ αντίθετα για κάποιον που δεν έχει καμία τριβή με το αντικείμενο είναι λίγες. Με 

δεδομένο ότι στο τμήμα δεν υπήρχε υψηλός βαθμός ομοιογένειας, το μέγεθος του 

προγράμματος κάλυψε περίπου όλους τους εκπαιδευόμενους.  

‘Ολοι συμφώνησαν ότι οι ώρες που διατέθηκαν για το ppt ήταν περισσότερες από 

όσες χρειάζονταν, ενώ οι περισσότεροι  θα ήθελαν περισσότερες ώρες για το excel, καθώς 

ακόμα και όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ σπάνια χρησιμοποιούν αυτό το πρόγραμμα.  
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Η άποψη των στελεχών: Η ίδια εικόνα προκύπτει και από τις συνεντεύξεις που 

πήραμε από τα στελέχη του ΚΕΚ. Θετικοί για το συνολικό μέγεθος του προγράμματος, ο 

συντονιστής θεωρεί ότι για το excel θα έπρεπε να διατεθούν περισσότερες ώρες, η 

υπεύθυνη υλοποίησης μας εξήγησε ότι λόγω του καλού επιπέδου του τμήματος το ppt 

μπορούσε να διδαχθεί σε λιγότερες ώρες και τέλος η υπεύθυνη υλοποίησης μας παρέπεμψε 

στους εκπαιδευτές ως αρμοδιότερους για το ζήτημα. 

Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι η διάρκεια του προγράμματος κρίνεται 

ικανοποιητική, όπως μας δήλωσε η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων, και 

αντίστοιχα συμφωνούν τόσο τα στελέχη όσο και οι εκπαιδευτές του ΚΕΚ. Η ίδια 

σύμπλευση παρατηρείται και στις απόψεις για τα επιμέρους αντικείμενα. Με ασφάλεια 

μπορούμε να πούμε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνούν ότι θα ήταν χρήσιμο να 

καταλάμβανε περισσότερο χρόνο το excel και  το ακριβώς αντίστροφο, δηλαδή λιγότερες 

ώρες το ppt. 

Aπο την πλευρά μας σημειώνουμε ότι αντίστοιχα προγράμματα που «πωλούνται» σε 

ενδιαφερόμενους, έχουν διάρκεια 42-50 διδακτικές ώρες. Έχοντας αυτό υπόψη, μπορούμε 

να πούμε ότι οι 100 ώρες για ένα πρόγραμμα που οδηγεί σε πιστοποίηση χρήσης Η/Υ είναι 

υπεραρκετές και δίνουν την ευκαιρία για μια διεξοδικότερη παρουσίαση των γενικότερων 

ζητημάτων που εγείρει η χρήση των Η/Υ και των επιπτώσεων που έχουν στην ζωή μας, την 

ανάπτυξη κριτικής στάσης στα σχετικά ζητήματα, καθώς και την χρήση σύγχρονων 

μεθόδων διδασκαλίας που ταιριάζουν περισσότερο στην ενήλικη ομάδα εκπαιδευόμενων 

και που θα μπορούσαν να ενισχύσουν θετικά την άποψη των εκπαιδευόμενων για τις 

δράσεις της Δια Βίου Μάθησης. Στα επόμενα μέρη της αξιολόγησης θα διαπιστώσουμε αν 

έγινε ορθή εκμετάλλευση αυτής της ευκαιρίας. 

 

18.2 Ατμόσφαιρα 

 Βασικές λειτουργίες της ΔΒΜ εκτός από εκείνη της εξασφάλισης προσόντων είναι 

οι λειτουργίες της (επανα)κοινωνικοποίησης και της ενσωμάτωσης (Καψάλης & 

Παπασταμάτης,τ.Α’,2002) ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε ανέργους που διατρέχουν 

εντονότερο κίνδυνο περιθωριοποίησης. Έχοντας αυτό υπόψη, επιχειρούμε να 

διερευνήσουμε πόσο καλή ατμόσφαιρα αναπτύχθηκε στην ομάδα των εκπαιδευόμενων. 

Εξάλλου, όπως δείχνουν έρευνες  με την Κλίμακα Συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων 
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(Education Participation Scale), η κοινωνική επαφή αποτελεί ένα από τα βασικότερα 

κίνητρα συμμετοχής σε δράσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων (Καψάλης & Παπασταμάτης, 

τ.Α’,2002). Συνεπώς μια θετική εμπειρία, δηλαδή η συμμετοχή σε μια εκπαιδευτική ομάδα 

όπου κανείς νοιώθει αποδεκτός θεωρούμε ότι θα ενισχύσει αυτό το κίνητρο για την 

συμμετοχή του σε μελλοντικά προγράμματα εκπαίδευσης/ κατάρτισης. Κριτήριο για την 

αξιολόγηση αυτού του στοιχείου, είναι η ικανοποίηση των εκπαιδευομένων, όπως 

αποτυπώθηκε στις συνεντεύξεις (Ερ.6) που πήραμε από αυτούς.. 

Από τις συνεντεύξεις προκύπτει μεγάλη ικανοποίηση από το κλίμα που αναπτύχθηκε 

στην ομάδα των εκπαιδευομένων. Μάλιστα μας ανέφεραν ότι  έκαναν φίλους στο ΚΕΚ και 

με κάποιους από αυτούς θα επιδιώξουν να διατηρήσουν επαφή και μετά το τέλος του 

προγράμματος. Αυτή η εικόνα άνεσης, φιλικότητας και συναδελφικότητας μεταξύ των 

εκπαιδευομένων επιβεβαιώθηκε από την διαδικασία της παρατήρησης. Μάλιστα από 

κάποιο σημείο του προγράμματος και έπειτα, προγραμμάτιζαν και κοινές συνευρέσεις μετά 

το μάθημα. 

 

 

18.3 Αξιολόγηση των εκπαιδευτών 

Έχοντας υπόψη την δυσκολία και τις ιδιαιτερότητες που έχει η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτή, προσπαθήσαμε να φωτίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες όψεις του έργου 

του εκπαιδευτή στην εκτέλεση της διδασκαλίας και να εμπλέξουμε όλους όσους 

σχετίζονται με το έργο του, δηλαδή εκπαιδευόμενους και στελέχη του εκπαιδευτικού 

φορέα, μέχρι τους ίδιος τους εκπαιδευτές και τέλος τα πορίσματα της δικής μας 

παρατήρησης που προσπαθήσαμε να κάνουμε με όσο πιο αντικειμενικό και μετρήσιμο 

τρόπο. Για τον λόγο αυτό αξιοποιήσαμε την εσχάρα παρατήρησης που χρησιμοποιήθηκε 

στο εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης, που έγινε υπό την αιγίδα του ΕΚΕΠΙΣ (2006-2007). Τα κριτήρια της 

αξιολόγησης μας είναι η ικανοποίηση των εκπαιδευομένων από τους εκπαιδευτές (Ερ. 9) 

τις εκπαιδευτικές τεχνικές(Ερ.10), καθώς και τα επιμέρους κριτήρια της που 

χρησιμοποιήσαμε κατά την επιτόπια παρατήρηση (βλ. εσχάρα παρατήρησης). 
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Ικανοποίηση των εκπαιδευομένων: 

Απο τους εκπαιδευτές: Στις συνεντεύξεις οι εκπαιδευόμενοι  αναφέρθηκαν στο καλό 

γνωστικό επίπεδο των εκπαιδευτών, στην φιλική συμπεριφορά τους και την πλήρη κάλυψη 

της ύλης, όμως επίσης μας τόνισαν ότι τους δυσαρέστησε η προσκόλληση στην μέθοδο της 

εισήγησης, η αποφυγή της συζήτησης για τα διδασκόμενα θέματα, καθώς και το γεγονός 

ότι σπάνια ενθάρρυναν τις ερωτήσεις από την πλευρά τους. 

Ικανοποίηση από τις εκπαιδευτικές τεχνικές Στη συνέχεια ζητήσαμε από τους 

εκπαιδευόμενους να μας πουν τη γνώμη τους για τις εκπαιδευτικές τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν και ποιες είναι οι τεχνικές που θα επιθυμούσαν οι ίδιοι. Η ικανοποίηση 

από τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Όλοι 

τόνισαν το γεγονός ότι το πολύωρο καθημερινό πρόγραμμα σε συνδυασμό με την 

ακολουθούμενη κατά κόρον μέθοδο της εισήγησης κούραζαν τους εκπαιδευόμενους και 

γενικά επηρέασαν αρνητικά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές στις οποίες σύμφωνα με τους εκπαιδευόμενους θα έπρεπε 

να δοθεί μεγαλύτερο βάρος είναι η εργασία σε ομάδες , η συζήτηση  , η χρήση πολυμέσων, 

ο καταιγισμός ιδεών  και το παιχνίδι ρόλων. 

Από την προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης: Ρωτήσαμε τους 

εκπαιδευόμενους πόσο καλά προετοιμασμένοι νοιώθουν για τις εξετάσεις πιστοποίησης. 

Από τις απαντήσεις τους διαφαίνεται ότι στους τομείς των γνώσεων και δεξιοτήτων η 

εκπαιδευτική διαδικασία πήγε πολύ καλά, πάντα κατά την άποψη των εκπαιδευομένων.  

Η άποψη των στελεχών του ΚΕΚ για τους εκπαιδευτές: Η άποψη των στελεχών 

του ΚΕΚ σε γενικές γραμμές είναι πολύ θετική για τους εκπαιδευτές όπως και από την 

συνεργασία τους, την οποία θεωρούν άψογη. Άλλωστε οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτές 

έχουν συνεργαστεί κατ’ επανάληψη με το ΚΕΚ, οπότε γνωρίζουν καλά το επίπεδο 

δουλειάς τους. Επίσης μας τόνισαν ότι πρόσθετη εγγύηση για την ποιότητα της εργασίας 

τους αποτελεί και το γεγονός ότι είναι όλοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων από το 

ΕΚΕΠΙΣ. 
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Σχετικά με τις εκπαιδευτικές τεχνικές, η υπεύθυνη υλοποίησης μας ανέφερε ότι η 

διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος είναι μικρή για την εφαρμογή 

ομαδοσυνεργατικών τεχνικών και ότι θεωρεί δεδομένη την εφαρμογή των βασικών αρχών 

μάθησης ενηλίκων στον βαθμό που  όλοι οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι από το 

ΕΚΕΠΙΣ. Ο συντονιστής από την πλευρά του επίσης θεωρεί σημαντικό για την ποιότητα 

της παρεχόμενης διδασκαλίας το γεγονός ότι οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι και 

επίσης μας ανέφερε ότι αρχή και στο τέλος κάθε προγράμματος γίνονται συναντήσεις με 

τους εκπαιδευτές όπου συζητούνται αυτά τα ζητήματα. 

 

 

18.3.1  Παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί την καρδιά του προγράμματος κατάρτισης και 

κατ’ αναλογία η αξιολόγηση αυτού του μέρους του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί 

το βασικότερο μέρος της ερευνητικής μας προσπάθειας. Για αυτό τον λόγο, έχουμε 

χρησιμοποιήσει περισσότερα του ενός ερευνητικά εργαλεία, όπως είναι το 

ερωτηματολόγιο των εκπαιδευομένων, οι συνεντεύξεις των εκπαιδευομένων, των 

στελεχών και των εκπαιδευτών και κυρίως η επιτόπια παρατήρηση. 

Κατά την διάρκεια του προγράμματος, φροντίσαμε να παρακολουθήσουμε μια 

πεντάωρη διδακτική ενότητα, καθενός από τους εκπαιδευτές που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα. Στην συνέχεια παραθέτουμε τα αποτελέσματα της επιτόπιας παρατήρησης 

ανά διδακτική , με την σειρά που παρουσιάζονται στην εσχάρα παρατήρησης, ενώ στο 

τέλος παρουσιάζουμε ποσοτικοποιημένα με κλίμακα 1-10 τα αποτελέσματα της 

παρατήρησης μας: 

 

1
η
 Παρακολούθηση 13 Μαρ.  

Excel 1o μάθημα  

Αριθμός συμμετεχόντων: 20 

Ώρα έναρξης: 16:10   Ώρα λήξης : 21:00 
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Με αυτό το μάθημα εγκαινιάζονταν η ενότητα excel και ο εκπαιδευτής έμπαινε για 

πρώτη φορά στην συγκεκριμένη τάξη. Αφού συστήθηκε,  έκανε χαλαρή κουβέντα με τους 

εκπαιδευόμενους ρωτώντας τους διάφορα πράγματα για τις εντυπώσεις τους από το 

πρόγραμμα για 3-4 λεπτά προκειμένου να δημιουργήσει ευχάριστη ατμόσφαιρα και να 

κάνει τους εκπαιδευόμενους να νοιώσουν άνετα μαζί του. Στη συνέχεια ζήτησε από τους 

εκπαιδευόμενους να συστηθούν, ζητώντας το όνομα τους και τον βαθμό εξοικείωσης τους 

με τους Η/Υ. Δεν τους ζήτησε άλλες πληροφορίες σχετικά με το γενικότερο υπόβαθρο 

τους, κάτι που θα επέτρεπε να συνδέσει στη συνέχεια την διδασκόμενη γνώση με τις 

προηγούμενες εμπειρίες τους. Επίσης δεν έγινε καμία αναφορά σε συγκεκριμένους 

στόχους για την συγκεκριμένη ενότητα. 

Στις 16:30 ξεκίνησε με την εισαγωγή κατά την οποία προσπάθησε να ενεργοποιήσει 

το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων εξηγώντας πόσο σημαντικές είναι οι ΤΠΕ στην 

καθημερινότητα μας. Η διδασκαλία συνεχίστηκε με τις τεχνικές της εισήγησης και 

περιοδικά, της ερώτησης-απάντησης. Ο εισηγητής ο οποίος είναι πιστοποιημένος από το 

ΕΚΕΠΙΣ και με μεγάλη εμπειρία στην διδασκαλία του αντικειμένου έδειξε μεγάλη άνεση 

στην επικοινωνία και τον προφορικό λόγο. Είναι σαφές ότι κατέχει καλά το αντικείμενο 

που διδάσκει καθώς δεν χρησιμοποίησε καθόλου σημειώσεις, και απαντούσε με άνεση 

στις ερωτήσεις. Διατήρησε καλό ρυθμό στον λόγο του, φυσικότητα στην κίνηση, 

κατάλληλη στάση σώματος και βλεμματική επαφή. Το περιεχόμενο ήταν κατάλληλο για 

το επίπεδο των εκπαιδευόμενων και το άνετο κλίμα που δημιούργησε επέτρεψε στους 

εκπαιδευόμενους να θέτουν ερωτήματα χωρίς δισταγμό. Κατά την παρουσίαση των 

επιμέρους αντικειμένων έκανε συχνές αναφορές σε αναλογίες με το λογισμικό word που 

είχαν ήδη διδαχθεί , συνδέοντας με επιτυχία την νέα με την προηγούμενη γνώση. 

Από την άλλη πλευρά η εισήγηση ήταν καθαρά προσανατολισμένη στις ανάγκες της 

πιστοποίησης, καθώς συχνά ο εκπαιδευτής ανέφερε «αυτό  προσέξτε το διότι το έχω δει σε 

ερωτήματα των εξετάσεων». Χωρίς να είμαστε αντίθετοι στην προσπάθεια του εκπαιδευτή 

να  δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επιτυχία των εκπαιδευόμενων στις 

εξετάσεις πιστοποίησης, θεωρούμε ότι η συχνή αναφορά σε αυτό τον στόχο δημιουργεί 

την εσφαλμένη εντύπωση ότι αυτοσκοπός είναι η πιστοποίηση και όχι η καλλιέργεια 

δεξιοτήτων και θετικής στάσης για το συγκεκριμένο αντικείμενο που θα επιτρέψει στους 

εκπαιδευόμενους αφενός να βελτιώσουν την καθημερινότητα τους και αφετέρου να 

μπορούν εργαστούν με άνεση στο σύγχρονο περιβάλλον γραφείου. 
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Επίσης, ενώ έκανε συχνά χρήση της τεχνικής ερώτηση-απάντηση κάποιες φορές δεν 

έδινε αρκετό χρόνο στους εκπαιδευόμενους να απαντήσουν και απαντούσε μόνος του. 

Ομοίως όταν ολοκλήρωνε ένα αντικείμενο, μερικές φορές δεν έδινε αρκετό χρόνο σους 

εκπαιδευόμενους να εκφράσουν απορίες. Μάλιστα ένας από την ομάδα διαμαρτυρήθηκε 

κάποια στιγμή ότι προχωρά πολύ γρήγορα. 

Για το τελευταίο μέρος της ενότητας (19:45-21:00) ο εκπαιδευτής αναγνωρίζοντας 

ορθά ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν καταπονηθεί, άφησε τα πιο βατά αντικείμενα και 

κατόπιν, έδωσε μία συγκεντρωτική άσκηση με την οποία οι σπουδαστές ασχολήθηκαν το 

τελευταίο 25λεπτο ώστε οι ίδιοι να κάνουν μία ανακεφαλαίωση στα όσα διδάχθηκαν και 

να διαπιστώσουν τυχόν αδυναμίες τους. 

Κατά την διάρκεια της 5ωρης εκπαίδευσης έγιναν δύο διαλείμματα κατόπιν 

συνεννόησης με τους εκπαιδευόμενους. 

Ο φωτισμός στην αίθουσα λόγω της λειτουργίας προτζέκτορα, ήταν ανύπαρκτος, 

κάτι το οποίο ιδίως μετά τις 18:30 που σκοτείνιασε, δημιούργησε τάσεις κόπωσης και 

υπνηλίας σε αρκετούς εκπαιδευόμενους. Μας προξενεί εντύπωση πως η διοίκηση του 

ΚΕΚ δεν έχει κάνει κάτι για να λύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα (όπως τοποθέτηση 

επιπλέον και ανεξάρτητου με τον κεντρικό φωτισμού, που θα λειτουργεί χωρίς να 

επηρεάζεται η ορατότητα του προτζέκτορα). Επίσης ο λευκός πίνακας είναι πίσω από το 

πάνελ του προτζέκτορα γεγονός που δυσκολεύει την χρήση του και κατά συνέπεια την 

χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών όπως ο καταιγισμός ιδεών. 

Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι ο εκπαιδευτής παρουσίασε άριστες  επιδόσεις στο 

τμήμα της επαφής με την ομάδα των εκπαιδευομένων,στην άνεση λόγου και κίνησης, στην 

άρτια γνώση του αντικειμένου, στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος, στην κατάλληλη 

ροή, στην αξιοποίηση της προηγούμενης γνώσης των εκπαιδευόμενων. ‘Όμως δεν ήταν 

αντίστοιχα ενεργοποιημένος στην σαφή παρουσίαση και υπενθύμιση στόχων στην 

προώθηση της ενεργού συμμετοχής και  στην χρήση ομαδοσυνεργατικών τεχνικών που 

κατά την γνώμη μας είναι πολύ σημαντικές για την διατήρηση του ενεργού ενδιαφέροντος 

της ομάδας σε μία πολύωρη διδακτική ενότητα όπως αυτή. 
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 2
η
 παρακολούθηση 27 Μαρτίου 2013-03-28 

Internet, 1
ο
 μάθημα 

Αριθμός συμμετεχόντων: 15 

Ώρα έναρξης: 16:10   ώρα λήξης: 21:00 

Ο εκπαιδευτής δεν έμπαινε για πρώτη φορά στην τάξη καθώς έχει ήδη διδάξει τις 

εισαγωγικές ενότητες στα δύο πρώτα πεντάωρα του προγράμματος. Έτσι, αφού χαιρέτησε 

τους εκπαιδευόμενους, έκανε κάποιες ερωτήσεις για την μέχρι τώρα πορεία του 

προγράμματος και για απορίες που τυχόν είχαν από τα προηγούμενα μαθήματα, και 

συνέχισε με την εισαγωγή του μαθήματος. 

Η διδασκαλία βασίστηκε στην τεχνική της εισήγησης και των ερωτήσεων-

απαντήσεων κατά την διάρκεια της οποίας έκανε χρήση του πίνακα, όπου σημείωνε τις 

απαντήσεις των εκπαιδευομένων προκειμένου να γίνει σύνθεση αυτών. Το μεγαλύτερο 

μέρος της εισήγησης έγινε με τη υποστήριξη  προτζέκτορα. Οι ερωτήσεις του εκπαιδευτή 

ήταν σαφείς και απευθυνόταν σε όλους τους εκπαιδευόμενους. Η ροή του λόγου του, η 

στάση του σώματος και η βλεμματική  επαφή κυμάνθηκαν σε πολύ καλά επίπεδα. Έδινε  

χρόνο στους εκπαιδευόμενους προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του, και όταν 

εκφράζονταν απορίες, η ανταπόκριση του ήταν άμεση. 

Από την πλευρά τους οι σπουδαστές έδειξαν σχετικά μικρό ενδιαφέρον για τη 

συγκεκριμένη ενότητα. Σημειώνουμε μάλιστα ότι υπήρχαν πέντε απουσίες, ενώ από τους 

δεκαπέντε (σε σύνολο είκοσι) που παρακολούθησαν, οι τέσσερις προσήλθαν με 

καθυστέρηση 10-15 λεπτών. Βασική αιτία αυτής της στάσης πιστεύουμε ότι είναι το 

γεγονός ότι οι περισσότεροι-αν όχι όλοι- εκπαιδευόμενοι είναι ήδη αρκετά εξοικειωμένοι 

με το διδασκόμενο αντικείμενο (σε ερώτηση του εκπαιδευτή αν έχουν σύνδεση internet, 

σχεδόν όλοι απάντησαν θετικά). 

Ακόμα και έτσι όμως , κρίνουμε ότι ο εκπαιδευτής είχε κάποια περιθώρια να κάνει 

το συγκεκριμένο μάθημα πιο ελκυστικό για τους σπουδαστές. Θα μπορούσε για 

παράδειγμα όταν ζήτησε από τους εκπαιδευόμενους να ανοίξουν συγκεκριμένη 

ιστοσελίδα, να καθορίσουν οι ίδιοι ποια θα ήταν αυτή. Επίσης, θα μπορούσε, στο πλαίσιο 

της διερεύνησης της στάσης τους απέναντι στο εξεταζόμενο αντικείμενο, να συζητήσει 

εκτενέστερα  το πόσο έχει αλλάξει την ζωή τους, με ποιους τρόπους το χρησιμοποιούν και 

τους τρόπους που αναμένουν να τους επηρεάσει στο μέλλον. 



 

122 
 

Επίσης σημειώνουμε ότι η διδακτέα για την ενότητα ύλη καλύφθηκε σχετικά 

γρήγορα(το πρώτο τρίωρο) και η υπόλοιπη ώρα χρησιμοποιήθηκε για να καλυφθούν κενά 

από τις προηγούμενες ενότητες (συμπληρωματικότητα).Απομένουν ακόμη δυο πεντάωρα 

για την ενότητα internet, με μοναδικό αντικείμενο το Microsoft outlook. 

Κατά τη διάρκεια  του μαθήματος έγιναν δυο διαλείμματα κατόπιν συνεννόησης με 

τους εκπαιδευόμενους. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ο εκπαιδευτής παρά την φιλότιμη 

προσπάθεια του, δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει  το χαμηλό ενδιαφέρον των φοιτητών για 

το αντικείμενο. Αναγνωρίζοντας ότι το πρόβλημα θα έπρεπε να είχε διαγνωστεί εκ των 

προτέρων από την διοίκηση του ΚΕΚ και να αντιμετωπιστεί ανάλογα, κρίνουμε ότι τα 

αποτελέσματα θα ήταν καλύτερα εάν επιδίωκε την ενεργότερη συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων στην διεξαγωγή του μαθήματος, και αν επέλεγε να κινηθεί εκτός των 

στενών ορίων της προς πιστοποίηση ύλης. Κλείνοντας, θεωρούμε ότι με δεδομένο το 

επίπεδο των εκπαιδευόμενων για τη συγκεκριμένη ενότητα, οι δεκαπέντε ώρες που 

καταλαμβάνει στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι πολλές και ένα μέρος τους θα μπορούσε 

να διατεθεί για την πληρέστερη κάλυψη άλλου αντικειμένου(π.χ. excel). 
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η
 Παρακολούθηση 3 Aπρ.  

PowerPoint  1o μάθημα  

Αριθμός συμμετεχόντων: 20 

Ώρα έναρξης: 16:10   Ώρα λήξης : 21:00 

H εκπαιδεύτρια γνωρίζει τους εκπαιδευόμενους, καθώς τους έχει ήδη διδάξει την 

ενότητα Microsoft  word που ολοκληρώθηκε σε τέσσερις πεντάωρα μαθήματα. Η παρούσα 
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ενότητα έχει ως αντικείμενο το PowerPoint και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών 

καταλαμβάνει πέντε πεντάωρα μαθήματα. Επειδή μεταξύ των δύο ενοτήτων μεσολάβησαν 

άλλα μαθήματα, η εκπαιδεύτρια ξεκίνησε χαιρετώντας φιλικά τους εκπαιδευόμενους και 

τους έκανε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το πώς τα πήγαν μέχρι εκείνη την στιγμή, ποια 

ενότητα τους φάνηκε πιο δύσκολη και γενικά προσπάθησε να έχει μια εικόνα της 

διαδρομής που έχουν διανύσει στο πρόγραμμα. 

 Στη συνέχεια τους ενημέρωσε ότι θα έχει ολοκληρώσει την διδασκαλία του 

αντικειμένου σε δύο πεντάωρα(!), και τα υπόλοιπα θα ασχοληθούν με επίλυση ασκήσεων 

προσομοίωσης τόσο για την παρούσα ενότητα όσο και για τις προηγούμενες, ώστε να γίνει 

επανάληψη και κάλυψη τυχόν κενών. Είναι φανερή η προσπάθεια της εκπαιδεύτριας να 

ανταποκριθεί στις πιθανές ελλείψεις των σπουδαστών, καθώς η ενότητα της είναι η 

ουσιαστικά η τελευταία πριν τις εξετάσεις πιστοποίησης. Όμως θεωρούμε ότι η 

προσπάθεια της θα ήταν πιο αποτελεσματική  εάν έκανε καταγραφή των συγκεκριμένων 

μερών της ύλης που προβληματίζει περισσότερο του ς σπουδαστές ώστε να μπορεί να 

προγραμματίσει  πιο συγκροτημένα τα τελευταία μαθήματα μετά την ολοκλήρωση της 

διδακτέας ύλης της παρούσας ενότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα ελαχιστοποιούσε τον 

κίνδυνο να μην προλάβει να καλύψει όλες τις ανάγκες των σπουδαστών. Από την άλλη 

πλευρά οφείλουμε να καταγράψουμε ότι όπως διαπιστώσαμε από την συνέντευξη μαζί της, 

η συγκεκριμένη εκπαιδεύτρια έχει πολύ μεγάλη διδακτική εμπειρία- άνω των είκοσι ετών- 

και πιθανά να βασίστηκε στην εμπειρία της προκειμένου να αντιμετωπίσει τις 

αναφερόμενες ελλείψεις. 

Κατόπιν η εκπαιδεύτρια ξεκίνησε την διδασκαλία της ενότητας με εισήγηση, κατά 

την διάρκεια της οποίας έκανε κάποιες ερωτήσεις τις οποίες όμως συνήθως απαντούσε 

μόνη της. Επίσης κάποιες φορές έκανε χρήση του πίνακα, που θεωρούμε πολύ θετική σε 

ένα πολύωρο μάθημα που κατά κόρον κρατάει τους σπουδαστές «καρφωμένους» στις 

οθόνες των Η/Υ.  

Ο λόγος της εκπαιδεύτριας ήταν σαφής και με καλή ροή. Ήταν φανερό ότι 

ασχολείται πολλά χρόνια με το αντικείμενο που διδάσκει, όχι μόνο από την άνεση του 

λόγου της αλλά και από το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούσε σημειώσεις. Όταν ήταν 

απαραίτητο σταματούσε για να λύσει τυχόν απορίες, και σε κάποια ζητήματα ασχολούνταν 

εξατομικευμένα με τον σπουδαστή- κυρίως σε αυτούς που είχαν μικρή ή καθόλου 

εξοικείωση με τους Η/Υ- πηγαίνοντας πάνω από τον υπολογιστή του. 
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Από την άλλη πλευρά διαπιστώσαμε μια αδυναμία να αναπτύξει προϋποθέσεις 

ανοιχτής σχέσης με τους εκπαιδευόμενους και κλίμα εμπιστοσύνης στην αίθουσα. Κάποιες 

φορές που οι εκπαιδευόμενοι ήταν λίγο πιο ζωηροί, χτύπησε το χέρι στο γραφείο για να 

επικρατήσει ησυχία στην τάξη. Γενικότερα έδινε την εντύπωση του δασκαλοκεντρικού 

εκπαιδευτή. 

Το μάθημα εξελίχθηκε κυρίως με την μέθοδο της εισήγησης και όταν έκανε 

ερωτήσεις, τις απαντούσε η ίδια ή απευθυνόταν σε συγκεκριμένους σπουδαστές. Με 

διάφορες εκφράσεις μεταξύ σοβαρού και αστείου προσπαθούσε να περάσει το μήνυμα ότι 

έχει έλεγχο της κατάστασης στην αίθουσα. Από την πλευρά των εκπαιδευόμενων επίσης 

διακρίναμε μερικές φορές δισταγμό να ρωτήσουν πράγματα και προτιμούσαν να 

σταματούν την παρούσα διεργασία στον υπολογιστή μέχρι να ακολουθήσει το επόμενο 

διδασκόμενο αντικείμενο. Η κίνηση μέσα στον χώρο ήταν περιορισμένη( σηκώθηκε από 

την έδρα μετά από σαράντα λεπτά), αλλά  αυτό όπως ήδη έχουμε αναφέρει, μάλλον 

οφείλεται στο μέγεθος και την χωροταξία της αίθουσας. Επίσης όπως διαπιστώσαμε και 

για τους προηγούμενους εκπαιδευτές, έδινε μεγάλη έμφαση στις εξετάσεις πιστοποίησης 

που ακολουθούσαν. 

Στην έναρξη του μαθήματος δεν έγινε σαφής αναφορά σε μαθησιακούς στόχους, 

εκτός από τον προφανή, δηλαδή το αντικείμενο της ενότητας, όμως έδωσε μεγάλη έμφαση 

στο κομμάτι της ανακεφαλαίωσης όπου μάλιστα επιδίωξε την συμμετοχή των 

εκπαιδευόμενων. 

Συνολικά από την παρατήρηση μας θα λέγαμε ότι είδαμε μία εκπαιδεύτρια με υψηλό 

γνωστικό επίπεδο και μεγάλη εμπειρία στην διδασκαλία του αντικειμένου. Όμως η άνεση 

και η αυτοπεποίθηση που προσδίδουν αυτά τα χαρακτηριστικά ίσως κάποιες φορές 

λειτουργούν  ως τροχοπέδη εφόσον ο κάτοχος τους αποφεύγει να ξεφύγει από την στερεή 

βάση στην οποία πατάει λόγω των προσόντων του και τον αποτρέπουν από το να 

εμπλουτίζει την παλέτα των τεχνικών και γενικότερα της παρουσίας του μέσα στην 

αίθουσα διδασκαλίας. 
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Πίνακας 13: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΣΗΜΕΙΑ Excel Εισαγω

γικά & 

intεrnet 

Ppt 

& 

Word 

Εισαγωγή 

ενότητας 

 Σαφής παρουσίαση των στόχων 

 Πληρότητα εισαγωγικών παρατηρήσεων 

 Μέριμνα για την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των 

εκπαιδευομένων 

7 6 6 

Επίλογος  Αναφορά στα βασικά σημεία της ενότητας 

 Υπενθύμιση στόχων 

 Διασύνδεση με τα επόμενα 

 

7 6 8 

Περιεχόμενα  Κατάλληλο σε σχέση με το επίπεδο των εκπαιδευομένων 

 Προσαρμογή στους μαθησιακούς ρυθμούς της 

εκπαιδευόμενης ομάδας 

 Συνάφεια του περιεχομένου με τους στόχους 

 Κατάλληλη σχέση ύλης-χρόνου 

 Σύνδεση θεωρίας και πράξης 

 Κατάλληλη ροή και τεκμηρίωση 

8 7 7 

 

Επικοινωνία 

& προφορικός 

λόγος 

 

 

 

 Σαφήνεια λόγου και διευκρινήσεις νέων εννοιών 

 Άνεση και ρυθμός λόγου 

 Ανεξαρτησία από σημειώσεις 

 Φυσικότητα στον λόγο και την κίνηση 

 Αξιοποίηση του χώρου 

 Κατάλληλη εμφάνιση και στάση σώματος 

 Βλεμματική επαφή 

9 9 8 

Εκπαιδευτικές 

τεχνικές 

 

 Επιλογή & χρήση των κατάλληλων εκπ/κών τεχνικών 

 Εφαρμογή των επιμέρους στοιχείων των τεχνικών 

 Καταλληλότητα των τεχνικών σε σχέση με το 

περιεχόμενο της ενότητας & τα χαρ/κά των εκπ/νων 

 Αξιοποίηση της εμπειρίας των εκπαιδευόμενων 

5 

 

 

 

7 5 

Σχέση με την 

ομάδα 

 Ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης 

 Ανοιχτή & ειλικρινής σχέση με τους  εκπ/νους 

 Προώθηση της ενεργού συμμετοχής 

 Ανατροφοδότηση εκπαιδευομένων 

 Ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων  

8 8 5 

Εποπτικά 

μέσα 

 Χρήση των κατάλληλων εποπτικών μέσων 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των διαθέσιμων 

εποπτικών μέσων και του εργαστηριακού εξοπλισμού 

 Αποφυγή άσκοπης ή υπερβολικής χρήσης 

8 9 9 

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

7,4    7,4 6,9 
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18.3.2 Σχολιασμός των ευρημάτων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 

Παρ’ όλο που όλοι οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι 

εκπαιδευτές ενηλίκων, διαπιστώσαμε ότι σε μεγάλο βαθμό έκαναν την διδασκαλία 

βασιζόμενοι στην πεπατημένη οδό της  παράδοσης που βασίζεται κυρίως στην εισήγηση, 

χωρίς ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων, στην 

διατύπωση στόχων, στην υπενθύμισή τους, στην διασύνδεση της νέας γνώσης με την 

προηγούμενη εμπειρία των σπουδαστών ή με τα όσα επρόκειτο να διδαχθούν στη συνέχεια 

Με λίγα λόγια, δεν εκμεταλλεύτηκαν τις γνώσεις τους για το πώς μαθαίνουν οι ενήλικες, 

ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους. 

Στο κομμάτι του περιεχομένου, διαπιστώσαμε ότι οι εκπαιδευτές κάλυψαν με άνεση 

το σύνολο της ύλης, ενώ επίσης φρόντισαν να έχουν αρκετό χρόνο για επαναλήψεις και 

για την κάλυψη των όποιων αποριών είχαν οι εκπαιδευόμενοι. Από την άλλη πλευρά 

είδαμε ότι η διδασκαλία περιστρέφονταν αποκλειστικά γύρω από τις εξετάσεις 

πιστοποίησης, χωρίς να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στα ευρύτερα ζητήματα που κομίζει η 

επικράτηση των νέων τεχνολογιών στον τρόπο ζωής μας, οι ευκαιρίες και οι απειλές που 

εγείρουν, καθώς και ο αναστοχασμός και η  καλλιέργεια κριτικής στάσης απέναντι στο 

φαινόμενο. 

Όπως εύστοχα αναφέρουν οι Καψάλης & Παπασταμάτης (2004) «στην κοινωνία της 

πληροφορικής την εκπαίδευση ενηλίκων δεν την απασχολεί μόνο το ερώτημα ‘’πόση 

πληροφορική χρειάζεται ο άνθρωπος;’’. Η ενότητα  της μάθησης α) για την απόκτηση και 

την διεύρυνση προσόντων και β) για την απόκτηση και τη διεύρυνση της ταυτότητας, 

αποκλείει έναν τέτοιο μονόπλευρο προσανατολισμό της εκπαίδευσης ενηλίκων προς τις 

τεχνολογικές απαιτήσεις. Βασικός σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων στα πλαίσια της 

κοινωνίας των πληροφοριών του μέλλοντος είναι πολύ περισσότερο η εξασφάλιση της 

ικανότητας του κάθε ατόμου για ‘’ώριμη συναναστροφή με τον υπολογιστή’’. Στην  

ικανότητα αυτή ανήκουν και τα βασικά τεχνολογικά προσόντα και οι γνώσεις, αλλά και η 

διεισδυτικότητα σε κοινωνικές μεταβολές και σε νέες τεχνολογίες». 

Όπως έγινε φανερό από την παρακολούθηση όλων των ενοτήτων έχει επιλεγεί ως 

εκπαιδευτική τεχνική η εισήγηση, εμπλουτισμένη με ερωτήσεις-απαντήσεις. Το γεγονός 

ότι η οι διδακτικές ενότητες αφορούν σε αντικείμενα πληροφορικής ίσως θα μπορούσε να 

δώσει μια πρώτη απάντηση για τη μονομέρεια των εκπαιδευτών ως προς την επιλογή των 

εκπαιδευτικών τεχνικών. Σε όλες τις περιπτώσεις η ενότητα εξελίσσεται ουσιαστικά στο 
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εργαστήριο υπολογιστών με παράλληλη χρήση βίντεο-προτζέκτορα από τον εκπαιδευτή, 

συνεπώς η εισήγηση στις περιπτώσεις αυτές δεν έχει αναγκαστικά τα χαρακτηριστικά του 

μονολόγου από την πλευρά του εκπαιδευτή και την παθητική παρακολούθηση  από τους 

εκπαιδευόμενους. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν αυτό που 

λέει ο εκπαιδευτής στους υπολογιστές τους και επομένων συμμετέχουν σε κάποιο βαθμό. 

Όμως σε όλες τις ενότητες που παρακολουθήσαμε και ιδιαίτερα στην ενότητα για το 

internet, ήταν εφικτή η χρήση τεχνικών όπως η εργασία σε ομάδες, ο καταιγισμός ιδεών ή 

η μελέτη περίπτωσης, όμως οι εκπαιδευτές φαίνεται να προτιμούν την «πεπατημένη οδό» 

της εισήγησης. 

Επίσης, η παρατήρηση ανέδειξε πως σε αρκετά σημεία δεν τηρούνται οι 

προδιαγραφές της εισήγησης ή των ερωτήσεων-απαντήσεων. Σημειώνουμε μερικές από τις 

προδιαγραφές της εισήγησης και των ερωτήσεων-απαντήσεων (Κόκκος, 2006): 

 Ανακοίνωση εξ αρχής των στόχων της εισήγησης 

 Η εισήγηση να είναι σύντομη 

 Να αναφέρονται πολλά παραδείγματα  

 Να χρησιμοποιείται οπτικοακουστικό υλικό 

 Να δίνεται προσοχή στην μη λεκτική επικοινωνία 

 Ο εκπαιδευτής να ζητά ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες 

 Οι ερωτήσεις να είναι διατυπωμένες με σαφήνεια και απλό ύφος 

 Οι ερωτήσεις απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ομάδας 

 Όταν οι συμμετέχοντες δεν απαντούν αμέσως, ο εκπαιδευτής δεν βιάζεται να 

απαντήσει 

 Οι ερωτήσεις αντιστοιχούν στις δυνατότητες των εκπαιδευομένων 

 

Στα παραπάνω σημεία  κατά την παρατήρηση εντοπίστηκαν ορισμένα προβλήματα. 

Για παράδειγμα οι δύο εκπαιδευτές συχνά έκαναν ερωτήσεις και κατόπιν άφηναν λίγο ή 

καθόλου χρόνο στους εκπαιδευόμενους (οι οποίοι επομένως δεν απαντούν) και 

απαντούσαν οι ίδιοι, συνεχίζοντας ουσιαστικά την εισήγηση. Πρόβλημα παρουσιάστηκε 

σε μια περίπτωση και στην μη λεκτική επικοινωνία με τον εκπαιδευτή που επανειλημμένα 

χτύπησε το χέρι του στην έδρα προκειμένου να ελέγξει την τάξη. Κατά τα άλλα το κλίμα 

μέσα στην αίθουσα ήταν καλό, μέχρι και πολύ καλό στις άλλες δυο περιπτώσεις 

εκπαιδευτών. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι όλοι οι εκπαιδευτές ήταν πολύ καλοί γνώστες 

του αντικειμένου, χρησιμοποιούσαν με επάρκεια τα οπτικοακουστικά μέσα και σε γενικές 
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γραμμές τήρησαν το σχέδιο μαθήματος και ανταποκρίθηκαν θετικά στο περιεχόμενο της 

ενότητας. 

Συμπερασματικά θα πρέπει να επισημανθεί ότι με εξαίρεση τις εκπαιδευτικές 

τεχνικές και την πρόνοια για ουσιαστικό πρόλογο και επίλογο, δεν παρουσιάστηκαν 

σημαντικά προβλήματα. Αντίθετα βλέπουμε σημαντικά περιθώρια για βελτίωση, ιδίως αν 

λάβουμε υπόψην ότι όλοι οι εκπαιδευτές έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για την 

διδασκαλία ενηλίκων. Για αυτό τον λόγο, πιστεύουμε ότι θα έχει ιδιαίτερα θετικά 

αποτελέσματα η διαρκής ενθάρρυνση και υπόμνηση προς τους εκπαιδευτές να 

χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερη έκταση συμμετοχικές τεχνικές, να αξιοποιούν τη γνώση και 

την εμπειρία των εκπαιδευόμενων προωθώντας την εμπλοκή τους με το διδασκόμενο 

αντικείμενο. Επίσης προτείνουμε την υποβολή σχεδίου διδασκαλίας πριν από την έναρξη 

της εκπαιδευτικής ενότητας, το οποίο θα μπορούσε να εμπλουτίζεται με τη χρήση 

συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών μετά από συζήτηση με έμπειρα στελέχη του 

ΚΕΚ.7.  
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19.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

19.1Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Σε αυτό το εδάφιο επιχειρούμε να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό τα αποτελέσματα του 

προγράμματος συμβαδίζουν με τους διακηρυγμένους σκοπούς και στόχους. Βασικός 

σκοπός του προγράμματος όπως έχουμε αναφέρει είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση 

ανέργων στις ΤΠΕ. Ως αποτελέσματα σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων θεωρούμε την 

επίδοση των εκπαιδευομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης. Επίσης για το ίδιο ζήτημα, 

ρωτήσαμε τους εκπαιδευόμενους για το επίπεδο γνώσεων/δεξιοτήτων που κρίνουν ότι 

διέθεταν πριν και μετά το πρόγραμμα. Η παράμετρος των στάσεων εξετάζεται στο 

ερωτηματολόγιο και τις συνεντεύξεις με τους εκπαιδευόμενους όπως και η επίτευξη 

επιμέρους στόχων, όπως είναι η βελτίωση της «απασχολησιμότητας» του ανέργου, η 

διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης κτλ. Για τα ίδια ζητήματα 

ζητήσαμε και την άποψη των εκπαιδευτών όπως και των στελεχών του εκπαιδευτικού 

φορέα. 

 

19.1.1 Μεταβολή γνώσεων και δεξιοτήτων 

Βασικός δείκτης είναι τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης, τα οποία όμως 

στην πραγματικότητα μας πληροφορούν για το εάν ο υποψήφιος διαθέτει τις επιθυμητές 

γνώσεις και δεξιότητες. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

προγράμματος κάθε υποψήφιος είχε δυνατότητα επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από την υπεύθυνη υλοποίησης, τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας πιστοποίησης έχουν ως εξής: 
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          Πίνακας 14: Αποτελέσματα της διαδικασίας πιστοποίησης 

 Word Internet Excel Powerpoint 

Α’ εξέταση 17 14 14 18 

Β’ εξέταση 1 3 2 0 

Σύνολα 18/20 17/20 16/20 18/20 

% 90% 85% 80% 90% 

Μέσος όρος επιτυχίας: 86,25% 

 

Ο μέσος όρος επιτυχίας στις εξετάσεις είναι πολύ υψηλός και αρχικά μπορούμε να 

πούμε ότι σε επίπεδο γνώσεων/δεξιοτήτων το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο. Με 

βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το επίπεδο 

γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων είναι ιδιαίτερα υψηλό μετά το πρόγραμμα 

και ότι σημαντικό μέρος αυτής της εικόνας οφείλεται στο πρόγραμμα κατάρτισης.  

Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα των εξετάσεων μας δίνουν σαφή εικόνα για το 

επίπεδο γνώσεων/δεξιοτήτων που είχαν οι εκπαιδευόμενοι εκείνη την περίοδο, όμως δεν 

μας δίνει πληροφορίες για την μεταβολή που συντελέστηκε  χάρη στο πρόγραμμα.  

 

 

 

19.1.2 Αποτελέσματα σε επίπεδο στάσεων 

Σε αυτό το επίπεδο μας ενδιαφέρει να διαπιστώσουμε σε ποιόν βαθμό οι 

εκπαιδευόμενοι  έχουν μεταβάλει την στάση τους για την χρήση των υπολογιστών τόσο 

στην καθημερινότητα όσο και στον χώρο εργασίας. Προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση 

των απαντήσεων των εκπαιδευμένων για αυτά τα ζητήματα θεωρούμε χρήσιμο να 

παραθέσουμε την εντύπωση που αποκομίσαμε από την παρατήρηση μας.  Όπως 

αναφέραμε στο κεφάλαιο για την εκπαιδευτική διαδικασία, το μάθημα ήταν περίπου 

προσανατολισμένο στις απαιτήσεις της πιστοποίησης, και συνεπώς επικεντρώνονταν στους 

γνωστικούς και ψυχοκινητικούς στόχους εις βάρος των θυμικών στόχων(επίπεδο 

συμπεριφοράς). Τούτο το αναφέρουμε διότι σύμφωνα με την Courau (2000), η σωστή 

εκπαιδευτική στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει και τα τρία επίπεδα στόχων. 
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Η πρώτη ερώτηση που απευθύναμε στους εκπαιδευόμενους ήταν αν πιστεύουν ότι οι 

γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στο πρόγραμμα, μπορούν να τους χρησιμεύσουν 

και στην καθημερινότητα τους και με ποιόν τρόπο. Ομολογούμε ότι οι απαντήσεις μας 

εξέπληξαν θετικά, αφού όλοι θεωρούν ότι πράγματι οι γνώσεις/δεξιότητες που απέκτησαν 

θα βοηθήσουν την καθημερινότητα του. Βεβαίως, η ερώτηση που κάναμε (στο τέλος της 

περιόδου κατάρτισης) ανιχνεύει την στάση των εκπαιδευομένων την παρούσα χρονική 

στιγμή, χωρίς να μας δίνει πληροφόρηση για το εάν αυτή η στάση έχει μεταβληθεί σε 

σχέση με παλαιότερα και κυρίως αυτή η στάση είναι απόρροια της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης.  

Οι τομείς στους οποίους αναμένεται να χρησιμοποιηθούν οι αποκτημένες γνώσεις 

είναι κυρίως η έρευνα της αγοράς εργασίας και η επικοινωνία. Υπήρξε ποικιλία και άλλων 

απαντήσεων γεγονός που μαρτυρά την ποικιλία του τρόπου ζωής αυτών των ανθρώπων και 

το πώς καθένας αντιλαμβάνεται την θέση των νέων τεχνολογιών στην ζωή του. 

. Οι μισοί από αυτούς θεωρούν ότι η στάση τους απέναντι στις νέες τεχνολογίες 

άλλαξε πολύ λίγο, ή καθόλου. Επομένως μπορούμε να θεωρήσουμε ότι και στο επίπεδο της 

συμπεριφοράς έχει σημειωθεί θετική μεταβολή, σε κάθε περίπτωση όμως είναι μικρότερης 

βαρύτητας από αυτή που συντελέστηκε στα δύο πρώτα επίπεδα (γνωστικό, ψυχοκινητικό). 

 

 

19.1.3 Απασχολησιμότητα 

Επειδή η «απασχολησιμότητα», δηλαδή η  ικανότητα του ατόμου να αποκτά μια 

απασχόληση, να διατηρεί την απασχόληση αυτή και να είναι σε θέση να αποκτήσει νέα 

εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί (Hillage και Pollard, 1998), αποτελεί έναν από τους 

βασικούς διακηρυγμένους στόχους του προγράμματος προσπαθήσαμε να εξετάσουμε τις 

απόψεις των εκπαιδευομένων και των στελεχών του ΚΕΚ για το ζήτημα. 

Οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό  ότι το πρόγραμμα θα ενίσχυε την 

προσπάθεια τους να βρουν εργασία στην περίπτωση που υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις 

εργασίας. Αυτή η απάντηση εγείρει έστω και έμμεσα το ζήτημα της επικαιρότητας του 

προγράμματος διότι μας δηλώνει ότι σε μία ακμαία αγορά εργασίας, θα αποτελούσε έναν 

πραγματικό ενισχυτικό παράγοντα στην προσπάθεια τους, όχι όμως στην παρούσα φάση. 
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Επίσης στις συνεντεύξεις τους οι εκπαιδευόμενοι έκαναν λόγο για ακόμη το γεγονός ότι 

αποκτούν ακόμη ένα προσόν, ‘όχι όμως ότι θα βρουν και εργασία χάρη σε αυτό. 

Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από τις συνεντεύξεις των στελεχών του ΚΕΚ, 

που μας τόνισαν ότι η χρήση Η/Υ αποτελεί μέρος των δεξιοτήτων που αποκαλούνται 

οριζόντιες, δηλαδή αποτελούν μέρος της βασικής υποδομής που πρέπει να διαθέτει ένας 

υποψήφιος εργαζόμενος σε κάθε τομές, όπως οι ξένες γλώσσες κ.α. Ωστόσο, δεν 

αποτελούν εκείνο το σώμα της εξειδικευμένης γνώσης που πράγματι μπορεί να αποτελέσει 

κρίσιμο προσόν για κάποια συγκεκριμένη εργασία. 

Από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι ο διακηρυγμένος στόχος της απασχολησιμότητας 

είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και δεν υπηρετείται με 

συνέπεια. Μόνο επικουρικά μπορούν οι αποκτώμενες γνώσεις από το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα να βοηθήσουν τον άνεργο νέο να βρει εργασία. 

 

19.1.4 Συμπέρασμα 

Για το επίπεδο της μεταβολής των γνώσεων και δεξιοτήτων, μπορούμε να έχουμε μια 

σχετικά σαφή εικόνα. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των καταρτιζομένων στις εξετάσεις 

πιστοποίησης, αποδεικνύουν ότι έχουν πολύ καλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων στην 

χρήση ΤΠΕ. Το μέγεθος της μεταβολής αυτών, προσπαθήσαμε να το διαπιστώσουμε 

ρωτώντας τους εκπαιδευόμενους μέσω αυτοαναφοράς. Τους ρωτήσαμε για το επίπεδο 

γνώσεων/δεξιοτήτων που πίστευαν ότι διέθεταν πριν  και μετά το πρόγραμμα, όπου 

διαπιστώσαμε ότι υπήρχε σαφής βελτίωση. Μπορούμε με ασφάλεια να συμπεράνουμε ότι 

σε αυτό το επίπεδο των στόχων, το πρόγραμμα είχε μεγάλη επιτυχία. 

Στο επίπεδο των στάσεων τα πράγματα είναι λιγότερο σαφή. Καταρχήν, έχουμε υπ’ 

όψη ότι οι μεταβολές  των στάσεων πραγματοποιούνται  με μεγαλύτερη βραδύτητα από ότι 

οι μεταβολές των γνώσεων και των δεξιοτήτων. Λογικά σε ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα 

100 ωρών, δεν θα έπρεπε να αναμένουμε σοβαρές μεταβολές σε αυτό το επίπεδο. Η 

απουσία πληροφόρησης για τις στάσεις του συνόλου των σπουδαστών πριν την 

εκπαιδευτική παρέμβαση μας δίνει μια ελλειπή εικόνα που εστιάζει μόνο τωρινές στάσεις 

τους. Προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε το επίπεδο της μεταβολής μέσα από τις 

συνεντεύξεις, όπου διαπιστώσαμε ότι λίγα πράγματα έχουν αλλάξει μέσα τους αναφορικά 

με το πώς αντιμετωπίζουν τις ΤΠΕ. Συνεπώς, με επιφύλαξη μπορούμε να πούμε ότι η 
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μεταβολή στάσεων απέναντι τις ΤΠΕ ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ήταν περιορισμένης εμβέλειας. 

Τέλος όλοι συμφωνούν ότι η παράμετρος της πιστοποίησης έχει ιδιαίτερη σημασία, 

διότι προσφέρει ένα απτό προσόν στην αγορά εργασίας, όμως η τελευταία είναι τόσο ισχή, 

που πιστεύουν ότι και αυτό ακόμα το προσόν, λίγο θα τους βοηθήσει, αφού «δεν υπάρχουν 

δουλειές». 

 

 

19.2 Μη αναμενόμενα αποτελέσματα 

Η έρευνα του αξιολογητή δεν είναι απαραίτητο να σταματήσει στην ανάλυση των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος, δηλαδή στην σύγκριση των εκροών με τους 

διακηρυγμένους στόχους. Είναι πιθανό το πρόγραμμα να έχει προσφέρει και άλλα 

αποτελέσματα τα οποία δεν κωδικοποιήθηκαν κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος, 

όμως είναι πιθανό να το εμπλουτίσουν την συζήτηση για την βελτίωση του προγράμματος 

(Βεργίδης & Καραλής, 2006). Εξάλλου, ο εντοπισμός παράπλευρων ή μη αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων αποτελεί συστατικό κομμάτι της μεθοδολογίας του CIPP ( Καραλής, 

2003). 

Τέτοιου τύπου- μη αναμενόμενες εκροές- προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε μέσα 

από τις συνεντεύξεις σπουδαστών και εκπαιδευτών, δηλαδή όλων όσων συμμετείχαν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Για αυτό τον λόγο ρωτήσαμε τους εκπαιδευόμενους αν και με 

ποιούς τρόπους πιστεύουν ότι θα αξιοποιήσουν τις αποκτημένες γνώσεις/δεξιότητες 

προκειμένου να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. 

 

Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι θα χρησιμεύσουν στην καθημερινότητά σας οι 

γνώσεις/ δεξιότητες που αποκομίσατε από το πρόγραμμα; 

- Εύρεση εργασίας 

- Επικοινωνία 

- Αγορές από το διαδίκτυο 

- Για τον έλεγχο του παιδιού μου κατά την παραμονή του στο διαδίκτυο 

- Βελτίωση στην εκπόνηση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεών μου 

- Καλύτερη διαχείριση των οικονομικών μου 
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Οι εκπαιδευόμενοι που βρίσκονται σε φάση αναζήτησης εργασίας, εκφράζουν αυτή 

την αγωνία μέσα από την προσδοκία ότι οι γνώσεις που αποκόμισαν θα βελτιώσουν τις 

μεθόδους ανεύρεσης εργασίας που χρησιμοποιούν. Πέραν αυτής της θέσης που είναι 

αναμενόμενη, οι σπουδαστές οι σπουδαστές τοποθετούν ψηλά το κομμάτι της 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας, το οποίο θεωρούμε ιδιαίτερα ουσιαστικό, καθώς γνωρίζουμε 

ότι ένας άνεργος συχνά βιώνει λιγότερο ή περισσότερο μια κατάσταση κοινωνικού 

αποκλεισμού. Το ρήγμα που προκαλεί σε αυτό τον  αποκλεισμό η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αποτελεί μια σημαντική προσφορά του προγράμματος στην 

προσπάθεια (επανα)δραστηριοποίησης του ανέργου. 

Με μικρότερη συχνότητα οι εκπαιδευόμενοι μας δήλωσαν ότι αναμένουν καλύτερη 

διαχείριση των οικονομικών τους, καλύτερο έλεγχο του παιδιού τους(ως προς την χρήση 

του διαδικτύου), και τέλος την δυνατότητα αγορών από το διαδίκτυο. 

Στις συνεντεύξεις που πήραμε,  μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι όλοι εστίασαν στην 

λειτουργία της επανακοινωνικοποίησης που επιτελεί το πρόγραμμα και αποτελεί μια άκρως 

επιθυμητή ωφέλεια. Όπως επισημάναμε και σε άλλο σημείο της εργασίας οι 

εκπαιδευόμενοι μας τόνισαν το καλό κλίμα που υπήρχε στην αίθουσα και το γεγονός ότι 

έχουν δημιουργηθεί νέες φιλίες και παρέες κατά την διάρκεια του προγράμματος. 

Αντίστοιχες ήταν και οι απαντήσεις των στελεχών του ΚΕΚ που μέσα από την 

εμπειρία τους γνωρίζουν καλά πόσο σημαντική είναι αυτή η λειτουργία της 

επανακοινωνικοποίησης για τους άνεργους σπουδαστές, και για τον λόγο αυτό μας τόνισαν 

ότι προσπαθούν να ενισχύσουν όσο το δυνατόν αυτό το θετικό κλίμα. Aπό αυτή την 

άποψη, όπως αναφέρουν οι Καψάλης και Παπασταμάτης (2003), σημασία δεν έχει «τί» 

μαθαίνουν οι καταρτιζόμενοι, αλλά το «ότι» μαθαίνουν.  

Όπως διαπιστώσαμε, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσέφερε οφέλη και πέρα από τα 

προσδοκώμενα, όπως αυτά περιγράφηκαν στην στοχοθεσία. Από όσα αναφέραμε, θα 

θέλαμε να σταθούμε στην δυνατότητα επανα-δραστηριοποίησης και κοινωνικοποίησης που 

έδωσε στους εκπαιδευόμενους, κάτι που διαφάνηκε από το ερωτηματολόγιο, όμως έγινε 

σαφές από τις συνεντεύξεις μαζί τους. Αυτό θεωρούμε ότι οφείλεται στο πολύ καλό κλίμα 

που υπήρχε τόσο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας όσο και έξω από αυτή. Σε αυτή την 
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κατεύθυνση Θεωρούμε ότι είναι μεγάλη είναι η συνεισφορά του έμπειρου προσωπικού του 

ΚΕΚ, τόσο κατά την επιλογή των εκπαιδευομένων, όσο και κατά την καθημερινή επαφή 

που είχαν μαζί τους. Σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε αυτή την 

αντιμετώπιση και να την ενισχύσουμε ακόμη στις επόμενες φάσης υλοποίησης του. 

Μία δεύτερη θετική διαπίστωση είναι το ότι οι περισσότεροι μας υπέδειξαν τρόπους 

που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που έλαβαν στην καθημερινότητα τους. 

Προκειμένου να ενισχυθεί αυτή η δυναμική, προτείνουμε να αφιερώνεται ένα μικρό αλλά 

με συστηματικό τρόπο, μέρος της διδασκαλίας σε αυτό το αντικείμενο.  
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20. ΓΕΝΙΚΑ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Παρακάτω θα παραθέσουμε τις παρατηρήσεις μας για κάθε αντικείμενο του 

προγράμματος που αξιολογήσαμε ξεχωριστά και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε  

κάποιες γενικές παρατηρήσεις για το πρόγραμμα καθώς και στις προτάσεις μας για την 

βελτίωσή του. 

Στοχοθεσία: Η στόχοι του προγράμματος είναι οργανικά δεμένοι με τις εθνικές και 

ευρωπαϊκές πολιτικές για την απασχόληση, την ψηφιακή σύγκλιση, και την ενίσχυση της 

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Από αυτή την άποψη, το πρόγραμμα εντάσσεται σε 

ένα ευρύτερο πλέγμα πολιτικών που επιτρέπει την ολοκληρωμένη θεραπεία των 

προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει. Το αδύνατο σημείο εντοπίζεται στην 

έλλειψη επικαιροποίηση που διαπιστώσαμε. Προγράμματα όπως το συγκεκριμένο 

σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ το οποίο υλοποιείται από το 2007. Μέσα από την 

σύντομη ανάλυση που κάναμε στο σχετικό κεφάλαιο δείξαμε ότι οι συνθήκες στην αγορά 

εργασίας όπως και το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο ήταν ριζικά 

διαφοροποιημένα κατά την περίοδο έναρξης του ΕΣΠΑ σε σχέση με τις συνθήκες που 

επικρατούν την παρούσα περίοδο που υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης που μας 

απασχολεί. 

Επιλογή εκπαιδευομένων: Η διοίκηση του ΚΕΚ ακολούθησε σε μαγάλο βαθμό τις 

οδηγίες της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευομένων, με 

μια μικρή αλλά συνειδητή παρέκκλιση η οποία έγινε κατ΄εφαρμογή των βασικών αρχών 

της εκπαίδευσης ενηλίκων. Μικρός αριθμός υποψηφίων που αντιμετώπιζαν άμεσα τον 

κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού επιλέχθηκε συνυπολογίζοντας την ανάγκη 

επανδραστηριοποίησής τους, και ένταξής τους σε κοινωνικές διαδικασίες που συμβάλουν 

στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αίσθησης του «ανήκειν» σε κάποια ομάδα. 

Επίσης, το μικρό έστω εκπαιδευτικό επίδομα που προσφέρεται, για αυτούς τους 

ανθρώπους μπορεί να είναι μια μεγάλη ανάσα και λειτουργεί ενισχυτικά προς τις 

κατευθύνσεις που περιγράψαμε παραπάνω. Τα αδύναμο σημείο στην διαδικασία επιλογής 

το εντοπίσαμε στην ενημέρωση για πρόγραμμα από τις Δημόσιες Υπηρεσίες 

Απασχόλησης(ΟΑΕΔ). 
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Επιλογή εκπαιδευτών: Οι εκπαιδευτές του προγράμματος καλύπτουν τις προδιαγραφές 

της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να ανήκουν στο μητρώο 

πιστοποιημένων εκπαιδευτών (μητρώο Β’ του ΕΟΠΠΕΠ).  

Κτιριακές υποδομές: Καλύπτουν με άνεση τις προδιαγραφές του εθνικού φορέα 

πιστοποίησης και ενώ επισημάναμε κάποια μικρά προβλήματα, σε καμία περίπτωση αυτά 

δεν αλλάζουν την άποψή μας ότι οι κτιριακές υποδομές του ΚΕΚ αποτελούν παράγοντα 

αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το μόνο σημείο στο οποίο κρίνουμε ότι 

χρήζει βελτίωσης είναι η έλλειψη πρόνοιας για τους καπνιστές, οι οποίοι κατά την διάρκεια 

των διαλειμμάτων αναγκάζονταν να συνωστίζονται στην είσοδο του ΚΕΚ για να 

ικανοποιήσουν τη βλαβερή τους συνήθεια. 

Στελέχη του ΚΕΚ-οργάνωση: Τα στελέχη του διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και 

γνώση ώστε να προσφέρουν υψηλά επίπεδα οργάνωσης των εκπαιδευτικών δράσεων που 

υλοποιούν. Μόνη μας παρατήρηση είναι η μικρή επαφή με τους εκπαιδευτές για τον έλεγχο 

και τον συντονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Εκπαιδευτικό υλικό: Το βιβλίο που μοιράστηκε είναι έντονα προσανατολισμένο στην 

διαδικασία της πιστοποίησης, αγνοώντας άλλες πτυχές του προγράμματος. Όπως 

ενημερωθήκαμε, το βιβλίο που μοιράζεται στους εκπαιδευόμενους έχει επιλεχθεί από τον 

φορέα πιστοποίησης και γι αυτό δεν αποτελεί έκπληξη η παρατήρηση που κάναμε 

παραπάνω. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο θυμίζει περισσότερο οδηγίες χρήσης του 

λογισμικού office  και λιγότερο εκπαιδευτικό υλικό που πρέπει να πληροί συγκεκριμένες 

προδιαγραφές. Επίσης, η έλλειψη του κατάλληλου συντονισμού μεταξύ του ΚΕΚ και του 

φορέα πιστοποίησης ανέδειξε την ασυμβατότητα του λειτουργικού συστήματος των Η/Υ 

του ΚΕΚ και εκείνου που απαιτείται για την ενεργοποίηση του λογισμικού εξάσκησης που 

μοιράστηκε, κάτι το οποίο προκάλεσε προβλήματα στην προετοιμασία των 

καταρτιζομένων. 

Εκπαιδευτική διαδικασία: Η χρονική διάρκεια του προγράμματος κρίνεται 

ικανοποιητική. Λαμβάνοντας υπόψη ότι διαρκεί αρκετά περισσότερο από αντίστοιχα 

προγράμματα της «αγοράς», υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής διδακτικών μεθόδων που 

είναι περισσότερο χρονοβόρες, αλλά και πιο αποτελεσματικές σύμφωνα με τη θεωρία της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτό που μας επισήμαναν οι εκπαιδευόμενοι και διαπιστώσαμε και 

οι ίδιοι, ήταν ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα είχε συμπιεστεί αρκετά για λόγους που δεν είχαν 

να κάνουν με το καλύτερο αποτέλεσμα την διαδικασίας. Αυτό περιλάμβανε καθημερινές 
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συναντήσεις (Δευτέρα- Παρασκευή) από τις 16:00 μέχρι τις 21:00. Αυτός πιστεύουμε ότι 

ήταν και ένας βασικός λόγος για την χαμηλή συμμετοχή σε διαδικασίες αυτομόρφωσης 

εντός του ΚΕΚ που αναγκαστικά επιτρέπονταν πριν την έναρξη της διδασκαλίας. Επίσης οι 

έντονοι ρυθμοί του προγράμματος πιστεύουμε ότι δεν βοηθούν στην εσωτερίκευση της 

διδασκόμενης γνώσης.  

Εκπαιδευτές: Η εμπειρία και οι γνώσεις τους επέτρεψαν την διαμόρφωση καλού 

κλίματος στην αίθουσα και στην κάλυψη των όποιων κενών δημιουργήθηκαν στην πορεία 

των μαθημάτων. Όμως παρά το γεγονός ότι διαθέτουν τα προσόντα και τον εκπαιδευτικό 

χρόνο για την εφαρμογή περισσότερο καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών, παρατηρήσαμε 

σε μεγάλο βαθμό προσκόλληση σε παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας. Επίσης το μάθημα 

γίνονταν με αυστηρή στόχευση προς την διαδικασία της πιστοποίησης. 

Αποτελέσματα: Πολύ ικανοποιητικά σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων αν κρίνουμε 

από τα αποτελέσματα της διαδικασίας πιστοποίησης. Τα δεδομένα μας για την μεταβολή 

των στάσεων ήταν αρκετά αντιφατικά, ενώ ο διακηρυγμένος στόχος της 

απασχολησιμότητας  κρίνουμε ότι είναι αρκετά φιλόδοξος.  

 

Προτάσεις: Η αξιολόγησή μας, δεν αποσκοπεί μόνο στο να αποτυπώσει μία στατική 

εικόνα του προγράμματος κατάρτισης και να επισημάνει αδύνατα και δυνατά σημεία, αλλά 

και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα αποτελέσουν μια επαρκή πηγή 

ανατροφοδότησης στο στάδιο του επανασχεδιασμού του προγράμματος.  

Η πρώτη παρατήρησή μας αφορά στην αναθέτουσα αρχή του προγράμματος δηλαδή 

στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. 

(Ε.Υ.Ε.)
6
 και όχι στην διοίκηση του ΚΕΚ. Όπως έδειξε η ανάλυσή μας στο κεφ. 11 η 

αναπάντεχη  κρίση που εξελίσσεται τα τελευταία τρια χρόνια έχει μεταβάλει ριζικά το 

οικονομικό τοπίο που είχαν υπόψη οι εμπνευστές του προγράμματος στην αρχή της 

εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τέτοιες εξελίξεις είναι περίπου αδύνατο να 

προβλεφθούν στο αρχικό στάδιο του σχεδιασμού ενός προγράμματος εξαετούς διάρκειας. 

Γι αυτό κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει τακτική επικαιροποίηση του 

προγράμματος και ακόμη και αναθεώρηση των στόχων του, ώστε να ανταποκρίνεται 

καλύτερα στις βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων. 

                                                           
6
 Η Ε.Υ.Ε. συστήθηκε με την υπ’αριθμ. 37156/18953/20.5.2008 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσια 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
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Η πρόνοια που λαμβάνει το πρόγραμμα για την αύξηση της απασχόλησης υπόρητα 

δηλώνει ότι στο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να δίνεται βάρος και στην βελτίωση της 

απασχολησιμότητας του ανέργου. Αυτό φυσικά υπηρετείται και μέσω της κτήσης του 

τίτλου πιστοποίησης, ωστόσο απαιτεί την προσφορά υπηρεσιών επαγγελματικής 

συμβουλευτικής. Σε αυτό τον σκοπό-μεταξύ άλλων- είναι αφιερωμένο το τελευταίο 

πεντάωρο, το οποίο τελικά πήρε τον χαρακτήρα μιας απολογιστικού τύπου 

αποχαιρετιστήριας συνάντησης. Η προσφορά ολιγόωρων (2-3) υπηρεσιών  

εξατομικευμένης συμβουλευτικής θα διευκόλυνε ιδιαίτερα το επόμενο βήμα του ανέργου 

προς την αγορά εργασίας. 

Σε σχέση πάλι με το ωρολόγιο πρόγραμμα επιθυμούμε να σημειώσουμε ότι η 

ημερολογιακή διαστολή του προγράμματος και ακόλουθα η ελάφρυνση του καθημερινού 

ωραρίου θα ελαχιστοποιούσε το αίσθημα κόπωσης που παρατηρήσαμε κάποιες φορές από 

τους εκπαιδευόμενους και θα διευκόλυνε την εσωτερίκευση της αποκτημένης γνώσης. 

Οι μέτρια εικόνα από τις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά  αν πριν την έναρξη της 

εκπαίδευσης γίνονταν μια συνάντηση μεταξύ του υπεύθυνου εκπαίδευσης του ΚΕΚ και 

των εκπαιδευτών με θέμα την συζήτηση και συναπόφαση των τεχνικών διδασκαλίας που 

είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτές 

φαίνεται ότι διαθέτουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να εφαρμόσουν καινοτόμες  

ομαδοσυνεργατικές τεχνικές, συνεπώς αυτό που λείπει είναι η κατάλληλη οριοθέτησή τους 

σε συνεργασία με την διοίκηση του ΚΕΚ, που από την πλευρά της γνωρίζει καλύτερα το 

προφίλ της ομάδας εκπαιδευομένων. Στο ίδιο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των 

παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα συμπληρώσουμε την ανάγκη  συναντήσεων 

μεταξύ των εκπαιδευτών : κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης για τον καλύτερο 

συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου τους και στο τέλος, για τον απολογισμό και την 

ανατροφοδότηση του επανασχεδιασμού του προγράμματος. 

Η επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού πρέπει να γίνεται με τη συνεργασία των 

εκπαιδευτών που καλούνται να χρησιμοποιήσουν ως βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο αυτό 

το υλικό, της διοίκησης του ΚΕΚ που γνωρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

καταρτιζόμενων και του φορέα πιστοποίησης που καθορίζει τα πρότυπα γνώσης για το 

αντικείμενο που πιστοποιεί. Η επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού από έναν φορέα 

εξωτερικό του προγράμματος μπορεί να καταλήξει σε υλικό το οποίο θα πληροί τις 

προδιαγραφές της πιστοποίησης, όμως δεν είναι βέβαιο ότι θα αποτελεί υλικό κατάλληλο 
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για χρήση από τους συγκεκριμένους εκπαιδευτές και για μάθηση από την συγκεκριμένη 

ομάδα εκπαιδευόμενων. 

Τα όσα προτείναμε παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να παραγνωρίζουν τους 

περιορισμούς που θέτει κάθε φορά η εκπαιδευτική και γενικότερα η κοινωνική 

πραγματικότητα. Όμως η εφαρμογή εκείνων που είναι υλοποιήσιμες, ακόμα και ως απλές 

κατευθυντήριες γραμμές συνεισφέρουν στην βελτιωμένη εφαρμογή ενός ούτως ή άλλως 

επιτυχημένου και υψηλών προδιαγραφών προγράμματος κατάρτισης. 
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Παράρτημα Α 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

1. Πόσα χρόνια δραστηριοποιείστε στην εκπαίδευση ενηλίκων; 

2. Αυτή είναι η βασική σας απασχόληση; 

3. Έχετε κάποια πιστοποίηση ως εκπαιδευτής ενηλίκων  

ΟΦΕΛΗ 

4. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση /πιστοποίηση ανέργων σε 

βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ. Επιτυγχάνεται και σε ποιό βαθμό αυτός ο στόχος από 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα; 

 

5. Εκτός της πιστοποίησης , πιστεύετε ότι οι εκπαιδευόμενοι αποκομίζουν κάποια άλλα 

οφέλη από το πρόγραμμα;  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

6. Πριν από την έναρξη του προγράμματος είχατε κάποια ενημέρωση από το ΚΕΚ για 

τους στόχους του προγράμματος ,τις επιθυμητές εκπαιδευτικές τεχνικές , το επίπεδο 

των εκπαιδευόμενων κτλ.; 

 

7. Πως κρίνετε την χρονική δόμηση του προγράμματος(σχέση διδακτέας ύλης/χρόνου, 

αναλογία ωρών ανά αντικείμενο); 

 

8. Πως κρίνετε την συνεργασία σας με το ΚΕΚ; 

 

9. Πως κρίνετε τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό και τις συνθήκες διδασκαλίας; 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
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10. Από την επαφή σας με την ομάδα, ποιος ήταν ο βαθμός ομοιογένειας της ομάδας ως 

προς το επίπεδο τους σε σχέση με το διδασκόμενο αντικείμενο; 

11. Σε ποιο βαθμό σας βοήθησε το αναλυτικό πλάνο μαθήματος; Το ακολουθήσατε; 

Ακολουθήσατε κάποιο άλλο; 

12. Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιμοποιήσατε κατά τη διδασκαλία; 

13. Πως ήταν η σχέση σας με τους εκπαιδευόμενους και γενικότερα η ατμόσφαιρα στην 

τάξη; 

14. Πως κρίνετε το εκπαιδευτικό υλικό που δόθηκε; ήταν πλήρες; Είχατε κάποια 

συμμετοχή στην επιλογή του; 

15. Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το δυνατό και ποιο το αδύνατο σημείο του προγράμματος; 

16. Έχετε να κάνετε κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση του προγράμματος; 
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Παράρτημα Β 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΚΕΚ 

1. Ποιος είναι ο βαθμός ευελιξίας του ΚΕΚ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα; 

2. Σε ποιά σημεία του προγράμματος θα θέλατε να παρέμβετε και τι θα κάνατε; 

3. Πως κρίνετε την στοχοθεσία του προγράμματος. Πιστεύετε ότι επιτυγχάνονται οι 

στόχοι που τέθηκαν; 

4. Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι αυτό το πρόγραμμα α βοηθήσει τους ανέργους 

στην εύρεση εργασίας; 

5. Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα θα έπρεπε να συνοδεύεται και από άλλες ενέργειες 

προκειμένου να υπηρετηθεί πιο αποτελεσματικά ο στόχος της αντιμετώπισης της 

ανεργίας; 

6. Με ποια κριτήρια επιλέξατε τους εκπαιδευτές και ποια η εντύπωση σας από την 

συνεργασία σας; 

7. Πως έγινε η επιλογή των εκπαιδευομένων; Υπήρχε πρόνοια για την δημιουργία 

μιας ομοιογενούς σε εκπαιδευτικό επίπεδο  ομάδας εκπαιδευομένων; 

8. Πως κρίνετε την χρονική διάρκεια και την επιμέρους διάρκεια των εκπαιδευτικών 

αντικειμένων; 

9. Πιστεύετε ότι η διδασκαλία διεξάγεται σε συνάρτηση με τις βασικές αρχές μάθησης 

ενηλίκων και πως το διασφαλίζετε αυτό; 

10. Παρουσιάστηκαν προβλήματα κατά την διεξαγωγή του προγράμματος και πως τα 

αντιμετωπίσατε; 

11. Παρακαλώ παραθέστε τα σημεία του προγράμματος που θεωρείτε πιο σημαντικά 

και εκείνα που θεωρείτε πιο αδύνατα. 
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Παράρτημα Γ 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

1. Πως βρεθήκατε σε αυτό το πρόγραμμα; (πως ενημερωθήκατε, πως το αποφασίσατε) 

2. Πως κρίνετε τη συνεργασία σας με το ΚΕΚ; 

3. Ποια είναι η εντύπωση σας από τον εξοπλισμό και τις υποδομές του ΚΕΚ 

γενικότερα; 

4. Ποια είναι η γενική εντύπωσή σας από τους εκπαιδευτές; Σε ποια σημεία είστε 

ικανοποιημένοι και σε ποια όχι; (σχέση, μεταδοτικότητα) 

5. Παρουσιάστηκαν προβλήματα και πως αντιμετωπίστηκαν; 

6. Πως ήταν η ατμόσφαιρα στο πρόγραμμα που παρακολουθήσατε; 

7. Υπήρχε ομοιογένεια στο εκπαιδευτικό επίπεδο μεταξύ των συναδέλφων σας και αν 

όχι, πιστεύετε ότι αυτό επηρέασε την ποιότητα του προγράμματος; 

8. Ο τρόπος που γινόταν το μάθημα βοήθησε στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός 

σας  και αν ναι που πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό; 

9. Πως κρίνετε την χρονική διάρκεια του προγράμματος σε σχέση με το αντικείμενο; 

10. Πιστεύετε ότι μετά το πρόγραμμα έχετε βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

σας με τη χρήση Η/Υ και σε ποιό βαθμό; 

11. Κατά πόσο έχει αλλάξει η στάση σας απέναντι στη χρήση των Η/Υ και των Νέων 

Τεχνολογιών γενικότερα; 

12. Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσει το πρόγραμμα στην εύρεση 

εργασίας; 

13. Τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να συνοδεύει το πρόγραμμα προκειμένου η παρέμβαση-  

που αποσκοπεί  στη μείωση της ανεργίας- να είναι πιο ολοκληρωμένη; 

14. Σε ποια σημεία πέραν της πιστοποίησης πιστεύετε ότι σας ωφέλησε η συμμετοχή 

σας στο πρόγραμμα; 

15. Παρακαλώ παραθέστε τα σημεία του προγράμματος που θεωρείτε πιο δυνατά και 

εκείνα που θεωρείτε πιο αδύναμα. 

16. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να σχολιάσετε και δεν σας δόθηκε η δυνατότητα; 


