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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η παρούσα μελέτη δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς την ανεκτίμητη συμβολή
πολλών και σημαντικών για μένα ανθρώπων.

Θα ήθελα αρχικά να ξεκινήσω τις ευχαριστίες με όλους εκείνους που με βοήθησαν
και πιθανώς αυτή τη στιγμή να ξεχνάω. Επειδή είναι σίγουρο ότι θα ξεχάσω
αρκετούς, ξεκίνησα πρώτα από αυτούς διότι η συμβολή τους ήταν πραγματικά
πολύτιμη.

Στη συνέχεια, θα ήθελα να σταθώ στην πολύτιμη βοήθεια όλων εκείνων που
συμμετείχαν εθελοντικά στη διαδικασία των συνεντεύξεων. Με τη συμμετοχή τους
με βοήθησαν ουσιαστικά στο να δω σε βάθος και να κατανοήσω πολύ σημαντικές
πτυχές του θέματος που διερευνήθηκε. Η αναφορά στους συγκεκριμένους ανθρώπους
γίνεται με τη χρήση μόνο του μικρού τους ονόματος για λόγους τήρησης της
ανωνυμίας τους στα πλαίσια διεξαγωγής της παρούσας έρευνας.  Πιο συγκεκριμένα
θα ήθελα να ευχαριστήσω τους: Σωτήρη, Κώστα, Θανάση, Σούλα, Θεόδωρο,
Διαλεχτή, Ίνο, Σοφία, Φανή Σ., Φανή Δ., Σταμάτη, Χρυσούλα, Ροδή και Νίκο.

Ακολούθως, θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη (προσωπική) μνεία σε κάποια άτομα τα
οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο τόσο κατά τη συγγραφή της παρούσας
μεταπτυχιακής εργασίας όσο και σε ολόκληρη τη ζωή μου.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλω σε δύο σημαντικούς ανθρώπους, στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της εταιρίας MINDWORKS  INTERACTIVE,  κ.  Μάντζιαρη Κώστα και
στην κα. Δήμου Μαρία, πρώτον γιατί ο κ. Μάντζιαρης αποτέλεσε την κύρια αφορμή
ενασχόλησής μου με τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων που τόσο πολύ αγαπώ, και
δεύτερον για την υπέροχη φιλία και την καταπληκτική παρέα που και οι δύο μου
έχουν χαρίσει. Τους ευχαριστώ πολύ.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη υπεύθυνη της Γραμματείας του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος, την κα. Παυλίδου Έλσα χωρίς τη βοήθεια της οποίας
δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω επιτυχώς τη φοίτησή μου στο συγκεκριμένο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Σε κάθε μου απορία, σε κάθε μου διαδικαστικό πρόβλημα,
σε κάθε μου αίτημα ήταν πάντα εκεί με ένα χαμόγελο, πρόθυμη να με βοηθήσει και
να με διευκολύνει. Την ευχαριστώ θερμά.

Πολύ σημαντική ήταν και η συνεισφορά της Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, της κας. Καραβάκου Βασιλικής η οποία
αφενός αποτέλεσε έμπνευση για μένα σε θέματα σκέψεων, ιδεών και έκφρασης, και
αφετέρου για την πολύτιμη ψυχολογική υποστήριξη που μου προσέφερε ανιδιοτελώς
σε δύσκολες στιγμές που πέρασα κατά τη φοίτησή μου στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.

Την σημαντικότερη συμβολή στην εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας είχε ο
επιβλέπων καθηγητής μου, ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής, ο κ. Βαλκάνος Ευθύμιος. Ο κ. Βαλκάνος λειτούργησε για
μένα ως στήριγμα και θεμέλιος λίθος. Με την ευγένεια, την ευαισθησία και τη
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διακριτικότητά του με βοήθησε στο να ανταπεξέλθω στις πολύ μεγάλες δυσκολίες
που μου έτυχαν κατά τη χρονική διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας.
Επίσης, μου χάρισε απλόχερα την καθοδήγησή του καθώς και ένα πολύ σημαντικό
κομμάτι του πολύτιμου χρόνου του. Η πολύ μεγάλη ταύτιση των γνωστικών μας
αντικειμένων καθώς και των επιστημονικών μας ενδιαφερόντων με ενέπνευσε και
μου έδωσε λαβή να συνεργαστώ μαζί του.  Η απλότητα και η ανθρωπιά του
αποτέλεσαν για μένα παράδειγμα προς μίμηση και με αυτόν τον τρόπο με έκανε να
αισθανθώ ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Χωρίς τη βοήθειά του το έργο μου θα ήταν
πολύ πιο δύσκολο.  Σε αυτόν τον πολύτιμο συνεργάτη θα ήθελα να εκφράσω τον
αμέριστο σεβασμό μου και ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω στον εκλιπόντα πατέρα μου Μίμη και στην αγαπημένη
μου μητέρα Άννα, τη βαθιά αγάπη και τις ταπεινές ευχαριστίες μου. Ότι έχω γίνει το
οφείλω σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε αυτούς.  Ότι καλό και άξιο έχω καταφέρει στη
ζωή το οφείλω επίσης σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε αυτούς. Ήταν πάντοτε διακριτικά
δίπλα μου.  Υπήρξαν στυλοβάτες και υποστηρικτές σε όλα τα βήματα της
προσωπικής και ακαδημαϊκής μου ζωής και θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω ότι δεν
θα ξεχάσω ποτέ την προσφορά τους προσπαθώντας πάντοτε να τους τιμώ με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.

Α. Α.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αναγνώριση και ο καθορισμός των
παραγόντων-προϋποθέσεων που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της
βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
στους κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης, οριοθετήθηκαν 2 κύρια ερευνητικά
ερωτήματα από τα οποία προέκυψαν 3  επιμέρους βασικοί στόχοι.  Για την
ικανοποίηση τους, διεξήχθη ποιοτική έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις σε ένα
δείγμα 14 ατόμων, οι οποίοι εργάζονται σε έναν από τους κλάδους του Μάρκετινγκ,
των Πωλήσεων ή της Εξυπηρέτησης Πελατών, σε εταιρία που δραστηριοποιείται
στην Ελλάδα και έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης
το οποίο να είχε έστω και μία βιωματική δραστηριότητα/άσκηση.

Η ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής επιστημονικής βιβλιογραφίας-
αρθρογραφίας αποκάλυψε την ύπαρξη, αρχικά 26, και στη συνέχεια, ύστερα από
μερικές νοηματικές ομαδοποιήσεις, 20 παραγόντων-προϋποθέσεων επιτυχούς
έκβασης ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στη συνέχεια, ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα να υποδείξουν εκείνους
τους παράγοντες-προϋποθέσεις που, σύμφωνα με τη δική τους εμπειρία, επηρεάζουν
την επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης.  Τα ποιοτικά
αποτελέσματα της απάντησης των συμμετεχόντων συγκρίθηκαν με τους 20
παράγοντες-προϋποθέσεις που είχαν ανακύψει από τη βιβλιογραφία και προέκυψαν
11 νέοι παράγοντες: α) “Μεταδοτικός εκπαιδευτής”, β) “Εκπαιδευτής που παρακινεί το
κοινό του”,  γ)  “Το αντικείμενο/θέμα της εκπαίδευσης”,  δ)  “Τα μέσα που
χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση”, ε) “Η ομοιογένεια των εκπαιδευομένων”, στ) “Η
χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης”,  ζ)  “Ο αριθμός των εκπαιδευομένων”, η) “Η
χρονική στιγμή της εκπαίδευσης”, θ) “Το επίπεδο συνεργασίας στην εκπαίδευση”, ι) “Οι
εκπαιδευόμενοι να μην παίρνουν πρωτοβουλίες”, και κ) “Η εμπιστευτικότητα μεταξύ
εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων”.

Τέλος, ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες να υποδείξουν τους 5 πιο σημαντικούς
παράγοντες-προϋποθέσεις (από τους 20 παράγοντες που προέκυψαν από τη
βιβλιογραφία) που, σύμφωνα με τη δική τους εμπειρία, επηρεάζουν την επιτυχία ενός
προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι 5 πιο
σημαντικοί παράγοντες είναι οι εξής: α) “Ενεργή και διαδραστική συμμετοχή των
εκπαιδευόμενων”,  β)  “Ενημερωμένος και ιδιαίτερα προετοιμασμένος εκπαιδευτής”, γ)
“Λειτουργία του εκπαιδευτή ως καθοδηγητή/διευκολυντή της μάθησης”, δ)
“Ανατροφοδότηση και αναστοχασμός επάνω στο μαθησιακό αποτέλεσμα των
βιωματικών δραστηριοτήτων και μελλοντική εφαρμογή των γνώσεων”,  και ε)
“Σύνδεση του περιεχομένου της βιωματικής εκπαίδευσης με την επιχειρηματική
πραγματικότητα και την αληθινή ζωή”.

(349 λέξεις - Maximum 350 λέξεις)
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ABSTRACT
The main purpose of this study is to identify and specify the factors-preconditions
that affect the effective implication of experiential education on intra-business
training programs for adults, in the sectors of Sales and Marketing.

In  the  context  of  the  specific  study,  2  main  research  questions  and  3  basic  research
goals were formulated. In order to meet the basic goals and provide answers for the
main questions, a qualitative research study was conducted with the use of semi-
structured interviews. The size of the sample was 14 persons that met 3 specific
criteria: a) they were all working in the department either of Marketing, of Sales or of
Customer Service, b) in Greek companies, and c) they all participated sometime in
the past in at least one educational program that included an experiential
activity/exercise.

The literature review on the specific subject revealed, initially 26, and later on, due to
some contextual grouping by the author, 20 factors-preconditions that affect the
effective implication of experiential education on intra-business training programs for
adults.

Next, the participants of this research were asked to indicate those factors-
preconditions that, according to their past experiences, affect the effective implication
of experiential education on intra-business training programs for adults. The
qualitative results of the answers given by the participants were compared to the 20
factors-preconditions that emerged from the literature review. The comparison
yielded 11 new factors: a) “Educator able to transmit his knowledge”,  b) “Educator
able to motivate his audience”, c) “The subject of the educational program”, d) “The
means used in the educational program”, e) “Homogeneity of participants”, f)
“Duration of the educational program”,  g)  “The number of participants”,  h)  “The
time of the day that the educational program is conducted”,  i)  “The level of
cooperation among all the parts of the educational program”,  j)  “Participants
shouldn’t take a lot of initiatives during education”, and k) “Confidentiality between
the educator and the participants”.

Last, the participants of this research were asked to indicate the 5 most important
factors-preconditions (among the 20 factors that emerged from the literature review)
that, according to their past experiences, affect the effective implication of
experiential education on intra-business training programs for adults. The results
revealed that the 5 most important factors-preconditions are: a) “Active, as well as
interactive, involvement of the participants”,  b)  “Updated and well organized
educator”, c) “Educator should act as a facilitator during education”, d) “Feedback
and reflection upon the results of experiential activities and planning future
implementation of acquired knowledge”, and e) “Connection of the subject of
experiential education with real life and the current business reality”.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ε.1 Εισαγωγική Τοποθέτηση
Τόσο η παγκοσμιοποίηση όσο και η τεχνολογική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τη

γρήγορη αλλαγή του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος έχουν επιφέρει

αλυσιδωτές επιδράσεις στους εκπαιδευτές ενηλίκων, στις ικανότητές τους και στα

ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα. Ειδικότερα στην Ελλάδα, η οποία τα

τελευταία 4-5 χρόνια αντιμετωπίζει μία κοινωνική, οικονομική αλλά και πολιτική

κρίση, άρχισε να αναγνωρίζεται από τους κοινωνικούς φορείς της χώρας ο

σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση των ενηλίκων στην

απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων έτσι ώστε να ισχυροποιηθεί η θέση

τους και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων στα

πλαίσια των ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι μεγαλύτερες

από ποτέ εξαιτίας της ποικιλίας και του μεγάλου εύρους των εκπαιδευτικών αναγκών

του σύγχρονου ανθρώπινου δυναμικού. Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτές ενηλίκων

πρέπει να είναι σε θέση να εναρμονίζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα με τους

οργανωσιακούς στόχους και τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση είναι στενά συνδεδεμένη με εκπαιδευτικά

προγράμματα τα οποία είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να

συμπεριλαμβάνουν διαφορετικά είδη εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας πολλά και

σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία. Μερικά από τα πιο σύγχρονα είδη εκπαίδευσης-

μάθησης είναι: η βιωματική εκπαίδευση, η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (distance

learning) με τη χρήση νέων τεχνολογιών και η εκπαίδευση αποκλειστικά μόνο μέσα

από το διαδίκτυο (e-learning). Για να μπορέσουν οι σημερινοί εκπαιδευτές ενηλίκων

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των ανθρώπων που εργάζονται

στις επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερες γνώσεις, μεγαλύτερη ευελιξία και την

ικανότητα να αναγνωρίζουν και να προσαρμόζονται γρήγορα στις εκάστοτε

ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδευτικές συνθήκες.
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Στο σύγχρονο ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, έχει

προκύψει μία ανάγκη σύνδεσης και σύνθεσης των αρχών μάθησης της εκπαίδευσης

ενηλίκων με τις αρχές της οργανωσιακής ανάπτυξης. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα

πρέπει να είναι γνώστες και των δύο αυτών κατηγοριών έτσι ώστε να μπορούν να

δημιουργούν προσαρμοσμένα και ουσιαστικά ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά

προγράμματα τα οποία αφενός θα διευρύνουν τις γνώσεις και τις ικανότητες των

συμμετεχόντων (μέσα από σωστά σχεδιασμένες βιωματικές δραστηριότητες και

ασκήσεις), και αφετέρου θα ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης.

Ε.2 Σημασία και Αναγκαιότητα της Μελέτης
Αρκετά συχνά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχει αναφερθεί σε

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων η πολύ γνωστή πια φράση του Κομφούκιου:

“Ακούω και ξεχνάω, Βλέπω και θυμάμαι, Κάνω και καταλαβαίνω”. Επίσης, κάποιες

φορές έχει ειπωθεί η λιγότερη γνωστή στο ευρύ κοινό φράση του Σοφοκλή (από το

400 π.Χ.): “Για να μάθει κάποιος κάτι πρέπει πρώτα να το κάνει. Παρόλο που νομίζει

ότι γνωρίζει πώς να το κάνει, δεν μπορεί να είναι σίγουρος παρά μόνο όταν το

δοκιμάσει”. Ακόμα πιο σπάνια, έχει διατυπωθεί η φράση του George Santayana: “Η

μεγάλη δυσκολία της εκπαίδευσης είναι να αποκομίσεις εμπειρίες μέσα από τις ιδέες”.

Όλες οι παραπάνω φράσεις καταδεικνύουν το σημαντικό ρόλο που

διαδραματίζει η βιωματική εκπαίδευση σε όλες τις μορφές της εκπαιδευτικής

διαδικασίας, και ειδικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ο όρος “Βιωματική

Εκπαίδευση” αναφέρεται στο σύνολο εκείνων των εκπαιδευτικών μεθόδων και

τεχνικών που στη βιβλιογραφία (διεθνή και ελληνική) τις συναντούμε με ονομασίες

όπως: εμπειρική μάθηση, μάθηση μέσα από την πράξη, experiential learning, active

training, κ.α.

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ των όρων

“Βιωματική Εκπαίδευση” και “Βιωματική Μάθηση”. Σύμφωνα με τον Rogers

(2003), οι όροι “μάθηση” και “εκπαίδευση” συγχέονται συχνά και χρησιμοποιούνται

εναλλακτικά μεταξύ τους αλλά έχουν διαφορετική σημασία. Η βασική διαφορά

εντοπίζεται στο ότι η μάθηση συντελείται σχεδόν διαρκώς, αφού ευκαιρίες για

μάθηση υπάρχουν γύρω μας καθημερινά σε ότι κάνουμε, χωρίς την παροχή βοήθειας

από εκπαιδευτές ενηλίκων. Αντιθέτως, η εκπαίδευση δεν συντελείται καθημερινά και
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απαιτεί περισσότερο σχεδιασμένες και συγκροτημένες δραστηριότητες οι οποίες

οργανώνονται μέσα σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς θεσμούς (Κόκκος, 2005, σελ. 4).

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης έχει προτιμηθεί ο όρος “Βιωματική

Εκπαίδευση” έναντι του όρου “Βιωματική Μάθηση” διότι το πλαίσιο διερεύνησης

των πιθανών παραγόντων-προϋποθέσεων αφορά ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα

εκπαίδευσης τα οποία αποτελούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία σχεδιασμένες και

συγκροτημένες δραστηριότητες οι οποίες οργανώνονται και υλοποιούνται μέσα στις

επιχειρήσεις, είτε από τα στελέχη τους είτε σε συνεργασία με ειδικευμένους

εξωτερικούς συνεργάτες.

Επιπρόσθετα,  στα πλαίσια της προτεινόμενης μελέτης αναφορικά με τον

ακριβή ορισμό του όρου “Βιωματική Εκπαίδευση” θα υιοθετηθεί ο ορισμός της

Φίλλιπς (2005, σελ. 49) στον οποίο αναφέρει ότι “στην απλούστερη μορφή της,

βιωματική εκπαίδευση είναι η μάθηση μέσα από την εμπειρία, ή αλλιώς η μάθηση μέσα

από την πράξη. Εκπαίδευση μέσα από την εμπειρία σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι

πρώτα εκτίθενται σε μια εμπειρία και μετά ενθαρρύνονται να αναστοχαστούν πάνω σε

αυτή και να αναπτύξουν νέες γνώσεις,  νέες ικανότητες,  νέες δεξιότητες,  νέες στάσεις

και συμπεριφορές. Σε αυτή την περίπτωση οι εκπαιδευόμενοι απαιτείται περισσότερο

να πράττουν παρά να ακούν και μάλιστα καλούνται να σκεφτούν και να αναστοχαστούν

σχετικά με όσα έκαναν”.

Επίσης,  αναφορικά με τον ακριβή ορισμό του όρου “Ενδοεπιχειρησιακή

Κατάρτιση” θα υιοθετηθεί ο επίσημος ορισμός του Ελληνικού κράτους έτσι όπως

διατυπώνεται στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1095 (ΦΕΚ, 2006): “Ενδοεπιχειρησιακή

Κατάρτιση είναι η κατάρτιση που πραγματοποιείται μέσα σε επιχειρήσεις και

συμπληρώνει και αναβαθμίζει τα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες των

εργαζομένων, σε συνάφεια με τις ανάγκες αναδιάρθρωσης- αναβάθμισης της

λειτουργίας και των προϊόντων της επιχείρησης ή του οργανισμού”.

Το ζήτημα της χρήσης της βιωματικής μάθησης γενικά στην εκπαιδευτική

διαδικασία έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών και μελετών, ειδικότερα

από το 1980 και μετά (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: Hunsaker, 1981; Kolb &

Wolfe, 1981; Kolb, 1984; Hickcox, 1990; Laschinger, 1990; Hopkins, 1993; Dewey,

1997; Holman et al., 1997; Travers, 1998; Kolb & Kolb, 1999; Mainemelis et al.,

1999; Fazey et al., 2005; Kayes et al., 2005a; Kolb & Kolb, 2005). Αντιθέτως, οι
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έρευνες και οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί αναφορικά με το θέμα της χρήσης

της βιωματικής εκπαίδευσης συγκεκριμένα στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση είναι

λίγες τόσο διεθνώς (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: Kolb et al., 1993; Mumford,

1993; Albertson, 1995; Andresen et al., 1995; Boyatzis & Kolb, 1995; Gosen &

Wahbush, 2004; Fazey et al., 2005; Kayes et al., 2005b) όσο και στην Ελλάδα

(ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: Πολέμη, 2003; Φίλλιπς, 2004; 2005; Valkanos &

Fragoulis, 2007).

Σύμφωνα με τη Φίλλιπς (2005, σελ. 84-85) τόσο οι ερευνητές της εκπαίδευσης

ενηλίκων όσο και αυτοί που ασχολούνται πρακτικά με την ενδοεπιχειρησιακή

εκπαίδευση, εντοπίζουν την ανάγκη για έρευνα στον τομέα της Βιωματικής

Εκπαίδευσης. Πολλές φορές μάλιστα, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε συγκεκριμένους

τομείς και παράγοντες, για τους οποίους υπάρχει ανάγκη έρευνας και ανάλυσης με

στόχο την αποκρυπτογράφηση της αποτελεσματικότητάς τους στην πράξη. Σύμφωνα

με την ίδια ερευνήτρια, ένα από τα σημαντικότερα θέματα για έρευνα αποτελεί ο

τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ίδια η εμπειρία,  τόσο αυτή που επιδιώκεται μέσα

στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και η διάσπαρτη εμπειρία που υπάρχει στο

ενήλικο άτομο. Παρόλο δηλαδή που η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έχει

επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στη Βιωματική Εκπαίδευση και τη μάθηση στο χώρο

εργασίας, η έννοια της εμπειρίας παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη.

Οι Jackson & Caffarella (1994, σελ. 88-91) σε μια προσπάθειά τους να

οργανώσουν τις ερευνητικές ανάγκες πάνω στον τομέα της χρήσης της Βιωματικής

Εκπαίδευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων, εντόπισαν τέσσερις βασικές περιοχές για

τις οποίες προτείνουν να γίνουν περαιτέρω έρευνες. Οι περιοχές αυτές είναι οι εξής:

α) η Βιωματική Εκπαίδευση και η διαφορετικότητα των ενήλικων

εκπαιδευομένων,

β) η Βιωματική Εκπαίδευση και τα πρότυπα των κοινωνικών σχέσεων,

γ) η Βιωματική Εκπαίδευση και η μεταφορά των αποτελεσμάτων της στο χώρο

εργασίας και στην καθημερινή ζωή, και

δ) η Βιωματική Εκπαίδευση και η αυθεντική αξιολόγηση.

Η τρίτη προτεινόμενη ερευνητική περιοχή (από τους Jackson & Caffarella)

αποτελεί και το σημείο εκκίνησης για τη συγκεκριμένη έρευνα αφού συνδέεται

άμεσα με τη διερεύνηση των παραγόντων-προϋποθέσεων οι οποίοι/ες μπορούν να
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επηρεάσουν (είτε θετικά, είτε αρνητικά) την αποτελεσματικότητα και την επιτυχή

εφαρμογή της Βιωματικής Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, η τρίτη περιοχή

συνδέεται αφενός με τον τρόπο μεταφοράς της εκπαιδευτικής εμπειρίας στους

ενήλικες εκπαιδευόμενους, και αφετέρου με τις απαραίτητες προϋποθέσεις που

πρέπει να ισχύουν έτσι ώστε η μεταφορά αυτή να υλοποιείται αποτελεσματικά. Με

τον όρο μεταφορά της εκπαιδευτικής εμπειρίας στους ενήλικες εκπαιδευόμενους, οι

Jackson & Caffarella εννοούν το κατά πόσο τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο

εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταβιβάζονται στη συνέχεια και σε καταστάσεις που

αφορούν την πραγματική ζωή.  Αυτή ακριβώς η διερεύνηση των παραγόντων-

προϋποθέσεων αποτελεσματικής μεταφοράς της εκπαιδευτικής εμπειρίας στους

ενήλικες εκπαιδευόμενους που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του μάρκετινγκ

και των πωλήσεων αποτελεί και το αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης.

Τέλος, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στην επιλογή του συγκεκριμένου

θέματος έπαιξε σημαντικό ρόλο η επαγγελματική ιδιότητα του ερευνητή, ο οποίος

δραστηριοποιείται στην περιοχή της εκπαίδευσης ενηλίκων. Πιο συγκεκριμένα, το

επαγγελματικό του αντικείμενο αφορά την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση ενηλίκων

(ανεξαρτήτως κλάδου, ιεραρχικού επιπέδου, αρμοδιοτήτων, κ.α.) πάνω σε θέματα

επικοινωνιακού Μάρκετινγκ και πωλήσεων με τη χρήση βιωματικών (και μη)

εκπαιδευτικών μεθόδων.

Ύστερα από αρκετά χρόνια εμπλοκής με ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά

προγράμματα και εφαρμογής βιωματικών εκπαιδευτικών μεθόδων σε μεγάλη γκάμα

ανθρώπινου δυναμικού (πωλητές, μηχανικούς, ξενοδοχοϋπαλλήλους, καθηγητές

ξένων γλωσσών,  επιχειρηματίες, στελέχη μάρκετινγκ, τηλεφωνήτριες, κ.α.) ο

ερευνητής διαπίστωσε εμπειρικά ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων

φαίνεται: α) να ενεργοποιούνται άμεσα από τις τεχνικές Βιωματικής Εκπαίδευσης, β)

να συμμετέχουν ενεργά στις βιωματικές ασκήσεις-δραστηριότητες, γ) να βελτιώνουν

τα επίπεδα της προσοχής, της αφομοίωσης και της μνήμης τους, δ) να βελτιώνουν το

επίπεδο των γνώσεών τους, και ε) να δείχνουν μεγαλύτερη όρεξη να εφαρμόσουν τα

όσα έμαθαν στις πραγματικές συνθήκες του χώρου εργασίας τους.  Έχοντας λοιπόν

ως στόχο την θεωρητική και εμπειρική επιβεβαίωση των παραπάνω πρακτικών

διαπιστώσεών του, οδηγήθηκε στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος και στην

εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης.
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Ε.3 Βασικός Σκοπός και Στόχοι της Μελέτης
Ο βασικός σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι η αναγνώριση και ο καθορισμός

των παραγόντων-προϋποθέσεων που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της

βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

στους κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων.  Είναι σημαντικό να σημειωθεί,

ότι η προτεινόμενη μελέτη αφορά ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης

ενηλίκων που διεξάγονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, προτείνεται η διαδοχική

υλοποίηση μιας σειράς επιμέρους σημαντικών στόχων, οι οποίοι είναι:

1ος Στόχος: Η συγκέντρωση μέσα από τη διεθνή και ελληνική σχετική

βιβλιογραφία όλων των πιθανών παραγόντων-προϋποθέσεων που

επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής

εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης

ενηλίκων και η ομαδοποιημένη παράθεσή τους σε έναν Πίνακα,

έτσι ώστε να είναι πολύ εύκολο για τον οποιονδήποτε

αναγνώστη/ενδιαφερόμενο, να ανατρέξει σε αυτόν και να

αποκτήσει γρήγορα μια συνολική εικόνα. Η αναγνώριση και

θεωρητική θεμελίωση των παραπάνω πιθανών παραγόντων-

προϋποθέσεων θα προκύψει μέσα από την εκτενή, λεπτομερή,

και διεξοδική ανασκόπηση της σχετικής διεθνούς και ελληνικής

βιβλιογραφίας.

2ος Στόχος: Η διερεύνηση των 5 πιο σημαντικών παραγόντων-προϋποθέσεων

που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής

εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης

ενηλίκων στους κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσα από τη

διεξαγωγή πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας.

3ος Στόχος: Η περαιτέρω διερεύνηση ύπαρξης πιθανών παραγόντων-

προϋποθέσεων (οι οποίοι-ες δεν αναφέρονται στη διεθνή και

ελληνική βιβλιογραφία) που επηρεάζουν την αποτελεσματική

εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του
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μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσα από τη διεξαγωγή

πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας.

Ε.4 Κύρια Ερευνητικά Ερωτήματα
Έχοντας ως βάση τους παραπάνω τρεις επιμέρους σημαντικούς στόχους,

διαμορφώνονται και τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα της προτεινόμενης μελέτης τα

οποία είναι τα εξής:

1ο Ερώτημα: Ποιοι είναι οι 5 πιο σημαντικοί παράγοντες-προϋποθέσεις, από

αυτούς που έχουν ήδη αναγνωριστεί στη διεθνή και ελληνική

βιβλιογραφία, που επηρεάζουν την επιτυχή και αποτελεσματική

εφαρμογή της Βιωματικής Εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά

προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων στους κλάδους του

μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα;

2ο Ερώτημα:  Υπάρχουν επιπλέον πιθανοί παράγοντες-προϋποθέσεις, εκτός από

αυτούς που έχουν ήδη αναγνωριστεί στη διεθνή και ελληνική

βιβλιογραφία, οι οποίοι να επηρεάζουν την επιτυχή και

αποτελεσματική εφαρμογή της Βιωματικής Εκπαίδευσης σε

ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων στους

κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα; Αν ναι, τότε ποιοι είναι

αυτοί;

Ε.5 Ερευνητική Μεθοδολογία
Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008, σελ. 21), η επιλογή και εφαρμογή της εκάστοτε

ερευνητικής μεθοδολογίας εξαρτάται από τη φύση (τους βασικούς στόχους) του

ερευνητικού προβλήματος και από τις συγκεκριμένες επιλογές του ερευνητή. Εφόσον

στη συγκεκριμένη μελέτη οι βασικοί στόχοι (βλ. Ε.3, στόχοι 2 και 3) είναι κατά

κύριο λόγο διερευνητικοί, τότε η καταλληλότερη ερευνητική μεθοδολογία είναι η

ποιοτική έρευνα (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 22-Πίνακας 1).
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Ο συνολικός πληθυσμός της συγκεκριμένης μελέτης αποτελείται από:

α) όλους τους εν δυνάμει εργαζόμενους σε ελληνικές επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,

β)   οι οποίοι εξειδικεύονται στους τομείς του μάρκετινγκ,  των πωλήσεων και

της εξυπηρέτησης πελατών, και

γ) έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον μία φορά σε κάποιο εκπαιδευτικό

πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης στο οποίο χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον

μία βιωματική εκπαιδευτική δραστηριότητα (είτε μέσα είτε έξω από την τάξη

ανάλογα με τον τόπο και τον τρόπο διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος).

Με βάση τη φύση και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έρευνας, η

καταλληλότερη μέθοδος συλλογής των δεδομένων είναι η ποιοτική συνέντευξη (ή

συνέντευξη σε βάθος). Σε αυτόν τον τύπο συνέντευξης ο ερευνητής κατευθύνει τον

ερωτώμενο σε βασικά θέματα αλλά ο ερωτώμενος αναπτύσσει τις σκέψεις και τις

απόψεις του ελεύθερα και σε βάθος. Ο σκοπός της συνέντευξης αυτού του τύπου

είναι η συλλογή,  όσο το δυνατόν πλουσιότερων πληροφοριών,  για τις εμπειρίες,  τις

απόψεις, τις στάσεις και τις αναπαραστάσεις των συμμετεχόντων (Ιωσηφίδης, 2008,

σελ. 111-112).

Ανάλογα με τον βαθμό δόμησης της ποιοτικής συνέντευξης, δηλαδή ανάλογα

με το βαθμό τυποποίησης της από τον ερευνητή μπορούμε σχηματικά να διακρίνουμε

τρία βασικά είδη:  α)  τη δομημένη συνέντευξη (structured interview), β) την

ημιδομημένη συνέντευξη (semi-structured  interview),  και γ)  τη μη δομημένη

συνέντευξη (unstructured interview) (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 112).

Για την καλύτερη υλοποίηση των στόχων της συγκεκριμένης έρευνας

επιλέχτηκε ο δεύτερος τύπος, δηλαδή αυτός της ημιδομημένης συνέντευξης, γιατί

χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων αλλά παρουσιάζει

πολύ περισσότερη ευελιξία ως προς την σειρά των ερωτήσεων, ως προς τη

τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο και ως

προς την προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεμάτων για συζήτηση.  Με αυτόν τον

τρόπο, οι προκαθορισμένες ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκαν για να διερευνήσουν τον

δεύτερο βασικό στόχο (βλ. Ε.3, στόχος 2), δηλαδή τους παράγοντες- προϋποθέσεις

(τους οποίους ήδη εντοπίσαμε μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής

βιβλιογραφίας) που πιθανόν επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της
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βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

στους κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, ενώ κάποιες ανοιχτές ερωτήσεις

χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση του τρίτου βασικού στόχου (βλ. Ε.3, στόχος 3),

δηλαδή για την προσπάθεια εμβάθυνσης και αναγνώρισης επιπρόσθετων πιθανών

παραγόντων-προϋποθέσεων (που δεν αναφέρονται στη διεθνή και ελληνική

βιβλιογραφία) οι οποίοι πιθανόν επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της

βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

στους κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων.

Τα στάδια της έρευνας που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο

της ημιδομημένης ποιοτικής συνέντευξης, είναι τα παρακάτω (Ιωσηφίδης, 2008, σελ.

118-123):

· 1ο Στάδιο: Σχεδιασμός του οδηγού συνέντευξης.

· 2ο Στάδιο: Προέλεγχος (πιλοτικός έλεγχος) του οδηγού συνέντευξης σε 1-2

ερωτώμενους, οι οποίοι δεν θα συμπεριληφθούν στο τελικό δείγμα.

· 3ο Στάδιο:  Διεξαγωγή των συνεντεύξεων σε ένα δείγμα το πολύ μέχρι 10

ατόμων.

· 4ο Στάδιο: Απομαγνητοφώνηση και προετοιμασία του υλικού για ανάλυση.

· 5ο Στάδιο:  Ανάλυση των στοιχείων και των ποιοτικών δεδομένων που θα

συγκεντρωθούν μέσω των συνεντεύξεων.

· 6ο Στάδιο: Έλεγχος της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των

αποτελεσμάτων της έρευνας.

· 7ο Στάδιο: Παρουσίαση και γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Ε.6 Δομή της Μελέτης
Η παρούσα μελέτη αποτελείται συνολικά από πέντε μέρη, τα οποία απαρτίζονται με

τη σειρά τους από την Εισαγωγή, πέντε επιπλέον Κεφάλαια, τη Βιβλιογραφία και τα

Παραρτήματα. Το περιεχόμενο όλων των παραπάνω περιγράφεται συνοπτικά στη

συνέχεια, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα ο εκάστοτε αναγνώστης να δει με μία

γρήγορη ματιά όλη τη δομή της συγκεκριμένης μελέτης.
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ΜΕΡΟΣ Α – ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Το μέρος αυτό αποτελείται μονάχα από το Εισαγωγικό Κεφάλαιο, στο οποίο

παρουσιάζεται πολύ περιληπτικά το αντικείμενο της μελέτης. Επίσης, περιγράφονται

εν συντομία η σημασία της συγκεκριμένης μελέτης καθώς και το θεωρητικό κενό που

ώθησε προς την κατεύθυνση της διεξαγωγής της, ο βασικός σκοπός, οι επιμέρους

στόχοι, τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα, η σύνοψη του ερευνητικού πλαισίου που

ακολουθήθηκε, και η δομή της μελέτης. Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ήταν

η σύντομη και ουσιαστική οριοθέτηση του γενικού πλαισίου υλοποίησης της

μελέτης.

ΜΕΡΟΣ Β – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ:

Το Μέρος Β αποτελείται από τα δύο πρώτα κεφάλαια της μελέτης. Και τα δύο αυτά

Κεφάλαια έχουν ως στόχο τη θεωρητική θεμελίωση των δύο βασικών εννοιών που

απαρτίζουν το γνωστικό αντικείμενο της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, στο 1ο

Κεφάλαιο θεμελιώνεται θεωρητικά η έννοια της Επαγγελματικής Κατάρτισης στην

Ελλάδα, ενώ στο 2ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται η έννοια της

Βιωματικής Εκπαίδευσης.

ΜΕΡΟΣ Γ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:

Το Μέρος Γ αποτελείται από ένα Κεφάλαιο.  Στο 3ο Κεφάλαιο τοποθετούνται τα

θεμέλια για τη δημιουργία του ερευνητικού πλαισίου μέσα από την παρουσίαση των

βασικών συμπερασμάτων που προέκυψαν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

των δύο βασικών εννοιών της μελέτης, και την επαναδιατύπωση των βασικών

ερευνητικών ερωτημάτων. Επίσης, στο ίδιο Κεφάλαιο παρουσιάζονται και

αναλύονται με λεπτομέρειες: η επιλογή της ερευνητικής μεθόδου, οι συνθήκες υπό

τις οποίες έλαβε χώρα η μελέτη, το είδος και ο χρονικός ορίζοντας της έρευνας, ο

τρόπος συλλογής στοιχείων, ο σχεδιασμός του ημιδοδημένου ερωτηματολογίου, ο

ορισμός του πληθυσμού, το πλαίσιο δειγματοληψίας και η μέθοδος ομαδοποίησης

και ανάλυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας.
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ΜΕΡΟΣ Δ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ,
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Το Μέρος Δ αποτελείται επίσης από δύο (τελευταία) κεφάλαια. Στο 4ο Κεφάλαιο

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία και ανάλυση

των δεδομένων της ποιοτικής έρευνας χρησιμοποιώντας τις επιλεχθείσες

μεθοδολογίες ανάλυσης του Μέρους Γ. Στο 5ο Κεφάλαιο πραγματοποιούνται: μία

σύντομη ανακεφαλαίωση ολόκληρης της μελέτης, η παρουσίαση των διοικητικών

προτάσεων, μία περιγραφή του βαθμού επίτευξης των ορισθέντων ερευνητικών

στόχων, μία παρουσίαση της συνεισφοράς της μελέτης σε θεωρητικό και εμπειρικό

επίπεδο, ο εντοπισμός των περιορισμών της μελέτης, και η καταγραφή ορισμένων

προτάσεων για μελλοντική ερευνητική ανάπτυξη πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό

αντικείμενο.

ΜΕΡΟΣ Ε – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Μετά το τέλος του 5ου Κεφαλαίου, ακολουθούν: η ξενόγλωσση και η ελληνική

βιβλιογραφία/αρθρογραφία που χρησιμοποιήθηκε  στην παρούσα μελέτη και τα

Παραρτήματα.

Συνοψίζοντας, η συνολική δομή της μελέτης ακολουθεί την εξής διάρθρωση:

ξεκινά με τη θεωρητική θεμελίωση των δύο βασικών εννοιών που απαρτίζουν το

γνωστικό αντικείμενο της μελέτης, οι οποίες είναι η Επαγγελματική Κατάρτιση στην

Ελλάδα και η Βιωματική Εκπαίδευση. Στη συνέχεια, οριοθετείται το ερευνητικό

πλαίσιο της παρούσας μελέτης μέσα από την παρουσίαση των βασικών

συμπερασμάτων που προέκυψαν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τον

προσδιορισμό των πιθανών παραγόντων-προϋποθέσεων που επηρεάζουν την

αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του μάρκετινγκ και των

πωλήσεων, ακολουθούμενο από τη λεπτομερή περιγραφή της μεθοδολογίας που

χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας. Η ανάλυση και επεξεργασία των

πρωτογενών δεδομένων οδήγησε, τόσο στην εύρεση των αποτελεσμάτων της

ποιοτικής έρευνας και στην αναγνώριση εκείνων των παραγόντων-προϋποθέσεων

που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε
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ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του

μάρκετινγκ και των πωλήσεων, όσο και στη διαμόρφωση των τελικών

συμπερασμάτων. Στο Σχήμα Ε.1 που ακολουθεί, απεικονίζεται διαγραμματικά η

δομή της παρούσας μελέτης.

Σχήμα Ε.1: Διαγραμματική Απεικόνιση της Δομής της Μελέτης

Εισαγωγή

Η Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα

Η Βιωματική Εκπαίδευση

Συνοπτική παρουσίαση της μελέτης

1ο Κεφάλαιο

2ο Κεφάλαιο

Θεωρητική Θεμελίωση

3ο Κεφάλαιο

Πιθανοί Παράγοντες Επιτυχημένης
Χρήσης Βιωματικής Εκπαίδευσης

4ο Κεφάλαιο

Τελικοί Παράγοντες Επιτυχημένης
Χρήσης Βιωματικής Εκπαίδευσης

Συμπεράσματα και Προτάσεις5ο Κεφάλαιο

Ερευνητικό Πλαίσιο/Μεθοδολογία Έρευνας

Αποτελέσματα Έρευνας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα

1.1 Εισαγωγή
Οι διαδικασίες παγκοσμιοποίησης, οι νέες τεχνολογίες και οι διαρθρωτικές αλλαγές

στην οικονομία έχουν άμεση επίπτωση στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους,

δεδομένων των αυξημένων αναγκών ευελιξίας και προσαρμογής τους στις νέες

συνθήκες (European Commission, 2006, σελ. 75). Υπό το πρίσμα αυτό, οι

επιχειρήσεις στρέφονται όλο και περισσότερο προς τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των

ατομικών ικανοτήτων των εργαζομένων (Piotet, 2002, σελ. 1-19), αναζητούν την

πολυλειτουργικότητα και επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους ως καθοριστικού

παράγοντα στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης, εισαγωγής καινοτομιών και ενίσχυσης

του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος (Γαλατά, 2009, σελ. 3).

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η ιδέα της «απασχολησιμότητας», δηλαδή της

ικανότητας προσαρμογής και διατήρησης ενός υψηλού επιπέδου επικαιροποιημένων

προσόντων (Danvers, 2003, σελ. 1-11), εφόσον η αποτελεσματική συμμετοχή των

εργαζομένων στην επιχείρηση προϋποθέτει εντατική επαγγελματική κατάρτιση και

συστηματική απόκτηση υψηλών προσόντων (Eurofound, 1997, σελ. 169-191).

Η διεύρυνση των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων, συνέπεια τόσο

των τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών όσο και της υποτίμησης των πτυχίων,

συνέβαλε στην εξέλιξη του προσανατολισμού της επαγγελματικής κατάρτισης από

την καταπολέμηση της ανεργίας κατά τη δεκαετία του 1980 στη διαχείριση των

αλλαγών οργάνωσης της εργασίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (Γαλατά, 2009,

σελ. 3). Παράλληλα, οι σύγχρονες απαιτήσεις για την απόκτηση ικανοτήτων

αυτόνομης δράσης και αξιοποίησης γνώσεων καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία την

ενίσχυση και τον επαναπροσδιορισμό της κατάρτισης και διά βίου μάθησης των

εργαζομένων (Ρομπόλης, κ.α., 1999, σελ. 7; Κόκκος, 2002, σελ. 33-34; Παληός,

2003, σελ. 166-169).

Οι επιχειρήσεις ανέκαθεν ενδιαφέρονταν για την ποιότητα των προϊόντων και

των υπηρεσιών τους, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές και να είναι οικονομικά

εύρωστες. Για να το επιτύχουν όμως αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουν το κατάλληλο
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ανθρώπινο δυναμικό.  Δεδομένου όμως,  ότι στη σύγχρονη κοινωνία της

παγκοσμιοποίησης οι αλλαγές είναι γρήγορες και καταλυτικές, οι επιχειρήσεις θα

πρέπει να προσφέρουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους συνεχή επιμόρφωση, ώστε να

μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών

(Valkanos & Fragoulis, 2007, σελ. 21).

Οι αλλαγές,  που έφερε στον κόσμο της παραγωγής η χρήση της πληροφορίας

και κατ’  επέκταση της γνώσης,  δημιούργησαν αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλη τη

λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι εργασίες στις επιχειρήσεις έχουν γίνει πολύπλοκες,

απαιτούν ειδικές γνώσεις, νέες δεξιότητες και το περιεχόμενο αλλάζει γρήγορα

(Χυτήρης, 2001). Στο πλαίσιο τη νέας οργάνωσης της εργασίας είναι αναγκαίο να

αναπτυχθούν οι ικανότητες εκείνες που θα επιτρέψουν στον παραδοσιακά

εργαζόμενο να μετασχηματιστεί σε εργαζόμενο της γνώσης και ταυτόχρονα να

εφοδιαστεί με τα απαραίτητα προσόντα για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο νέο

εργασιακό περιβάλλον. Μεγάλο μέρος αυτών των ικανοτήτων αποκτούν οι

εργαζόμενοι σήμερα στο πλαίσιο λειτουργίας της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.

Σύμφωνα με τον Γκαγιαλή (2008), το επιχειρησιακό περιβάλλον συνεχώς

μετασχηματίζεται, εξελίσσεται και δημιουργεί νέες ανάγκες για γνώσεις και

δεξιότητες. Τα στελέχη των επιχειρήσεων και γενικά οι εργαζόμενοι σε αυτές πρέπει

να συμβαδίζουν με αυτές τις αλλαγές και να αποκτούν συνεχώς τις νέες ικανότητες

που απαιτούνται τόσο για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης, όσο και

για την προσωπική τους εξέλιξη. Για παράδειγμα, σε μία βιομηχανική επιχείρηση, οι

προσπάθειες αναδιάρθρωσης της παραγωγής χαρακτηρίζονται από μία αυξανόμενη

σημασία της γνώσης ως συστατικού της παραγωγικής διαδικασίας.

 Ο εργαζόμενος στην παραγωγή θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις, ικανότητα

πρόσβασης και επεξεργασίας της πληροφορίας, γενική μόρφωση, ικανότητα

επίλυσης προβλημάτων, διάθεση ομαδικής εργασίας και ένα σύνολο νέων

δεξιοτήτων, που τείνουν να διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο στην παραγωγική

διαδικασία και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Επομένως, η εκπαίδευση των

εργαζομένων μίας τέτοιας επιχείρησης είναι εξίσου σημαντική επένδυση με τις

επενδύσεις σε παραγωγικό εξοπλισμό. Το ίδιο ισχύει με οποιαδήποτε άλλη

επιχείρηση ή οργανισμό μπορεί να διακρίνει την αξία του ανθρώπινου δυναμικού, ως

παράγοντα αποτελεσματικής λειτουργίας της και εξέλιξης.



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

35

1.2 Ορισμός της Επαγγελματικής Κατάρτισης
Υπάρχουν τρεις ξεχωριστές διαδικασίες μάθησης που χρησιμοποιούνται στις

επιχειρήσεις.  Αυτές είναι η εκπαίδευση,  η ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων και η

κατάρτιση (Valkanos & Fragoulis, 2007, σελ. 22).

1. Η εκπαίδευση μπορεί να οριστεί ως κάθε δραστηριότητα παροχής προς τους

εργαζόμενους συγκεκριμένων δεξιοτήτων ή βοήθειας προκειμένου να διορθώσουν τις

ανεπάρκειες στην επίδοσή τους (Τερζίδης & Τζωρτζάκης, 2004).

2. Η ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων είναι η δεύτερη διαδικασία μάθησης. Αυτή

η διαδικασία μάθησης έχει μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και ο στόχος είναι ο

εργαζόμενος να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που θα τις χρησιμοποιήσει στο

μέλλον, σε εργασίες που απαιτούν περισσότερο ευθύνη και πρωτοβουλία (Χυτήρης,

2001, σελ. 113).

3. Η κατάρτιση είναι η τρίτη διαδικασία μάθησης που φέρνει τους

εργαζόμενους στο επιθυμητό πρότυπο σχετικά με την απόδοση της εργασίας με την

καθοδήγηση και την εξάσκηση. Το επιθυμητό πρότυπο εργασιακής επίδοσης

σημαίνει το πρότυπο που επιθυμούν - και έχουν προηγουμένως καθορίσει - οι άμεσοι

διευθυντές και επόπτες των συγκεκριμένων εργαζομένων (Celinski, 1997, σελ. 606).

Μολονότι η εκπαίδευση ταυτίζεται συχνά με την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων οι

όροι αυτοί δεν είναι συνώνυμοι.

Ως κατάρτιση θεωρείται η εξειδικευμένη μαθησιακή δραστηριότητα που

προετοιμάζει κάποιον να αναλάβει ένα ρόλο ή ένα έργο, συνήθως μέσα σε

επαγγελματικό πλαίσιο. Ο όρος επιμόρφωση γειτνιάζει με την έννοια της περαιτέρω

κατάρτισης και αφορά καταρτιζόμενους που στο παρελθόν έχουν ολοκληρώσει μια

περίοδο κατάρτισης (Δόκου, 2007, σελ. 2-3).

Με τον όρο «Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση» μπορούμε να προσδιορίσουμε

την εκπαίδευση που παρέχει μία επιχείρηση στους εργαζομένους της, μέσω

σεμιναρίων επιμόρφωσης, προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και της οργανωμένης

και συστηματικής εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας τους. Η ενδοεπιχειρησιακή

κατάρτιση περιλαμβάνει εκείνα τα ιδιαίτερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τόσο την

επαγγελματική κατάρτιση, όσο και την εκπαίδευση των ενηλίκων (Γκαγιαλής, 2008).

Ο ακριβής ορισμός του όρου «Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση», ο οποίος και θα

υιοθετηθεί στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, είναι ο επίσημος ορισμός του
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Ελληνικού κράτους έτσι όπως διατυπώνεται στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1095 (ΦΕΚ,

2006): “Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση είναι η κατάρτιση που πραγματοποιείται μέσα

σε επιχειρήσεις και συμπληρώνει και αναβαθμίζει τα επαγγελματικά προσόντα και τις

δεξιότητες των εργαζομένων, σε συνάφεια με τις ανάγκες αναδιάρθρωσης-

αναβάθμισης της λειτουργίας και των προϊόντων της επιχείρησης ή του οργανισμού”.

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται δύο βασικές μορφές ενδοεπιχειρησιακής

κατάρτισης (Χυτήρης, 2001; Τερζίδης & Τζωρτζάκης, 2004; Valkanos & Fragoulis,

2007, σελ. 22):

Α) Κατάρτιση κατά την εργασία (on-the-job training). Πρόκειται για

ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση που πραγματοποιείται στον χώρο εργασίας του

εργαζόμενου με τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού, μηχανημάτων, εργαλείων που

χρησιμοποιεί συνήθως ο εργαζόμενος κ.λπ.

Β) Κατάρτιση έξω από την εργασία (off-the-job training). Πρόκειται για

ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση που πραγματοποιείται εκτός του συνήθως χώρου

εργασίας όπως στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή σε ειδικούς χώρους

εκπαίδευσης που διαθέτουν τον βασικό εξοπλισμό εργαστηρίου ή σε ξενοδοχεία ή

κολέγια ή εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τα οφέλη της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων είναι πολλά και σε

πολλές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί στην πράξη. Κατ' αρχήν οι εργαζόμενοι

αποκτούν εφόδια για να γίνουν καλύτεροι στην εργασία τους και παράλληλα να

τονώσουν την απόδοση της επιχείρησης. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι έχουν το

αίσθημα ότι η επιχείρηση τους «φροντίζει», τους θέλει καλύτερους και τους βοηθάει

να εξελιχθούν,  ενώ η απόκτηση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων τονώνει την

αυτοεκτίμησή τους και βελτιώνει τη συμπεριφορά τους. Η κατάρτιση του

προσωπικού υποστηρίζει επίσης τη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας, γεγονός

που μπορεί να ενισχύει την εφαρμογή των αξιών και των στόχων της επιχείρησης

(Γκαγιαλής, 2008).

1.3 Ιστορική Αναδρομή της Επαγγελματικής Κατάρτισης Διεθνώς
Σύμφωνα με τον Κόκκο (2008), η εκπαίδευση ενηλίκων από τα τέλη του 19ου αιώνα,

που εμφανίστηκε ως κοινωνικός θεσμός, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 1980, που

αρχίζει η παγκοσμιοποίηση, δεν ήταν κυρίως προσανατολισμένη σε επαγγελματικούς
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σκοπούς.  Ασφαλώς υπήρχαν στο πλαίσιό της μορφές κατάρτισης εργαζομένων και

ανέργων, όμως ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων απέβλεπε στη διάδοση της

γενικής παιδείας, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην κοινωνική αλλαγή

(UNESCO, 1997; Jarvis, 2004). Κύριος στόχος ήταν να δίνονται στους

εκπαιδευόμενους εφόδια ώστε να μπορούν να κατανοούν κριτικά τις συνθήκες της

ζωής τους, να χειραφετούνται και να συμμετέχουν στο κοινωνικό, οικονομικό,

πολιτισμικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Έτσι, η εκπαίδευση ενηλίκων έγινε θεσμός που

συνέβαλε σε πολλές χώρες – σε ορισμένες μάλιστα αποφασιστικά – στη δημιουργία

ενεργών πολιτών. Δεν είναι τυχαίο ότι η εκπαίδευση ενηλίκων είχε ονομαστεί εκείνη

την περίοδο «ελεύθερη» / liberal (Jarvis, 2002; Swedish National Council of Adult

Education, 2003). Αυτές οι συνθήκες ευνόησαν την ανάπτυξη σημαντικών

θεωρητικών αναζητήσεων για τους στόχους, τις πολιτικές και τις μεθόδους (Dewey,

Lindeman, Freire, Knowles, Kolb, Jarvis, Mezirow, Cross, Houle κ.ά.) με

αποτέλεσμα να συγκροτηθεί βαθμιαία ένα σώμα γνώσεων που ανήγαγε την

εκπαίδευση ενηλίκων σε διακριτό επιστημονικό τομέα.

Όμως από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 η κατάσταση αλλάζει ριζικά λόγω

της ραγδαίας επικράτησης της παγκοσμιοποίησης. Η απελευθέρωση του διεθνούς

εμπορίου, η ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου και η όξυνση του διεθνούς

ανταγωνισμού οδηγούν τις εθνικές οικονομίες στην ανάγκη συνεχούς αύξησης της

παραγωγικότητας, ενώ ταυτόχρονα η ανεργία πλήττει ολοένα μεγαλύτερα στρώματα

του πληθυσμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η επαγγελματική κατάρτιση ανάγεται σε

ένα από τα κύρια μέσα για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την

εντατικοποιημένη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού (Κόκκος, 2008).

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας του 2000 αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό

παράδειγμα διεθνούς στρατηγικής σε ότι αφορά στη σύνδεση της επαγγελματικής

κατάρτισης με την οικονομική ανάπτυξη και την προώθηση της απασχόλησης. Το δε

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Ειδικότερα το ΕΚΤ

έχει ως κύριο στόχο «να παρέχει στους πολίτες τις κατάλληλες εργασιακές

ικανότητες, έτσι ώστε να βελτιώνουν την αυτοεκτίμησή τους και την

προσαρμοστικότητά τους στην αγορά εργασίας» (European Commission, 1998).
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Έτσι, από τα μέσα της δεκαετίας 1980 παρατηρείται σε όλο τον κόσμο –

ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές και στις άλλες αναπτυγμένες χώρες –  ραγδαία ανάπτυξη

της επαγγελματικής κατάρτισης και αντίστροφα μείωση των δραστηριοτήτων της

“ελεύθερης”, ανθρωπιστικού χαρακτήρα εκπαίδευσης ενηλίκων (Tuijnman, 1996;

UNESCO, 1997; Merriam και Caffarella, 1999). Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί

ότι παρά την παγκόσμια στροφή προς την επαγγελματική κατάρτιση,  σε πολλές

χώρες εξακολουθούν να πραγματοποιούνται αρκετές δραστηριότητες της

“ελεύθερης” εκπαίδευσης ενηλίκων ιδιαίτερα σε θέματα όπως η διαμόρφωση του

ενεργού πολίτη, η ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού, η εκπαίδευση ευάλωτων

κοινωνικών ομάδων και,  σε χώρες του τρίτου κόσμου,  ο αλφαβητισμός (UNESCO,

2003).

Η τάση αυτή για την ανάπτυξη προβληματισμού και συνακόλουθα

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων πέρα από την επαγγελματική κατάρτιση φαίνεται και

στα αντικείμενα των ερευνών που έγιναν διεθνώς στη δεκαετία του 1990 (UNESCO,

1999)1 και επίσης φαίνεται, στη δεκαετία του 2000, στα θέματα των άρθρων που

δημοσιεύτηκαν σε έξι διεθνή περιοδικά που δεσπόζουν στο πεδίο της εκπαίδευσης

ενηλίκων (Καραλής, 2008)2. Συγκεκριμένα, στην περίοδο 2001-2005, από τα 559

άρθρα που δημοσιεύτηκαν μόνο 82 (δηλαδή το 14,7%) αφορούσαν το γνωστικό

αντικείμενο  της επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ ο προβληματισμός επικεντρώθηκε

στις θεωρητικές αναζητήσεις για την ταυτότητα, τους στόχους, τους θεσμούς και τις

πολιτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και για τις εκπαιδευτικές μεθόδους και

τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών.

1.4 Ιστορική Αναδρομή της Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα
Είναι αποδεκτό ότι η διαμόρφωση και η  εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών

γενικότερα, αλλά και ειδικότερα ότι αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων, την

επαγγελματική κατάρτιση και τους φορείς υλοποίησης, σχετίζεται με τις εκάστοτε

1 Στην Έκθεση αυτή της UNESCO επισημαίνεται ότι υπάρχει μεν πλήθος ερευνητικών αντικειμένων
που αντανακλά την κυρίαρχη τάση της επαγγελματικής κατάρτισης, όμως ταυτόχρονα παρατηρούνται
εξίσου σημαντικές ερευνητικές τάσεις, που αφορούν στη συμμετοχή των πολιτών στην εκπαίδευση
ενηλίκων, στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και στις εκπαιδευτικές μεθόδους
(Κόκκος, 2008).
2 Adult Education Quarterly, International Journal of Lifelong Education, Journal of Vocational
Education and Training, Studies in Continuing Education, Journal of Transformative Education,
Studies in the Education of Adults (Κόκκος, 2008).
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συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες και τα πλαίσια των κοινωνικο-οικονομικών,

πολιτισμικών και πολιτικών συνθηκών, που με την σειρά τους δημιουργούν

δυνατότητες και περιορισμούς. Ιστορικά, η περίοδος εμφάνισης των πρώτων μορφών

εκπαίδευσης ενηλίκων στην χώρα μας  ανάγεται στα τέλη του 19ου  αιώνα

(Αργυρόπουλος & Δημητρακάκης, 2005).

Η πρώτη προσπάθεια οργάνωσης της επιμόρφωσης ενηλίκων  στην πατρίδα

μας ξεκίνησε από το ΥΠΕΠΘ το 1929 επί κυβερνήσεως Ελ. Βενιζέλου. Αρχικός

στόχος στην εν λόγω περίοδο ήταν η ανάπτυξη του αλφαβητισμού και της βασικής

παιδείας του πληθυσμού, παρέχοντας στη συνέχεια  γνώσεις επαγγελματικής και

κοινωνικής κατάρτισης, με έντονο το στοιχείο της ηθικής διαπαιδαγώγησης Ως

φορείς υλοποίησης αναφέρονται κυρίως οι διάφοροι  μορφωτικοί σύλλογοι και οι

εργατικές ενώσεις. Επιπλέον, τα Επιμελητήρια της Αθήνας και του Πειραιά ιδρύουν

νυκτερινά τεχνικά σχολεία. Αντίστοιχες νυκτερινές σχολές ιδρύονται από το

ελληνικό κράτος κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, στα πλαίσια μιας ευρύτερης

προσπάθειας για τον αλφαβητισμό ενηλίκων αλλά και την αφομοίωση των

ξενόφωνων και κυρίως των μειονοτήτων που παραμένουν στην Ελλάδα μετά τις

ανταλλαγές πληθυσμών.

Κατεξοχήν επαγγελματική κατάρτιση πρόσφερε ο θεσμός των «Κυριακών

Γεωργικών Σχολείων» που λειτουργούσε τις Κυριακές, παραδίδοντας  αντίστοιχα

μαθήματα στους αγρότες γεωργικού, ζωοτεχνικού και οικοκυρικού περιεχομένου. Η

παραπάνω περίοδος αποτυπώνει προσπάθειες, που διακρίνονται περισσότερο όμως

από ένα τυχαίο και αποσπασματικό παρά από ένα οργανωμένο τρόπο υλοποίησης.

Σύμφωνα με την τυπολογία των στρατηγικών εκπαίδευσης (Βεργίδης, 1999)  τα

προγράμματα εκπαίδευσης  την περίοδο του μεσοπολέμου  εντάσσονται στην

πολιτικο-ιδεολογική στρατηγική και στη στρατηγική της συμπληρωματικής

κατάρτισης. Με βάση την πολιτικο-ιδεολογική αυτή στρατηγική, η εκπαίδευση

αποτελεί ένα ξεκάθαρο πολιτικό και ιδεολογικό μηχανισμό για τη διατήρηση των

σχέσεων εξουσίας καθώς και για την προάσπιση των συμφερόντων της άρχουσας

τάξης. Στο πλαίσιο αυτής της ιδεολογικοπολιτικής λειτουργίας, η εκπαίδευση

ενηλίκων αποτέλεσε ένα μηχανισμό επίτευξης εθνικής ομοιογένειας αλλά  και

μηχανισμό ελέγχου του πληθυσμού που εγκατέλειπε την ύπαιθρο και οδηγείτο στα

αστικά κέντρα λόγω της  εμφάνισης της αστυφιλίας. Ο νόμος 4397 του 1929 για τον
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αλφαβητισμό ενηλίκων αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της

συγκεκριμένης στρατηγικής.

Παράλληλα με αυτή την κυρίαρχη στρατηγική, δηλαδή την ιδεολογική και

ηθικοπλαστική χειραγώγηση των εργαζομένων, αναπτύχθηκαν και δραστηριότητες

που είχαν το χαρακτήρα της συμπληρωματικής κατάρτισης. Η ανερχόμενη αστική

τάξη στην Ελλάδα κάνει προσπάθειες να καλύψει τις ελλείψεις σε τεχνική και

επαγγελματική εκπαίδευση, που δημιουργούνται λόγω του κλασικισμού που

κυριαρχεί στην τυπική εκπαίδευση. Κατ’ επέκταση, προκειμένου να προσαρμοστεί

στις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τις αλλαγές που αυτές συνεπάγονται

στο χώρο της απασχόλησης,  λαμβάνει μέτρα, όπως η εξειδίκευση μεσαίων και

ανώτερων στελεχών για τη βιομηχανία ή την ίδρυση νυχτερινών τεχνικών σχολείων.

Όμως  ήδη από τις αρχές του 20ου αι. και μετά, εμφανίζεται στο προσκήνιο και

η εργατική τάξη, που  με τους κοινωνικούς της αγώνες δραστηριοποιείται στον τομέα

της κατάρτισης των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα  διοργανώνοντας μαθήματα

από το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, έχοντας ως απώτερο στόχο την κοινωνική και

πολιτική τους χειραφέτηση. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι ένας

συγκεντρωτισμός, όπου κυρίαρχος είναι ο ρόλος του κράτους. Κύριοι φορείς

οργάνωσης της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι το Βασιλικό Εθνικό  Ίδρυμα στην αρχή

και στη συνέχεια ο ΟΑΕΔ,  το Υπουργείο Γεωργίας και η Υπηρεσία Λαϊκής

Επιμόρφωσης του Υπουργείου Παιδείας (Αργυρόπουλος & Δημητρακάκης, 2005).

Από τη δεκαετία του 1950 και μετά ιδρύθηκαν επιπλέον διάφοροι φορείς

εκπαίδευσης ενηλίκων που απευθύνονταν σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών

πληθυσμών – στόχων. Εκτός από την Υπηρεσία Λαϊκής Επιμόρφωσης, ιδρύονται τα

Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.ΓΕ) για τους αγρότες, ο Ο.Α.Ε.Δ. για τους

εργάτες, ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για τους βιοτέχνες και το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ για το επιστημονικό

δυναμικό της χώρας τα οποία αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. Το

σύνολο όμως όλων αυτών των δραστηριοτήτων δεν καταφέρνει τελικά να καλύψει

μεγάλες κοινωνικές ομάδες, αν και οι ανάγκες για εκπαίδευση και κατάρτιση ήταν

ήδη πολλές,  λόγω της αδυναμίας της τυπικής εκπαίδευσης να ανταποκριθεί στις

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, της μαζικής εισόδου των γυναικών στον

επαγγελματικό στίβο, της παρουσίας κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων, καθώς και

της αυξανόμενης ανεργίας των νέων (Κόκκος, 2002).
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Με την είσοδο της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ.  τα δεδομένα αλλάζουν ραγδαία στο

χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και η εκπαίδευση ενηλίκων υφίσταται ριζικές

αλλαγές, τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές. Η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό

Κοινοτικό Ταμείο είχε ως αποτέλεσμα, στην πρώτη φάση τουλάχιστον, την ποσοτική

αύξηση των δράσεων και του αριθμού των συμμετεχόντων σε προγράμματα

εκπαίδευσης ενηλίκων (Βεργίδης, 1985).

Κυρίαρχη στρατηγική εκπαίδευσης σε αυτή την πρώιμη περίοδο είναι η

συμπληρωματική κατάρτιση. Βασικός στόχος δηλαδή της εκπαίδευσης ενηλίκων

είναι η παροχή συμπληρωματικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι κενά

ή ανεπάρκειες του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Για παράδειγμα, ο κυρίαρχος

προσανατολισμός που υπάρχει στην Ελλάδα προς τη γενική εκπαίδευση έχει

οδηγήσει σε υποβάθμιση της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατά

συνέπεια στη χαμηλή επαγγελματική εξειδίκευση των εργαζομένων, πρόβλημα το

οποίο επιχειρείται να αντιμετωπιστεί μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Έτσι μετά το 1981,  με βάση τη χρηματοδότηση της Ε.Ο.Κ.  αλλά και τη

συγχρηματοδότηση των επιχειρήσεων με σκοπό την ανάγκη κατάρτισης στελεχών

επιχειρήσεων και εξειδίκευσης σε θέματα μάρκετινγκ, οργάνωσης και διοίκησης, που

έγινε επιτακτικότερη λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού, αναπτύσσονται

προγράμματα κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων καθώς και πτυχιούχων ανέργων, με

στόχο αφενός την προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες συνθήκες και κατά

συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας, αφετέρου δε την καταπολέμηση της

ανεργίας μέσω της παροχής εξειδίκευσης, υιοθετώντας μια άλλη στρατηγική

εκπαίδευσης, αυτήν της επιστημονικής εξειδίκευσης.

Από το 1986 άρχισε μια άγονη περίοδος, η οποία διήρκεσε 15 περίπου χρόνια

και είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Πρώτον, η επαγγελματική κατάρτιση

κυριάρχησε πλήρως στον τομέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εξαετία 1994 – 1999

συμμετείχαν στα προγράμματα αυτού του είδους κατά μέσο ετήσιο όρο 86.229

εκπαιδευόμενοι (OECD, 2003, σελ. 16), ενώ ο αντίστοιχος αριθμός συμμετεχόντων

στη Λαϊκή Επιμόρφωση ήταν μόλις 15.963 (Karalis & Vergidis, 2006, σελ. 55).

Δεύτερον, το ΕΚΤ υπέδειξε την επικράτηση συνθηκών ελεύθερου

ανταγωνισμού. Αποτέλεσμα ήταν τα περισσότερα προγράμματα επαγγελματικής

κατάρτισης να μην υλοποιούνται πλέον από δημόσιους φορείς αλλά από ιδιωτικούς
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κερδοσκοπικούς, δηλαδή από διάφορες εταιρείες μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του

1990 και στη συνέχεια από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Tο 1999

τα ΚΕΚ υλοποιούσαν το 69,4% των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ενώ

οι δημόσιοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων, υλοποιούσαν μόλις

το 20,2% (Karalis & Vergidis, 2004, σελ. 183).

Τρίτον, η ποιότητα και αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών

βρισκόταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Είναι ενδεικτικό ότι τόσο η UNESCO (1997,

σελ. 12; 1999, σελ. 134) όσο και ο ΟΟΣΑ (OECD, 2003, σελ. 40) διαπίστωσαν την

έλλειψη συντονισμού των ενεργειών αλλά και επιστημονικής δραστηριότητας και

πανεπιστημιακών σπουδών σε ότι αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα,

καθώς και την έλλειψη διασύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με την

απασχόληση. Οι δε έλληνες μελετητές (Karalis & Vergidis, 2004; 2006; Παληός,

2003; Ευστράτογλου, 2004) επισήμαναν ομόφωνα ως δομικά προβλήματα της

περιόδου 1986 – 2002, εκτός από τα παραπάνω, και τα ακόλουθα:

·  Άκριτη ποσοτική επέκταση των δραστηριοτήτων χωρίς οι φορείς υλοποίησης

να διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία και την κατάλληλη στελέχωση.

·  Μη ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων.

·  Έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένων εκπαιδευτών ενηλίκων.

·  Χαμηλή ποιότητα των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών.

Η δεκαετία του ’90   ήταν η περίοδος των θεσμικών αλλαγών και της ριζικής

αναδιοργάνωσης της εκπαίδευσης ενηλίκων. Παρατηρείται σαφής προσανατολισμός

προς την επαγγελματική κατάρτιση με την ίδρυση των Ι.Ε.Κ.  και των Κ.Ε.Κ.   και

ενεργοποιείται σημαντικά ο ιδιωτικός τομέας. Την περίοδο αυτή καθιερώνονται

συγκεκριμένοι κανονισμοί και προϋποθέσεις εφαρμογής των δράσεων και

θεσμοθετείται ο κεντρικός έλεγχος όλων των φορέων κατάρτισης. Παράλληλα,

αναδιοργανώνονται και οι φορείς για την επαγγελματική ανάπτυξη των

εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση.

Στην ύστερη φάση αυτής της περιόδου, παρατηρείται μια προσπάθεια

κοινωνικής ή επαγγελματικής ένταξης κοινωνικών ή πολιτισμικών ομάδων που είτε

βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής (φυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες,

πρώην χρήστες ναρκωτικών ουσιών) είτε πλήττονται από την οικονομική και

τεχνολογική αναδιάρθρωση, καλύπτοντας έτσι κενά ή ανεπάρκειες του τυπικού
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εκπαιδευτικού συστήματος.  Με τον τρόπο αυτό, αναπτύσσονται προγράμματα

εκπαίδευσης που απευθύνονται προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο μιας

στρατηγικής κοινωνικής ένταξης και αντιμετώπισης του αποκλεισμού. Τα

προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο την ένταξη των ατόμων αυτών στην αγορά

εργασίας. Η μετεξέλιξη της Ελλάδας από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής

μεταναστών, μετά τις εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη, προσανατόλισε την

εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων στην ένταξη των οικονομικών μεταναστών.

Ένα άλλο μέρος αυτών των προγραμμάτων εφαρμόστηκε για την ένταξη στην αγορά

εργασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Αργυρόπουλος & Δημητρακάκης, 2005).

Η ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων στη δεκαετία του ΄90

στη χώρα μας,  με σκοπό την ανάπτυξη της ανεργίας πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο

βαθμό χάρη στη χρηματοδότηση των Κοινοτικών Ταμείων,  στο πλαίσιο των

Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και των

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Με βάση αυτή την στρατηγική, αναπτύχθηκαν

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, που είχαν ως στόχο την ανάγκη

αντιμετώπισης του προβλήματος της ανεργίας. Την ίδια χρονική περίοδο, η

Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει μία ευρύτερη πολιτική για τη δια βίου εκπαίδευση

και μάθηση, μέρος της οποίας θεωρούνται οι δράσεις κατάρτισης και ευρύτερα η

εκπαίδευση ενηλίκων.

Στη χώρα μας, η πολιτική αυτή επιτρέπει τη συγκεκριμένη περίοδο τη

χρηματοδότηση προγραμμάτων και θεσμών γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με σκοπό

την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι χρηματοδοτούνται από τα ΕΠΕΑΕΚ

(Β΄ και Γ΄ Κ.Π.Σ.), το Ε.Α.Π.3, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας4 και τα Κέντρα

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, θεσμοί που εντάσσονται στην πολιτική ανάπτυξης της δια

βίου εκπαίδευσης και μάθησης. Για την προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και

μάθησης ψηφίστηκε το 2003 ειδικός νόμος (Ν.3191/2003),  με τον οποίο

δημιουργήθηκε Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Αρχικής και της Συνεχιζόμενης

3 Αναφορικά με την Ευρώπη ο θεσμός του ΕΑΠ γνωρίζει μεγάλη άνθηση ήδη από την δεκαετία του
΄70. Στην Ελλάδα  εισήχθη με το Ν.2083 του 1992, στο πλαίσιο εφαρμογής των κοινοτικών πολιτικών
αλλά ενεργοποιήθηκε μόλις το 1997, οπότε με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Αρσένη
καταρτίζονται οι σχετικές διατάξεις με τις οποίες λειτουργεί και σήμερα. Τους πρώτους φοιτητές
δέχεται μόλις το 1999 οι οποίοι και παρακολουθούν προγράμματα σε πέντε γνωστικά πεδία
(Αργυρόπουλος & Δημητρακάκης, 2005).
4 Το σχολικό έτος 2004-2005 λειτούργησαν σε όλη την Ελλάδα 33 σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
(Αργυρόπουλος & Δημητρακάκης, 2005).
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Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ).

Στόχος του συστήματος είναι η πιστοποίηση προσόντων και επαγγελματικών

δεξιοτήτων. Επίσης ενεργοποιείται και ο θεσμός του Κέντρου Πιστοποίησης Δομών

Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

(Ε.ΚΕ.ΠΙΣ), το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και επανιδρύθηκε το 1997, και είχε ως σκοπό

τη διασφάλιση της ποιότητας της συνεχιζόμενης κατάρτισης (Αργυρόπουλος &

Δημητρακάκης, 2005).

1.5 Αρχική και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
Η δια βίου κατάρτιση συνδέεται άρρηκτα με την απασχόληση και περιλαμβάνει την

αρχική και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (Δόκου, 2007). Για την

Ελλάδα ιδιαίτερης σημασίας είναι ο Ν. 3191/2003 (Φ.Ε.Κ. 258/ τ.Α’/ 7.11.2003) με

τον οποίο θεσμοθετείται το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) και ο Ν.

3369/2005 (Φ.Ε.Κ. 171/τ.Α’/6.7.2005) περί συστηματοποίησης της δια βίου

μάθησης,  που λειτουργεί συμπληρωματικά με τον προηγούμενο νόμο.  Είναι

χαρακτηριστικό ότι σε διατάξεις των νόμων αυτών δίνονται και οι ορισμοί για τα δύο

αντίστοιχα συστήματα αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,

καθώς και για το σύστημα τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τους

ορισμούς αυτούς (Δόκου, 2007; Γαλατά 2009):

1. Στο Σύστημα της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης οι προσφερόμενες στους εκπαιδευόμενους γνώσεις συνδυάζουν τη

γενική παιδεία με τις βασικές τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.

Το συγκεκριμένο σύστημα παρέχεται σε διάφορους τομείς για αρκετές ειδικότητες

από τα ΤΕΕ / ΕΠΑΣ, όπως διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής

Μεταρρύθμισης με το Ν. 2640/98 και λειτουργούν σε δύο αυτοτελείς και επάλληλους

κύκλους διετούς (AΔ κύκλος) και μονοετούς διάρκειας (BΔ κύκλος). Η πιστοποίηση

των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων της τεχνικής επαγγελματικής

εκπαίδευσης γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και

Αθλητισμού σύμφωνα με τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις των τυπικών

επαγγελματικών επιπέδων που εξειδικεύονται στην Oδηγία 92/51/ΕOΚ, όπως

ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 231/98, ενώ η απόδοση των ισοτιμιών



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

45

των τίτλων δευτεροβάθμιας και μετά-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης

και ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα και βαθμίδα

εκπαίδευσης γίνεται από τον OΕΕΚ. Σχετικοί φορείς είναι τα Επαγγελματικά Λύκεια

(ΕΠΑ.Λ.) και οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.).

2. Στο Σύστημα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης προσφέρονται στους

καταρτιζόμενους βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες ή

εξειδικεύσεις με στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και

εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την

επαγγελματική ανέλιξή του. Το συγκεκριμένο σύστημα παρέχεται σε

μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο μέσω των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ και λειτουργεί

υπό την εποπτεία του ΥΠΕΠΘ στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ) για την οργάνωση, παροχή

και τυπική πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης με τη συνεργασία των

κοινωνικών εταίρων. Η επιτυχής ολοκλήρωση της κατάρτισης στα δημόσια και

ιδιωτικά ΙΕΚ οδηγεί στη χορήγηση βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης, που δίνει

το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης

για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου

μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή πιστοποιητικού επαγγελματικής

κατάρτισης επιπέδου μεταγυμνασιακής επαγγελματικής κατάρτισης.

Χαρακτηριστικοί φορείς παροχής υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

στην Ελλάδα είναι τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Το Σύστημα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης λειτουργεί στο

πλαίσιο της δια βίου μάθησης και αποσκοπεί στην κατάρτιση ή και επανένταξη του

ανθρώπινου δυναμικού η οποία συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει

γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήματα επαγγελματικής

εκπαίδευσης και κατάρτισης ή και από επαγγελματική εμπειρία με στόχους την

ένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική

ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη (Παληός, 2003, σελ. 29-61; Παπαηλίας, κ.α.,

1997, σελ. 31-35).
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Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται τόσο από τα

πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), εθνικής ή περιφερειακής

εμβέλειας, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή των κοινωνικών εταίρων

(εξειδικευμένων σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία αντίστοιχων των ζητούμενων

ειδικοτήτων, όπως για παράδειγμα πεδίο Περιβάλλοντος, Υγείας και πρόνοιας,

Πολιτισμού και αθλητισμού, ΜΜΕ και επικοινωνιών, Παιδαγωγικά, Οικονομίας και

διοίκησης, Πληροφορικής,  Τουριστικά και παροχής υπηρεσιών, Αγροτικά, Τεχνικά

και μεταφορών), όσο και από τις δομές κατάρτισης ή τα Τμήματα Ανάπτυξης

Ανθρώπινου Δυναμικού των Επιχειρήσεων, τα οποία οργανώνουν, είτε αυτοτελώς,

είτε σε συνεργασία με τα πιστοποιημένα ΚΕΚ, προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής

κατάρτισης για τους εργαζόμενους που απασχολούν (Γαλατά, κ.α., 2001, σελ. 38).

Η ενδοεπιχειρησιακή επαγγελματική κατάρτιση συνίσταται σε μέτρα και

δραστηριότητες, οι οποίες χρηματοδοτούνται ολικώς ή μερικώς από τις επιχειρήσεις

προς όφελος των εργαζομένων τους, πραγματοποιούνται για προκαθορισμένη

περίοδο αποκλειστικά για τους σκοπούς της επιχείρησης και διενεργούνται είτε εκτός

χώρου εργασίας, σε κάποιο κέντρο κατάρτισης που αναλαμβάνει και τη σχετική

διοργάνωση ή ακόμη και με πρωτοβουλία και οργάνωση της επιχείρησης, είτε εντός

της επιχείρησης με τη διοργάνωση από κάποιο οργανισμό κατάρτισης.

Η πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων μέσω της συνεχιζόμενης

επαγγελματικής κατάρτισης διασφαλίζεται θεσμικά από το Εθνικό Κέντρο

Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ), το οποίο

πιστοποιεί επαγγελματικά προσόντα, πέραν των τυπικών επαγγελματικών επιπέδων

που καλύπτει ο OΕΕΚ, που απαιτούνται με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,

των επαγγελματικών κλάδων και του ανθρώπινου δυναμικού και έχουν προκύψει

μετά από συμφωνία εργαζομένων και εργοδοτών.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το Σύστημα της Συνεχιζόμενης

Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορεί να θεωρηθεί ανάλογο με αυτό της επιμόρφωσης

των δημοσίων υπαλλήλων,  γιατί και τα δύο είναι προσανατολισμένα στον

επαγγελματικό χώρο. Σχετίζονται άμεσα με την ανάλυση αναγκών (needs analysis)

για την κάλυψη του κενού μεταξύ της υπάρχουσας κατάστασης και της επιθυμητής

κατάστασης μέσω της απόκτησης νέων γνώσεων, δεξιοτήτων – ικανοτήτων ή ακόμα

μέσω της εκμάθησης νέων στάσεων. Είναι κοινός πλέον τόπος ότι μέσα στο
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σύγχρονο Οικονομικότεχνολογικό και το κοινωνικόπολιτισμικό περιβάλλον ο

σύγχρονος εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει, εκτός από εξειδικευμένες γνώσεις, μια

σειρά από κοινωνικές δεξιότητες, όπως η ικανότητα συνεργασίας, η

δημιουργικότητα, η προσαρμοστικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών. Έτσι,

επιτυγχάνεται και η προσωπική του ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή (Δόκου,

2007).

1.6 Δημόσιοι Φορείς Επαγγελματικής/Τεχνικής Κατάρτισης

1.6.1 ΟΕΕΚ – ΕΚΕΠΙΣ – ΚΕΚ – ΙΕΚ
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης για την συνολική ανάπτυξη της χώρας και,  κυρίως,  για τον εφοδιασμό

των νέων ατόμων με ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, προχώρησε στην ίδρυση του

Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ)

(Πανάρετος, 1995, σελ. 61). Το ΕΣΕΕΚ, που θεσπίσθηκε με το Νόμο 2009/92,

στοχεύει στα ακόλουθα:

·  Σχεδιασμό, ανάπτυξη και παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και

κατάρτισης.

·  Πιστοποίηση όλων των επίσημων δραστηριοτήτων επαγγελματικής

κατάρτισης.

·  Συντονισμό του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης με το Εκπαιδευτικό

Σύστημα.

·  Εφαρμογή όλων των τύπων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

και όλων των ελληνικών προγραμμάτων της.

·  Εκπλήρωση όλων των άλλων παρόμοιων στόχων.

Φορέας αρμόδιος για την επίτευξη των σκοπών της ΕΣΕΕΚ είναι ο

Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). Ο

Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) είναι αυτοτελές

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων,  και το Διοικητικό του Συμβούλιο αποτελείται από

εκπροσώπους της πολιτείας και των κοινωνικών εταίρων. Αποστολή του ΟΕΕΚ είναι
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η εποπτεία της ανάπτυξης και κατάρτισης, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς

εταίρους, ενός ενιαίου εθνικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και η

εισαγωγή ενός ενιαίου εθνικού συστήματος επαγγελματικών προσόντων. Ένας από

τους στόχους αυτής της ανάπτυξης είναι η βελτίωση των επαγγελματικών ευκαιριών

σε μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο και η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Φορείς παροχής υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι

τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) που δραστηριοποιούνται σε

συγκεκριμένα θεματικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο περί

πιστοποίησής τους (άρθρο 3 της με αρ. οικ. 110327/2005 κοινής υπουργικής

απόφασης – Φ.Ε.Κ. 230/ τ. Β’/ 21.2.2005). Τα Κ.Ε.Κ. συνιστώνται από νομικό

πρόσωπο και μπορεί να είναι ιδιωτικοί φορείς (κερδοσκοπικοί ή μη) ή δημόσιοι

φορείς παροχής συνεχιζόμενης κατάρτισης.

Αρμόδιος φορέας για την πιστοποίηση των Κ.Ε.Κ.  είναι το Εθνικό Κέντρο

Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.),

Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο θεσμοθετήθηκε το 1997 με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 2469/1997

(Φ.Ε.Κ. 384/ τ.Α’/ 1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν.

3385/2005 (Φ.Ε.Κ. 210/τ.Α‘/ 2005) (Δόκου, 2007). Η ίδρυσή του αποσκοπούσε στην

αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμφανίστηκαν κατά την ανάπτυξη της

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια εφαρμογής του Α’

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) (19891994), και οφείλονταν κυρίως στην

έλλειψη ενός ενιαίου πλαισίου και στρατηγικής καθώς και στην έλλειψη σύνδεσης

κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Οι δράσεις που αναπτύσσει το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. είναι οι

εξής (Δόκου, 2007):

·  Πιστοποίηση Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

- Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) (Φ.Ε.Κ. 230/ τ.Β’/2005).

- Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης για

άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένα – υπό απεξάρτηση άτομα

(Υπουργική Απόφαση 5852/13/11/01/22102001).

·  Παρακολούθηση και αξιολόγηση πιστοποιημένων Φορέων Επαγγελματικής

Κατάρτισης (Φ.Ε.Κ. 616/ τ.Β’/2003 και 231/ τ.Β’/ 2005).

·  Πιστοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού και συγκεκριμένα:
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- Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

(Σ.Ε.Κ.) (Φ.Ε.Κ. 1593/ τ.Β’/ 2005)

- Πιστοποίηση Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

(Σ.Υ.Υ.) (ΦΕ.Κ. 1821/ τ. Β’/ 2005).

·  Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σ.Ε.Κ., Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων

(Φ.Ε.Κ. 1914/ τ.Β’/ 2005). Η συγκεκριμένη αυτή δράση πιστοποίησης δεν

έχει αναπτυχθεί πλήρως, γιατί σχετίζεται με τον καθορισμό των

επαγγελματικών περιγραμμάτων, τα οποία είναι υπό διαμόρφωση. Τα

επαγγελματικά περιγράμματα προσδιορίζουν τις επαγγελματικές λειτουργίες

που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας

ειδικότητας, καθώς και τις αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες

που απαιτούνται με την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές. Όσον αφορά

την πιστοποίηση αυτών των επαγγελματικών προσόντων, μόλις πρόσφατα

έχει εκδοθεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο

Φ.Ε.Κ. 566/τ. Β’/ 8.5.2006), η οποία σημειωτέον καθορίζει μόνο το πλαίσιο

ανάπτυξης. Επομένως, χρειάζεται περαιτέρω χρόνος μέχρι τον καθορισμό

της δομής και του περιεχομένου των επαγγελματικών περιγραμμάτων.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) δεν αποτελούν μέρος του

επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, με άλλα λόγια δεν εποπτεύονται από το

ΥΠ.Ε.Π.Θ.Α.Π. Είναι μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου και εποπτεύονται από τον

ΟΕΕΚ. Το σύστημα μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης διαφέρει από το παραδοσιακό

ακαδημαϊκό σύστημα, παρέχει δηλαδή δίπλωμα που αναγνωρίζεται από την

Πολιτεία,  αλλά δεν ανήκει στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα.  Οι κάτοχοι

παρόμοιων διπλωμάτων δεν έχουν πρόσβαση στα ανώτατα ιδρύματα {(Ανώτατα

Εκπαιδευτικά Ιδρύματτα (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ)}. Στα

διάφορα τμήματα των ΙΕΚ μπορούν να εγγραφούν μαθητές που έχουν τελειώσει το

Γυμνάσιο, Τεχνική ή Επαγγελματική Σχολή, προγράμματα μαθητείας του ΟΑΕΔ και

λύκεια κάθε τύπου, καθώς και ενήλικοι που έχουν τελειώσει σχολεία όλων των

τύπων και θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους. Τα μαθήματα

που παρέχονται από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν σχεδιαστεί και

δομηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των μαθητών

(Πανάρετος, 1995, σελ. 61).
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1.6.2 ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού)

Ο ΟΑΕΔ είναι το κύριο όργανο εφαρμογής της πολιτικής της κυβέρνησης όσον

αφορά την απασχόληση. Είναι αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,

εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας. Το Δ.Σ. του οργανισμού αποτελείται από

εκπροσώπους της πολιτείας και των κοινωνικών εταίρων.  Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

αποτελούνται από την Κεντρική Διοίκηση και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες. Τα

έσοδα του ΟΑΕΔ προέρχονται από:  α)  συνεισφορές των υπαλλήλων και των

εργοδοτών, και β) από πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και γ) από την

Πολιτεία (Πανάρετος, 1995, σελ. 62).

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του ΟΑΕΔ υλοποιούνται μέσω των ακόλουθων

τομέων δραστηριοτήτων: επαγγελματικός προσανατολισμός, τεχνική επαγγελματική

κατάρτιση, εντατική επαγγελματική κατάρτιση, περαιτέρω κατάρτιση και

επιμόρφωση, σύστημα μαθητείας, μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση,

κοινωνική προστασία, γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα, εργατικό

δυναμικό, αναβάθμιση της απασχόλησης.

Εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος, ο ΟΑΕΔ παρέχει τεχνική εκπαίδευση

για νεαρά άτομα μέσω του συστήματος μαθητείας. Το σύστημα μαθητείας, το οποίο

αποτελεί διεθνώς καθιερωμένη πρακτική, συνδυάζει την κατάρτιση του

μαθητευόμενου στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ με την πρακτική εξάσκηση σε

δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στο σύστημα μαθητείας, που διαρκεί τρία χρόνια,

γίνονται δεκτοί απόφοιτοι γυμνασίου ηλικίας 15-18 ετών.

Ο πρώτος χρόνος κατάρτισης πραγματοποιείται σε ένα κέντρο μαθητείας και

δίνεται έμφαση στην εργαστηριακή κατάρτιση. Τα υπόλοιπα δύο χρόνια, ο

μαθητευόμενος απασχολείται, σταδιακά και για όλο και μεγαλύτερο χρονικό

διάστημα, σε κάποια επιχείρηση ενώ το τελευταίο εξάμηνο η απασχόληση

πραγματοποιείται αποκλειστικά σε εργασιακό χώρο. Το δίπλωμα που απονέμεται στο

πλαίσιο του συστήματος μαθητείας αντιστοιχεί με αυτό των Τεχνικών

Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ).

1.6.3 ΓΓΛΕ (Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης)
Η ΓΓΛΕ και η περιφερειακή δομή της (Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής

Επιμόρφωσης, ΝΕΛΕ, σε όλη την Ελλάδα), είναι η μόνες δημόσιες υπηρεσίες που
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πραγματοποιούν προγράμματα λαϊκής επιμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι

της ΓΓΛΕ υλοποιούνται στους εξής τομείς

Δραστηριοτήτων (Πανάρετος, 1995, σελ. 63):

·  Επιμόρφωση.

·  Αλφαβητισμός.

·  Πρόληψη αναλφαβητισμού.

·  Επαγγελματική κατάρτιση.

·  Επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση αναπήρων.

·  Προγράμματα κοινωνικής στήριξης.

·  Υγιεινή - Πρόληψη.

·  Μορφωτικές δραστηριότητες.

·  Σεμινάρια για διεκπαιδευτική προσέγγιση.

·  Εργαστήρια για τη διατήρηση παραδοσιακής τέχνης και δεξιοτήτων.

·  Κοινωνική ένταξη μειονοτικών ομάδων.

Μια από τις βασικές δραστηριότητες της ΓΓΛΕ είναι ο σχεδιασμός και η

ανάπτυξη προγραμμάτων που απευθύνονται στις εξής μειονοτικές ομάδες :

1. Τσιγγάνοι και παιδιά των τσιγγάνων (εκπαίδευση ενηλίκων και παιδιών

τσιγγάνων, γνώση της κοινότητας).

2. Κακοποιοί και/ή εγκληματίες (επαγγελματική κατάρτιση, αλφαβητισμός,

υπηρεσίες στήριξης).

3.  Ανάπηροι (επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική αποκατάσταση).

4. Επαναπατριζόμενοι Έλληνες από τη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, την

πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. (Έλληνες Πόντιοι), την Αλβανία.

5. Ηλικιωμένοι (νέες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, κοινωνική στήριξη).

Οι δραστηριότητες της ΓΓΛΕ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

στο πλαίσιο των αντίστοιχων προγραμμάτων.

1.7 Η Ποιότητα στην Επαγγελματική Κατάρτιση
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
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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.

Ιδιαίτερη σημασία έδωσαν οι φορείς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

(Σ.Ε.Κ.) 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.

Μέσα σε αυτό το 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. Ειδικά,

ο δείκτης ποιότητας (quality indicator) θα μπορούσε να οριστεί ως μια τιμή που

συμβάλει στην εκτίμηση ενός ποιοτικού χαρακτηριστικού ή στην επίτευξη στόχων

για την ποιότητα (Δόκου, 2007). Ευρέως γνωστοί σε διεθνές επίπεδο στο χώρο της

εκπαίδευσης είναι οι δείκτες που αναπτύσσει από τις αρχές του 1990 ο Οργανισμός

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Ο.Ο.Σ.Α. (OECD indicators) σε

συνεργασία με άλλους οργανισμούς όπως την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία

EUROSTAT και την UNESCO των Ηνωμένων Εθνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία

παρόμοια προσπάθεια του Ο.Ο.Σ.Α. το 1973 είχε αποτύχει, ίσως γιατί δεν είχε ακόμα

αρχίσει να εφαρμόζεται συστηματικά στο χώρο της εκπαίδευσης το σύστημα

διασφάλισης ποιότητας.

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. Σημειώνεται ότι

οι δείκτες αποτελούν ένα εργαλείο και όχι αυτοσκοπό. Για να σχεδιαστούν δείκτες

ποιότητας θα πρέπει πρώτα να έχουν καθοριστεί ποια θέματα, όσον αφορά την

ποιότητα, χρειάζονται βελτίωση. Γενικά, οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
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διάφορες σκοπιμότητες και απαιτήσεις, όπως για σχεδιασμό πολιτικής, για

καθορισμό προσώπων, για παρακολούθηση και αναθεώρηση μιας διαδικασίας, για

τεκμηρίωση για στατιστική σύγκριση (Δόκου, 2007).

Οι προσεγγίσεις διοίκησης ποιότητας στην επαγγελματική κατάρτιση ορίζονται

ως ένα οποιοδήποτε ολοκληρωμένο σύνολο από πολιτικές, διαδικασίες, κανόνες,

κριτήρια, εργαλεία και μηχανισμούς εξακρίβωσης που μαζί αποσκοπούν στη

διασφάλιση και στη βελτίωση της ποιότητας που παρέχει ένα ίδρυμα επαγγελματικής

κατάρτισης.  Οι σκοποί αυτής της προσέγγισης είναι η υιοθέτηση μιας λογικής περί

κύκλου ποιότητας (quality circle logic), που υποδεικνύει μια συνεχή διαδικασία

μεταξύ στόχων, σχεδίων, δραστηριοτήτων αξιολόγησης.

Η λογική περί κύκλου ποιότητας συνδυάζεται με τη συστημική προσέγγιση που

βοηθά στην ανάλυση των σχέσεων μεταξύ σχεδιαστών εκτελεστών εκπαιδευτικής

πολιτικής, κοινωνικών εταίρων, εκπαιδευτών, εκπαιδευόμενων για τις ανάγκες, τα

ενδιαφέροντα τους και τους στόχους τους.  Για την σφαιρική,  λοιπόν,  αντιμετώπιση

του θέματος της ποιότητας στην επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει να υπάρχουν

δείκτες που να μην αναφέρονται μόνο στο πλαίσιο (context) και στις εισροές (input),

αλλά και στη διαδικασία (process) και το προϊόν (product). Πιο συγκεκριμένα

(Δόκου, 2007):

·  Το πλαίσιο σχετίζεται με τις γενικότερες συνθήκες σε μικρο, μεσο ή

μακροεπίπεδο, οικονομικές, νομικές, κοινωνικές, μέσα στις οποίες

λειτουργούν τα προγράμματα εκπαίδευσης (παράδειγμα δείκτη πλαισίου:

ποσοστό ανεργίας, εργατικό δυναμικό σε μία περιοχή ή ένα συγκεκριμένο

τομέα της οικονομίας).

·  Οι εισροές ή είσοδος (input) περιλαμβάνουν ό,τι χρησιμοποιείται και

επεξεργάζεται για την επίτευξη του τελικού στόχου, (οικονομικοίυλικοί

πόροι, ανθρώπινο δυναμικό). Παραδείγματα δεικτών εισόδου είναι ο αριθμός

των μαθητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, το ποσοστό χρηματοδότησης.

·  Η διαδικασία (process)  σχετίζεται με την πραγματοποίηση του ιδίου του

προγράμματος. Τα κριτήρια ποιότητας ISO 9000, ως άμεσα σχετιζόμενα με

την οργάνωση και τις διαδικασίες, είναι αυτής της κατηγορίας. Οι

μηχανισμοί πιστοποίησης του Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ. παρουσιάζουν ομοιότητες στη

φιλοσοφία με αυτή των προτύπων ποιότητας ISO 9000. Ειδικότερα, όσον
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αφορά τα Κ.Ε.Κ. τα κριτήρια πιστοποίησης αναφέρονται στην οργάνωση και

λειτουργία του Κ.Ε.Κ. στις παρεχόμενες υπηρεσίες, στο ανθρώπινο δυναμικό

και στην υλικοτεχνική υποδομή. Διασφαλίζεται, λοιπόν, ότι το Κ.Ε.Κ. είναι

καλά οργανωμένο, γεγονός που διασφαλίζει τις προϋποθέσεις καλής

λειτουργίας του. Αυτό, όμως, δε σημαίνει απαραίτητα ότι και το προϊόν είναι

το καλύτερο δυνατόν.

·  Το προϊόν (product) αφορά : (i) τις εκροές – πραγματοποίηση (output),

δηλαδή τα άμεσα προϊόντα εξόδου (παράδειγμα δείκτη πραγματοποίησης:

αριθμός καταρτισθέντων), (ii) τα αποτελέσματα (results, outcome) αυτά

δηλαδή που αποτελούν τις συνέπειες (παράδειγμα δείκτη αποτελέσματος:

ποσοστό επιτυχώς αποφοιτησάντων από το σύνολο των καταρτισθέντων),

(iii) τις επιπτώσεις (impact), όπου το προϊόν αναφέρεται σε μια μεγαλύτερη

χρονική περίοδο (παράδειγμα δείκτη επίπτωσης: ο ρυθμός μετάβασης των

καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας. Σε αυτή την κατηγορία των δεικτών

υπάγονται και οι δείκτες κόστους – αποτελεσματικότητας.

1.8 Η Χρηματοδότηση στην Επαγγελματική Κατάρτιση
Οι πόροι για τη χρηματοδότηση της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα

αντλούνται: α) σε μικρό ποσοστό από τον Γενικό Προϋπολογισμό του κράτους (οι

πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση επαγγελματικών

και τεχνικών εκπαιδεύσεων του ΟΑΕΔ σε προγράμματα για ανέργους, για τη

λειτουργία του ΕΚΕΠΙΣ και των δημόσιων ΙΕΚ και ΚΕΚ και για τη

δραστηριοποίηση της ΓΓΛΕ),  και β)  σε μεγάλο βαθμό από τους επιχειρηματίες (οι

οποίοι χρηματοδοτούν τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων μέσω των

χρηματοδοτικών εισφορών τους στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45 του ΟΑΕΔ), αλλά και γ)

από τους ιδιώτες (στην περίπτωση που οι ίδιοι αυτοβούλως παρακολουθούν

σεμινάρια και εκπαιδεύσεις τα οποία διοργανώνουν ιδιωτικές εταιρίες εκπαίδευσης).

Η συνολική δημόσια δαπάνη για την εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα δύσκολο να

αναλυθεί τόσο κατά επίπεδο εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια-

τριτοβάθμια) όσο και στις επιμέρους συνιστώσες του κάθε επιπέδου (π.χ. γενική και

τεχνική-επαγγελματική), επειδή η ΕΣΥΕ έχει σταματήσει από τις αρχές της δεκαετίας
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του 90 τη συλλογή οικονομικών απολογιστικών στοιχείων (CEDEFOP, 2002, σελ.

33).

Επίσης τα προϋπολογιστικά στατιστικά στοιχεία του Υπουργείο Παιδείας και

Θρησκευμάτων,  Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι δύσκολο να αναλυθούν στις

διαστάσεις που προαναφέρθηκαν, λόγω της πανσπερμίας των διαφόρων

προγραμμάτων και των αλληλοεπικαλύψεων που διαπιστώνονται μεταξύ τους.

Μία ακόμα πηγή χρηματοδότησης της επαγγελματικής κατάρτισης στην

Ελλάδα, είναι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) των Υπουργείων Εργασίας και

Παιδείας. Τα προγράμματα αυτά, των οποίων οι στόχοι εναρμονίζονται με τις

κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόλησης

(ΕΣΔΑ), συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

(ΚΠΣ) από την ΕΕ (CEDEFOP, 2002, σελ. 34).

1.9 Η Αξιολόγηση στην Επαγγελματική Κατάρτιση
Το μοντέλο αξιολόγησης στην επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται

περισσότερο στις προσεγγίσεις διοίκησης ποιότητας και στη λογική περί κύκλου

ποιότητας είναι το μοντέλο CIPP  (ακρωνύμιο που προέρχεται από τα αρχικά των

λέξεων: Context – Input – Process – Product), το οποίο προτάθηκε ειδικά για

εκπαιδευτικά προγράμματα από τον Daniel L. Stufflebeam το 1966 (Δόκου, 2007).

Οι τέσσερις φάσεις (context, input, process, product) δε συνιστούν διαφορετικές

προσεγγίσεις, αλλά συγκροτούν στο πλαίσιο του μοντέλου CIPP είναι ενιαίο σχήμα

αξιολόγησης. Η αξιολόγηση με βάση το μοντέλο CIPP μπορεί να είναι διαμορφωτική

ή απολογιστική. Επειδή, συνήθως, χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων το

μοντέλο CIPP είναι γνωστό και ως μοντέλο προσανατολισμού για αποφάσεις

(decisionoriented model).

Πλεονέκτημα του μοντέλου CIPP είναι ότι καλύπτει τα χρονικά στάδια της

αξιολόγησης: αρχική αξιολόγηση (exante evaluation), ενδιάμεση (inprogress ή

processoriented evaluation) και τελική αξιολόγηση (expost evaluation). Η αρχική

αξιολόγηση αναφέρεται στο πλαίσιο (context) και τις εισροές (input). Στα πλαίσια

της exante αξιολόγησης μπορούν να σχεδιαστούν οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν

στη μέτρηση των αποτελεσμάτων κατά την expost αξιολόγηση. Στην περίπτωση αυτή

πρόκειται για την εκτίμηση δυνατότητας αποτίμησης (evaluability assessment). Στην
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κατηγορία της exante αξιολόγησης υπάγονται και οι μελέτες σκοπιμότητας

(feasibility studies).

Η ενδιάμεση αξιολόγηση αναφέρεται στη διαδικασία (process) και

ενδιαφέρεται για τη λειτουργία του σχετικού προγράμματος, από την οποία θα

εξαρτηθεί και το προϊόν. Χρησιμεύει λοιπόν ως μηχανισμός ανατροφοδότησης. Η

expost αξιολόγηση αναφέρεται στο προϊόν (product) και αναλύει μέσω συγκρίσεων

των στόχων με τα επιτεύγματα, τα αποτελέσματα, τις επιπτώσεις. Περιλαμβάνει

επίσης αναλύσεις κόστους – αποτελεσματικότητας. Οι expost αξιολογήσεις

χρησιμοποιούνται και ως μέσο ανασκόπησης, εξετάζοντας το πρόγραμμα ως σύνολο,

προκειμένου να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις ή διορθώσεις σε παρόμοια

προγράμματα στο μέλλον ή ακόμα και να εξετασθεί η διακοπή τέτοιων

προγραμμάτων.

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 ενλόγω 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 (Δόκου, 2007).

Γενικά,  σκοπός της αξιολόγησης δεν είναι να ελέγξει,  αλλά να βελτιώσει.  Τα

συμπεράσματά της θα πρέπει να οδηγούν στη διάδοση των επιτυχημένων πρακτικών

του προγράμματος,  στην επισήμανση και ανάλυση των προβλημάτων που

παρουσιάστηκαν, αλλά και στη διατύπωση προτάσεων για παρόμοια εκπαιδευτικά

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο μέλλον.  Έτσι,  η

δια βίου εκπαίδευση θα επιτελέσει το στόχο της στην απόκτηση ή τη βελτίωση

γενικών και επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τόσο για τις

ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης

προσωπικότητας.
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1.10 Η Θέση της Κατάρτισης στη Σύγχρονη Επιχείρηση
Στη μέση ελληνική επιχείρηση, η σημασία της επιμόρφωσης και της συνεχιζόμενης

επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων σε αυτήν συχνά παραμελείται ή

αντιμετωπίζεται ως ένα κόστος που θα πρέπει να το αποφύγουμε (Γκαγιαλής, 2008).

Από την άλλη αυξάνονται συνεχώς οι ανάγκες εκπαίδευσης των εργαζομένων

προκειμένου αυτοί να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις σύγχρονες τεχνολογικές ή

άλλες απαιτήσεις. Ακόμα και στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) που έχουν

υλοποιηθεί στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση

εργαζομένων μοιάζει παραμελημένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Γ' ΚΠΣ δόθηκε

ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της κατάρτισης ανέργων και στη σύνδεση της

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, ενώ πολύ μικρά κονδύλια διοχετεύτηκαν στην

ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση.

Το ρόλο του χρηματοδότη της κατάρτισης εντός της επιχείρησης έχει αναλάβει

κυρίως ο ΟΑΕΔ μέσω του ειδικού λογαριασμού που έχει συσταθεί για το σκοπό

αυτό, τον ονομαζόμενο Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική

Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), ο οποίος με τη σειρά του ενισχύεται από τις επιχειρήσεις με το

0,45% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων τους. Είναι γεγονός, ότι η

χρηματοδότηση του ΟΑΕΔ έχει καθιερώσει την έννοια της ενδοεπιχειρησιακής

κατάρτισης, αφού μέσω αυτής δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να

εκπαιδεύσουν τους εργαζομένους τους με μικρό κόστος.  Από την άλλη δεν θα ήταν

υπερβολή να ειπωθεί ότι δημιουργείται συχνά η αίσθηση ότι η κατάρτιση είναι ένα

διαδικαστικό ζήτημα για την εκταμίευση των «χρημάτων που δικαιούμαστε»,

γεγονός που επηρεάζει τόσο τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τους διδάσκοντες,

όσο και την πλευρά των εκπαιδευόμενων, άρα και την ποιότητα της παρεχόμενης

εκπαίδευσης.

Παρότι η χρηματοδότηση του κόστους της κατάρτισης είναι ένα σημαντικό

ζήτημα, δεν είναι το μόνο που απασχολεί ή αποτελεί εμπόδιο στην υλοποίηση

αποτελεσματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων. Πολλές φορές η

ίδια η ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών αλλά και η στάση των

εργαζομένων και των διοικήσεων των επιχειρήσεων απέναντι στη σημασία της

εκπαίδευσης περιορίζουν τα οφέλη της.
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Αρκετοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί, που υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης,

προσεγγίζουν τις επιχειρήσεις για τη διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης του

προσωπικού, διευρύνοντας έτσι συνεχώς τον αριθμό των επιχειρήσεων που

υλοποιούν παρόμοια προγράμματα τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει

ακόμα περιορισμένη επαφή με τις πηγές πληροφόρησης και παροχής της

εκπαίδευσης, ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, αρκετές επιχειρήσεις

εμφανίζουν απροθυμία να επενδύσουν στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού

τους ή και αδυναμία διάγνωσης των αναγκών τους για κατάρτιση του προσωπικού.

Εν κατακλείδι, αυτό που λείπει είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση

διοικήσεων αλλά και εργαζομένων στη σημασία της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης,

χωρίς να παραβλέπεται και η αδυναμία πολλών φορέων παροχής της εκπαίδευσης για

προσαρμογή των προγραμμάτων που προσφέρουν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε

επιχείρησης και στις ιδιομορφίες της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και στην

υιοθέτηση των κατάλληλων μεθόδων εκπαίδευσης (Γκαγιαλής, 2008).

Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ενσωματώσει στην πολιτική τους και

οργανώνουν συστηματικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για τους

εργαζομένους τους, σε αντίθεση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν

καταφέρει να αξιοποιήσουν πλήρως τους σχετικούς πόρους για την επαγγελματική

κατάρτιση (Χασάπης, 1997, σελ. 6-8). Οι μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν συνήθως

δικές τους εκπαιδευτικές δομές, υλοποιούν σύντομες και εξειδικευμένες καταρτίσεις

και στηρίζονται, κυρίως, σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα και,

δευτερευόντως, σε επιδοτούμενα προγράμματα (εξαιτίας του ανασταλτικού

χαρακτήρα των γραφειοκρατικών διαδικασιών τους), ενώ άλλες επιχειρήσεις

στηρίζονται σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, παρά τις γραφειοκρατικές

δυσκολίες, και συνεργάζονται με εξωτερικούς εκπαιδευτές ή/και με συγκεκριμένα

ΚΕΚ (Παληός, 2003, σελ. 165).

Αντίθετα, ορισμένες επιχειρήσεις δεν μπορούν να κάνουν χρήση των

επιδοτούμενων προγραμμάτων, γιατί απαιτούνται περίπλοκες διαδικασίες για τη

συμμετοχή τους στα προγράμματα και, επιπλέον, πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις

που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους και δεν μπορούν να λειτουργήσουν με

μειωμένο προσωπικό για μεγάλο χρονικό διάστημα (Γαλατά, 2009).

Από την άλλη μεριά, οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει δικές τους
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ολοκληρωμένες πολιτικές εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού

τους, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης διαχείρισης της

απόδοσης (performance management and development) και δίνουν έμφαση, κατά

κύριο λόγο, στα επαγγελματικά προσόντα και στην επαγγελματική κατάρτιση των

εργαζομένων για την κάλυψη τεχνικών γνώσεων σε νέα συστήματα και πρότυπα,

αλλά δεν αποτελούν αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων και επιχειρησιακών

ΣΣΕ (Γαλατά, 2009, σελ. 499-508).

Όπως προκύπτει από τις πολιτικές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού,  οι

μεγάλες επιχειρήσεις εφαρμόζουν ένα πλέγμα προγραμμάτων, προκειμένου να

διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων τους, όπως, για

παράδειγμα, σύστημα αμοιβών σύμφωνα με τα δεδομένα της αγοράς και τις

προσδοκίες των υποψηφίων, παροχές πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο και τις

ΣΣΕ,  συμμετοχή των εργαζομένων στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και

συστηματική αξιολόγηση της απόδοσης για την ανάπτυξη τους, επιμόρφωση,

επαγγελματική ανάπτυξη και ευκαιρίες εξέλιξης, μέριμνα για τις οικογένειες των

εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση των διαφορετικών μορφών

κατάρτισης (π.χ. άτυπων ενημερωτικών συναντήσεων, ανεπίσημων κύκλων

κατάρτισης ή οργανωμένων προγραμμάτων κατάρτισης) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό

από τη συνολικότερη στρατηγική της επιχείρησης στη διαχείριση της καινοτομίας,

της οργάνωσης της εργασίας και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού

(Γαλατά, 2009).

1.11 Τα Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά της Επαγγελματικής Κατάρτισης
Οι εργαζόμενοι που καλούνται να εκπαιδευτούν σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής

κατάρτισης έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευόμενου, με τον

επιπλέον περιορισμό ότι μπορεί να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ακόμα και χωρίς να

το επιλέξουν οι ίδιοι ή όντας αδιάφοροι προς το περιεχόμενο του προγράμματος. Οι

εργαζόμενοι - εκπαιδευόμενοι συχνά προσέρχονται σε μία αίθουσα κατάρτισης, μετά

από το ωράριο εργασίας τους,  κουρασμένοι,  έχοντας ενδεχομένως στο νου τους τα

προσωπικά τους προβλήματα. Υπό αυτές τις συνθήκες, η επιτυχία ενός

προγράμματος κατάρτισης απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια από την πλευρά του

διδάσκοντα προκειμένου να «κερδίσει» το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των
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εκπαιδευόμενων, αλλά και ένα πολύ καλά «στημένο» πρόγραμμα από την πλευρά της

επιχείρησης και του φορέα της εκπαίδευσης. Αναφορικά με τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά των εργαζομένων μίας επιχείρησης που συμμετέχουν σε ένα

πρόγραμμα κατάρτισης, επισημαίνονται τα ακόλουθα (Γκαγιαλής, 2008):

· Οι εργαζόμενοι που έρχονται στην εκπαίδευση έχουν συγκεκριμένους

στόχους. Όπως κάθε ενήλικος εκπαιδευόμενος, έτσι και ο εργαζόμενος έχει

συγκεκριμένους στόχους από ένα πρόγραμμα κατάρτισης,  ιδιαίτερα όταν η

συμμετοχή του είναι συνειδητή επιλογή. Στους στόχους αυτούς

περιλαμβάνονται συνήθως επαγγελματικοί στόχοι (ανταπόκριση στις

απαιτήσεις της εργασίας, προαγωγή, ανάληψη νέων ρόλων), καθώς και

κοινωνικοί στόχοι (προσωπική καταξίωση, απόκτηση εργασιακού κύρους,

ανάληψη ρόλου σε μία ομάδα).

· Διαθέτουν επαγγελματικές εμπειρίες. Προτιμούν έτσι να μαθαίνουν αρχικά

πράγματα με τα οποία ήδη ασχολούνται ή εφαρμόζουν στην εργασιακή τους

ζωή και μπορούν να κρίνουν με τη δικιά τους εμπειρία,  προκειμένου να

μπορέσουν στη συνέχεια να προχωρήσουν στη απόκτηση νέας γνώσης.

· Έχουν κατασταλάξει σε προτιμώμενους τρόπους μάθησης. Ανάλογα με τα

χρόνια εμπειρίας και συμμετοχής σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, έχουν

επιλέξει τον τρόπο που προτιμούν να μαθαίνουν.  Για παράδειγμα,  άλλοι

προτιμούν να ακούν τον διδάσκοντα, άλλοι παρατηρώντας, άλλοι

εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες, άλλοι μελετώντας μόνοι.

· Παρουσιάζουν τάση για ενεργητική συμμετοχή. Οι ενήλικοι γενικότερα,

πόσο μάλλον τα στελέχη των επιχειρήσεων, επιθυμούν να αντιμετωπίζονται

ως υπεύθυνοι άνθρωποι που διαθέτουν γνώμη και άποψη. Ο μονόλογος του

εκπαιδευτή τους κουράζει, αμφισβητούν το περιεχόμενο ενός προγράμματος,

αντιπροτείνουν μεθόδους διδασκαλίας και προτιμούν την ενεργητική

συμμετοχή. Ορισμένες φορές βέβαια εμφανίζεται αρνητισμός και παθητική

στάση από τον εργαζόμενο που εκπαιδεύεται, που όμως μάλλον οφείλεται

στα εμπόδια μάθησης.

· Αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση. Τα εμπόδια της μάθησης παίζουν

σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γι' αυτό και θα

πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.  Τέτοια εμπόδια σχετίζονται με την
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κακή οργάνωση του προγράμματος κατάρτισης, τα εργασιακά καθήκοντα ή

και τις κοινωνικές υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων που τους εμποδίζουν να

παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, καθώς και εσωτερικά εμπόδια

προσωπικότητας του καθενός.

1.12 Προβλήματα-Δυσλειτουργίες της Επαγγελματικής Κατάρτισης
Κατά την πρώτη περίοδο της ένταξης της χώρας στην Ε.Ε., η επαγγελματική

κατάρτιση χαρακτηρίζεται από αποσπασματικότητα  και από έλλειψη συγκεκριμένης

και ενιαίας στρατηγικής, κάτι που δεν διασφαλίζει στο όλο εγχείρημα μια ευοίωνη

προοπτική. Ως συνέπεια των παραπάνω θεωρείται ότι η δεκαετία του ’80

χαρακτηρίζεται από την απώλεια μια μεγάλης ευκαιρίας για την  αξιοποίηση  των

κοινοτικών πόρων προς τη κατεύθυνση της  ανάπτυξης  του  θεσμού  της

επαγγελματικής  κατάρτισης. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90,

η κατάσταση άρχισε να αλλάζει.  Κάτω από την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

την θέσπιση αυστηρών προδιαγραφών, τέθηκαν οι βάσεις για την διαμόρφωση του

θεσμικού πλαισίου που θα διέπει την λειτουργία όλων των φορέων εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά αναφέρεται η ίδρυση του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.,   το οποίο είχε ως κύρια αποστολή

την πιστοποίηση, μετά από αξιολόγηση  των φορέων, των προγραμμάτων και των

εκπαιδευτών (Αργυρόπουλος & Δημητρακάκης, 2005).

Εν τούτοις και παρά τα θετικά βήματα που έγιναν την περίοδο αυτή,  δεν

έλειψαν τα προβλήματα. Η όλη προσπάθεια οδήγησε αφενός σε μια συγκεντρωτική

τάση ελέγχου της συνεχιζόμενης κατάρτισης από το Υπουργείο Εργασίας και

αφετέρου σε έναν εναγκαλισμό της Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τα Ευρωπαϊκά

προγράμματα και τις προτεραιότητες που αυτά έθεταν. Κατά συνέπεια, αυτό που εν

τέλει έγινε ήταν να ταυτιστεί η εκπαίδευση ενηλίκων με την επαγγελματική

κατάρτιση, υποβαθμίζοντας ζητήματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και

γενικότερα της προσωπικότητας του εκπαιδευόμενου.

Η ίδρυση ιδιωτικών Κ.Ε.Κ.  οδήγησε σε μια σειρά προβλημάτων,  όπως το

πρόβλημα της πιστοποίησής τους, της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά

και της αδιαφάνειας στην ανάθεση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης.

Το πλέον σημαντικό πρόβλημα αφορά κυρίως την χαμηλή ποιότητα των

προσφερόμενων προγραμμάτων, κάτι που οφείλεται στον ιδιαίτερο τρόπο, με τον
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οποίο αναπτύχθηκε η Εκπαίδευση Ενηλίκων και η επαγγελματική κατάρτιση στην

Ελλάδα, δηλαδή ταχύτατα, ασυντόνιστα και χωρίς σταθερές δομές και

καταξιωμένους φορείς.  Σημαντικοί παράγοντες στη διαμόρφωση αυτής της

ποιότητας των προγραμμάτων  αποτέλεσαν η έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένων

στελεχών  καθώς και η εφαρμογή παραδοσιακών και εν πολλοίς παρωχημένων

εκπαιδευτικών μεθόδων και όχι μόνο.

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους ο οποίος ερμηνεύει το γιατί η

επαγγελματική κατάρτιση δεν αποτελεί μια δημοφιλή εκπαιδευτική δραστηριότητα

στην Ελλάδα,  είναι το ζήτημα της πιστοποίησης,  της προσφοράς δηλ.  τίτλων

σπουδών,  οι οποίοι να εξασφαλίζουν επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη.  Εάν

λάβει κανείς υπόψη του τη σχεδόν καθολική προσκόλληση του ελληνικού

κοινωνικού σώματος στην απόκτηση πτυχίου, είτε ως παράγοντα απόκτησης

επαγγελματικής κατοχύρωσης, είτε ως παράγοντα κοινωνικής καταξίωσης, τότε είναι

ερμηνεύσιμα τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των Ελλήνων σε μορφές μη τυπικής

εκπαίδευσης.

Η έλλειψη νόμου –  νομοθετικού πλαισίου, που να προσδιορίζει τους κανόνες

του παιχνιδιού στο πεδίο εκπαίδευσης ενηλίκων, σε ένα πεδίο που γίνεται όλο και πιο

σύνθετο στη χώρα μας, αναδεικνύει την αναγκαιότητα ύπαρξης συντονιστικού

οργάνου για την εκπαίδευση ενηλίκων.  Όλα αυτά δημιουργούν την ανάγκη

συνολικής αναδιοργάνωσης του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης και

εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να αναπτυχθεί και να ισχυροποιηθεί η τάση

υποστήριξης της ίδρυσης ενός νέου θεσμικού φορέα για τον κεντρικό συντονισμό της

εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα μας (Αργυρόπουλος & Δημητρακάκης, 2005).

Η επαγγελματική κατάρτιση θα γίνει ελκυστική στους συμμετέχοντες αν οι

εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε όλο το φάσμα των διαδικασιών σχεδιασμού και

υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και οι διαδικασίες αποσκοπούν να

αναπτύσσουν την κριτική σκέψη των εκπαιδευομένων, τις βασικές ικανότητές τους,

όπως είναι η δημιουργικότητα, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η επικοινωνιακή

ικανότητα. Γενικά, θα τους προσφέρει ικανότητες χρήσιμες όχι μόνο για τη δουλειά,

αλλά και για τον πυρήνα της ζωής τους. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η

θεωρητική θεμελίωση της έννοιας της επαγγελματικής κατάρτισης. Στο επόμενο

κεφάλαιο, θα θεμελιωθεί θεωρητικά η έννοια της Βιωματικής Εκπαίδευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η Βιωματική Εκπαίδευση

2.1 Εισαγωγή – Η Έννοια της Εμπειρίας (ή του Βιώματος)
Η εμπειρία,  ή αλλιώς το βίωμα,  είναι μία σύνθετη και ευρεία έννοια.  Κατά τον

εικοστό αιώνα, η δουλειά του John Dewey ανέδειξε σε μεγάλο βαθμό την έννοια της

εμπειρίας. Σύμφωνα με τον Dewey (1934, σ. 340), η εμπειρία βρίσκεται στο κέντρο

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και προσπάθειας. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο

ίδιος, “Η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να περιγραφεί ως η απελευθέρωση (υπό

την έννοια ότι η χρήση της εμπειρίας χειραφετεί κάποιον και άρα τον απελευθερώνει)

και η μεγέθυνση της εμπειρίας (ή του βιώματος)”.

Ο Lindeman (1961, σελ. 6), στις τέσσερις βασικές του αρχές για την

εκπαίδευση ενηλίκων, υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερης αξίας πηγή γνώσεων είναι οι

εμπειρίες των εκπαιδευομένων. Ο Knowles (1980, σελ. 44) επισημαίνει κάτι

αντίστοιχο με τον Lindeman και λέει πως οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν την τάση

να ορίζουν τους εαυτούς τους μέσα από τις εμπειρίες και τα βιώματα που έχουν

αποκτήσει.

Την αναγκαιότητα της πράξης στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία

επισήμανε και ο Freire, σύμφωνα με τον οποίο η πράξη αφορά το στοχασμό και τη

δράση του εκπαιδευόμενου στον πραγματικό κόσμο με στόχο το μετασχηματισμό του

(Kolb, 1984, σελ. 29). Τη σημασία του ρόλου της εμπειρίας (ή του βιώματος)

αναγνωρίζουν αρκετοί ακόμη ερευνητές,  όπως οι Boud  &  Miller,  Usher,  Bryant  &

Johnston (Meriamm & Caffarella, 1999, σελ. 326), οι οποίοι μάλιστα τονίζουν πως η

εκπαίδευση μέσα από τα βιώματα επηρεάζεται από πολιτισμικούς, κοινωνικούς και

ιστορικούς παράγοντες (Φίλλιπς, 2005).

Το βίωμα ως πηγή μάθησης χαίρει εκτίμησης τόσο από τους εκπαιδευτικούς

όσο και από τους απλούς ανθρώπους. Τις περισσότερες δραστηριότητες και εργασίες

της καθημερινότητας,  οι άνθρωποι τις έχουνε μάθει απλά με το να τις κάνουνε.

Μάθανε να μιλάνε με το να μιμούνται τους γονείς τους, μάθανε ποδήλατο μέσα από

δοκιμές και λάθη, μάθανε να μιλάνε καλά μία ξένη γλώσσα μέσα από την πρακτική
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εξάσκηση μιλώντας με άλλους ανθρώπους, κλπ. Όλες αυτές οι πρακτικές γνώσεις

βελτιώνονται μέσω της εμπειρίας.

Επίσης,  οι άνθρωποι έχουνε μάθει,  μέσω της συνεχούς πρακτικής,  πώς να

αντιμετωπίζουν προβληματικές καταστάσεις. Όταν αντιδρούν σε ένα πρόβλημα

μπορεί να επιδείξουν θυμό και/ή μία καλά οργανωμένη επίθεση. Οι αντιδράσεις των

ανθρώπων μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν φιλονικίες και άμυνα ή απόσυρση και

αδιαφορία. Αυτές οι αντιδράσεις είναι συγκεκριμένες, είναι άμεσες αντιδράσεις σε

μία κατάσταση και τις έχουνε μάθει μέσα στο πολιτισμικό και κοινωνικό τους

περιβάλλον. Το πρόβλημα με τις αντιδράσεις των ενήλικων ανθρώπων απέναντι σε

ένα πρόβλημα είναι ότι συνήθως είναι ασυνείδητες. Δεν γνωρίζουν ούτε τι ακριβώς

κάνουν, ούτε το ποιες είναι οι συνέπειες των πράξεών τους. Θεωρίες και μοντέλα τα

οποία εξηγούν τη βιωματική εκπαίδευση μπορούν να βοηθήσουν τους ενήλικες στο

να μάθουν να διαχειρίζονται τον εαυτό τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν

στην καθημερινότητά τους (Strangstadstuen & Sonneveld, 2008).

2.2 Ορισμός της Βιωματικής Μάθησης
Πολλά επιστημονικά βιβλία και άρθρα περιέχουν ορισμούς και περιγραφές για την

έννοια της βιωματικής μάθησης. Εφόσον, δεν έχει υιοθετηθεί από τη διεθνή

επιστημονική βιβλιογραφία ένας συγκεκριμένος ορισμός, θα παρουσιαστούν οι

κυριότεροι από αυτούς.

Ο Gentry (1990, σελ. 10) αναφέρει ότι ένας από τους πρώτους ορισμούς της

βιωματικής μάθησης έχει δοθεί από τον Rogers (1969, σελ. 5):

“Βιωματική μάθηση είναι η μάθηση που εμπεριέχει το ποιοτικό χαρακτηριστικό

της συνολικής προσωπικής εμπλοκής του εκπαιδευόμενου, τόσο με τα συναισθήματά

του όσο και με τις γνωστικές του ικανότητες”.

Έξι χρόνια αργότερα, οι Hoover & Whitehead (1975, σελ. 25) επέκτειναν τον

ορισμό του Rogers, και έδωσαν τον παρακάτω ορισμό:

“Η βιωματική μάθηση υφίσταται όταν ένας προσωπικά υπεύθυνος

εκπαιδευόμενος επεξεργάζεται γνωστικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά νέες

γνώσεις, δεξιότητες, και/ή συμπεριφορές μέσα σε μία διαδικασία μάθησης η οποία

χαρακτηρίζεται από ένα υψηλό επίπεδο ενεργητικής συμμετοχής”.



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

65

Την επόμενη χρονιά ο Chickering  (1976, σελ. 63) δίνει τον εξής ορισμό για τη

βιωματική μάθηση:

“Η βιωματική μάθηση υπάρχει όταν ένα συγκεκριμένο άτομο ζει ένα ή πολλά

γεγονότα και στη συνέχεια προκύπτουν αλλαγές στα συναισθήματα, στις γνώσεις, στις

ικανότητες και στο τρόπο που αποφασίζει”.

Οι Chapman, McPhee & Proudman (1995, σελ. 235-236) προχωρούν ένα βήμα

παραπάνω και ορίζουν τη βιωματική μάθηση ως εξής:

“Η βιωματική μάθηση συνδυάζει την άμεση εμπειρία που είναι χρήσιμη στον

εκπαιδευόμενο με τον καθοδηγούμενο αναστοχασμό και την ανάλυση. Είναι μία

προκλητική, ενεργητική διαδικασία η οποία έχει ως κέντρο τον εκπαιδευόμενο”.

Η Πολέμη (2003, σελ. 100) επιχειρώντας να δώσει έναν ορισμό της βιωματικής

μάθησης υποστήριξε πως “με τον όρο βιωματική μάθηση αναφερόμαστε στη

διαδικασία εκείνη σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να ζήσουν και

ενσυνείδητα να κατανοήσουν τις δικές τους σκέψεις, συναισθήματα, δράσεις και

αντιδράσεις σε μία κατάσταση. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με το να μοιραστούν απλά μια

δική τους εμπειρία σχετική με το γνωστικό αντικείμενο, είτε με το να συμμετέχουν στην

αναπαράσταση μίας κατάστασης – αληθινής ή φανταστικής – την οποία εισάγει ο

εκπαιδευτής με τη μορφή ενός γεγονότος ή περιστατικού κλπ., και η οποία προσφέρεται

προκειμένου οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν βαθύτερα τις παραμέτρους της

κατάστασης και να αναπτύξουν τις σχετικές ικανότητές τους”.

Στην επόμενη υποενότητα θα διευκρινιστεί η διάκριση μεταξύ βιωματικής

μάθησης και βιωματικής εκπαίδευσης, θα δοθούν οι αντίστοιχοι ορισμοί της

βιωματικής εκπαίδευσης και θα επεξηγηθεί το γιατί στα πλαίσια της συγκεκριμένης

μελέτης έχει προτιμηθεί ο όρος “Βιωματική Εκπαίδευση” έναντι του όρου

“Βιωματική Μάθηση”.

2.3 Διάκριση Μεταξύ Βιωματικής Μάθησης και Εκπαίδευσης
Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ των όρων

“Βιωματική Εκπαίδευση” και “Βιωματική Μάθηση”. Σύμφωνα με τον Rogers

(2003), οι όροι “μάθηση” και “εκπαίδευση” συγχέονται συχνά και χρησιμοποιούνται

εναλλακτικά μεταξύ τους αλλά έχουν διαφορετική σημασία. Η βασική διαφορά

εντοπίζεται στο ότι η μάθηση συντελείται σχεδόν διαρκώς, αφού ευκαιρίες για
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μάθηση υπάρχουν γύρω μας καθημερινά σε ότι κάνουμε, χωρίς την παροχή βοήθειας

από εκπαιδευτές ενηλίκων. Αντιθέτως, η εκπαίδευση δεν συντελείται καθημερινά και

απαιτεί περισσότερο σχεδιασμένες και συγκροτημένες δραστηριότητες οι οποίες

οργανώνονται μέσα σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς θεσμούς (Κόκκος, 2005, σ. 4).

Την ίδια ακριβώς διάκριση με τον Rogers (2003) έκανε τόσο η Frontczak (1998,

σελ. 26) όσο και ο Itin (1999, σελ. 91) τονίζοντας πως η μάθηση είναι περισσότερο

γνωστή ως η διαδικασία της αλλαγής η οποία σχετίζεται με το ίδιο το άτομο και τις

εμπειρίες που αυτό βιώνει, δηλαδή είναι μία ατομική εμπειρία. Η εκπαίδευση, από την

άλλη μεριά, θεωρείται ότι είναι μία διαδικασία συνδιαλλαγής μεταξύ ενός εκπαιδευτή

και ενός εκπαιδευόμενου. Συνεχίζει ο Itin λέγοντας, ότι αυτή η εμπειρία συνδιαλλαγής

μπορεί να περιλαμβάνει και μεγαλύτερες δυνάμεις, όπως για παράδειγμα ένα ολόκληρο

ίδρυμα. Η μάθηση και η εκπαίδευση είναι διαφορετικές έννοιες. Αυτό συνεπάγεται

αντίστοιχα ότι η Βιωματική Μάθηση και η Βιωματική Εκπαίδευση είναι επίσης

διαφορετικές έννοιες.

Η βιωματική εκπαίδευση θα πρέπει σίγουρα να εκμεταλλευτεί και να

μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες για βιωματική μάθηση. Παρόλα αυτά, οποιοσδήποτε

ορισμός της βιωματικής εκπαίδευσης πρέπει να συμπεριλαμβάνει,  ή να κάνει

ξεκάθαρη, την ύπαρξη του στοιχείου της συνδιαλλαγής μεταξύ εκπαιδευτή και

εκπαιδευόμενου, στοιχείο το οποίο απουσιάζει από τους ορισμούς της βιωματικής

μάθησης. Επίσης, ένας ορισμός της βιωματικής εκπαίδευσης πρέπει να λαμβάνει

υπόψη του και τα γενικότερα θέματα της εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα τα

κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικά στοιχεία του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η

βιωματική εκπαίδευση δεν μπορεί απλά να σχετίζεται με την εμπειρία του ατόμου,

καθώς αυτό το γεγονός από μόνο του ορίζει τη βιωματική μάθηση (Itin, 1999, σελ.

92).

Όπως για τον όρο “Βιωματική Μάθηση”, έτσι και για τον όρο “Βιωματική

Εκπαίδευση” έχουν δοθεί στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και αρθρογραφία

αρκετοί ορισμοί. Οι σημαντικότεροι ορισμοί είναι οι παρακάτω.

Ο Kolb (1984, σ. 38) σε ένα βιβλίο το οποίο έχει λάβει πάρα πολλές

επιστημονικές αναφορές παγκοσμίως, έχει δώσει έναν από τους πιο συχνά

χρησιμοποιούμενους ορισμούς της βιωματικής εκπαίδευσης στον οποίο αναφέρει ότι
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“Βιωματική εκπαίδευση είναι η διαδικασία κατά την οποία η γνώση δημιουργείται μέσα

από απόκτηση εμπειρίας”.

Δέκα χρόνια αργότερα,  ο Σύλλογος για την Βιωματική Εκπαίδευση

(Association for Experiential Education, 1994, σελ. 1) δίνει τον παρακάτω ορισμό για

την βιωματική εκπαίδευση:

“Η βιωματική εκπαίδευση είναι μία διαδικασία μέσω της οποίας ένας

εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να δομήσει γνώση, ικανότητες και αξία μέσα από

το βίωμα της άμεσης εμπειρίας”.

Ο Sakofs (1995, σελ. 149-150) όρισε τη βιωματική εκπαίδευση “ως έναν

φιλοσοφικό προσανατολισμό προς τη διδασκαλία και τη μάθηση ο οποίος δίνει αξία

και προωθεί τη σύνδεση μεταξύ των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των

αφηρημένων θεωρητικών μαθημάτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της μάθησης”.

Την ίδια χρονιά, η Joplin (1995, σελ. 15-16) τονίζει τη σημασία της

διαδικασίας του αναστοχασμού υπογραμμίζοντας ότι “η εμπειρία από μόνη της δεν

είναι αρκετή για να ονομαστεί βιωματική. Είναι η διαδικασία του αναστοχασμού η

οποία μετατρέπει την εμπειρία σε βιωματική εκπαίδευση”.

Τέλος, η Φίλλιπς (2005, σελ. 49) αναφέρει ότι “στην απλούστερη μορφή της,

βιωματική εκπαίδευση είναι η μάθηση μέσα από την εμπειρία, ή αλλιώς η μάθηση μέσα

από την πράξη. Εκπαίδευση μέσα από την εμπειρία σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι

πρώτα εκτίθενται σε μια εμπειρία και μετά ενθαρρύνονται να αναστοχαστούν πάνω σε

αυτή και να αναπτύξουν νέες γνώσεις,  νέες ικανότητες,  νέες δεξιότητες,  νέες στάσεις

και συμπεριφορές. Σε αυτή την περίπτωση οι εκπαιδευόμενοι απαιτείται περισσότερο

να πράττουν παρά να ακούν και μάλιστα καλούνται να σκεφτούν και να αναστοχαστούν

σχετικά με όσα έκαναν (Jackson & Caffarella, 1994, σελ. 8)”.

Όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή (βλ.  §Ε.2),  στα πλαίσια της

συγκεκριμένης μελέτης έχει προτιμηθεί ο όρος “Βιωματική Εκπαίδευση” έναντι του

όρου “Βιωματική Μάθηση” διότι το πλαίσιο διερεύνησης των πιθανών παραγόντων-

προϋποθέσεων αφορά ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία

αποτελούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία σχεδιασμένες και συγκροτημένες

δραστηριότητες οι οποίες οργανώνονται και υλοποιούνται μέσα στις επιχειρήσεις,

είτε από τα στελέχη τους είτε σε συνεργασία με ειδικευμένους εξωτερικούς

συνεργάτες. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της προτεινόμενης μελέτης αναφορικά με τον
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ακριβή ορισμό του όρου “Βιωματική Εκπαίδευση” θα υιοθετηθεί ο ορισμός της

Φίλλιπς (2005, σελ. 49) ο οποίος παρουσιάστηκε παραπάνω.

2.4 Λόγοι Αξιοποίησης της Βιωματικής Εκπαίδευσης στην Ενδο-
επιχειρησιακή Κατάρτιση

Οι Valkanos & Fragoulis (2007, σελ. 24) τονίζουν ότι οι λόγοι που καθιστούν

αναγκαία την αξιοποίηση της βιωματικής εκπαίδευσης στην ενδοεπιχειρησιακή

κατάρτιση των εργαζομένων σχετίζονται τόσο με το εξωτερικό όσο και με το

εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Συγκεκριμένα οι λόγοι αυτοί είναι οι

ακόλουθοι:

1. Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας (απαιτεί νέες γνώσεις, νέες

δεξιότητες, εφαρμογή νέων μεθόδων και διαδικασιών εκτέλεσης έργου).

2. Η διάσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης (που χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό

σύστημα της χώρας μας).

3. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων (απαιτούν νέες θέσεις

εργασίας, νέα οργανωσιακή κουλτούρα, διαφορετικό περιεχόμενο έργου).

4. Η μεταβολή των διαφόρων μεθόδων (με τις οποίες αντιμετωπίζονται τα

ποικίλα προβλήματα μέσα σε μια επιχείρηση).

5. Η συνεχής μεταβολή των συνθηκών (απαιτεί θέσεις εργασίας με νέο ή και

διαφορετικό περιεχόμενο για ποιότητα, ποικιλία, προσωπική εξυπηρέτηση

και νέα προϊόντα ή υπηρεσίες).

6. Ο επανασχεδιασμός λειτουργιών και οργανωτικών αλλαγών (απαιτούν νέες

αρμοδιότητες, διευρυμένα καθήκοντα, διαφορετικό και νέο περιεχόμενο

εργασιών) (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001; Χυτήρης, 2001).

Με δεδομένους τους στόχους της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης οι οποίοι

είναι: 1) ανάπτυξη γνώσεων σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον και τις συνθήκες

εργασίας, 2) συνειδητοποίηση των προβλημάτων στο χώρο της εργασίας, 3) αλλαγή

τρόπου σκέψης και δράσης, 4) καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων, και 5)

συμμετοχή σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, οδηγούμαστε στη διαπίστωση-

υπόθεση πως η βιωματική εκπαίδευση μπορεί να έχει εφαρμογή και στο χώρο της

ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων.
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Η υπόθεσή αυτή ενισχύεται περισσότερο αν ληφθούν υπόψη τα

χαρακτηριστικά μάθησης των ενηλίκων οι οποίοι: α) διακατέχονται από διάθεση

αυτενέργειας και επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία της

μάθησης, β) προσέρχονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα με συγκεκριμένους

στόχους και προσδοκίες γ)  φέρνουν μαζί τους ένα σύνολο αξιών,  εμπειριών και

γνώσεων δ)  έχουν διαμορφωμένους τρόπους μάθησης,  ε)  αντιμετωπίζουν ποικίλα

εμπόδια στη μάθηση), στ) αξιοποιούν τη σκέψη και τη δράση στην πορεία μάθησής

τους, και ζ) αναπτύσσουν διαδικασίες κριτικής σκέψης (Κόκκος & Λιοναράκης,

1998).

Από τις πιο πάνω θεωρητικές τοποθετήσεις διαπιστώνεται,  πως η

ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων ως ανοικτή διαδικασία

μάθησης δεν θα μπορούσε από το να μη χρησιμοποιεί βιωματικές μεθόδους

διδασκαλίας και μάθησης, καθώς αυτές αναπτύσσουν την πρωτοβουλία και τη

συλλογικότητα ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους και συμβάλλουν ουσιαστικά στην

απόκτηση γνώσεων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων,

καθώς επίσης και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Φραγκούλης, 2003).

2.5 Θεωρητικά Μοντέλα της Βιωματικής Εκπαίδευσης
Η θεωρία της βιωματικής μάθησης εμπνέεται από το έργο εξεχόντων μελετητών του

εικοστού αιώνα όπως οι: John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget, David Kolb, William

James, Carl Jung, Paulo Freire, Carl Rogers και άλλοι, οι οποίοι έδωσαν κεντρικό

ρόλο στην εμπειρία, κατά την ανάπτυξη των θεωριών τους για την ανθρώπινη

μάθηση και ανάπτυξη. Στην παρούσα ενότητα θα περιγραφούν τα σημαντικότερα

θεωρητικά μοντέλα της βιωματικής εκπαίδευσης που έχουν παρουσιαστεί στη διεθνή

επιστημονική βιβλιογραφία και αρθρογραφία έτσι ώστε να τεκμηριωθεί θεωρητικά η

συγκεκριμένη έννοια.

Ίσως το πρώτο σημαντικό θεωρητικό μοντέλο της βιωματικής εκπαίδευσης

ήταν αυτό του Lewin (Kolb, 1984, σελ. 21) κατά το οποίο η μάθηση, η αλλαγή και η

ανάπτυξη προάγονται καλύτερα μέσα από μια διαδικασία που ξεκινά από μια

εμπειρία «εδώ και τώρα» και ακολουθείται από τη συλλογή δεδομένων και

παρατηρήσεων σχετικά με την εμπειρία αυτή.  Κατόπιν,  τα στοιχεία που έχουν

συγκεντρωθεί αναλύονται και τα συμπεράσματα αποτελούν ανατροφοδότηση νια τα
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άτομα που έζησαν την εμπειρία. ώστε να μεταβάλουν τη συμπεριφορά τους και να

επιλέξουν νέες εμπειρίες. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η μάθηση πραγματοποιείται σε

τέσσερα στάδια που ακολουθούν κυκλική πορεία (Kolb, 1984, σελ 21). Τα τέσσερα

αυτά στάδια είναι τα εξής:  α)  Συγκεκριμένη Εμπειρία (Concrete  Experience),  β)

Παρατηρήσεις και Στοχασμοί (Observations and Reflections), γ) Δημιουργία

Αφηρημένων Ιδεών και Γενικεύσεων (Formation of Abstract Concepts and

Generalizations), και δ) Δοκιμή των Συμπερασμάτων σε νέες Καταστάσεις (Testing

Implications of Concepts in new Situations). Το μοντέλο του Lewin παρουσιάζεται

στο Σχήμα 2.1 που ακολουθεί (Kolb, 1984, σελ. 21).

Σχήμα 2.1: Το μοντέλο τεσσάρων σταδίων βιωματικής εκπαίδευσης του Lewin

Δύο είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου To πρώτο

αφορά την έμφαση στη σημασία της «εδώ και τώρα» συγκεκριμένης εμπειρίας για

την οριστικοποίηση και τη δοκιμή των αφηρημένων ιδεών. Η άμεση προσωπική

εμπειρία δίνει ζωή, περιεχόμενο και προσωπικό νόημα στις αφηρημένες ιδέες, ενώ

ταυτόχρονα αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για το άτομο, που μπορεί να

μοιραστεί με άλλα άτομα. To δεύτερο χαρακτηριστικό αφορά τη μεγάλη σημασία που

δίνεται στις διαδικασίες ανατροφοδότησης, οι οποίες αποτελούν τη βάση για μια

συνεχή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους στόχους και τις συνέπειες της εκπαιδευτικής

διαδικασίας (Φίλλιπς, 2005, σελ. 52).

Ένα δεύτερο σημαντικό μοντέλο βιωματικής εκπαίδευσης είναι το μοντέλο του

Dewey (Kolb, 1984, σελ 22) το οποίο είναι παρόμοιο με αυτό του Lewin, παρόλο που

εξειδικεύει την αναπτυξιακή διεργασία της μάθησης, και εξηγεί πως η μάθηση



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

71

μετατρέπει τα κίνητρα, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες από συγκεκριμένη εμπειρία σε

υψηλότερου επιπέδου δράση με συγκεκριμένο σκοπό. Ο Dewey υποστηρίζει ότι η

οριστικοποίηση των σκοπών αποτελεί μια πολύπλοκη πνευματική διαδικασία η οποία

περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια: α) Παρατήρηση των συνθηκών του περιβάλλοντος

(Observation), β) Γνώση του τι συνέβη σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν

(Knowledge), και γ) Κρίση, που ενοποιεί αυτό που έχει παρατηρηθεί με ότι είναι

γνωστό από το παρελθόν για να προκύψει το συμπέρασμα (Judgement).

Τόσο στο μοντέλο αυτό όσο και στο προηγούμενο, η έμφαση δίνεται σε μια

διαδικασία μάθησης ως διαλεκτικής διαδικασίας η οποία αναβαθμίζει το βίωμα, τις

ιδέες που παράγονται, τις παρατηρήσεις και τη δράση που πραγματοποιείται (Φίλλιπς,

2005, σελ 53). To μοντέλο του Dewey παρατίθεται στο Σχήμα 2.2 που ακολουθεί (Kolb,

1984, σελ. 23).

Σχήμα 2.2: Το μοντέλο της βιωματικής εκπαίδευσης του Dewey

Ένα τρίτο σημαντικό μοντέλο, είναι αυτό του Piaget (Kolb, 1984, σελ. 23). Για

τον Piaget, οι κατευθύνσεις της εμπειρίας και των ιδεών, του στοχασμού και της

δράσης έχουν κεντρική σημασία στην ανάπτυξη της ενήλικης σκέψης. Η διαδικασία της

μάθησης, σε αυτή την περίπτωση, ακολουθεί μια κυκλική αλληλεπίδραση ανάμεσα στο

άτομο και το περιβάλλον του, παρόμοια με το προηγούμενο μοντέλο. To κλειδί για τη

μάθηση βρίσκεται στην αμοιβαία αλληλεπίδραση της διαδικασίας προσαρμογής των

ιδεών και των σχημάτων στην εμπειρία της πραγματικότητας, καθώς και στη

διαδικασία αφομοίωσης των γεγονότων και των εμπειριών της πραγματικότητας στις

ήδη υπάρχουσες ιδέες και τα ήδη υπάρχοντα σχήματα (Φίλλιπς, 2005, σελ 53).

Στο μοντέλο του o Piaget αναγνώρισε τέσσερα στάδια γνωστικής ανάπτυξης τα

οποία ξεκινούν από τη γέννηση ενός ανθρώπου και καταλήγουν στην ηλικία των 14-
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16 ετών (Kolb, 1984, σελ. 23-24). Στο πρώτο στάδιο (0-2 ετών), το παιδί υιοθετεί

κατά κύριο λόγο ένα συγκεκριμένο και ενεργητικό στυλ μάθησης.  Το στάδιο αυτό

ονομάζεται Κιναισθητικό (Sensor-Motor Stage). Η μάθηση προκύπτει κυρίως μέσα

από αγγίγματα, αισθήματα και χειρισμούς.

Στο δεύτερο στάδιο (2-6 ετών), το παιδί συνεχίζει να επικεντρώνεται σε

εμπειρίες, αλλά ταυτόχρονα αρχίζει να αναπτύσσει ένα στοχαστικό προσανατολισμό

καθώς ξεκινάει να εσωτερικεύει τις πράξεις του και να τις μετατρέπει στο μυαλό του

σε εικόνες. Αυτό το στάδιο ονομάζεται Αντιπροσωπευτικό (Representational Stage).

Τώρα η μάθηση είναι κατά κύριο λόγο εικονική,  και υλοποιείται μέσα από την

επεξεργασία των παρατηρήσεων και των εικόνων.

Στο τρίτο στάδιο (7-11  ετών),  ξεκινάει η έντονη ανάπτυξη των αφηρημένων

συμβολικών εννοιών. Το στάδιο αυτό ο Piaget το ονομάζει το στάδιο των

Συγκεκριμένων Λειτουργιών (Concrete Operations Stage). Η μάθηση σε αυτό το

στάδιο κυριαρχείται από τη λογική των τάξεων και των σχέσεων με άλλους

ανθρώπους. Σε αυτό το στάδιο το παιδί αναπτύσσει περαιτέρω την ανεξαρτησία του

από τον άμεσο βιωματικό του κόσμο μέσω της ανάπτυξης των επαγωγικών του

δυνάμεων.

Το τελευταίο στάδιο της γνωστικής ανάπτυξης του ανθρώπου κατά τον Piaget

έρχεται με την έναρξη της εφηβικής του ηλικίας (12-15  ετών).  Στο στάδιο αυτό,  η

εφηβεία μετατρέπει τη διαδικασία μάθησης από συμβολικές διαδικασίες βασισμένες

σε συγκεκριμένες εμπειρίες σε συμβολικές διαδικασίες αντιπροσωπευτικής λογικής.

Το στάδιο αυτό ονομάζεται το στάδιο των Τυπικών Λειτουργιών (Formal Operations

Stage). Ο έφηβος επιστρέφει σε έναν πιο ενεργητικό προσανατολισμό, ο οποίος όμως

καθορίζεται πια από την ανάπτυξη του στοχασμού και των αφηρημένων εννοιών που

προηγήθηκαν. To μοντέλο του Piaget παρατίθεται στο Σχήμα 2.3 που ακολουθεί (Kolb,

1984, σελ. 25).

Το 1981 η Joplin (Frontczak, 1998, σελ. 26) προτείνει ένα ακόμα θεωρητικό

μοντέλο μάθησης στον τομέα της βιωματικής εκπαίδευσης το οποίο αποτελείται από

πέντε στάδια. Τα στάδια αυτά αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους εκπαιδευτές να

σχεδιάσουν εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα στάδια αυτά είναι τα εξής:
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Σχήμα 2.3: Το μοντέλο μάθησης και γνωστικής ανάπτυξης του Piaget

Α. Συγκέντρωση: Το αντικείμενο της εκπαίδευσης παρουσιάζεται στον

εκπαιδευόμενο και ο εκπαιδευτής τον προετοιμάζει για αυτά που θα ακολουθήσουν.

Β. Δράση: Το «στάδιο του τυφώνα» αυτού μοντέλου αφορά την πραγματική

δράση ή αλλιώς την εμπειρία που αποκτά ο εκπαιδευόμενος.

Γ. Υποστήριξη: Ο εκπαιδευτής πρέπει να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον και να

δείχνει ενδιαφέρον στον εκπαιδευόμενο, ενθαρρύνοντάς τον με αυτόν τον τρόπο να

συνεχίσει να προσπαθεί.

Δ. Ανατροφοδότηση: Ο εκπαιδευτής πρέπει να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες

στον εκπαιδευόμενο για το πώς τα πηγαίνει, χωρίς να γίνεται επικριτικός.

Ε. Απολογισμός: Υλοποίηση απολογισμού πάνω στις εμπειρίες που

αποκομίστηκαν. Η μάθηση που προηγήθηκε αναγνωρίζεται, καταγράφεται και

αξιολογείται τόσο από τους εκπαιδευόμενους όσο και από τον εκπαιδευτή.

Το πιο γνωστό και συχνά χρησιμοποιούμενο θεωρητικό μοντέλο της βιωματικής

εκπαίδευσης είναι αυτό που ανέπτυξε ο David  Kolb  (1984)  βασιζόμενος στα μοντέλα

των Lewin, Dewey και Piaget (Frontczak, 1998, σελ. 27). Σύμφωνα με το μοντέλο του

Kolb (1984, σελ. 40-42), η διαδικασία της Βιωματικής Εκπαίδευσης μπορεί να

περιγραφεί ως ένας κύκλος τεσσάρων σταδίων που περιλαμβάνει τέσσερις μαθησιακές

λειτουργίες: α) τη συγκεκριμένη εμπειρία, β) τη στοχαστική παρατήρηση, γ) τη
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γενίκευση, και δ) τον πειραματισμό. Η κεντρική ιδέα του μοντέλου αυτού είναι ότι η

μάθηση, και άρα η γνώση, απαιτεί τόσο την κατανόηση-αποδοχή της εμπειρίας όσο και

τη μετατροπή της σε κάποια μορφή γνώσης.

Κάθε φάση της κυκλικής αυτής διαδικασίας συνδέεται άμεσα με την

προηγούμενη και την επόμενη και,  αν κάποια από αυτές δεν υλοποιηθεί σε

ικανοποιητικό βαθμό, θα επηρεαστεί αρνητικά η συνολική διαδικασία της μάθησης

από το βίωμα.  Κάθε μαθησιακή διαδικασία λοιπόν,  «χτίζεται»  πάνω σε μια

συγκεκριμένη εμπειρία, την οποία οι εκπαιδευόμενοι, αφού τη ζήσουν, καλούνται να

αναστοχαστούν. Τα συμπεράσματα από το προηγούμενο στάδιο θα τροφοδοτήσουν με

ιδέες το επόμενο, από το οποίο θα προκύψουν θεωρητικές αρχές και γενικεύσεις για το τι

τελικά έχει επιτευχτεί ως μάθηση.  Μετά από αυτή τη διαδικασία,  θα πρέπει οι

εκπαιδευόμενοι με τον πειραματισμό να δοκιμάσουν στην πράξη ότι έμαθαν. Με την

πράξη όμως αυτή δημιουργείται και μια νέα εμπειρία, και άρα, με την ολοκλήρωση

ενός πρώτου κύκλου βιωματικής εκπαίδευσης, δίνεται έναυσμα για έναν καινούριο

κύκλο (Φίλλιπς, 2005, σελ. 54-55). To μοντέλο του Kolb παρατίθεται στο Σχήμα 2.4 που

ακολουθεί (Kolb, 1984, σελ. 40-42).

Σχήμα 2.4: Το μοντέλο βιωματικής εκπαίδευσης τεσσάρων σταδίων του Kolb
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To μοντέλο του Kolb βασίζεται σε τέσσερα είδη ικανοτήτων, τα οποία

απαιτούνται για την εκπαίδευση μέσα από την εμπειρία (Merriam & Caffarella, 1999,

σελ. 224):

·   Επιδεκτικότητα και επιθυμία να εμπλακεί το άτομο σε νέες εμπειρίες.

·   Παρατηρητικότητα και ανταπόκριση ώστε οι νέες εμπειρίες να μπορούν να

διερευνηθούν από πολλές οπτικές γωνίες.

·   Αναλυτικές ικανότητες ώστε να μπορούν να προκύψουν από τις παρατηρήσεις

θεωρητικές αρχές και γενικεύσεις.

·   Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων έτσι ώστε οι νέες

ιδέες να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη.

Πολλοί μελετητές προσπάθησαν να επεκτείνουν το μοντέλο του Kolb. Ένας από

αυτούς ήταν ο Barnett, ο οποίος πρόσθεσε ανάμεσα στη θεωρητικοποίηση και τον

πειραματισμό ένα πέμπτο στάδιο, το σχεδιασμό για εφαρμογή. To στάδιο αυτό δίνει το

χρόνο στο άτομο να αναπτύξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για δράση, το οποίο μπορεί να

εφαρμόσει στη φάση του πειραματισμού (Merriam & Caffarella, 1999, σελ. 225).

Ένα ακόμα θεωρητικό μοντέλο της βιωματικής εκπαίδευσης παρουσιάστηκε από

τον Itin (1999, σελ. 95-96). Σε αυτό το μοντέλο, η βιωματική διαδικασία μάθησης

είναι αντιληπτή και ορατή τόσο από τον εκπαιδευτή όσο και από τον εκπαιδευόμενο.

Εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι μοιράζονται μια κοινή εμπειρία (σε όρους

εκπαιδευτικής διαδικασίας), παρόλο που ο καθορισμός της εμπειρίας αυτής γίνεται

από τον εκπαιδευτή ή τους εκπαιδευόμενους σύμφωνα με τον αντίκτυπο που έχει

στους ίδιους.  Στον πυρήνα του μοντέλου είναι μια διαδικασία διδασκαλίας που όχι

μόνο σηματοδοτεί μια κοινή συγκεκριμένη εμπειρία, αλλά επίσης δείχνει πως ο

εκπαιδευτής προσπαθεί να ενθαρρύνει τη διαδικασία συνδιαλλαγής με τους

εκπαιδευόμενους. Ουσιαστικά, αυτή η διαδικασία συνδιαλλαγής αναφέρεται στο πως

η εμπειρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοδηγήσει την εκπαιδευτική

διαδικασία.

Το μοντέλο αυτό δεν υπαγορεύει ούτε αντικατοπτρίζει μια συγκεκριμένη

προσέγγιση διδασκαλίας ή στρατηγικής, αλλά δίνει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης

πολλών διαφορετικών προσεγγίσεων. Το κρίσιμο ζήτημα όσον αφορά τη χρήση

οποιασδήποτε προσέγγισης ή στρατηγικής, είναι ότι οι διδακτικές προσεγγίσεις

πρέπει να περιλαμβάνουν και να χρησιμοποιούν την εμπειρία, τη διαδικασία
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συνδιαλλαγής μεταξύ εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενων και την διαδικασία βιωματικής

μάθησης (Itin, 1999, σελ. 95-96). To μοντέλο του Itin, το οποίο ονομάζεται “Διαμάντι”

εξαιτίας του σχήματός του που μοιάζει με διαμάντι, παρατίθεται στο Σχήμα 2.5 που

ακολουθεί (Itin, 1999, σελ. 95).

Σχήμα 2.5: Το μοντέλο “Διαμάντι” της βιωματικής εκπαίδευσης του Itin

Ο Jarvis (Merriam & Caffarella, 1999, σελ. 225-226, 284) βασιζόμενος και αυτός

(όπως και ο Barnett) στο μοντέλο του Kolb, δημιουργεί ένα νέο μοντέλο, το οποίο

ξεκινά από το άτομο που κινείται σε μια κοινωνική κατάσταση όπου μπορεί να

πραγματοποιηθεί μάθηση μέσα από βίωμα. Αυτό που κυρίως διαφοροποιεί το μοντέλο

του είναι η θέση και η σημασία που δίνει στην αλληλεπίδραση του ατόμου με το

περιβάλλον.

Σύμφωνα λοιπόν με το μοντέλο του Jarvis,  οι άνθρωποι δεν είναι απλοί

αποδέκτες των νέων γνώσεων, εμπειριών και βιωμάτων. Αντίθετα, είναι άτομα που

δρουν και αλληλεπιδρούν με το κοινωνικό περιβάλλον, έχοντας τη δυνατότητα να

συντελούν στη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας. Αυτό, επομένως, που θα

αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τη μάθηση είναι η δυσαρμονία που εμφανίζεται
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ανάμεσα στις παρούσες εμπειρίες του ατόμου και στην ερμηνεία που είχε δώσει σε

ανάλογες εμπειρίες παλιότερα (Jarvis, 1999, σελ 69-71). Από τη δυσαρμονία αυτή

(βίωμα) ξεκινούν διάφορες κατευθύνσεις που μπορεί να επιλέξει το άτομο, κάποιες

από τις οποίες οδηγούν στη μάθηση και κάποιες όχι. Στο μοντέλο του

συμπεριλαμβάνεται τόσο η πειραματική όσο και η στοχαστική διαδικασία της

μάθησης, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι κάθε μάθηση ξεκινά από βίωμα και η

μαθησιακή διεργασία βασίζεται στην ανάγκη του ατόμου για ανταπόκριση στο βίωμα

αυτό.

Μάλιστα ο Jarvis (1999, σελ. 136) αναφέρεται σης παρακάτω τέσσερις βασικές

κατευθύνσεις που μπορεί να έχει η βιωματική εκπαίδευση:

·  Ο προσδιορισμός της μάθησης μέσα από τη ζωή.

·  Η  βάση για αλλαγή στις δομές, τους σκοπούς και τα προγράμματα των

εκπαιδευτικών οργανισμών.

·  Η ενίσχυση της ομαδικής συνειδητοποίησης.

·  Η προσωπική ανάπτυξη, η ανάπτυξη της αυτοσυνείδησης και της ομαδικής

αποτελεσματικότητας.

Μέσα από τις κατευθύνσεις αυτές αναδεικνύεται η πολυπλοκότητα της βιωματικής

εκπαίδευσης και,  με αυτήν την έννοια,  κάθε μάθηση είναι εμπειρική.  Έτσι,  πρέπει να

εξετάζεται ποιες μορφές διδασκαλίας μπορούν να χαρακτηρισθούν ως εμπειρικές,

δηλαδή πότε οι εκπαιδευτές δίνουν την ευκαιρία για συμμετοχή και απόκτηση βιωμάτων

(Φίλλιπς, 2005, σελ. 57). To μοντέλο του Jarvis παρατίθεται στο Σχήμα 2.6.

Σχήμα 2.6: Το μοντέλο βιωματικής εκπαίδευσης του Jarvis
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Η παρούσα μελέτη, αναφορικά με την έννοια της βιωματικής εκπαίδευσης, θα

στηριχτεί σε θεωρητικό επίπεδο στο μοντέλο τεσσάρων σταδίων του Kolb το οποίο

έχει υψηλές δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση

ενηλίκων (Frontczak, 1998, σελ. 27). Στον Πίνακα 2.1 που ακολουθεί, θα

παρουσιαστούν συνοπτικά τα βασικότερα θεωρητικά μοντέλα της βιωματικής

εκπαίδευσης (αριστερή στήλη) καθώς και οι αντίστοιχες επιστημονικές πηγές από τις

οποίες αυτά αντλήθηκαν.

Πίνακας 2.1: Τα Βασικότερα Θεωρητικά Μοντέλα Βιωματικής Εκπαίδευσης
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1. Το μοντέλο τεσσάρων σταδίων βιωματικής

εκπαίδευσης του Lewin
Kolb, 1984, σελ. 21-22.

2. Το μοντέλο της βιωματικής εκπαίδευσης του
Dewey

Kolb, 1984, σελ. 22-23.

3. Το μοντέλο μάθησης και γνωστικής ανάπτυξης
του Piaget

Kolb, 1984, σελ. 23-25.

4. Το μοντέλο της βιωματικής εκπαίδευσης πέντε
σταδίων της Joplin Frontczak, 1998, σελ. 26.

5. Το μοντέλο βιωματικής εκπαίδευσης τεσσάρων
σταδίων του Kolb Kolb, 1984, σελ. 40-42.

6. Το μοντέλο της βιωματικής εκπαίδευσης πέντε
σταδίων του Barnett

Merriam & Caffarella, 1999, σελ.
225.

7. Το μοντέλο “Διαμάντι” της βιωματικής
εκπαίδευσης του Itin Itin, 1999, σελ. 95

8. Το μοντέλο βιωματικής εκπαίδευσης του Jarvis Merriam & Caffarella, 1999, σελ.
225-226.

2.6 Βασικές Εκπαιδευτικές Μέθοδοι της Βιωματικής Εκπαίδευσης
Βιωματικές εκπαιδευτικές μέθοδοι θεωρούνται εκείνες κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες

εμπλέκονται ενεργά στην όλη μαθησιακή διαδικασία, δηλαδή οδηγούνται στην πράξη

και έπειτα στο στοχασμό όσων έπραξαν (Jackson & Caffarella, 1994, σελ. 8).

Επομένως. τόσο η ενεργητική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων μέσα από τη χρήση

συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών όσο και η διαδικασία του στοχασμού της

εμπειρίας που βιώνουν αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της εκπαίδευσης που καλείται

βιωματική και που καταφέρνει να επιφέρει μάθηση.
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Για να μπορέσει ο εκπαιδευτής να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε έναν

τέτοιο ρόλο υπάρχει ένα πλήθος μεθόδων και τεχνικών που του επιτρέπουν να

προκαλέσει τις κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες στους εκπαιδευόμενούς του. Από

την ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα επιστημονικής βιβλιογραφίας και

αρθρογραφίας, τρεις φαίνεται να είναι οι κύριες κατηγορίες εκπαιδευτικών τεχνικών

και μεθόδων οι οποίες προωθούν την βιωματική μάθηση. Αυτές συνοψίζονται στις

ακόλουθες: 1) Εκπαιδευτικές τεχνικές που διεξάγονται μέσα στην τάξη, 2)

Εκπαιδευτικές τεχνικές που διεξάγονται έξω από την τάξη, 3) Εκπαιδευτικές

ασκήσεις (Φίλλιπς, 2005, σελ. 60; Valkanos & Fragoulis, 2007, σελ. 26-27).

1. Εκπαιδευτικές τεχνικές που διεξάγονται μέσα στην τάξη. Με τις τεχνικές

αυτές ενισχύεται η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, καθώς παράγονται

άμεσα πολλές και ποικίλες εμπειρίες. Αυτό γίνεται εφικτό, λόγω του ότι οι τεχνικές

αυτές είναι επικεντρωμένες στους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα

να αξιοποιήσουν τις προϋπάρχουσες εμπειρίες και γνώσεις τους και να τις

μοιραστούν σε ομάδες για να λύσουν προβλήματα και να συνεργαστούν (Valkanos &

Fragoulis, 2007, σελ. 26). Μερικές από τις πιο σημαντικές εκπαιδευτικές τεχνικές

που διεξάγονται μέσα στην τάξη είναι οι παρακάτω (Δεδούλη, 2002, σελ. 153;

Φίλλιπς, 2005, σελ. 60; Valkanos & Fragoulis, 2007, σελ. 26; Haworth & Vasiljević,

2012, σελ. 118-119; Kondratenko & Kurdyumova, 2012, σελ 104-107)

· Τα παιχνίδια ρόλων (Role Play Activities).

· Οι μελέτες περίπτωσης (Case Studies).

· Ο καταιγισμός ιδεών (Brainstorming).

· Η ομαδική συζήτηση (Group Conversation).

· Η εργασία σε ομάδες (Group Task).

· Αντιτιθέμενες απόψεις (Debate).

· Οργάνωση συζήτησης στρογγυλού τραπεζιού (Round Table

Conversation).

· Ψυχόδραμα (Psychodrama)

Οι τεχνικές αυτές διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη φύση της αλληλεπίδρασης

που επιφέρουν. To κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η προσπάθεια να εμπλακεί ο

εκπαιδευόμενος με διαφορετικούς τρόπους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Καθώς

μάλιστα είναι επικεντρωμένες στους εκπαιδευόμενους, εκείνοι έχουν την ευκαιρία να
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αξιοποιήσουν την προηγούμενη εμπειρία και γνώση τους και να τη μοιραστούν σε

ομάδες για να λύσουν προβλήματα και να συνεργαστούν (Jarvis, 1999, σελ. 122).

Οι παραπάνω τεχνικές μπορούν να αξιοποιηθούν είτε στην αρχή ενός

προγράμματος ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης για να ενεργοποιηθούν οι

συμμετέχοντες σε αυτό,  είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησής του με στόχο να

ανακαλύψουν οι εκπαιδευόμενοι τη νέα γνώση,  είτε στο τέλος του για να

διαπιστώσουν το βαθμό επίτευξης των στόχων του. Η επιτυχημένη εφαρμογή των

βιωματικών τεχνικών εξαρτάται από τον εκπαιδευτή, ο οποίος όχι μόνο θα πρέπει να

γνωρίζει σε θεωρητικό επίπεδο τις διαδικασίες εφαρμογής των εκπαιδευτικών

τεχνικών,  αλλά να είναι σε θέση να τις εφαρμόζει και να τις προσαρμόζει στις

ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας των εκπαιδευόμενών του.

Επίσης πρέπει να είναι σε θέση ώστε να δημιουργεί ένα μαθησιακό κλίμα το οποίο να

χαρακτηρίζεται από καλή επικοινωνία, συνεργατικότητα και διάθεση για

αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας του (Κόκκος, 1999, σελ. 53-54).

2. Εκπαιδευτικές τεχνικές που διεξάγονται έξω από την τάξη (Outdoor

training). Πρόκειται για την εκπαίδευση που επικεντρώνεται στις περισσότερες

περιπτώσεις στην ενίσχυση της ομαδικότητας, την ανάπτυξη ηγεσίας και τη διαχείριση

των αλλαγών (Jackson & Caffarella, 1994, σελ. 13, σελ 80). Oι δραστηριότητες αυτές

προκαλούν τους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιήσουν ή να αναπτύξουν ικανότητες

όπως η επίλυση προβλημάτων, η ηγεσία, η συνεργασία, η αποτελεσματική επικοινωνία,

με δεδομένη την υπόθεση ότι οι ικανότητες αυτές θα γενικευθούν και θα

χρησιμοποιηθούν και στο εργασιακό περιβάλλον.

Αυτή η μορφή εκπαίδευσης, στο βαθμό μάλιστα που ενισχύεται από την

προηγούμενη πείρα και γνώση και τους ιδιαίτερους τρόπους μάθησης που έχει το

άτομο, δημιουργεί μια έντονη διεργασία μάθησης που είναι πλούσια σε ευκαιρίες

ανάπτυξης (Jackson & Caffarella, 1994, σελ 80). Για παράδειγμα, μια δραστηριότητα

επίλυσης προβλημάτων μπορεί vα σχετίζεται άμεσα με την ισχυροποίηση του ομαδικού

πνεύματος (απαραίτητο για την παραγωγικότητα στο χώρο εργασίας), ειδικά εάν το

πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί χρειάζεται ομαδική συνεργασία, βασιζόμενη σης

σχέσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί στον εργασιακό χώρο.

Οι Jackson & Caffarella (1994, σελ 13) υποστηρίζουν πως, δεδομένου ότι τα

άτομα και οι ομάδες συχνά συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο είτε βρίσκονται στη
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φύση είτε στο γραφείο, η εκπαίδευση έξω από την τάξη αποτελεί ευκαιρία για

μεταφορά των συμπερασμάτων σχετικά με τη συμπεριφορά των ατόμων στον

οργανισμό. Έτσι, αναλύοντας τι δεν πήγε καλά κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας,

οι εργαζόμενοι κερδίζουν γνώση για το τι ακριβώς επιδέχεται βελτίωση όταν

επιστρέφουν στο γραφείο. Καθοδηγούμενοι από έναν έμπειρο εκπαιδευτή, οι

συμμετέχοντες αναλύουν κριτικά, επεξεργάζονται συστηματικά, ερμηνεύουν και

κερδίζουν νέους τρόπους κατανόησης από έντονες συγκινησιακές καταστάσεις μέσω

δραστηριοτήτων που τις προκαλούν. Σύμφωνα με έρευνες, αυτό που τελικά

πετυχαίνουν οι δραστηριότητες αυτές δεν είναι τόσο η αλλαγή στην προσωπικότητα

του ατόμου όσο η αλλαγή στη συνολική εικόνα της ομάδας και στον τρόπο που

συνεργάζεται σαν ενιαίο σύνολο (Φίλλιπς, 2005, σελ. 61-62).

3. Εκπαιδευτικές ασκήσεις. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ασκήσεις,

δραστηριότητες, εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.ά., που έχουν ως κύριο στόχο τους τη

δημιουργία βιωμάτων στους εκπαιδευόμενους, επάνω στα οποία θα έχουν την ευκαιρία

να αναστοχαστούν αργότερα και να τα ερμηνεύσουν (Φίλλιπς, 2005, σελ. 62). Οι

Jackson & Caffarella (1994, σελ. 47) αναφέρονται στα εκπαιδευτικά παιχνίδια ως

δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από σχεδιασμένο ανταγωνισμό ή συνεργασία για

να δώσουν στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να εξασκήσουν συγκεκριμένες

ικανότητες, όπως είναι, για παράδειγμα, η λήψη αποφάσεων. Ένα από τα

σημαντικότερα πλεονεκτήματα των δραστηριοτήτων αυτών είναι ότι επιτρέπουν στους

εκπαιδευόμενους να αντιμετωπίσουν την προσωπική τους συμπεριφορά και τις αξίες

τους.

Σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO  τα εκπαιδευτικά παιχνίδια χωρίζονται

σε τρεις βασικές κατηγορίες: 1) παιχνίδια ρόλων, 2) παιχνίδια προσομοίωσης, 3)

παιχνίδια προσομοίωσης με χρήση Η/Υ (UNESCO, 1985; Γεωργόπουλος & Τσαλίκη,

1993, σελ. 75). O Jaques (2004, σελ. 200) αναφέρει πως ο όρος παιχνίδια

χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομαδική άσκηση, κατά την οποία παίκτες

συνεργάζονται για ένα κοινό σκοπό στο πλαίσιο ενός δοσμένου συστήματος

κανόνων. Ο ίδιος μελετητής αναφέρει ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια επιτρέπουν

στους εκπαιδευόμενους να αναπαραστήσουν τα υπό συζήτηση θέματα και

προβλήματα και να λάβουν αποφάσεις σχετικά με αυτά, βασιζόμενοι σε μια

περισσότερο προσωπική κατανόηση της φύσης τους και των ιδιαίτερων συνθετικών
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τους στοιχείων. Παράλληλα εντοπίζει την αξία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στο

γεγονός πως μέσα από τη χρήση τους είναι δυνατόν ακόμα και η πιο ανιαρή γνώση

να αφομοιωθεί στο σύστημα αξιών,  πεποιθήσεων και συμπεριφορών των

εκπαιδευόμενων (Valkanos & Fragoulis, 2007, σελ. 27).

Τέτοιες δραστηριότητες, σύμφωνα με τον Silberman (1998, σελ. 127-128),

μπορούν να πραγματοποιηθούν στην αρχή ενός προγράμματος ώστε οι εκπαιδευόμενοι

να δουν το πρόγραμμα στην ολότητά του, ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να

ελέγξει κανείς το επίπεδο των όσων αποκόμισαν οι εκπαιδευόμενοι όσον αφορά

στάσεις και συμπεριφορές. Υποστηρίζει μάλιστα, ότι μια διασκεδαστική διαδικασία,

όπως αυτή ενός παιχνιδιού, μπορεί να ακολουθείται από μια σοβαρότερη διαδικασία

που θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να επικεντρωθούν στους μαθησιακούς και

αναπτυξιακούς τους στόχους. Όπως τονίζει και ο Jarvis (1999, σελ. 129), αυτό που έχει

ιδιαίτερη σημασία σε τέτοιου τύπου δραστηριότητες είναι η αλληλεπίδραση ανάμεσα

στους συμμετέχοντες, από την οποία προκύπτουν τελικά τα συμπεράσματα και η μάθηση

(Φίλλιπς, 2005, σελ. 63).

Αν και οι συνηθέστερες εκπαιδευτικές τεχνικές που συναντά κανείς μέσα στα

πλαίσια της βιωματικής εκπαίδευσης είναι αυτές που έχουν χαρακτήρα ενεργητικής

πράξης (όπως οι τεχνικές που μόλις προαναφέρθηκαν), ορισμένοι μελετητές θεωρούν

ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τεχνικές λιγότερο συμμετοχικές, όπως για

παράδειγμα η εισήγηση, με την προϋπόθεση όμως ότι οπωσδήποτε θα εφαρμοστεί το

στάδιο του κριτικού στοχασμού της εμπειρίας (Φίλλιπς, 2005, σελ. 63). Ο Jarvis

(1999, σελ 75-80), για παράδειγμα, αναφέρει ότι μπορεί κανείς να μάθει βιωματικά

και με έμμεσο τρόπο μέσα από δευτερογενείς εμπειρίες, όπως είναι η συζήτηση ή μια

εισήγηση, αρκεί στη συνέχεια να επεξεργαστεί κριτικά την εμπειρία για μαθησιακούς

σκοπούς.

2.7 Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή στη Βιωματική Εκπαίδευση
Κάθε προσπάθεια βιωματικής προσέγγισης στο χώρο της ενδοεπιχειρησιακής

κατάρτισης έχει ως προαπαιτούμενο έναν εκπαιδευτή που θα έχει την ικανότητα να

οργανώνει και να υποστηρίζει δραστηριότητες βιωματικής μάθησης. Ο εκπαιδευτής

είναι το άτομο που θα προκαλέσει τους εκπαιδευόμενους να αναλάβουν δράση για

ένα θέμα που τους ενδιαφέρει, θα τους στηρίξει, όποτε χρειαστεί, ώστε να βρουν το
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δρόμο προς τη μάθηση, ενώ, σε κάθε περίπτωση, θα φροντίσει για την ανάπτυξη της

πρωτοβουλίας και της αυτονομίας τους.

Οι περισσότεροι θεωρητικοί αναφέρονται στην ανάγκη του εκπαιδευτή για

υιοθέτηση ρόλου διευκολυντή, εμψυχωτή και συμπαραστάτη σε μια διαδικασία όπου την

πρωτοβουλία στην πορεία της μάθησης έχει ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος.  Άλλωστε η

συνεχής σπειροειδής διαδικασία ανάπτυξης που αναφέρεται σε όλα τα μοντέλα της

βιωματικής εκπαίδευσης αφορά διεργασίες αλλαγών που δεν ολοκληρώνονται

αυτόματα, αλλά απαιτούν ένα είδος συνοδείας (Μπακιρτζής, 2002, σελ. 267). Δεν

αρκεί ο εκπαιδευτής να προτείνει τις δραστηριότητες και να προκαλεί το αρχικό

ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων, αλλά πρέπει να επιβραβεύει κάθε επιτυχή διαδικασία

και να εμψυχώνει την εκπαιδευτική ομάδα να προχωρήσει.

Η διευκόλυνση αυτή έχει δυο διαστάσεις σύμφωνα με τον Μπακιρτζή (2002, σελ.

268). Η μία διάσταση αφορά την προσέγγιση και τις διαδικασίες πρόσκτησης και

ιδιοποίησης του συγκεκριμένου περιεχομένου σε συνάρτηση με τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά και την εσωτερική του οργάνωση. Η άλλη διάσταση σχετίζεται με το

πέρασμα από την εσωτερική σύγκρουση στην αλλαγή. Η πρώτη διάσταση αφορά

ενέργειες από την πλευρά του εκπαιδευτή για την κατάλληλη επιλογή των αντικειμένων

προς μελέτη και των δραστηριοτήτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των

ενδιαφερομένων, στις απαιτήσεις χρόνου και προετοιμασίας τους. Η δεύτερη διάσταση

περιλαμβάνει ενέργειες εμψύχωσης, καθώς η μάθηση μέσα από την εμπειρία, όπως

προαναφέρθηκε, πιθανότατα να ενεργοποιήσει μηχανισμούς άμυνας και να είναι, κατά

συνέπεια. απαραίτητη η εμψύχωση προς τον εκπαιδευόμενο ώστε να περάσει από την

εσωτερική σύγκρουση στην κατάκτηση της αλλαγής και τη νέα γνώση (Φίλλιπς, 2005,

σελ. 65).

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων χρειάζεται να έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες. Οι ομάδες

των ενηλίκων εκπαιδευόμενων δεν είναι ομοιογενείς, εξαιτίας του γεγονότος ότι

κατέχουν διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο, διαφορετικά προσόντα και

διαφορετικές εμπειρίες ζωής. Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι περισσότερο

διευκολυντές στη διαδικασία μάθησης των εκπαιδευόμενων, και λιγότερο

διαμεσολαβητές και μεταφορείς της γνώσης (Farkas, 2012, σελ. 65). Πιο

συγκεκριμένα, στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει

να διέπουν τους εκπαιδευτές ενηλίκων σε προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης έτσι
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όπως αυτά προκύπτουν από τη διεθνή και ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία και

αρθρογραφία  (Ναυρίδης, 1997, σελ. 21-22; Frontczak, 1998, σελ. 27; Itin, 1999, σελ.

93-94; Δεδούλη, 2002, σελ. 152; Farkas, 2012, σελ. 65-66):

Πίνακας 2.2: Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτή Ενηλίκων
1. Έχει ως επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τους εκπαιδευόμενους και

σέβεται την κουλτούρα τους, τα ενδιαφέροντά τους, τις ανάγκες τους και τις
αντιλήψεις τους.

2. Δεν είναι επικριτικός κατά την αξιολόγησή του προς τους εκπαιδευόμενους.

3. Εξισορροπεί την ανάγκη για δομή στην εκπαιδευτική διαδικασία με την ανάγκη
για ανοιχτή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.

4. Δημιουργεί σωστά σχέδια μαθήματος.

5. Επιλέγει τις κατάλληλες για τους εκάστοτε εκπαιδευόμενους μαθησιακές
μεθόδους.

6. Προσεγγίζει και μεταλαμπαδεύει τη γνώση με ερωτήσεις.

7. Υπερπηδά τα εμπόδια κατά τη διαδικασία της μάθησης.

8. Παύει να λειτουργεί ως προμηθευτής γνώσης και λειτουργεί ως διευκολυντής
(facilitator) και καθοδηγητής.

9. Ενεργοποιεί τους εκπαιδευόμενους, καλλιεργεί την αντιληπτική τους εγρήγορση,
μπορεί να βλέπει με τα μάτια τους, και τους επιτρέπει να έχουν «ελεύθερα χέρια,
πόδια, μάτια, αυτιά, λάρυγγα».

10. Ενισχύει την ικανότητα των εκπαιδευόμενων να ερευνούν, να βρίσκουν
πληροφορίες, να λύνουν προβλήματα, να παίρνουν αποφάσεις, να στοχάζονται
κριτικά, να συνεργάζονται και να προχωρούν σε δημιουργικές συνθέσεις.

11. Είναι σε θέση να αφουγκράζεται τον παλμό της εκάστοτε ομάδας και της
αίθουσας γενικότερα.

12. Είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, ώστε να μην «γλιστρά» σε ψυχολογικές ερμηνείες
συμπεριφορών.

13. Είναι «επαρκώς καλός» και μπορεί να μοιράζεται με το μαθητή το επικοινωνιακό
παιχνίδι της μάθησης.

14. Είναι σωστά προετοιμασμένος και ενημερωμένος πάνω στο γνωστικό
αντικείμενο της εκπαίδευσης καθώς και πάνω στις σύγχρονες τεχνικές
βιωματικής εκπαίδευσης.

15. Έχει προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε βιωματικές μαθησιακές
δραστηριότητες.

16. Είναι ο ίδιος ένας αναστοχαστικός εκπαιδευτής, έτοιμος να ερευνήσει, να
δοκιμάσει και να δοκιμαστεί σε νέες ιδέες, αντιλήψεις, πρακτικές.
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2.8 Προϋποθέσεις-Παράγοντες Αποτελεσματικής Εφαρμογής της
Βιωματικής Εκπαίδευσης στην Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση

Οι Jackson & Caffarella (1994, σ. 88-91) σε μια προσπάθειά τους να οργανώσουν τις

ερευνητικές ανάγκες πάνω στον τομέα της χρήσης της Βιωματικής Εκπαίδευσης στην

εκπαίδευση ενηλίκων, εντόπισαν τέσσερις βασικές περιοχές για τις οποίες προτείνουν

να γίνουν περαιτέρω έρευνες. Οι περιοχές αυτές είναι οι εξής:

α) η Βιωματική Εκπαίδευση και η διαφορετικότητα των ενήλικων

εκπαιδευομένων,

β) η Βιωματική Εκπαίδευση και τα πρότυπα των κοινωνικών σχέσεων,

γ) η Βιωματική Εκπαίδευση και η μεταφορά των αποτελεσμάτων της στο χώρο

εργασίας και στην καθημερινή ζωή, και

δ) η Βιωματική Εκπαίδευση και η αυθεντική αξιολόγηση.

Η τρίτη προτεινόμενη ερευνητική περιοχή (από τους Jackson & Caffarella)

αποτελεί και το σημείο εκκίνησης για τη συγκεκριμένη έρευνα αφού συνδέεται

άμεσα με τη διερεύνηση των παραγόντων-προϋποθέσεων οι οποίοι/ες μπορούν να

επηρεάσουν (είτε θετικά, είτε αρνητικά) την αποτελεσματικότητα και την επιτυχή

εφαρμογή της Βιωματικής Εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, η τρίτη περιοχή συνδέεται αφενός με τον τρόπο μεταφοράς

της εκπαιδευτικής εμπειρίας στους ενήλικες εκπαιδευόμενους, και αφετέρου με τις

απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν έτσι ώστε η μεταφορά αυτή να

υλοποιείται αποτελεσματικά. Με τον όρο μεταφορά της εκπαιδευτικής εμπειρίας

στους ενήλικες εκπαιδευόμενους, οι Jackson & Caffarella εννοούν το κατά πόσο τα

αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταβιβάζονται στη

συνέχεια και σε καταστάσεις που αφορούν την πραγματική ζωή. Αυτή ακριβώς η

διερεύνηση των παραγόντων-προϋποθέσεων αποτελεσματικής μεταφοράς της

εκπαιδευτικής εμπειρίας στους ενήλικες εκπαιδευόμενους που δραστηριοποιούνται

στους κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων αποτελεί και το αντικείμενο της

συγκεκριμένης ενότητας.

Στην παρούσα ενότητα θα επιχειρηθεί η συγκέντρωση μέσα από τη διεθνή και

ελληνική σχετική βιβλιογραφία όλων των πιθανών παραγόντων-προϋποθέσεων που

επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε

ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και η ομαδοποιημένη
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παράθεσή τους σε έναν Πίνακα,  έτσι ώστε αφενός να υλοποιηθεί ο 1ος ερευνητικός

στόχος της έρευνας (βλ. Εισαγωγή, §Ε.3) και αφετέρου να είναι πολύ εύκολο για τον

οποιονδήποτε αναγνώστη/ενδιαφερόμενο, να ανατρέξει στον Πίνακα με τους

παράγοντες-προϋποθέσεις και να αποκτήσει γρήγορα μια συνολική εικόνα.

Μία πρώτη πολύ ξεκάθαρη και λεπτομερή αναφορά στους βασικούς

παράγοντες-συστατικά για την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής

εκπαίδευσης έγινε από τον Gentry (1990, σελ. 12), ο οποίος παρουσίασε και ανέλυσε

δέκα σημαντικούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής:

1. Το περιεχόμενο της βιωματικής εκπαίδευσης πρέπει να συνδέεται με

την επιχειρηματική πραγματικότητα. Ο Gentry υποστηρίζει ότι οι

τεχνικές της βιωματικής εκπαίδευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με

επιτυχία τόσο στα πανεπιστήμια όσο και σε προγράμματα

ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο πρακτικός προσανατολισμός

των τεχνικών βιωματικής εκπαίδευσης την καθιστά ιδανική μέθοδο για

ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, ειδικά όταν το

περιεχόμενό της συνδέεται άμεσα με θέματα της σύγχρονης

επιχειρηματικής πραγματικότητας.

2. Σωστός σχεδιασμός των βιωματικών δραστηριοτήτων. Όπως

παρουσιάστηκε από τους Wolfe & Byrne (1975), η φάση του σχεδιασμού

των δραστηριοτήτων της βιωματικής εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντική για

την επιτυχημένη εφαρμογή της. Εάν δεν υπάρχει σωστός σχεδιασμός και

σωστή καθοδήγηση από τον εισηγητή οι εμπειρίες που θα προκύψουν ως

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα της βιωματικής εκπαίδευσης θα είναι ασθενείς

και δεν θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την περαιτέρω βελτίωση του

εκπαιδευόμενου.

3. Ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να

συμμετέχουν στη διαδικασία της βιωματικής εκπαίδευσης. Η βιωματική

εκπαίδευση είναι ενεργητική και όχι παθητική. Αντί να ακούν απλά μία

διάλεξη, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κάνουν παιχνίδια ρόλων, να παίρνουν

αποφάσεις σε παιχνίδια προσομοίωσης, ή να υλοποιούν μία ανάλυση

προβλημάτων σε μία αληθινή μελέτη περίπτωσης.
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4. Διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. Η διάδραση στη

βιωματική εκπαίδευση περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από την απλή

αλληλεπίδραση εκπαιδευτή/εκπαιδευόμενου. Η αλληλεπίδραση

εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενου, εκπαιδευόμενου/πελάτη, ή ακόμα και η

εκπαιδευόμενου/περιβάλλοντος πρέπει να υφίστανται και να αποτελούν

αναπόσπαστα κομμάτια των βιωματικών δραστηριοτήτων.

5. Έμφαση σε όλες τις διαστάσεις της προσωπικότητας των

εκπαιδευόμενων, τόσο στη γνωστική όσο και στη συμπεριφορική-

επικοινωνιακή τους διάσταση. Η βιωματική εκπαίδευση μπορεί να έχει

καλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα τόσο στη γνωστική όσο και στη

συμπεριφορική-επικοινωνιακή διάσταση ενός εκπαιδευόμενου. Άλλες

μορφές της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως για παράδειγμα, η διάλεξη, η

ομιλία, η συζήτηση μέσα στην αίθουσα, κ.α., έχουν μία τάση να δίνουν

έμφαση στη γνωστική διάσταση. Γνωρίζοντας την υψηλή σημαντικότητα

που έχουν στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα οι επικοινωνιακές

και συμπεριφορικές δεξιότητες των ατόμων (πέρα από τη σημασία των

τεχνικών γνώσεων), οι διευρυμένοι εκπαιδευτικοί ορίζοντες που

προσφέρονται από τις τεχνικές της βιωματικής εκπαίδευσης (σε σύγκριση

με τι μορφές που αναφέρθηκαν παραπάνω) μπορεί να αποδειχτούν πολύ

ωφέλιμοι.

6. Επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Ο όρος “εμπειρία” υπονοεί μία επαφή

με τον πραγματικό κόσμο (ή τουλάχιστον μία επαφή με το “φαινομενικά

πραγματικό κόσμο”). Μερικές μέθοδοι της βιωματικής εκπαίδευσης (βλ.

Κεφ. 2, §2.6), όπως τα παιχνίδια ρόλων και οι συζητήσεις πάνω σε μελέτες

περιπτώσεων, δεν εμπεριέχουν αληθινή επαφή με τον πραγματικό κόσμο

και αποκαλούνται από τον συγγραφέα ως “υποκατάστατα” βιωματικής

εκπαίδευσης. Κάποιες άλλες μέθοδοι βιωματικής εκπαίδευσης, όπως για

παράδειγμα τα παιχνίδια προσομοίωσης σε πραγματικές συνθήκες,

αποτελούν αληθινή επαφή με τον πραγματικό κόσμο και καθιστούν δυνατή

τη μάθηση μέσω της αλληλεπίδρασης του εκπαιδευόμενου με το

περιβάλλον του.
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7. Ύπαρξη μεταβλητότητας και αβεβαιότητας στις δραστηριότητες. Η

χρήση αυτών των δύο όρων σκοπεύει στο να δώσει περαιτέρω έμφαση στον

προηγούμενο παράγοντα, δηλαδή στην επαφή με τον πραγματικό κόσμο.

Ένα από τα πλεονεκτήματα των δραστηριοτήτων της βιωματικής

εκπαίδευσης, όταν αυτές ποικίλουν και φέρνουν σε άμεση επαφή τον

εκπαιδευόμενο με το πραγματικό περιβάλλον, είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι

παίρνουν μία “γεύση” από την ασάφεια και την πολυπλοκότητα των

καταστάσεων που λαμβάνουν χώρα στον αληθινό κόσμο. Μπορεί να είναι

διαφωτιστική για τον εκπαιδευόμενο μία διάλεξη επάνω στη διαχείριση

κρίσεων. Παρόλα αυτά, όταν ο εκπαιδευόμενος έρθει σε επαφή με μία

προσομοιωμένη κρίση (μέσα σε ένα προσχεδιασμένο παιχνίδι

προσομοίωσης) όπου δεν υπάρχει κάποιος με την ιδιότητα του

διαμεσολαβητή ανάμεσα στις δύο αντίθετες απόψεις, η πολυπλοκότητα που

συνδέεται με τη διαχείριση της συγκεκριμένης κρίσης γίνεται πολύ

περισσότερο ρεαλιστική και έχει πολλαπλά θετικά εκπαιδευτικά

αποτελέσματα.

8. Δομημένες ασκήσεις. Οι βιωματικές ασκήσεις, άρα και κατ’ επέκταση οι

εμπειρίες που απορρέουν από αυτή, πρέπει να είναι δομημένες και να

παρακολουθούνται. Εάν κάποια βιωματική άσκηση δεν είναι δομημένη

σωστά και δεν υπάρχει αρκετή αυτονομία στον εκπαιδευόμενο, τότε αυτός

δεν θα έχει διάθεση και προθυμία να συμμετάσχει. Εάν από την άλλη, μία

βιωματική δραστηριότητα είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει

πλήρη αυτονομία στον εκπαιδευόμενο χωρίς καμία καθοδήγηση, τότε η

εμπειρία που θα προκύψει ως εκπαιδευτικό αποτέλεσμα της

δραστηριότητας μπορεί να είναι χωρίς καμία απολύτως πρακτική

χρησιμότητα.

9. Αξιολόγηση των βιωματικών μεθόδων από τους εκπαιδευόμενους. Οι

εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να εκφράζουν τις σκέψεις και

τα συναισθήματά τους αναφορικά με τις εμπειρίες που αποκομίζουν από τις

βιωματικές δραστηριότητες.  Παρά το γεγονός,  ότι μία βιωματική

δραστηριότητα μπορεί να είναι καλά σχεδιασμένη και να συντονίζεται με

ακρίβεια από έναν εκπαιδευτή, η άποψη μου έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για
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τι διαδραματίζεται είναι αυτή του εκπαιδευόμενου. Οι αξιολογήσεις των

εκπαιδευόμενων πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους

εκπαιδευτές που σχεδιάζουν τις βιωματικές δραστηριότητες, έτσι ώστε οι

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αξιολογήσεις να οδηγούν σε

επανασχεδιασμό των βιωματικών ασκήσεων και να ενσωματώνονται στο

περιεχόμενό τους.

10. Ανατροφοδότηση επάνω στις βιωματικές δραστηριότητες. Η ύπαρξη

σωστής και καλής ανατροφοδότησης επάνω στις βιωματικές

δραστηριότητες αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή

τους. Το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα σε μία βιωματική

δραστηριότητα επιτυγχάνεται όταν οι εκπαιδευόμενοι σκέπτονται τόσο τη

διαδικασία, όσο και το αποτέλεσμα αυτής.

Στη συνέχεια, οι Andresen, Boud & Cohen (1995) υπογράμμισαν ότι η

βιωματική εκπαίδευση δεν είναι απλά μία “μέθοδος” ή μία “τεχνική” ή ακόμα και

ένας συγκεκριμένος “τρόπος προσέγγισης”, αλλά είναι ένα τόσο ευρύ και βαθύ πεδίο

όσο και η ίδια η εκπαίδευση.  Οι ίδιοι συγγραφείς τόνισαν ότι παρόλο που δεν

υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να αναγνωριστεί η λειτουργία της βιωματικής

εκπαίδευσης, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες-κριτήρια οι οποίοι (τα οποία) πρέπει

να ικανοποιούνται ως προϋπόθεση έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να αποκαλέσουμε

οποιαδήποτε εκπαιδευτική και διδακτική δραστηριότητα ως βιωματική εκπαίδευση.

Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής:

1. Προσωπική-ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στις

δραστηριότητες προσομοίωσης της πραγματικότητας της βιωματικής

εκπαίδευσης.

2. Απολογισμός και ανατροφοδότηση επάνω στις βιωματικές

δραστηριότητες.

3. Αναστοχασμός επάνω στις βιωματικές δραστηριότητες.

4. Εμπλοκή στη διαδικασία της βιωματικής εκπαίδευσης όλων των

διαστάσεων της προσωπικότητας των εκπαιδευόμενων, τόσο της

γνωστικής όσο και της συμπεριφορικής-επικοινωνιακής τους

διάστασης.
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5. Τυπική ή άτυπη αναγνώριση της σημασίας των προηγούμενων

γνώσεων και εμπειριών των εκπαιδευόμενων.

6. Ύπαρξη ηθικής στάσης και αντιμετώπισης (σεβασμός, εμπιστοσύνη,

ευγένεια, μέριμνα για την ευημερία, επιδίωξη της ηθικής και

πνευματικής ενδυνάμωσης και αυτονομίας) των εκπαιδευόμενων από

τον εκάστοτε εκπαιδευτή, δάσκαλο, καθοδηγητή ή διευκολυντή

(facilitator).

Oι Andresen, Boud & Cohen (1995) ολοκληρώνουν δίνοντας έμφαση στο

γεγονός ότι όλοι οι παραπάνω παράγοντες πρέπει να συνυπάρχουν ταυτόχρονα έτσι

ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ένα εκπαιδευτικό γεγονός ως βιωματική

εκπαιδευτική δραστηριότητα και να στεφτεί με επιτυχία.

Τρία χρόνια μετά, η Frontczak (1998) παρουσιάζει σε έναν πίνακα τους

βασικούς παράγοντες-χαρακτηριστικά που πρέπει να υπάρχουν για να είναι

αποτελεσματική η βιωματική εκπαίδευση. Οι παράγοντες είναι χωρισμένοι σε τρεις

μεγάλες και γενικές κατηγορίες οι οποίες είναι: α) παράγοντες-χαρακτηριστικά που

αφορούν τους εκπαιδευόμενους, β) παράγοντες-χαρακτηριστικά που αφορούν τους

εκπαιδευτές, και γ) παράγοντες-χαρακτηριστικά που αφορούν τη διαδικασία

εκπαίδευσης. Οι παράγοντες-χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται είναι οι εξής:

· Κατηγορία Εκπαιδευόμενοι:

1. Ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.

2. Διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.

3. Υψηλή προσωπική δέσμευση των εκπαιδευόμενων.

4. Αντιμετώπιση του εκπαιδευόμενου ως “γεμάτο ποτήρι”, με σεβασμό

και αναγνώριση στις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες του.

·    Κατηγορία Εκπαιδευτές:

5. Ο εκπαιδευτής πρέπει να λειτουργεί ως καθοδηγητής/διευκολυντής της

μάθησης.

6. Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να έχει ως κέντρο τον,  και να

καθοδηγείται από τον εκπαιδευόμενο.

7. Ο εκπαιδευτής πρέπει να ωθεί τον εκπαιδευόμενο να παίρνει

αποφάσεις.

8. Όχι υπερβολική κριτική από τον εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο.
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·    Κατηγορία Διαδικασία Εκπαίδευσης:

9. Σωστός και προσαρμοσμένος στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων

σχεδιασμός των βιωματικών δραστηριοτήτων.

10. Ύπαρξη διαλόγου και διαδραστικότητας κατά τη διάρκεια της

εκπαίδευσης.

11. Στόχος της διαδικασίας εκπαίδευσης πρέπει να είναι η απόκτηση

ικανοτήτων και η βελτίωση της συμπεριφοράς των εκπαιδευόμενων.

12. Εμπλοκή στη διαδικασία της βιωματικής εκπαίδευσης όλων των

διαστάσεων της προσωπικότητας των εκπαιδευόμενων, τόσο της

γνωστικής όσο και της συμπεριφορικής-επικοινωνιακής τους

διάστασης.

13. Ύπαρξη μη γραμμικής διαδικασίας μάθησης, με έμφαση στην

ανακάλυψη νέων γνώσεων, στα μη αναμενόμενα (πάντα) αποτελέσματα

των βιωματικών δραστηριοτήτων και σε στοιχεία διασκέδασης.

Ο Silberman (1998, σελ. 13) αναφέρει στο βιβλίο του “Active Training” ότι

πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα μοιάζουν με μία αδρανή γκρι μάζα όπου κάθε

κομμάτι του προγράμματος δεν ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα.  Ακόμα και όταν οι

προθέσεις των ανθρώπων που τα σχεδίασαν και τα υλοποίησαν ήταν αγνές,  οι

δραστηριότητες των προγραμμάτων αυτών μοιάζουν να μην καταλήγουν σε κανένα

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Αντιθέτως, ένα πρόγραμμα βιωματικής ενεργητικής

εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από ποικιλία, υψηλή συμμετοχή και διαδραστικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν οκτώ παράγοντες-προϋποθέσεις οι οποίοι (οι οποίες)

καθιστούν τα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης ξεχωριστά σε σχέση με τα

υπόλοιπα αλλά και πολύ επιτυχημένα. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής:

1. Σωστός και προσαρμοσμένος στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων

σχεδιασμός των βιωματικών δραστηριοτήτων, με προσεκτική επιλογή

των στοιχείων που θα συμπεριληφθούν. Πολλοί εκπαιδευτές κάνουν το

λάθος  να συμπεριλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για

ένα γνωστικό αντικείμενο. Αυτό έχει ως συνέπεια οι εκπαιδευόμενοι συχνά

να ξεχνούν τα περισσότερα από αυτά που είδαν, έκαναν και άκουσαν. Η

καλύτερη προσέγγιση για ένα πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης είναι να
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σχεδιαστεί με προσεκτική επιλογή των πληροφοριών, δίνοντας έμφαση στο

“τι είναι απαραίτητο να διδαχθεί” πριν από το “τι θα ήταν καλό να

διδαχθεί’.

2. Ισορροπημένη έμφαση σε όλες τις διαστάσεις της προσωπικότητας των

εκπαιδευόμενων, τόσο στη γνωστική όσο και στη συμπεριφορική-

επικοινωνιακή τους διάσταση. Η βιωματική εκπαίδευση περιλαμβάνει

τρεις βασικούς άξονες: α) ενίσχυση των συμπεριφορών, β) ανάπτυξη και

εφαρμογή νέων δεξιοτήτων, και γ) προώθηση της κατανόησης των εννοιών

και των θεωρητικών μοντέλων που κρύβονται πίσω από κάθε γνωστικό

αντικείμενο. Παρόλο που, μερικά προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης

έχουν την τάση να επικεντρώνονται σε έναν από τους παραπάνω τρεις

άξονες, αποκλείοντας τους άλλους δύο, το σωστό θα ήταν οι

εκπαιδευόμενοι να ισχυροποιηθούν και στους τρεις.

3. Ποικιλία μαθησιακών προσεγγίσεων. Η βιωματική εκπαίδευση

εμπεριέχει μία μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών μεθόδων. Η ύπαρξη

ποικιλίας στις μαθησιακές προσεγγίσεις κρατά ενεργό το ενδιαφέρον των

εκπαιδευόμενων και μπορεί να βοηθήσει να ελαχιστοποιηθούν οι “νεκροί

χρόνοι” κατά τη διάρκεια των οποίων τα ενεργειακά επίπεδα πέφτουν.

Ακόμα ένα, και πιο σημαντικό, επιχείρημα για την ύπαρξη ποικιλίας στις

μαθησιακές προσεγγίσεις είναι το γεγονός ότι οι ενήλικες μαθαίνουν με

διαφορετικούς τρόπους ο καθένας. Χρησιμοποιώντας ένας εκπαιδευτής

διαφορετικές μαθησιακές προσεγγίσεις έχει περισσότερες πιθανότητες να

είναι πιο αποτελεσματικός από ότι αν χρησιμοποιούσε μόνο μία

προσέγγιση, η οποία μπορεί να δουλεύει για κάποιους αλλά όχι για όλους.

4. Ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. Η ενεργητική συμμετοχή των

εκπαιδευόμενων έχει πλεονεκτήματα σε κάθε τύπο εκπαιδευτικού

προγράμματος. Η εμπλοκή των συμμετεχόντων καθιστά την εκπαίδευση

από παθητική σε ενεργητική. Οι ομαδικές δραστηριότητες εμπλέκουν τους

εκπαιδευόμενους στη διαδικασία μάθησης και τους μετατρέπουν σε

συνεργάτες του εκπαιδευτή. Η διάλεξη πρέπει να διαρκεί το ελάχιστο

δυνατό σε σχέση με τις υψηλού βαθμού συμμετοχικές δραστηριότητες,
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όπως είναι για παράδειγμα οι ασκήσεις ρόλων, τα προσομοιωμένα παιχνίδια

και οι μελέτες περιπτώσεων.

5. Αναγνώριση της σημασίας των προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών

των εκπαιδευόμενων και χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Κάθε εκπαιδευόμενος κουβαλάει μαζί του σχετικές με την εκπαιδευτική

διαδικασία εμπειρίες. Κάποιες από τις εμπειρίες αυτές θα μπορούν σίγουρα

να εφαρμοστούν στην πράξη και από άλλους εκπαιδευόμενους. Επίσης,

κάποιοι άλλοι εκπαιδευόμενοι, ακούγοντας τις εμπειρίες αυτού που μιλάει

μπορούν να σκεφτούν ανάλογες δικές τους περιπτώσεις και να κάνουν

συγκρίσεις βγάζοντας πολύτιμα συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση, ένα

σημαντικό κομμάτι των γνώσεων που ανακύπτουν σε ένα πρόγραμμα

βιωματικής εκπαίδευσης προκύπτει από τις εμπειρίες των ίδιων των

εκπαιδευόμενων. Για αυτό, κατά το σχεδιασμό των βιωματικών

εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρέπει να δίνονται πολλές ευκαιρίες στους

εκπαιδευόμενους να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο.

6. Ανακύκλωση των εννοιών και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε

προηγούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα εκπαιδευτικά

προγράμματα που βασίζονται σε βιωματικές δραστηριότητες πρέπει να

είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναφέρονται συνεχώς, και να

συμπεριλαμβάνουν στη διαδικασία μάθησης έννοιες και δεξιότητες οι

οποίες έχουν αποκτηθεί σε προηγούμενα προγράμματα. Κατ’ αυτόν τον

τρόπο, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ξαναθυμηθούν αυτά που

έχουν ήδη μάθει και να τα εφαρμόσουν σε πιο δύσκολες δραστηριότητες.

7. Το περιεχόμενο της βιωματικής εκπαίδευσης πρέπει να συνδέεται με

την επιχειρηματική πραγματικότητα και την αληθινή ζωή. Στα

προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης πρέπει να δίνονται ευκαιρίες στους

συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν αυτά που μαθαίνουν για να λύσουν

πραγματικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν εκείνη τη δεδομένη

στιγμή στη ζωή τους. Η εφαρμογή των όσων μαθαίνουν οι εκπαιδευόμενοι

δεν είναι κάτι που εφαρμόζεται μόνο μετά το τέλος του προγράμματος,

αλλά και κατά τη διάρκεια αυτού. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν καλύτερα

όταν δουλεύουν σε βιωματικές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται άμεσα
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με τη δική τους δουλειά, με δικά τους πραγματικά παραδείγματα και με

δικό τους πραγματικό υλικό. Το γεγονός αυτό καθιστά το μαθησιακό

αποτέλεσμα απτό και επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν

άμεσα τη χρησιμότητά του.

8. Αναστοχασμός επάνω στο μαθησιακό αποτέλεσμα των βιωματικών

δραστηριοτήτων και μελλοντική εφαρμογή των γνώσεων. Στο τέλος

κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος είναι φυσικό οι συμμετέχοντες να

ρωτήσουν “Και τώρα τι;”. Η επιτυχία ενός προγράμματος βιωματικής

εκπαίδευσης μετράται σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα απαντηθεί αυτή η

ερώτηση, ή αλλιώς από το πώς αυτά που έμαθαν οι εκπαιδευόμενοι στο

πρόγραμμα θα μεταφερθούν στη ζωή και στη δουλειά τους.  Ένα

πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης πρέπει να κλείνει με έναν

αναστοχασμό του τι αποκόμισαν οι συμμετέχοντες, καθώς και με τη

δημιουργία ενός πλάνου με τα επόμενα βήματα που θα κάνουν για να

εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν στη ζωή τους και για να λύσουν τα

προβλήματα που θα προκύψουν την ώρα που θα εφαρμόζουν τις

νεοαποκτηθείσες ιδέες και δεξιότητες.

Η Φίλλιπς (2005, σελ. 76), στη διδακτορική της διατριβή, αναφέρθηκε στο

θέμα των προϋποθέσεων-προδιαγραφών για την αποτελεσματική εφαρμογή

προγραμμάτων βιωματικής εκπαίδευσης και παρουσίασε οκτώ σημαντικούς

παράγοντες:

1. Σωστός σχεδιασμός του περιεχομένου των βιωματικών

δραστηριοτήτων. Αυτό που χαρακτηρίζει τη βιωματική εκπαίδευση δεν

είναι σίγουρα η ποσότητα του περιεχομένου που μπορεί να μεταδώσει ο

εκπαιδευτής στον εκπαιδευόμενο, αλλά αντίθετα η δυνατότητα για μάθηση

σε βάθος. Για το λόγο αυτό, η επιλογή του περιεχομένου πρέπει να γίνεται

με ιδιαίτερη προσοχή εφόσον είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί κρίσιμη

εμπειρία για τον εκπαιδευόμενο.

2. Ποικιλία τεχνικών και ισορροπημένη έμφαση σε όλες τις διαστάσεις

της προσωπικότητας των εκπαιδευόμενων, τόσο στη γνωστική όσο και

στη συμπεριφορική-επικοινωνιακή τους διάσταση. Αντλώντας

πληροφορίες από τον Silberman (2008, σελ. 14), η Φίλλιπς (2005, σελ. 77)
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αναφέρει ότι η βιωματική εκπαίδευση περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες:

α) ενίσχυση των συμπεριφορών, β) ανάπτυξη και εφαρμογή νέων

δεξιοτήτων,  και γ)  προώθηση της κατανόησης των εννοιών και των

θεωρητικών μοντέλων που κρύβονται πίσω από κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Για να έχουμε αποτελεσματική βιωματική εκπαίδευση θα πρέπει να δίνεται

βάρος και στις τρεις αυτές πτυχές.  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν ο

εκπαιδευτής χρησιμοποιεί ένα εύρος τεχνικών, εφαρμόζοντας τις

απαραίτητες προδιαγραφές ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους

εκπαιδευόμενους να έρχονται σε επαφή και με τις τρεις αυτές πτυχές. Αν ο

εκπαιδευτής σχεδιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από δραστηριότητες χωρίς

να έχει μεριμνήσει για τα απαραίτητα «διαλείμματα» συζήτησης και

στοχασμού,  δεν βοηθά τους εκπαιδευόμενους να προλάβουν να

επεξεργαστούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τις εμπειρίες που

βιώνουν και την αλληλεπίδραση που έχουν με τα υπόλοιπα άτομα. Ακόμη,

συνεχίζει η Φίλλιπς, η επαναλαμβανόμενη δράση είναι σίγουρο πως θα

κουράσει τους συμμετέχοντες. Επίσης, ιδιαίτερο σημείο το οποίο αφορά το

συνολικό σχεδιασμό του προγράμματος είναι και η επιλογή

δραστηριοτήτων ανάλογα με τη δυσκολία που εμπεριέχουν για τους

εκπαιδευόμενους, η οποία θα πρέπει να αυξάνεται σταδιακά και με τέτοιο

τρόπο ώστε να ακολουθεί τις δικές τους ανάγκες (Jarvis, 1999, σελ. 137).

3. Οι τεχνικές της βιωματικής εκπαίδευσης πρέπει να συνδέονται με

πραγματικά περιστατικά και την αληθινή ζωή. Αυτό σημαίνει ότι μια

λανθασμένη επιλογή ιστορίας που μπορεί να είναι άσχετη με τα

ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων, ιδιαίτερα πολύπλοκη ή πολύ απλοϊκή,

μπορεί να μειώσει το ενδιαφέρον για συμμετοχή και δράση και άρα να μην

οδηγήσει στα αναμενόμενα αποτελέσματα. Για να υπάρχει μάθηση πρέπει

να υπάρχει ενδιαφέρον από τη μεριά των εκπαιδευόμενων. Αν ο

εκπαιδευόμενος δεν έχει λόγο να μάθει κάτι, δεν θα αποκτήσει καμία

γνώση (Μπακιρτζής, 2002, σελ. 145). Βέβαια, το γεγονός αυτό συνδέεται

πολύ στενά με τις προσδοκίες αλλά και τις πολλαπλές υποχρεώσεις των

ενηλίκων.  Για τους λόγους αυτούς γίνονται απαιτητικοί και επιθυμούν να

καταλαβαίνουν άμεσα σε τι ακριβώς αναφέρεται αυτό που πράττουν και τι
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είναι αυτό που θα αποκομίσουν.  Έτσι λοιπόν,  είναι απαραίτητο ο

εκπαιδευτής να σχεδιάζει δραστηριότητες οι οποίες να αναφέρονται άμεσα

στις ανάγκες και στην πραγματικότητα των εκπαιδευομένων του.

4. Οι στόχοι της βιωματικής εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν διατυπωθεί

με ιδιαίτερη προσοχή και σαφήνεια. Για να είναι επιτυχημένες οι

εκπαιδευτικές βιωματικές δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν διατυπωθεί

με ιδιαίτερη προσοχή οι στόχοι της (Jarvis, 1999, σελ. 136). Η διαδικασία

της στοχοθεσίας γίνεται ακόμα πιο σημαντική αν συνυπολογίσουμε ότι οι

εκπαιδευόμενοι προσέρχονται στην εκπαιδευτική αίθουσα με

συγκεκριμένες συνήθως προσδοκίες για τα αποτελέσματα από τη

συμμετοχή τους, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά και από

τους αντικειμενικούς στόχους του προγράμματος. Τόσο ο εκπαιδευτής όσο

και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν και να είναι προετοιμασμένοι

για το προσδιορισμένο αποτέλεσμα της κάθε δραστηριότητας. Μόνον έτσι

θα νιώθουν ασφαλείς για ότι νέο θα χρειαστεί να δοκιμάσουν. Βέβαια,

ανεξάρτητα από το γεγονός ότι πρέπει να γίνει πολύ καλή προετοιμασία

από την πλευρά του εκπαιδευτή για τους στόχους που έχουν τεθεί, μπορεί

τα πραγματικά αποτελέσματα της διεργασίας να είναι πολύ διαφορετικά

από τις προσδοκίες του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευόμενων (επειδή η

μαθησιακή κατάσταση είναι μία δυναμική σχέση που αναπτύσσεται

ανάμεσα στον εκπαιδευτή, τους εκπαιδευόμενους και τη θεματολογία). Θα

πρέπει λοιπόν όλοι να έχουν επίγνωση της πιθανότητας απρόβλεπτων

αποτελεσμάτων.

5. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένος και

ενημερωμένος. Θα πρέπει ο εκπαιδευτής να έχει τις κατάλληλες γνώσεις

που θα τον βοηθούν να χειρίζεται δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια

της εκπαίδευσης. Από την άλλη, για να είναι παραγωγική η εργασία σε

ομάδες, θα πρέπει να γνωρίζει το πώς να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες

για τη μέθοδο της ομαδικής εργασίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο

χρόνος ξοδεύεται άσκοπα όταν οι εκπαιδευόμενοι δεν συμφωνούν ή δεν

ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Επειδή μάλιστα οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι

συνηθισμένοι να πράττουν και η εμπειρία τους στην εκπαίδευση είναι
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κυρίως παθητική (Knowles,et al., 1998, σελ. 67), χρειάζεται οι οδηγίες που

τους δίνονται για την υλοποίηση μιας άσκησης να είναι ξεκάθαρα

διατυπωμένες. Όλα αυτά βέβαια, μπορεί να σημαίνουν περισσότερο χρόνο

προετοιμασίας και συστηματικής δουλειάς για τον εκπαιδευτή πριν από

κάθε εκπαιδευτική διεργασία. Πρόκειται όμως, για μια ιδιαίτερα

δημιουργική διαδικασία, τοποθετημένη σε νέο πλαίσιο αναζήτησης και

έρευνας, που ενθουσιάζει και εξελίσσει τον εκπαιδευτή, και ειδικότερα

εκείνον που ενδιαφέρεται για την ουσιαστική εφαρμογή του ρόλου του.

6. Ύπαρξη κατάλληλου περιβάλλοντος και πλαισίου μέσα στο οποίο

λειτουργεί το πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης. Ο ρόλος του

περιβάλλοντος είναι καθοριστικός και θα πρέπει να εξασφαλίζει το

απαιτούμενο κλίμα δημιουργικότητας και συνεργατικότητας ώστε να

αποτρέπεται ο κίνδυνος τραυματικής εμπειρίας. Σε μελέτη του Sims (Kolb,

1984, σελ. 196), επισημαίνεται ότι, όσον αφορά την εκπαίδευση στο χώρο

εργασίας (on the job training), η μάθηση υπήρξε αποτελεσματικότερη σε

οργανισμούς με καλό εργασιακό κλίμα, που χαρακτηριζόταν από σωστή

καθοδήγηση, αυτονομία και ευκαιρίες για ανάπτυξη. Αντίθετα, σε

περιπτώσεις όπου το κλίμα δεν ήταν ενθαρρυντικό η μάθηση έβρισκε

σημαντικά εμπόδια. Άλλωστε, όταν οι εκπαιδευόμενοι, μετά το τέλος του

εκπαιδευτικού προγράμματος, επιστρέψουν στην εργασία τους, έχει

σημασία να έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν όσα έμαθαν, αλλά να

έχουν και την ευκαιρία να τα συζητήσουν με συναδέλφους και να βγάλουν

συμπεράσματα για όσα συνειδητοποίησαν ότι λειτουργούν θετικά ή όχι. Αν

κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, ακόμη και αν το σεμινάριο είχε εξαιρετικά

αποτελέσματα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, η αποτελεσματικότητά του

θα είναι τελικά περιορισμένη.

7. Αναστοχασμός επάνω στο μαθησιακό αποτέλεσμα των βιωματικών

δραστηριοτήτων. Σε κάθε βιωματική δραστηριότητα θα πρέπει να

εμπεριέχεται το στάδιο κατά το οποίο οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία

να ανακαλύψουν και να συνειδητοποιήσουν τους κατάλληλους τρόπους με

τους οποίους θα σκέφτονται, θα αισθάνονται και θα συμπεριφέρονται στο

μέλλον (Jackson & Caffarella, 1994, σελ. 38). Σε περίπτωση που ο
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αναστοχασμός αγνοείται, οι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να οριοθετήσουν

τι έμαθαν τελικά και τι πέτυχαν με τη βιωματική άσκηση που

πραγματοποιήθηκε (Merriam & Caffarella, 1999, σελ. 327). Και ο

Mintzberg (2005, σελ. 254) είναι κατηγορηματικός για τη σημασία του

στοχασμού στην ενήλικη μάθηση: “Το να κάνω δεν είναι μάθηση, όμως το

να στοχάζομαι αυτό που κάνω,  είναι”.  Αυτός είναι και ένας από τους

λόγους που πολύ συχνά η βιωματική εκπαίδευση κατηγορείται πως δεν

επιφέρει αποτελέσματα και είναι μόνο μία ευχάριστη διαδικασία για τους

εκπαιδευόμενους. Στην πραγματικότητα όμως, κάτι τέτοιο ισχύει μόνο στις

περιπτώσεις που ο εκπαιδευτής δεν έχει φροντίσει αφενός για την ένταξη

της διαδικασίας του αναστοχασμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και

αφετέρου για την ολοκληρωμένη υλοποίηση του κύκλου μάθησης,

αφήνοντας τις εκπαιδευτικές εμπειρίες αναξιοποίητες.

8. Σχέδιο δράσης και μελλοντική εφαρμογή των γνώσεων. Στο τέλος κάθε

προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να

εμπλέξει τους εκπαιδευόμενους σε μια διαδικασία σχεδιασμού νέων

κατευθύνσεων αλλά και συγκεκριμένων και ξεκάθαρων στόχων. Η σημασία

ενός σχεδίου δράσης τονίζεται και από τους Jackson & Caffarella (1994,

σελ.  37)  σύμφωνα με τους οποίους είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους

εκπαιδευόμενους να δοκιμάσουν, μετά το τέλος της εκπαιδευτικής

διαδικασίας, στην πραγματική αυτά που έμαθαν. Μάλιστα, όσο πιο

αυθεντική ήταν η δραστηριότητα στην αίθουσα εκπαίδευσης τόσο

περισσότερες είναι οι πιθανότητες να μπορέσει ο εκπαιδευόμενος να

εφαρμόσει όλα όσα έμαθε στην πράξη.

Οι Valkanos & Fragoulis (2007, σελ. 27) παρουσίασαν τους παράγοντες-

προϋποθέσεις που αναφέρονται τόσο στο στάδιο σχεδιασμού ενός προγράμματος

ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, τόσο στις δραστηριότητες που επιλέγονται να

πραγματοποιηθούν κατά τη διαδικασία υλοποίησής του,  όσο και στη διαδικασία

αναστοχασμού σε αυτό μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Οι προϋποθέσεις

αυτές είναι οι εξής:

1. Σε σχέση με το περιεχόμενο ενός προγράμματος ενδοεπιχειρησιακής

εκπαίδευσης, κυρίαρχο μέλημά πρέπει να είναι η επικέντρωση του
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ενδιαφέροντος των εκπαιδευόμενων στα καίρια σημεία του προγράμματος.

Τονίζουν μάλιστα ότι στα προγράμματα που προωθείται η ενεργητική

μάθηση το ενδιαφέρον πρέπει να εστιάζεται στα πραγματικά κρίσιμα

σημεία του προγράμματος,  προκειμένου να υπάρχει ο χρόνος στην ομάδα

στο να σχεδιάσει δραστηριότητες οι οποίες βοηθούν τους εκπαιδευόμενους

να αποκτήσουν τις γνώσεις που πραγματικά χρειάζονται. Αυτό που

χαρακτηρίζει τη βιωματική μάθηση δεν είναι η ποσότητα της γνώσης που

κατακτάται, αλλά η γνώση σε βάθος (Silberman, 1998, σελ. 13).

2. Μια ακόμα προϋπόθεση αφορά την ποικιλία των τεχνικών καθώς και

την ισορροπημένη κατανομή τους στο πρόγραμμα. Με δεδομένο το

γεγονός πως η βιωματική μάθηση στοχεύει στη ενθάρρυνση της

συμπεριφοράς, στην ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων και στην

κατανόηση ιδεών, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί ποικίλες

τεχνικές,  ώστε να δίνει την ευκαιρία στην ομάδα των εκπαιδευόμενων να

έρθει σε επαφή με τις προαναφερόμενες διαστάσεις της βιωματικής

μάθησης. Παράλληλα θα πρέπει να φροντίζει ώστε τις εκπαιδευτικές

τεχνικές να τις εντάσσει ομαλά σε όλα τα στάδια υλοποίησης του

προγράμματος και να προσαρμόζει το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις τους

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων

(Silberman, 1998, σελ. 128).

3. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες πρέπει να συνδέονται άμεσα με τους

στόχους του προγράμματος και τις ανάγκες των μελών της ομάδας.

Δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος

δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες και τους σκοπούς του και σε αρκετές

περιπτώσεις λειτουργούν αποπροσανατολιστικά για τους συμμετέχοντες σε

αυτό. Παράλληλα ο εκπαιδευτής θα πρέπει να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά

και τις ανάγκες των μελών της ομάδας του,  ώστε να μην επιλέγει προς

υλοποίηση δραστηριότητες που είναι είτε πιο πάνω από τις δυνατότητες

των μελών της ομάδας του,  είτε ανιαρές για αυτά,  είτε ακόμα

δραστηριότητες άσχετες με τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες επιθυμίες

τους. Οι δραστηριότητες πρέπει να συνοδεύονται από σαφής οδηγίες για
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την πραγματοποίησή τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται με αυτό τον

τρόπο η αποτελεσματικότητά τους (Silberman, 1998, σελ. 14).

4. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί επίσης η προσεκτική επιλογή του

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η

βιωματική μάθηση. Ο ρόλος του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα

σημαντικός και θα πρέπει να δημιουργείται το απαραίτητο κλίμα

δημιουργικότητας, συνεργασίας, αλληλοβοήθειας, αλληλοκατανόησης και

ενσυναίσθησης ανάμεσα στα μέλη της ομάδας προκειμένου η βιωματική

μάθηση να μην μετατραπεί σε μια τραυματική εμπειρία.

5. Για να είναι αποτελεσματική η βιωματική μάθηση, αναγκαίο είναι κάθε

βιωματική άσκηση να ολοκληρώνεται με το στάδιο του αναστοχασμού

και της συζήτησης στην εμπειρία που προηγήθηκε. Αν το στάδιο του

αναστοχασμού παραλείπεται ή αγνοείται, οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε

σύγχυση, καθώς δεν είναι σε θέση να οριοθετήσουν τι είδους εμπειρίες

αποκόμισαν μέσα από τη συμμετοχή τους στη βιωματική μάθηση.

6. Για να είναι αποτελεσματικό ένα πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής

εκπαίδευσης απαραίτητο είναι αυτό να συνοδεύεται από ανάλογη

δράση – πρακτική άσκηση (Δημουλάς κ.α, 2003).

7. Σε σχέση με τη βιωματική μάθηση, είναι σημαντική η δημιουργία ενός

σχεδίου δράσης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, προκειμένου

οι συμμετέχοντες σε αυτό να αξιοποιήσουν άμεσα τις εμπειρίες που

απέκτησαν μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτό. Το σχέδιο δράσης έχει

ιδιαίτερη σημασία για τους ενήλικες καθώς, έχουν τη δυνατότητα να

αξιοποιήσουν άμεσα τις εμπειρίες που απέκτησαν από τη συμμετοχή τους

σε προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης τόσο στο οικογενειακό,

εργασιακό, φιλικό, όσο στο κοινωνικό και ευρύτερα πολιτικό περιβάλλον

τους (Φραγκούλης, 2003).

Τέλος, ο Γκαγιαλής (2008) αναφέρεται συγκεκριμένα στα προγράμματα

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και υπογραμμίζει πως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

των εργαζόμενων-εκπαιδευόμενων συνθέτουν ένα πλέγμα με τις απαραίτητες

προϋποθέσεις της αποτελεσματικής βιωματικής εκπαίδευσης. Ο συγγραφέας

παραθέτει συνοπτικά τους βασικότερους παράγοντες-προϋποθέσεις επιτυχημένης και
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αποτελεσματικής βιωματικής εκπαίδευσης σε ένα πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής

κατάρτισης εργαζομένων:

1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να έχει εθελοντικό χαρακτήρα

και να μην ασκείται πίεση προς τους εργαζόμενους να το

παρακολουθήσουν γιατί τότε δημιουργούνται πάντα αρνητικά

αποτελέσματα.

2. Οι στόχοι της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι αποσαφηνισμένοι πριν

την έναρξη της κατάρτισης, καταδεικνύοντας τη σημασία της διάγνωσης

των εκπαιδευτικών αναγκών κατά το σχεδιασμό του προγράμματος.  Οι

στόχοι αυτοί θα πρέπει να οριστικοποιηθούν κατά την πρώτη ημέρα

επιμόρφωσης με τη συνεργασία εκπαιδευτή και καταρτιζομένων.

3. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι άψογα σχεδιασμένο και

οργανωμένο σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να μην επιδέχεται

αμφισβήτηση και να μην αποθαρρύνει τους συμμετέχοντες να το

παρακολουθήσουν.

4. Το περιεχόμενο του προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης θα πρέπει

να έχει άμεση σχέση με τις ανάγκες και να συμβαδίζει απόλυτα με το

προφίλ των εργαζομένων που συμμετέχουν, καθώς επίσης και να

συνδέεται με τις εμπειρίες και τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν ή

θα αντιμετωπίσουν στην εργασία τους.

5. Σταδιακά θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ενεργητική συμμετοχή των

εκπαιδευομένων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα πρωτοβουλιών από την

εναρκτήρια κιόλας συνάντηση.

6. Ο εκπαιδευτής του προγράμματος θα πρέπει να αναλάβει την εξάλειψη

των εμποδίων μάθησης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι και όχι να

τα παραβλέπουν.

7. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί ενεργητικές τεχνικές

διδασκαλίας οι οποίες ενισχύουν τη συμμετοχή των καταρτιζομένων και

βοηθούν στην αφομοίωση της παρεχόμενης πληροφορίας. Η εισήγηση του

εκπαιδευτή αποτελεί τη βάση της μετάδοσης των γνώσεων, αλλά από μόνη

της κουράζει τους εκπαιδευόμενους με αποτέλεσμα την απώλεια

συγκέντρωσης, άρα και της κατανόησης. Τέτοιες τεχνικές είναι οι
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ερωτήσεις - απαντήσεις, η συζήτηση, ο καταιγισμός ιδεών, η επίδειξη

εξοπλισμού, οι ασκήσεις, οι μελέτες περίπτωσης, η εργασία σε ομάδες, το

παιχνίδι των ρόλων,  η προσομοίωση,  οι συνεντεύξεις από ειδικό και η

εκπαιδευτική επίσκεψη.

8. Η σύγκλιση ενός προγράμματος κατάρτισης με τις προϋποθέσεις

αποτελεσματικής εκπαίδευσης θα πρέπει πάντοτε να αξιολογείται κατά

τη διάρκεια εκτέλεσής του και όχι μόνο στο τέλος αυτού, ώστε να

προλαμβάνονται προβλήματα που μπορούν να οδηγήσουν στην αποτυχία

του. Το θέμα της αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης είναι πολύ

σημαντικό καθώς μπορεί να εξαλείψει αδυναμίες του ίδιου του

προγράμματος, ενώ παράλληλα μπορεί να εντοπίσει προβλήματα με το

φορέα εκπαίδευσης ή με τους εκπαιδευτές έτσι ώστε να διορθωθούν στα

μελλοντικά προγράμματα. Πολύ σημαντική είναι επίσης η αξιολόγηση, για

να διαπιστωθεί εάν οι εργαζόμενοι κατάφεραν να αποκομίσουν τις νέες

γνώσεις και δεξιότητες και εάν επιτεύχθηκαν τελικά οι στόχοι της

κατάρτισης. Η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού βιωματικού προγράμματος

κατάρτισης συνήθως περιλαμβάνει συγκεκριμένη μεθοδολογία,

ερωτηματολόγια και κριτήρια που βαθμολογούνται από εκπαιδευόμενους

και εκπαιδευτές.

Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζονται ομαδοποιημένοι όλοι οι πιθανοί παράγοντες-

προϋποθέσεις που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής

εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων έτσι όπως

προέκυψαν μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής σχετικής

βιβλιογραφίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, υλοποιείται ο 1ος ερευνητικός στόχος της

έρευνας (βλ. Εισαγωγή, §Ε.3). Ο Πίνακας 2.3 με τους παράγοντες-προϋποθέσεις

δίνει την ευκαιρία σε οποιονδήποτε αναγνώστη/ενδιαφερόμενο να τον μελετήσει και

πολύ εύκολα και γρήγορα να αποκτήσει μια συνολική εικόνα γύρω από τι

συγκεκριμένο θέμα. Για να είναι ακόμα ευκολότερη η ανάγνωση του Πίνακα 2.3, οι

πιθανοί παράγοντες-προϋποθέσεις που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή

της βιωματικής εκπαίδευσης έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις βασικές κατηγορίες

(εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, διαδικασία εκπαίδευσης), όπως ακριβώς

παρουσιάστηκαν και από τη Frontczak (1998, σελ.27).
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Πίνακας 2.3: Πιθανοί Παράγοντες/Προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής της
βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Α. Πιθανοί Παράγοντες που αφορούν τους Εκπαιδευόμενους

1. Ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.

· Gentry, 1990, σελ. 13.
· Frontczak, 1998, σελ. 27.
· Silberman, 1998, σελ 13.
· Γκαγιαλής, 2008, σελ. 4.

2. Αξιολόγηση των βιωματικών μεθόδων από
τους εκπαιδευόμενους, τόσο κατά τη διάρκεια
του προγράμματος όσο και στο τέλος αυτού.

· Gentry, 1990, σελ. 14-15.
· Γκαγιαλής, 2008, σελ. 4.

3. Διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. · Gentry, 1990, σελ. 13.
· Frontczak, 1998, σελ. 27.

4. Υψηλή προσωπική δέσμευση των
εκπαιδευόμενων. · Frontczak, 1998, σελ. 27.

Β. Πιθανοί Παράγοντες που αφορούν τους Εκπαιδευτές

5. Ο εκπαιδευτής πρέπει να λειτουργεί ως
καθοδηγητής/διευκολυντής της μάθησης. · Frontczak, 1998, σελ. 27.

6. Ο εκπαιδευτής πρέπει να ωθεί τον
εκπαιδευόμενο να παίρνει αποφάσεις. · Frontczak, 1998, σελ. 27.

7. Όχι υπερβολική κριτική από τον εκπαιδευτή
στον εκπαιδευόμενο. · Frontczak, 1998, σελ. 27.

8. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προετοιμασμένος και ενημερωμένος. · Φίλλιπς, 2005, σελ. 78.

9. Ο εκπαιδευτής του προγράμματος θα πρέπει να
αναλάβει την εξάλειψη των εμποδίων μάθησης
που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι.

· Γκαγιαλής, 2008, σελ. 4.

Γ. Πιθανοί Παράγοντες που αφορούν την Εκπαιδευτική Διαδικασία

10. Το περιεχόμενο της βιωματικής εκπαίδευσης
πρέπει να συνδέεται με την επιχειρηματική
πραγματικότητα και την αληθινή ζωή.

· Gentry, 1990, σελ. 12.
· Andresen et. al, 1995, σελ.

209.
· Silberman, 1998, σελ 13.
· Φίλλιπς, 2005, σελ. 76.
· Valkanos & Fragoulis, 2007,

σελ. 28.
· Γκαγιαλής, 2008, σελ. 4.
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Πίνακας 2.3: Πιθανοί Παράγοντες/Προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής της
βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

(Συνέχεια)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Γ. Πιθανοί Παράγοντες που αφορούν την Εκπαιδευτική Διαδικασία (Συνέχεια)

11. Σωστός και προσαρμοσμένος στις ανάγκες
των εκπαιδευόμενων σχεδιασμός του
περιεχομένου των βιωματικών
δραστηριοτήτων.

· Gentry, 1990, σελ. 13.
· Frontczak, 1998, σελ. 27.
· Silberman, 1998, σελ 13.
· Φίλλιπς, 2005, σελ. 76.
· Valkanos & Fragoulis, 2007,

σελ. 28.
· Γκαγιαλής, 2008, σελ. 4.

12. Ισορροπημένη έμφαση σε όλες τις διαστάσεις
της προσωπικότητας των εκπαιδευόμενων,
τόσο στη γνωστική όσο και στη
συμπεριφορική-επικοινωνιακή τους διάσταση.

· Gentry, 1990, σελ. 13.
· Andresen et. al, 1995, σελ. 209.
· Frontczak, 1998, σελ. 27.
· Silberman, 1998, σελ 13.
· Φίλλιπς, 2005, σελ. 77.
· Valkanos & Fragoulis, 2007,

σελ. 28.

13. Αναστοχασμός επάνω στο μαθησιακό
αποτέλεσμα των βιωματικών δραστηριοτήτων
και μελλοντική εφαρμογή των γνώσεων.

· Andresen et. al, 1995, σελ. 209.
· Silberman, 1998, σελ 13.
· Φίλλιπς, 2005, σελ. 80.
· Valkanos & Fragoulis, 2007,

σελ. 28.

14. Τυπική ή άτυπη αναγνώριση της σημασίας
των   προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών
των εκπαιδευόμενων και χρήση τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία.

· Andresen et. al, 1995, σελ. 209.
· Frontczak, 1998, σελ. 27.
· Silberman, 1998, σελ 13.

15. Ύπαρξη διαλόγου, διαδραστικότητας και
ενεργητικών τεχνικών διδασκαλίας (πρακτικές
ασκήσεις) κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

· Frontczak, 1998, σελ. 27.
· Valkanos & Fragoulis, 2007,

σελ. 28.
· Γκαγιαλής, 2008, σελ. 4.

16. Ύπαρξη κατάλληλου περιβάλλοντος και
πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί το
πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης.

· Φίλλιπς, 2005, σελ. 79.
· Valkanos & Fragoulis, 2007,

σελ. 28.
· Γκαγιαλής, 2008, σελ. 4.

17. Ανατροφοδότηση επάνω στις βιωματικές
δραστηριότητες.

· Gentry, 1990, σελ. 15.
· Andresen et. al, 1995, σελ. 209.
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Πίνακας 2.3: Πιθανοί Παράγοντες/Προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής της
βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

(Συνέχεια)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Γ. Πιθανοί Παράγοντες που αφορούν την Εκπαιδευτική Διαδικασία (Συνέχεια)

18. Οι στόχοι της βιωματικής εκπαίδευσης θα
πρέπει να έχουν διατυπωθεί με ιδιαίτερη
προσοχή και σαφήνεια.

· Φίλλιπς, 2005, σελ. 78.
· Γκαγιαλής, 2008, σελ. 4.

19. Επαφή με τον πραγματικό κόσμο. · Gentry, 1990, σελ. 13.

20. Ύπαρξη μεταβλητότητας και αβεβαιότητας
στις δραστηριότητες. · Gentry, 1990, σελ. 14.

21. Δομημένες ασκήσεις. · Gentry, 1990, σελ. 14.

22. Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να έχει ως
κέντρο και να καθοδηγείται από τον
εκπαιδευόμενο.

· Frontczak, 1998, σελ. 27.

23. Στόχος της διαδικασίας εκπαίδευσης πρέπει
να είναι η απόκτηση ικανοτήτων και η
βελτίωση της συμπεριφοράς των
εκπαιδευόμενων.

· Frontczak, 1998, σελ. 27.

24. Ύπαρξη μη γραμμικής διαδικασίας μάθησης,
με έμφαση στην ανακάλυψη νέων γνώσεων,
στα μη αναμενόμενα αποτελέσματα των
βιωματικών δραστηριοτήτων και σε στοιχεία
διασκέδασης.

· Frontczak, 1998, σελ. 27.

25. Ποικιλία μαθησιακών προσεγγίσεων. · Silberman, 1998, σελ 14.

26. Ανακύκλωση των εννοιών και των δεξιοτήτων
που έχουν αποκτηθεί σε προηγούμενα
εκπαιδευτικά προγράμματα.

· Silberman, 1998, σελ 14.

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 2.3, προέκυψαν 26 πιθανοί παράγοντες-

προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής της βιωματικής εκπαίδευσης σε

ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Στην αριστερή στήλη του

Πίνακα παρουσιάζονται οι παράγοντες-προϋποθέσεις, ενώ στη δεξιά στήλη υπάρχουν

οι βιβλιογραφικές αναφορές στις οποίες αναφέρονται οι συγκεκριμένοι παράγοντες.

Στην πρώτη κατηγορία (Παράγοντες που αφορούν τους Εκπαιδευόμενους)

αναγνωρίστηκαν τέσσερις παράγοντες, στη δεύτερη κατηγορία  (Παράγοντες που

αφορούν τους Εκπαιδευτές)  πέντε,  και στην τρίτη κατηγορία (Παράγοντες που

αφορούν την Εκπαιδευτική Διαδικασία) δέκα επτά παράγοντες. Από το παραπάνω
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αποτέλεσμα, μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα πρώτο πολύ βασικό συμπέρασμα ότι

στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία φαίνεται να επικρατεί η άποψη πως οι

περισσότεροι παράγοντες-προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της

βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία και όχι τους εκπαιδευόμενους και/ή τους

εκπαιδευτές.

Επίσης,  είναι σημαντικό να τονιστεί πως η ταξινόμηση των παραγόντων-

προϋποθέσεων μέσα σε κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες του Πίνακα υλοποιήθηκε

έχοντας ως κριτήριο τον αριθμό των βιβλιογραφικών αναφορών. Για παράδειγμα,

στην πρώτη κατηγορία (Παράγοντες που αφορούν τους Εκπαιδευόμενους)  ο

παράγοντας-προϋπόθεση “Ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων” ταξινομήθηκε

πρώτος (στη συγκεκριμένη κατηγορία) γιατί είχε το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών

(τέσσερις), ενώ οι παράγοντες-προϋποθέσεις “Αξιολόγηση των βιωματικών μεθόδων

από τους εκπαιδευόμενους,  τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος όσο και στο

τέλος αυτού” και “ Διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων” τοποθετήθηκαν

στη δεύτερη και Τρίτη θέση αντίστοιχα επειδή είχαν τον αμέσως μικρότερο αριθμό

αναφορών (δύο).

Ένα δεύτερο, επίσης πολύ σημαντικό, συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από την

παραπάνω ανάλυση είναι ότι ακόμα και αν δεν πάρουμε ως κριτήριο τον αριθμό των

παραγόντων σε κάθε κατηγορία,  αλλά αντί αυτού πάρουμε ως κριτήριο

σημαντικότητας τον αριθμό των βιβλιογραφικών αναφορών, το αποτέλεσμα είναι και

πάλι ίδιο αφού οι τρεις πρώτοι σε αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών (από έξι

αναφορές ο καθένας) παράγοντες-προϋποθέσεις ανήκουν όλοι στην τρίτη κατηγορία

(Παράγοντες που αφορούν την Εκπαιδευτική Διαδικασία). Αυτό σημαίνει ότι και από

πλευράς αριθμού βιβλιογραφικού αναφορών, οι παράγοντες-προϋποθέσεις που

αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται ότι είναι πιο συχνοί και πιο

σημαντικοί από τους παράγοντες που αφορούν τους εκπαιδευόμενους και τους

εκπαιδευτές.

Με αυτά τα δύο πολύ σημαντικά συμπεράσματα ολοκληρώνεται η

βιβλιογραφική ανασκόπηση των δύο βασικών θεωρητικών της παρούσας μελέτης.

Ακολουθεί η παρουσίαση και οριοθέτηση του ερευνητικού πλαισίου της έρευνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ερευνητικό Πλαίσιο & Μεθοδολογία Έρευνας

3.1 Εισαγωγή
Το μοναδικό κεφάλαιο του Γ΄ Μέρους, και ταυτόχρονα το τρίτο συνολικά κεφάλαιο

της παρούσας μελέτης, αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα ευρήματα της

βιβλιογραφικής ανασκόπησης που παρουσιάστηκαν στα δύο προηγούμενα κεφάλαια

και στη μέθοδο της ποιοτικής πρωτογενούς έρευνας που ακολουθήθηκε με στόχο την

εξαγωγή αποτελεσμάτων και τη διατύπωση επιστημονικών συμπερασμάτων.

Στο κεφάλαιο αυτό,  τοποθετούνται τα θεμέλια για τη δημιουργία του

ερευνητικού πλαισίου μέσα από:  α)  την παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων

που προέκυψαν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, β) τη διατύπωση του

βασικού σκοπού και των στόχων της μελέτης,  και γ)  την παρουσίαση των κύριων

ερευνητικών ερωτημάτων.

Επίσης, στο ίδιο Κεφάλαιο θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν με

λεπτομέρειες: η επιλογή (το είδος) της ερευνητικής μεθοδολογίας, η μέθοδος

συλλογής δεδομένων, ο χρονικός ορίζοντας της έρευνας, ο ορισμός του πληθυσμού

και του πλαισίου δειγματοληψίας,  τα στάδια της έρευνας,  ο σχεδιασμός του

ημιδοδημένου ερωτηματολογίου της συνέντευξης, ο πιλοτικός του έλεγχος, η

διεξαγωγή των συνεντεύξεων, η απομαγνητοφώνηση και η προετοιμασία των

στοιχείων για ανάλυση, και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

3.2 Βασικά Συμπεράσματα της Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης
Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, παρουσιάστηκαν εκτενώς,

θεμελιώθηκαν θεωρητικά και σχολιάστηκαν ξεχωριστά οι δύο βασικές θεωρητικές

έννοιες της συγκεκριμένης μελέτης, αυτές της Επαγγελματικής Κατάρτισης και της

Βιωματικής Εκπαίδευσης. Μέσα από την παρουσίαση των παραπάνω εννοιών,

καθίσταται εφικτή και τεκμηριωμένη η διατύπωση των παρακάτω σημαντικών για την

οριοθέτηση του ερευνητικού πλαισίου συμπερασμάτων:
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1. Οι αλλαγές,  που έφερε στον κόσμο της παραγωγής η χρήση της

πληροφορίας και κατ’ επέκταση της γνώσης, δημιούργησαν αλυσιδωτές

αντιδράσεις σε όλη τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι εργασίες στις

επιχειρήσεις έχουν γίνει πολύπλοκες, απαιτούν ειδικές γνώσεις, νέες

δεξιότητες και το περιεχόμενο αλλάζει γρήγορα. Στο πλαίσιο τη νέας

οργάνωσης της εργασίας είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν οι ικανότητες

εκείνες που θα επιτρέψουν στον παραδοσιακά εργαζόμενο να

μετασχηματιστεί σε εργαζόμενο της γνώσης και ταυτόχρονα να εφοδιαστεί

με τα απαραίτητα προσόντα για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο νέο

εργασιακό περιβάλλον. Μεγάλο μέρος αυτών των ικανοτήτων αποκτούν

οι εργαζόμενοι σήμερα στο πλαίσιο λειτουργίας της ενδοεπιχειρησιακής

κατάρτισης (βλ. §1.1).

2. Ο ακριβής ορισμός του όρου «Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση», ο οποίος

θα υιοθετηθεί στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, είναι ο επίσημος ορισμός

του Ελληνικού κράτους έτσι όπως διατυπώνεται στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου

1095 (ΦΕΚ, 2006): “Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση είναι η κατάρτιση που

πραγματοποιείται μέσα σε επιχειρήσεις και συμπληρώνει και αναβαθμίζει τα

επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες των εργαζομένων, σε συνάφεια με

τις ανάγκες αναδιάρθρωσης- αναβάθμισης της λειτουργίας και των

προϊόντων της επιχείρησης ή του οργανισμού” (βλ. §1.2).

3. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται δύο βασικές μορφές ενδοεπιχειρησιακής

κατάρτισης: α) Κατάρτιση κατά την εργασία (on-the-job training).

Πρόκειται για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση που πραγματοποιείται στον

χώρο εργασίας του εργαζόμενου με τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού,

μηχανημάτων,  εργαλείων που χρησιμοποιεί συνήθως ο εργαζόμενος κ.λπ.,

και β) Κατάρτιση έξω από την εργασία (off-the-job training). Πρόκειται

για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση που πραγματοποιείται εκτός του συνήθως

χώρου εργασίας όπως στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή σε ειδικούς

χώρους εκπαίδευσης που διαθέτουν τον βασικό εξοπλισμό εργαστηρίου ή

σε ξενοδοχεία ή κολέγια ή εκπαιδευτικά ιδρύματα (βλ. §1.2).

4. Τα οφέλη της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων είναι

πολλά και σε πολλές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί στην πράξη. Κατ'



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

109

αρχήν οι εργαζόμενοι αποκτούν εφόδια για να γίνουν καλύτεροι στην

εργασία τους και παράλληλα να τονώσουν την απόδοση της επιχείρησης.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι έχουν το αίσθημα ότι η επιχείρηση τους

«φροντίζει», τους θέλει καλύτερους και τους βοηθάει να εξελιχθούν, ενώ η

απόκτηση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων τονώνει την αυτοεκτίμησή

τους και βελτιώνει τη συμπεριφορά τους. Η κατάρτιση του προσωπικού

υποστηρίζει επίσης τη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας, γεγονός που

μπορεί να ενισχύει την εφαρμογή των αξιών και των στόχων της

επιχείρησης (βλ. §1.2).

5. Από τα μέσα της δεκαετίας 1980 παρατηρείται σε όλο τον κόσμο –

ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές και στις άλλες αναπτυγμένες χώρες – ραγδαία

ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης και αντίστροφα μείωση των

δραστηριοτήτων της “ελεύθερης”, ανθρωπιστικού χαρακτήρα εκπαίδευσης

ενηλίκων. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι παρά την παγκόσμια

στροφή προς την επαγγελματική κατάρτιση, σε πολλές χώρες

εξακολουθούν να πραγματοποιούνται αρκετές δραστηριότητες της

“ελεύθερης” εκπαίδευσης ενηλίκων ιδιαίτερα σε θέματα όπως η

διαμόρφωση του ενεργού πολίτη,  η ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού,  η

εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και,  σε χώρες του τρίτου

κόσμου, ο αλφαβητισμός (βλ. §1.3).

6. Μετά το 1981, με βάση τη χρηματοδότηση της Ε.Ο.Κ. αλλά και τη

συγχρηματοδότηση των επιχειρήσεων με σκοπό την ανάγκη κατάρτισης

στελεχών επιχειρήσεων και εξειδίκευσης σε θέματα μάρκετινγκ,

οργάνωσης και διοίκησης,  που έγινε επιτακτικότερη λόγω του διεθνούς

ανταγωνισμού, αναπτύσσονται στην Ελλάδα προγράμματα κατάρτισης

στελεχών επιχειρήσεων καθώς και πτυχιούχων ανέργων, με στόχο

αφενός την προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες συνθήκες και κατά

συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας, αφετέρου δε την

καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της παροχής εξειδίκευσης, υιοθετώντας

μια άλλη στρατηγική εκπαίδευσης, αυτήν της επιστημονικής εξειδίκευσης

(βλ. §1.4).
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7. Από το 1986 άρχισε μια άγονη περίοδος για την Ελλάδα, η οποία

διήρκεσε 15 περίπου χρόνια και είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

Πρώτον, η επαγγελματική κατάρτιση κυριάρχησε πλήρως στον τομέα.

Δεύτερον, το ΕΚΤ υπέδειξε την επικράτηση συνθηκών ελεύθερου

ανταγωνισμού. Αποτέλεσμα ήταν τα περισσότερα προγράμματα

επαγγελματικής κατάρτισης να μην υλοποιούνται πλέον από δημόσιους

φορείς αλλά από ιδιωτικούς κερδοσκοπικούς, δηλαδή από διάφορες

εταιρείες μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και στη συνέχεια από τα

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Τρίτον, η ποιότητα και

αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών βρισκόταν σε πολύ

χαμηλό επίπεδο (βλ. §1.4).

8. Οι έλληνες μελετητές επισήμαναν ομόφωνα ως δομικά προβλήματα της

περιόδου 1986 – 2002 τα ακόλουθα:

· Άκριτη ποσοτική επέκταση των δραστηριοτήτων χωρίς οι φορείς

υλοποίησης να διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία και την κατάλληλη

στελέχωση.

·  Μη ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων.

·  Έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένων εκπαιδευτών ενηλίκων.

·  Χαμηλή ποιότητα των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών (βλ. §1.4).

9. Η δια βίου κατάρτιση συνδέεται άρρηκτα με την απασχόληση και

περιλαμβάνει την αρχική και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική

κατάρτιση. Στο Σύστημα της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης οι προσφερόμενες στους εκπαιδευόμενους

γνώσεις συνδυάζουν τη γενική παιδεία με τις βασικές τεχνικές και

επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Στο Σύστημα Αρχικής

Επαγγελματικής Κατάρτισης προσφέρονται στους καταρτιζόμενους

βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες ή

εξειδικεύσεις με στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική

κινητικότητα και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας,

καθώς και την επαγγελματική ανέλιξή του. Το Σύστημα Συνεχιζόμενης

Επαγγελματικής Κατάρτισης λειτουργεί στο πλαίσιο της δια βίου

μάθησης και αποσκοπεί στην κατάρτιση ή και επανένταξη του ανθρώπινου
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δυναμικού η οποία συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις

και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήματα επαγγελματικής

εκπαίδευσης και κατάρτισης ή και από επαγγελματική εμπειρία με στόχους

την ένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την

επαγγελματική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη (βλ. §1.5).

10. Αναφορικά με τους δημόσιους φορείς της Επαγγελματικής/Τεχνικής

Κατάρτισης, Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και

Αθλητισμού αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την συνολική ανάπτυξη της χώρας και,

κυρίως,  για τον εφοδιασμό των νέων ατόμων με ουσιαστικά και τυπικά

προσόντα, προχώρησε στην ίδρυση του Εθνικού Συστήματος

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ). Φορέας αρμόδιος

για την επίτευξη των σκοπών της ΕΣΕΕΚ είναι ο Οργανισμός

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). Φορείς

παροχής υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι τα

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Αρμόδιος φορέας για την

πιστοποίηση των Κ.Ε.Κ.  είναι το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). Τα

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) δεν αποτελούν μέρος του

επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, με άλλα λόγια δεν εποπτεύονται από

το ΥΠ.Ε.Π.Θ.Α.Π. Είναι μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου και εποπτεύονται

από τον ΟΕΕΚ (βλ. §1.6.1). Ο ΟΑΕΔ είναι το κύριο όργανο εφαρμογής της

πολιτικής της κυβέρνησης όσον αφορά την απασχόληση. Είναι αυτοτελές

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο

Εργασίας (βλ. §1.6.2). Η ΓΓΛΕ (Γενική Γραμματεία Λαϊκής

Επιμόρφωσης) και η περιφερειακή δομή της (Νομαρχιακές Επιτροπές

Λαϊκής Επιμόρφωσης, ΝΕΛΕ, σε όλη την Ελλάδα),  είναι η μόνες

δημόσιες υπηρεσίες που πραγματοποιούν προγράμματα λαϊκής

επιμόρφωσης (βλ. §1.6.3).

11. Η ποιότητα στην επαγγελματική κατάρτιση συνδυάζεται με τη συστημική

προσέγγιση που βοηθά στην ανάλυση των σχέσεων μεταξύ σχεδιαστών

εκτελεστών εκπαιδευτικής πολιτικής, κοινωνικών εταίρων, εκπαιδευτών,
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εκπαιδευόμενων για τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα τους και τους στόχους

τους. Για την σφαιρική,  λοιπόν,  αντιμετώπιση του θέματος της

ποιότητας στην επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει να υπάρχουν

δείκτες που να μην αναφέρονται μόνο στο πλαίσιο (context) και στις

εισροές (input),  αλλά και στη διαδικασία (process)  και το προϊόν

(product) (βλ. §1.7).

12. Οι πόροι για τη χρηματοδότηση της επαγγελματικής κατάρτισης στην

Ελλάδα αντλούνται: α) σε μικρό ποσοστό από τον Γενικό Προϋπολογισμό

του κράτους (οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό και την

υλοποίηση επαγγελματικών και τεχνικών εκπαιδεύσεων του ΟΑΕΔ σε

προγράμματα για ανέργους,  για τη λειτουργία του ΕΚΕΠΙΣ και των

δημόσιων ΙΕΚ και ΚΕΚ και για τη δραστηριοποίηση της ΓΓΛΕ), και β) σε

μεγάλο βαθμό από τους επιχειρηματίες (οι οποίοι χρηματοδοτούν τη

διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων μέσω των χρηματοδοτικών

εισφορών τους στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45  του ΟΑΕΔ),  αλλά και γ)  από

τους ιδιώτες (στην περίπτωση που οι ίδιοι αυτοβούλως παρακολουθούν

σεμινάρια και εκπαιδεύσεις τα οποία διοργανώνουν ιδιωτικές εταιρίες

εκπαίδευσης) (βλ. §1.8).

13. Το μοντέλο αξιολόγησης στην επαγγελματική κατάρτιση που

ανταποκρίνεται περισσότερο στις προσεγγίσεις διοίκησης ποιότητας

και στη λογική περί κύκλου ποιότητας είναι το μοντέλο CIPP

(ακρωνύμιο που προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων: Context –

Input – Process – Product), το οποίο προτάθηκε ειδικά για εκπαιδευτικά

προγράμματα από τον Daniel L. Stufflebeam το 1966. Οι τέσσερις φάσεις

(context, input, process, product) δε συνιστούν διαφορετικές προσεγγίσεις,

αλλά συγκροτούν στο πλαίσιο του μοντέλου CIPP είναι ενιαίο σχήμα

αξιολόγησης.  Η αξιολόγηση με βάση το μοντέλο CIPP  μπορεί να είναι

διαμορφωτική ή απολογιστική. Επειδή, συνήθως, χρησιμοποιείται για τη

λήψη αποφάσεων το μοντέλο CIPP  είναι γνωστό και ως μοντέλο

προσανατολισμού για αποφάσεις (decisionoriented model) (βλ. §1.9).

14. Στη μέση ελληνική επιχείρηση, η σημασία της επιμόρφωσης και της

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων σε αυτήν
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συχνά παραμελείται ή αντιμετωπίζεται ως ένα κόστος που θα πρέπει να

το αποφύγουμε. Από την άλλη αυξάνονται συνεχώς οι ανάγκες

εκπαίδευσης των εργαζομένων προκειμένου αυτοί να μπορέσουν να

προσαρμοστούν στις σύγχρονες τεχνολογικές ή άλλες απαιτήσεις. Ακόμα

και στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) που έχουν υλοποιηθεί στην

Ελλάδα μέχρι σήμερα, η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση εργαζομένων

μοιάζει παραμελημένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Γ' ΚΠΣ δόθηκε

ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της κατάρτισης ανέργων και στη σύνδεση της

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, ενώ πολύ μικρά κονδύλια

διοχετεύτηκαν στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση (βλ. §1.10).

15. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ενσωματώσει στην πολιτική τους και

οργανώνουν συστηματικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

για τους εργαζομένους τους, σε αντίθεση με τις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις που δεν έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν πλήρως τους

σχετικούς πόρους για την επαγγελματική κατάρτιση. Οι μεγάλες

επιχειρήσεις διαθέτουν συνήθως δικές τους εκπαιδευτικές δομές, υλοποιούν

σύντομες και εξειδικευμένες καταρτίσεις και στηρίζονται, κυρίως, σε

αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα και, δευτερευόντως, σε

επιδοτούμενα προγράμματα (εξαιτίας του ανασταλτικού χαρακτήρα των

γραφειοκρατικών διαδικασιών τους), ενώ άλλες επιχειρήσεις στηρίζονται

σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, παρά τις γραφειοκρατικές

δυσκολίες, και συνεργάζονται με εξωτερικούς εκπαιδευτές ή/και με

συγκεκριμένα ΚΕΚ (βλ. §1.10).

16. Όπως προκύπτει από τις πολιτικές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, οι

μεγάλες επιχειρήσεις εφαρμόζουν ένα πλέγμα προγραμμάτων,

προκειμένου να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των

εργαζομένων τους, όπως, για παράδειγμα, σύστημα αμοιβών σύμφωνα με

τα δεδομένα της αγοράς και τις προσδοκίες των υποψηφίων, παροχές πέραν

των προβλεπόμενων από το νόμο και τις ΣΣΕ, συμμετοχή των εργαζομένων

στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και συστηματική αξιολόγηση

της απόδοσης για την ανάπτυξη τους, επιμόρφωση, επαγγελματική

ανάπτυξη και ευκαιρίες εξέλιξης, μέριμνα για τις οικογένειες των
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εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση των διαφορετικών

μορφών κατάρτισης (π.χ. άτυπων ενημερωτικών συναντήσεων,

ανεπίσημων κύκλων κατάρτισης ή οργανωμένων προγραμμάτων

κατάρτισης) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνολικότερη

στρατηγική της επιχείρησης στη διαχείριση της καινοτομίας, της

οργάνωσης της εργασίας και της διαχείρισης του ανθρώπινου

δυναμικού (βλ. §1.10).

17. Αναφορικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εργαζομένων μίας

επιχείρησης που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής

κατάρτισης, επισημαίνονται τα ακόλουθα: α) Οι εργαζόμενοι που έρχονται

στην εκπαίδευση έχουν συγκεκριμένους στόχους, β) διαθέτουν επαγγελματικές

εμπειρίες, γ) έχουν κατασταλάξει σε προτιμώμενους τρόπους μάθησης, δ)

παρουσιάζουν τάση για ενεργητική συμμετοχή, και ε) αντιμετωπίζουν εμπόδια

στη μάθηση (βλ. §1.11).

18. Τα βασικότερα προβλήματα της επαγγελματικής κατάρτισης είναι τα

εξής: α) κατά την πρώτη περίοδο της ένταξης της χώρας στην Ε.Ε., η

επαγγελματική κατάρτιση χαρακτηρίζεται από αποσπασματικότητα  και από

έλλειψη συγκεκριμένης και ενιαίας στρατηγικής, β) η ίδρυση ιδιωτικών

Κ.Ε.Κ. οδήγησε σε μια σειρά προβλημάτων, όπως το πρόβλημα της

πιστοποίησής τους, της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά και

της αδιαφάνειας στην ανάθεση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης

κατάρτισης, γ) το πλέον σημαντικό πρόβλημα αφορά κυρίως την χαμηλή

ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων, κάτι που οφείλεται στον

ιδιαίτερο τρόπο, με τον οποίο αναπτύχθηκε η Εκπαίδευση Ενηλίκων και η

επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα, δηλαδή ταχύτατα, ασυντόνιστα και

χωρίς σταθερές δομές και καταξιωμένους φορείς, δ) υπήρξε έλλειψη

κατάλληλα εκπαιδευμένων στελεχών, ε) η εφαρμογή παραδοσιακών και εν

πολλοίς παρωχημένων εκπαιδευτικών μεθόδων,  και στ) η έλλειψη ύπαρξης

συντονιστικού οργάνου για την εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική

κατάρτιση (βλ. §1.12).

19. Το βίωμα ως πηγή μάθησης χαίρει εκτίμησης τόσο από τους

εκπαιδευτικούς όσο και από τους απλούς ανθρώπους. Τις περισσότερες
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δραστηριότητες και εργασίες της καθημερινότητας, οι άνθρωποι τις έχουνε

μάθει απλά με το να τις κάνουνε. Μάθανε να μιλάνε με το να μιμούνται

τους γονείς τους, μάθανε ποδήλατο μέσα από δοκιμές και λάθη, μάθανε να

μιλάνε καλά μία ξένη γλώσσα μέσα από την πρακτική εξάσκηση μιλώντας

με άλλους ανθρώπους, κλπ. Όλες αυτές οι πρακτικές γνώσεις βελτιώνονται

μέσω της εμπειρίας (βλ. §2.1).

20. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ των όρων

“Βιωματική Εκπαίδευση” και “Βιωματική Μάθηση”.  Σύμφωνα με τον

Rogers (2003), οι όροι “μάθηση” και “εκπαίδευση” συγχέονται συχνά και

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά μεταξύ τους αλλά έχουν διαφορετική

σημασία. Η βασική διαφορά εντοπίζεται στο ότι η μάθηση συντελείται

σχεδόν διαρκώς, αφού ευκαιρίες για μάθηση υπάρχουν γύρω μας

καθημερινά σε ότι κάνουμε, χωρίς την παροχή βοήθειας από εκπαιδευτές

ενηλίκων. Αντιθέτως, η εκπαίδευση δεν συντελείται καθημερινά και απαιτεί

περισσότερο σχεδιασμένες και συγκροτημένες δραστηριότητες οι οποίες

οργανώνονται μέσα σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς θεσμούς (βλ. §2.3).

21. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης έχει προτιμηθεί ο όρος

“Βιωματική Εκπαίδευση” έναντι του όρου “Βιωματική Μάθηση” διότι

το πλαίσιο διερεύνησης των πιθανών παραγόντων-προϋποθέσεων

αφορά ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία

αποτελούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία σχεδιασμένες και

συγκροτημένες δραστηριότητες οι οποίες οργανώνονται και υλοποιούνται

μέσα στις επιχειρήσεις, είτε από τα στελέχη τους είτε σε συνεργασία με

ειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες (βλ. §2.3).

22. Επίσης, στα πλαίσια της προτεινόμενης μελέτης αναφορικά με τον ακριβή

ορισμό του όρου “Βιωματική Εκπαίδευση” θα υιοθετηθεί ο ορισμός

της Φίλλιπς (2005, σελ. 49) ο οποίος αναφέρει ότι “στην απλούστερη

μορφή της, βιωματική εκπαίδευση είναι η μάθηση μέσα από την εμπειρία, ή

αλλιώς η μάθηση μέσα από την πράξη. Εκπαίδευση μέσα από την εμπειρία

σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι πρώτα εκτίθενται σε μια εμπειρία και μετά

ενθαρρύνονται να αναστοχαστούν πάνω σε αυτή και να αναπτύξουν νέες

γνώσεις, νέες ικανότητες, νέες δεξιότητες, νέες στάσεις και συμπεριφορές. Σε
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αυτή την περίπτωση οι εκπαιδευόμενοι απαιτείται περισσότερο να πράττουν

παρά να ακούν και μάλιστα καλούνται να σκεφτούν και να αναστοχαστούν

σχετικά με όσα έκαναν” (βλ. §2.3).

23. Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αξιοποίηση της βιωματικής

εκπαίδευσης στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση των εργαζομένων

σχετίζονται τόσο με το εξωτερικό όσο και με το εσωτερικό περιβάλλον της

επιχείρησης. Συγκεκριμένα οι λόγοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι: α) η συνεχής

ανάπτυξη της τεχνολογίας (απαιτεί νέες γνώσεις, νέες δεξιότητες, εφαρμογή

νέων μεθόδων και διαδικασιών εκτέλεσης έργου), β) η διάσταση μεταξύ

θεωρίας και πράξης (που χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας

μας), γ) οι συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων (απαιτούν νέες θέσεις

εργασίας, νέα οργανωσιακή κουλτούρα, και διαφορετικό περιεχόμενο

έργου), δ) η μεταβολή των διαφόρων μεθόδων (με τις οποίες

αντιμετωπίζονται τα ποικίλα προβλήματα μέσα σε μια επιχείρηση), ε) η

συνεχής μεταβολή των συνθηκών (απαιτεί θέσεις εργασίας με νέο ή και

διαφορετικό περιεχόμενο για ποιότητα, ποικιλία, προσωπική εξυπηρέτηση

και νέα προϊόντα ή υπηρεσίες), και στ) ο επανασχεδιασμός λειτουργιών και

οργανωτικών αλλαγών (απαιτούν νέες αρμοδιότητες, διευρυμένα

καθήκοντα, διαφορετικό και νέο περιεχόμενο εργασιών) (βλ. §2.4).

24. Η θεωρία της βιωματικής εκπαίδευσης εμπνέεται από το έργο εξεχόντων

μελετητών του εικοστού αιώνα όπως οι: John Dewey, Kurt Lewin, Jean

Piaget, David Kolb, William James, Carl Jung, Paulo Freire, Carl Rogers

και άλλοι,  οι οποίοι έδωσαν κεντρικό ρόλο στην εμπειρία,  κατά την

ανάπτυξη των θεωριών τους για την ανθρώπινη μάθηση και ανάπτυξη.

Έχοντας ως βάση τους παραπάνω κορυφαίους επιστήμονες, περιγράφηκαν

τα οκτώ σημαντικότερα θεωρητικά μοντέλα της βιωματικής

εκπαίδευσης που έχουν παρουσιαστεί στη διεθνή επιστημονική

βιβλιογραφία και αρθρογραφία έτσι ώστε να τεκμηριωθεί θεωρητικά η

συγκεκριμένη έννοια (βλ. Πίνακα 2.1, §2.5).

25. Για να μπορέσει ο εκπαιδευτής να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο ρόλο

του υπάρχει ένα πλήθος μεθόδων και τεχνικών που του επιτρέπουν να

προκαλέσει τις κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες στους εκπαιδευόμενούς
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του. Από την ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα επιστημονικής

βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, τρεις φαίνεται να είναι οι κύριες

κατηγορίες εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων οι οποίες προωθούν

την βιωματική εκπαίδευση. Αυτές είναι: 1) εκπαιδευτικές τεχνικές που

διεξάγονται μέσα στην τάξη, 2) εκπαιδευτικές τεχνικές που διεξάγονται

έξω από την τάξη, και 3) εκπαιδευτικές ασκήσεις (βλ. §2.6).

26. Κάθε προσπάθεια βιωματικής προσέγγισης στο χώρο της

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης έχει ως προαπαιτούμενο έναν εκπαιδευτή

που θα έχει την ικανότητα να οργανώνει και να υποστηρίζει

δραστηριότητες βιωματικής μάθησης. Ο εκπαιδευτής είναι το άτομο που

θα προκαλέσει τους εκπαιδευόμενους να αναλάβουν δράση για ένα θέμα

που τους ενδιαφέρει, θα τους στηρίξει, όποτε χρειαστεί, ώστε να βρουν το

δρόμο προς τη μάθηση,  ενώ,  σε κάθε περίπτωση,  θα φροντίσει για την

ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της αυτονομίας τους. Μέσα από τη

διεθνή και ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία και αρθρογραφία

προέκυψαν 16 βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν τους

εκπαιδευτές ενηλίκων σε προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης (βλ.

Πίνακα 2.2, §2.7).

27. Οι Jackson & Caffarella (1994, σ. 88-91) σε μια προσπάθειά τους να

οργανώσουν τις ερευνητικές ανάγκες πάνω στον τομέα της χρήσης της

Βιωματικής Εκπαίδευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων, εντόπισαν τέσσερις

βασικές περιοχές για τις οποίες προτείνουν να γίνουν περαιτέρω έρευνες. Οι

περιοχές αυτές είναι οι εξής: α) η Βιωματική Εκπαίδευση και η

διαφορετικότητα των ενήλικων εκπαιδευομένων, β) η Βιωματική

Εκπαίδευση και τα πρότυπα των κοινωνικών σχέσεων, γ) η Βιωματική

Εκπαίδευση και η μεταφορά των αποτελεσμάτων της στο χώρο

εργασίας και στην καθημερινή ζωή, και δ) η Βιωματική Εκπαίδευση και

η αυθεντική αξιολόγηση. Η τρίτη προτεινόμενη ερευνητική περιοχή

αποτελεί και το σημείο εκκίνησης για τη συγκεκριμένη έρευνα αφού

συνδέεται άμεσα με τη διερεύνηση των παραγόντων-προϋποθέσεων οι

οποίοι/ες μπορούν να επηρεάσουν (είτε θετικά, είτε αρνητικά) την
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αποτελεσματικότητα και την επιτυχή εφαρμογή της Βιωματικής

Εκπαίδευσης (βλ. §2.8).

28. Αφού ολοκληρώθηκε η ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής

βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, προέκυψαν όλοι οι πιθανοί

παράγοντες-προϋποθέσεις που επηρεάζουν την αποτελεσματική

εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,

υλοποιήθηκε ο 1ος ερευνητικός στόχος της έρευνας. Οι πιθανοί παράγοντες-

προϋποθέσεις που φαίνεται ότι επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή

της βιωματικής εκπαίδευσης ομαδοποιήθηκαν σε τρεις βασικές κατηγορίες:

α) εκπαιδευόμενοι, β) εκπαιδευτές, και γ) διαδικασία εκπαίδευσης (βλ.

Πίνακα 2.3, §2.8).

29. Από τη βιβλιογραφία προέκυψαν συνολικά 26 πιθανοί παράγοντες-

προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής της βιωματικής

εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης

ενηλίκων.  Στην πρώτη κατηγορία (Παράγοντες που αφορούν τους

Εκπαιδευόμενους) αναγνωρίστηκαν τέσσερις παράγοντες, στη δεύτερη

κατηγορία  (Παράγοντες που αφορούν τους Εκπαιδευτές) πέντε, και στην

τρίτη κατηγορία (Παράγοντες που αφορούν την Εκπαιδευτική Διαδικασία)

δέκα επτά παράγοντες (βλ. §2.8).

30. Ένα πρώτο πολύ βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει είναι ότι στη

διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία φαίνεται να επικρατεί η άποψη πως οι

περισσότεροι παράγοντες-προϋποθέσεις για την αποτελεσματική

εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων αφορούν την εκπαιδευτική

διαδικασία και όχι τους εκπαιδευόμενους και/ή τους εκπαιδευτές (βλ.

§2.8).

31. Ένα δεύτερο, επίσης πολύ σημαντικό, συμπέρασμα το οποίο προκύπτει

είναι ότι ακόμα και αν δεν πάρουμε ως κριτήριο τον αριθμό των

παραγόντων σε κάθε κατηγορία, αλλά αντί αυτού πάρουμε ως κριτήριο

σημαντικότητας τον αριθμό των βιβλιογραφικών αναφορών, το

αποτέλεσμα είναι και πάλι ίδιο αφού οι τρεις πρώτοι σε αριθμό
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βιβλιογραφικών αναφορών (από έξι αναφορές ο καθένας) παράγοντες-

προϋποθέσεις ανήκουν όλοι στην τρίτη κατηγορία (Παράγοντες που

αφορούν την Εκπαιδευτική Διαδικασία). Αυτό σημαίνει ότι και από

πλευράς αριθμού βιβλιογραφικού αναφορών, οι παράγοντες-προϋποθέσεις

που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται ότι είναι πιο συχνοί

και πιο σημαντικοί από τους παράγοντες που αφορούν τους

εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές (βλ. §2.8).

32. Η αναγνώριση των παραπάνω 26 παραγόντων-προϋποθέσεων θα

αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία του ερευνητικού πλαισίου πάνω

στο οποίο θα δομηθεί η ποιοτική ανάλυση, θα προκύψουν τα ερευνητικά

αποτελέσματα και θα απαντηθούν τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα της

συγκεκριμένης μελέτης.

3.3 Ορισμός του Ερευνητικού Πλαισίου
Σύμφωνα με τον Churchill (1979), η δημιουργία και υιοθέτηση ενός ερευνητικού

πλαισίου εξασφαλίζει τη σχέση μεταξύ του ερευνητικού προβλήματος που

διερευνάται, των μεθοδολογικών προβληματισμών που τίθενται, καθώς και των

αποφάσεων που ακολουθούν. Επίσης, παροτρύνει προς την κατεύθυνση της επιλογής

και εφαρμογής των οικονομικότερων διαδικασιών εμπειρικής ανάλυσης για την

ικανοποίηση των ερευνητικών σκοπών και των επιμέρους στόχων.

Από τα παραπάνω μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε, ότι το πρώτο βήμα για

τη δημιουργία ενός ερευνητικού πλαισίου σε μία μελέτη είναι ο καθορισμός του

βασικού ερευνητικού σκοπού, των επιμέρους στόχων του καθώς και των κύριων

ερευνητικών ερωτημάτων, τα οποία προκύπτουν απευθείας από τους επιμέρους

ερευνητικούς στόχους.

Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αναγνώριση και ο καθορισμός

των παραγόντων-προϋποθέσεων που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της

βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

στους κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι

η παρούσα μελέτη αφορά ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

που διεξάγονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
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Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, προτείνεται η διαδοχική

υλοποίηση μιας σειράς επιμέρους σημαντικών στόχων, οι οποίοι είναι:

1ος Στόχος: Η συγκέντρωση μέσα από τη διεθνή και ελληνική σχετική

βιβλιογραφία όλων των πιθανών παραγόντων-προϋποθέσεων που

επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής

εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης

ενηλίκων και η ομαδοποιημένη παράθεσή τους σε έναν Πίνακα,

έτσι ώστε να είναι πολύ εύκολο για τον οποιονδήποτε

αναγνώστη/ενδιαφερόμενο, να ανατρέξει σε αυτόν και να

αποκτήσει γρήγορα μια συνολική εικόνα. Η αναγνώριση και

θεωρητική θεμελίωση των παραπάνω πιθανών παραγόντων-

προϋποθέσεων θα προκύψει μέσα από την εκτενή, λεπτομερή,

και διεξοδική ανασκόπηση της σχετικής διεθνούς και ελληνικής

βιβλιογραφίας.

2ος Στόχος: Η διερεύνηση των 5 πιο σημαντικών παραγόντων-προϋποθέσεων

που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής

εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης

ενηλίκων στους κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσα από τη

διεξαγωγή πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας.

3ος Στόχος: Η περαιτέρω διερεύνηση ύπαρξης πιθανών παραγόντων-

προϋποθέσεων (οι οποίοι-ες δεν αναφέρονται στη διεθνή και

ελληνική βιβλιογραφία) που επηρεάζουν την αποτελεσματική

εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του

μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσα από τη διεξαγωγή

πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας.

Έχοντας ως βάση τους παραπάνω τρεις επιμέρους σημαντικούς στόχους,

διαμορφώνονται και τα δύο κύρια ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης τα

οποία είναι τα εξής:
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1ο Ερώτημα: Ποιοι είναι οι 5 πιο σημαντικοί παράγοντες-προϋποθέσεις, από

αυτούς που έχουν ήδη αναγνωριστεί στη διεθνή και ελληνική

βιβλιογραφία, που επηρεάζουν την επιτυχή και αποτελεσματική

εφαρμογή της Βιωματικής Εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά

προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων στους κλάδους του

μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα;

2ο Ερώτημα:  Υπάρχουν επιπλέον πιθανοί παράγοντες-προϋποθέσεις, εκτός από

αυτούς που έχουν ήδη αναγνωριστεί στη διεθνή και ελληνική

βιβλιογραφία, οι οποίοι να επηρεάζουν την επιτυχή και

αποτελεσματική εφαρμογή της Βιωματικής Εκπαίδευσης σε

ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων στους

κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα; Αν ναι, τότε ποιοι είναι

αυτοί;

Με την παρουσίαση του Πίνακα 2.3 (βλ. §2.8), στον οποίο υπάρχουν

ομαδοποιημένοι όλοι οι πιθανοί παράγοντες-προϋποθέσεις που επηρεάζουν την

αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων έτσι όπως προέκυψαν μέσα από την

ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής σχετικής βιβλιογραφίας, υλοποιήθηκε

επιτυχώς ο 1ος ερευνητικός στόχος της έρευνας.

Οι 26 πιθανοί παράγοντες-προϋποθέσεις που προέκυψαν θα αποτελέσουν τη

βάση για τη δημιουργία του ερευνητικού πλαισίου πάνω στο οποίο θα δομηθεί η

ποιοτική ανάλυση, θα προκύψουν τα ερευνητικά αποτελέσματα, θα υλοποιηθούν ο

2ος και ο 3ος ερευνητικός στόχος, θα απαντηθούν τα δύο κύρια ερευνητικά

ερωτήματα, και τέλος θα ικανοποιηθεί ο βασικός σκοπός της μελέτης.

3.4 Επιλογή Ερευνητικής Μεθοδολογίας
Για την υλοποίηση μιας έρευνας και τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων υπάρχουν

διάφορες μέθοδοι, εκ των οποίων οι κυριότερες είναι οι παρακάτω (Sekaran, 2003;

UNESCAP, 2005):

· Focus Groups
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· Πείραμα

· Παρατήρηση

- Συμμετοχική

- Μη Συμμετοχική

- Δομημένη

- Αδόμητη

· Συνεντεύξεις

- Προσωπικές

- Τηλεφωνικές

- Δομημένες

- Ημιδομημένες

- Αδόμητες

· Ερωτηματολόγιο

- Ταχυδρομικό (Mail Questionnaire)

- Μέσω Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείου (E-mail Questionnaire)

- Μέσω Ιστοσελίδας (Internet/Intranet Web Page Questionnaire)

· Μελέτη Περιπτώσεων (Case Studies)

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά,

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος και

τον σκοπό της εκάστοτε έρευνας. Από τις παραπάνω μεθόδους, οι πιο συχνά

χρησιμοποιούμενες σε έρευνες που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του

Μάρκετινγκ και των πωλήσεων είναι οι τρεις τελευταίες, ή κάποιος συνδυασμός

αυτών.

Τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την επιλογή της κατάλληλης

ερευνητικής μεθοδολογίας για μία μελέτη (δηλαδή την επιλογή του είδους της

έρευνας), είναι τα εξής (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 21):

1. Η φύση του ερευνητικού προβλήματος (δηλαδή ο βασικός σκοπός για τον

οποίο πραγματοποιείται η συγκεκριμένη έρευνα).

2. Η θεωρητική αφετηρία του ερευνητή (δηλαδή το είδος των ερευνητικών

στόχων οι οποίοι αποτελούν το θεωρητικό σημείο εκκίνησης για την

υλοποίησης της παρούσας έρευνας).
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3. Τα συγκεκριμένα μεθοδολογικά εργαλεία άντλησης γνώσης από το

ερευνητικό πεδίο (δηλαδή η μέθοδος συλλογής των δεδομένων).

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα,  ο  βασικός σκοπός της

προτεινόμενης μελέτης είναι η αναγνώριση και ο καθορισμός των παραγόντων-

προϋποθέσεων που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής

εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους

του μάρκετινγκ και των πωλήσεων. Το είδος του βασικού σκοπού, άρα και της φύσης

του ερευνητικού προβλήματος, είναι διερευνητικό και αναγνωριστικό και

σχετίζεται άμεσα με τους κλάδους του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και της

εξυπηρέτησης πελατών.

Επίσης, οι βασικοί ερευνητικοί στόχοι της συγκεκριμένης μελέτης (βλ. §3.3,

ερευνητικοί στόχοι 2 και 3) είναι κατά κύριο λόγο διερευνητικοί, εφόσον

στοχεύουν τόσο στη διερεύνηση εκείνων των παραγόντων-προϋποθέσεων που

επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε

ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του μάρκετινγκ

και των πωλήσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

(Ερευνητικός στόχος Νο2), όσο και στην περαιτέρω διερεύνηση ύπαρξης πιθανών

παραγόντων-προϋποθέσεων (οι οποίοι-ες δεν αναφέρονται στη διεθνή και ελληνική

βιβλιογραφία) που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής

εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους

του μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Ελλάδα (Ερευνητικός στόχος Νο3).

Σύμφωνα με τους Kinnear and Taylor (1996), υπάρχουν τρία βασικά είδη

έρευνας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη θεμάτων που

σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα του Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων. Τα τρία

αυτά είδη είναι: α) η διερευνητική έρευνα, β) η συμπερασματική έρευνα, η οποία

χωρίζεται στην περιγραφική και την αιτιολογική έρευνα, και γ) η πειραματική έρευνα ή

αλλιώς η έρευνα παρακολούθησης της απόδοσης (performance monitoring).

Οι διερευνητικές έρευνες αποβλέπουν στη διατύπωση ενός προβλήματος με

σκοπό την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, την ανάλυση αποκαλυπτικών καταστάσεων

και/ή παραγόντων, και την εξέταση ή διατύπωση υποθέσεων. Οι έρευνες αυτού του
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τύπου έχουν σαν κύριο στόχο την ανακάλυψη και την καινοτομία, για αυτό και βασικό

χαρακτηριστικό τους αποτελεί η ευελιξία.

Οι περιγραφικές έρευνες έχουν ως σκοπό τον προσδιορισμό και την εκτίμηση των

χαρακτηριστικών μιας δεδομένης κατάστασης. Για την επιτυχία αυτού του είδους της

έρευνας απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε αφενός να υπάρχει καλή οργάνωση και

σχεδιασμός και αφετέρου να αποφεύγονται λάθη μεροληψίας. Οι αιτιολογικές έρευνες

έχουν ως βασικό στόχο την αποκάλυψη της ύπαρξης σχέσεων αιτιότητας μεταξύ των

μεταβλητών και ακολουθούν την παραγωγική προσέγγιση συνήθως μέσα από τη

διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων.

Οι πειραματικές έρευνες αποσκοπούν στον έλεγχο της ορθότητας των

ερευνητικών υποθέσεων, και πιο συγκεκριμένα ελέγχεται η ύπαρξη συστηματικής

σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών. Οι πειραματικές έρευνες στηρίζονται κυρίως στο

πείραμα, είτε φυσικό είναι αυτό είτε τεχνητό, μέσω του οποίου ο ερευνητής ελέγχει το

παραδεκτό μιας υπόθεσης και απαιτούν ευελιξία και εμπειρία.

Εφόσον, τόσο ο βασικός σκοπός, όσο και οι βασικοί στόχοι αποσκοπούν στην

αποκάλυψη, διερεύνηση και ανάλυση παραγόντων-προϋποθέσεων που επηρεάζουν

την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του μάρκετινγκ και των

πωλήσεων, το είδος της ερευνητικής μεθοδολογίας που ταιριάζει καλύτερα

σύμφωνα με τους Kinnear and Taylor (1996), είναι η διερευνητική.

Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008,  σελ.  22  -  Πίνακας 1),  όταν η φύση ενός

ερευνητικού προβλήματος είναι διερευνητική και στοχεύει στην αναγνώριση και

κατανόηση μίας κατάστασης, τότε η καταλληλότερη ερευνητική μεθοδολογία είναι η

ποιοτική έρευνα.  Επίσης,  όταν μία έρευνα έχει να κάνει με την μελέτη του πως οι

άνθρωποι βιώνουν μία εμπειρία και ποιες είναι οι απόψεις τους πάνω στην εμπειρία

αυτή και στους παράγοντες που τη διαμόρφωσαν, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί η

μεθοδολογία της ποιοτικής προσέγγισης (Hancock et al., 2007).

 Η επιλογή της ποιοτικής έρευνας για μία μελέτη έχει συγκεκριμένα

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στον Πίνακα 3.1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται

συνοπτικά τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ποιοτικής

ερευνητικής μεθοδολογίας (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 23). Είναι σημαντικό να τονιστεί

ότι πολλά,  ή σχεδόν όλα τα μειονεκτήματα της ποιοτικής έρευνας που
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παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1 είναι στην πραγματικότητα ή μπορεί, κάτω από τις

κατάλληλες προϋποθέσεις, να αποτελέσουν πλεονεκτήματα για μία έρευνα

(Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 23).

Πίνακας 3.1: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Ποιοτικής Έρευνας
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
· Διερεύνηση που χαρακτηρίζεται από

λεπτομέρεια και βάθος. · Συνήθως αφορά μικρά δείγματα.

· Είναι δυνατόν να οδηγήσει στην
διερεύνηση φαινομένων, διαδικασιών
και συμπεριφορών που δεν είχαν
προβλεφθεί από πριν.

· Χαρακτηρίζεται από σχετικά
περιορισμένες δυνατότητες
γενίκευσης και σύγκρισης.

· Διερεύνηση της εμπειρίας των
κοινωνικών υποκειμένων. Ο
ερευνητής «βλέπει» και κατανοεί τον
κόσμο μέσα από τα μάτια και την
αντίληψη των κοινωνικών
υποκειμένων.

· Εξαρτάται αρκετά από τις προσωπικές
αντιλήψεις του ερευνητή και από τα
επικοινωνιακά του προσόντα.

· Γίνεται προσπάθεια για την αποφυγή
a priori κρίσεων.

· Η συμμετοχή ή η εμπλοκή του
ερευνητή μπορεί να μεταβάλλει τα
χαρακτηριστικά του υπό μελέτη
κοινωνικού φαινομένου ή
διαδικασίας.

Πηγή: Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 23.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι τα ποιοτικά δεδομένα, στις περισσότερες

των περιπτώσεων, είτε είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν έστω και για

περιγραφικούς λόγους,  είτε να συμπληρωθούν και να ενισχυθούν με ποσοτικά

στοιχεία. Επίσης είναι αδύνατον να φανταστούμε ολοκληρωμένες ποσοτικού

χαρακτήρα εμπειρικές έρευνες οι οποίες δεν περιέχουν θεωρητικό υπόβαθρο,

αξιολογικές κρίσεις ή ερμηνευτικές τοποθετήσεις και αιτιολογήσεις.

Το γεγονός αυτό οδηγεί στην ανάπτυξη πολύ-μεθοδολογικών προσεγγίσεων

στα πλαίσια των οποίων συσχετίζονται και συνδυάζονται με διάφορους τρόπους οι

ποσοτικές και οι ποιοτικές μέθοδοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες κερδίζουν

συνεχώς έδαφος στην σύγχρονη κοινωνική έρευνα, είτε η μια μέθοδος συμπληρώνει

την άλλη, είτε οι διαφορετικές μεθοδολογίες εφαρμόζονται στην διερεύνηση

διαφορετικών χαρακτηριστικών του ίδιου φαινομένου είτε εφαρμόζονται για την
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ανάλυση κοινών χαρακτηριστικών διαφορετικών κοινωνικών φαινομένων

(Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 28-29). Ο συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων

χρησιμοποιείται ολοένα και πιο συχνά στις σύγχρονες εκπαιδευτικές έρευνες και

αυτό συμβαίνει γιατί τα στοιχεία που προκύπτουν από την ποιοτική ανάλυση

συνήθως δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν αριθμητικά, ωστόσο είναι δυνατόν να

δομηθούν ποσοτικοποιημένα προκειμένου να απεικονιστεί γραφικά η ποιοτική τους

ερμηνεία (Φίλλιπς, 2005, σελ. 137). Έτσι και στην παρούσα έρευνα, για τη

δόμηση/απεικόνιση  των αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθούν ποσοτικές μορφές

παρουσίασης (όπως για παράδειγμα ποσοστά, διαγράμματα, πίτες, κ.τ.λ.).

3.5 Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων
Εφόσον η φύση και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης μελέτης σχετίζονται

άμεσα με τη διερεύνηση και τη συλλογή, όσο το δυνατόν πλουσιότερων

πληροφοριών, για τις εμπειρίες, τις απόψεις και τις στάσεις των ενηλίκων οι οποίοι

εργάζονται στους κλάδους του Μάρκετινγκ, των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης

πελατών και έχουν ολοκληρώσει στο παρελθόν κάποιο (ή κάποια) εκπαιδευτικό

πρόγραμμα το οποίο να περιείχε βιωματικές δραστηριότητες (ή βιωματικές

ασκήσεις),  η καταλληλότερη μέθοδος συλλογής των δεδομένων είναι η ποιοτική

συνέντευξη (ή συνέντευξη σε βάθος). Ο λόγος είναι ότι σε αυτόν τον τύπο

συνέντευξης ο ερευνητής κατευθύνει τον ερωτώμενο σε βασικά θέματα και ο

ερωτώμενος αναπτύσσει τις σκέψεις και τις απόψεις του ελεύθερα και σε βάθος. Ο

σκοπός της συνέντευξης αυτού του τύπου είναι η συλλογή, όσο το δυνατόν

πλουσιότερων πληροφοριών, για τις εμπειρίες, τις απόψεις, τις στάσεις και τις

αναπαραστάσεις των συμμετεχόντων για κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα (Ιωσηφίδης,

2008, σελ. 111-112).

Η μέθοδος της ποιοτικής συνέντευξης παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα

αλλά και μειονεκτήματα. Η γνώση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της

συγκεκριμένης μεθόδου οδηγεί στην σωστή της χρήση και στην αποφυγή των

περιπτώσεων στις οποίες η εφαρμογή της μεθόδου δεν ενδείκνυται. Στον Πίνακα 3.2

που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και
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μειονεκτήματα της ποιοτικής συνέντευξης (Stewart & Cash, 1991; Kvale, 1996;

Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 23).

Πίνακας 3.2: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Ποιοτικής Συνέντευξης
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
· Επιτρέπει στον ερευνητή να αντλήσει

πληροφορία σε βάθος ιδιαίτερα όταν
πρόκειται για την διερεύνηση
πολύπλοκων κοινωνικών
διαδικασιών, συμπεριφορών,
στάσεων, αξιών και αντιλήψεων.

· Είναι μια μέθοδος που είναι
εξαιρετικά χρονοβόρα όχι μόνο ως
προς την υλοποίηση της αλλά και ως
προς την φάση του σχεδιασμού και
της απόκτησης πρόσβασης στους
ερωτώμενους.

· Προϋποθέτει την αμεσότητα της
σχέσης μεταξύ του ερευνητή και του
ερωτώμενου και μπορεί να οδηγήσει
στην διερεύνηση θεμάτων που δεν
είχαν προκαθοριστεί από πριν,
μεταβάλλοντας ή τροποποιώντας
πολλές φορές ακόμη και το ίδιο το
αρχικό ερευνητικό πλαίσιο.

· Προϋποθέτει αυξημένα επικοινωνιακά
προσόντα από την πλευρά του
ερευνητή, ευαισθησία, γνήσιο
ενδιαφέρον και ευελιξία.

· Επιτρέπει στον ερευνητή να
κατανοήσει κοινωνικές συμπεριφορές,
στάσεις και αντιλήψεις των
ερωτώμενων, δηλαδή να δει τον
κοινωνικό κόσμο και τα κοινωνικά
φαινόμενα μέσα από τις εμπειρίες και
τα «μάτια» των κοινωνικών
υποκειμένων.

· Πολλές φορές ένα σημαντικό τμήμα
της πληροφορίας που αντλείται μέσα
από συνεντεύξεις δεν είναι
απαραίτητο ή τελικά δεν γίνεται
αντικείμενο ανάλυσης.

· Σε πολλές περιπτώσεις το
υποκειμενικό στοιχείο είναι κυρίαρχο.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί
προβλήματα στην αξιοπιστία των
αποτελεσμάτων.

Ανάλογα με τον βαθμό δόμησης της ποιοτικής συνέντευξης, δηλαδή ανάλογα

με το βαθμό τυποποίησης της από τον ερευνητή μπορούμε σχηματικά να διακρίνουμε

τρία βασικά είδη:  α) τη δομημένη συνέντευξη (structured interview), β) την

ημιδομημένη συνέντευξη (semi-structured interview), και γ) τη μη δομημένη

συνέντευξη (unstructured interview) (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 112).

Η δομημένη συνέντευξη βασίζεται σε ένα αυστηρά προκαθορισμένο σύνολο

ερωτήσεων το οποίο τίθεται με τον ίδιο ενιαίο τρόπο σε όλους τους ερωτώμενους. Οι
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ερωτήσεις είναι προκαθορισμένες τόσο ως προς το περιεχόμενο τους, όσο και ως

προς την σειρά με την οποία ακολουθεί η μια τη άλλη (Dunn, 2000).

H ημιδομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο προκαθορισμένων

ερωτήσεων αλλά παρουσιάζει πολύ περισσότερη ευελιξία ως προς την σειρά των

ερωτήσεων, ως προς τη τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με

τον ερωτώμενο και ως προς την προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεμάτων για

συζήτηση (Robson, 2002).

Η μη δομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από την απουσία προκαθορισμένων

ερωτήσεων και βασίζεται σε θεματικές περιοχές πάνω στις οποίες αναπτύσσεται η

αλληλεπίδραση μεταξύ του ερευνητή και του ερωτώμενου (Robson, 2002). Στην

ποιοτική κοινωνική έρευνα χρησιμοποιούνται κυρίως οι δυο τελευταίοι τύποι

συνέντευξης καθώς επιτρέπουν την άντληση πληροφορίας και δεδομένων σε βάθος ή

την ανάδειξη θεμάτων που δεν είχαν προκαθοριστεί από τον ερευνητή (Ιωσηφίδης,

2008, σελ. 112).

Για την καλύτερη υλοποίηση των στόχων της συγκεκριμένης έρευνας

επιλέχτηκε ο δεύτερος τύπος,  δηλαδή αυτός της ημιδομημένης συνέντευξης, γιατί

χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων αλλά παρουσιάζει

πολύ περισσότερη ευελιξία ως προς την σειρά των ερωτήσεων, ως προς τη

τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο και ως

προς την προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεμάτων για συζήτηση.  Με αυτόν τον

τρόπο, οι προκαθορισμένες ερωτήσεις (ερώτηση Νο7 του ερωτηματολογίου – βλ.

Παράρτημα) χρησιμοποιήθηκαν για να διερευνήσουν τον δεύτερο βασικό στόχο (βλ.

§3.3, στόχος 2), δηλαδή τους παράγοντες- προϋποθέσεις (που έχουν ήδη

παρουσιαστεί στον Πίνακα 2.3, οι οποίοι προέκυψαν μέσα από την ανασκόπηση της

διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας) που πιθανόν επηρεάζουν την αποτελεσματική

εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα

εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, ενώ

κάποιες ανοιχτές ερωτήσεις (ερώτηση Νο6 του ερωτηματολογίου – βλ. Παράρτημα)

χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση του τρίτου βασικού στόχου (βλ. §3.3, στόχος

3), δηλαδή για την προσπάθεια εμβάθυνσης και αναγνώρισης επιπρόσθετων πιθανών

παραγόντων-προϋποθέσεων (που δεν αναφέρονται στη διεθνή και ελληνική

βιβλιογραφία) οι οποίοι πιθανόν επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της
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βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

στους κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων.

3.6 Χρονικός Ορίζοντας, Ορισμός Πληθυσμού & Πλαίσιο-Μέγεθος
Δειγματοληψίας της Έρευνας

Η συγκεκριμένη μελέτη διενεργήθηκε στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα στη

Θεσσαλονίκη (πόλη την οποία χρησιμοποιεί ως έδρα ο συγγραφέας της εργασίας), και

αφορά τους ενήλικες εκπαιδευόμενους οι οποίοι εργάζονται στους επιχειρηματικούς

κλάδους του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών, και έχουν

ολοκληρώσει στο παρελθόν ένα, ή περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία

περιείχαν τουλάχιστον μία βιωματική δραστηριότητα/άσκηση.

Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ημιδομημένης

ποιοτικής συνέντευξης (όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα) το χρονικό

διάστημα μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 2012. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να

τονιστεί το γεγονός ότι η διερευνητική αξία και οι δυνατότητες μιας διαχρονικής

μελέτης (longitudinal study) με επαναλαμβανόμενες λήψεις πρωτογενών στοιχείων

είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές της μίας ανεξάρτητης λήψης. Για τους παραπάνω

λόγους, η ερευνητική ακρίβεια είναι περιορισμένη και σαφώς μικρότερη από ότι εάν

είχε ακολουθηθεί ο διαχρονικός σχεδιασμός με επαναληπτικές συνεντεύξεις.

Για τον ορισμό του συνολικού πληθυσμού της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τρία

βασικά χαρακτηριστικά τα οποία συνάδουν με το σκοπό και τους στόχους της

συγκεκριμένης μελέτης. Με βάση τα παραπάνω, ο υπό μελέτη πληθυσμός της

έρευνας αποτελείται από:

1. όλους τους εν δυνάμει ενήλικους εργαζόμενους σε ελληνικές και ξένες

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,

2. οι οποίοι εξειδικεύονται στους τομείς του μάρκετινγκ,  των πωλήσεων και

της εξυπηρέτησης πελατών, και

3. έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον μία φορά σε κάποιο εκπαιδευτικό

πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης στο οποίο χρησιμοποιήθηκε

τουλάχιστον μία βιωματική εκπαιδευτική δραστηριότητα (είτε μέσα είτε

έξω από την τάξη ανάλογα με τον τόπο και τον τρόπο διεξαγωγής του

εκπαιδευτικού προγράμματος).
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Αναφορικά με το πλαίσιο της δειγματοληψίας και το μέγεθος του δείγματος της

παρούσας έρευνας, αρχικά θα πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι οι

δειγματοληπτικές τεχνικές έχουν ταυτιστεί σε μεγάλο βαθμό με τις ποσοτικές

μεθόδους. Παρόλα αυτά, και οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας χαρακτηρίζονται από μία

σειρά από διαφορετικές δειγματοληπτικές τεχνικές και πρακτικές, οι οποίες όμως

διαφέρουν σημαντικά από αυτές που εφαρμόζονται στις ποσοτικές μεθόδους. Στις

τελευταίες, η δειγματοληψία χαρακτηρίζεται συνήθως από το στοιχείο της

στατιστικής τυχαιότητας με στόχο την εξασφάλιση αντιπροσωπευτικότητας. Ο

τελικός σκοπός της ποσοτικής έρευνας είναι η εξαγωγή γενικεύσιμων

συμπερασμάτων για τον πληθυσμό από τον οποίο προήλθε το δείγμα με βάση τις

παρατηρήσεις και τα δεδομένα του δείγματος.

Στην ποιοτική έρευνα,  αντίθετα,  η γενίκευση με την έννοια της

αντιπροσωπευτικότητας σπάνια αποτελεί στόχο (Miles & Huberman, 1994). Αυτό

συμβαίνει για διάφορους λόγους. Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι στην ποιοτική

έρευνα συχνά ενδιαφερόμαστε για μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες απαιτούν

διερεύνηση σε βάθος, για μικρά δείγματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από

συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, οι οποίες δεν γενικεύονται σε έναν γενικό πληθυσμό

αναφοράς (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 59). Ένας δεύτερος λόγος, για τον οποίο η έννοια

της αντιπροσωπευτικότητας δεν έχει νόημα στην ποιοτική έρευνα, είναι διότι αρκετά

συχνά ο στόχος είναι η σε βάθος μελέτη κοινωνικών φαινομένων μέσα από τις

εμπειρίες των κοινωνικών υποκειμένων, έτσι ώστε να διατυπωθούν θεωρητικές

θέσεις που να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών διαδικασιών

(Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 59-60).

Εφόσον, ο πληθυσμός της έρευνας χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες

ιδιότητες (βλ. τα τρία χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν παραπάνω), οι οποίες

δεν γενικεύονται σε έναν γενικό πληθυσμό αναφοράς και το ενδιαφέρον της μελέτης

εστιάζεται στη σε βάθος διερεύνηση των παραγόντων-προϋποθέσεων που

επηρεάζουν την επιτυχή εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βιωματικής

εκπαίδευσης, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος του δείγματος πρέπει να

είναι μικρό.

Για να υπάρχει ένας οδηγός και να συγκεκριμενοποιηθεί το πόσο μικρό πρέπει

να είναι το μέγεθος του δείγματος της παρούσας έρευνας για να είναι αρκετό,
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χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του προσδιορισμού του «μέσου μεγέθους δειγμάτων

παρόμοιων μελετών στην Ελλάδα» του Sudman (1976). Με βάση αυτή τη μέθοδο, το

μέγεθος του δείγματος της έρευνας πρέπει να είναι ίσο, ή πολύ κοντά, με τον μέσο

όρο του μεγέθους δειγμάτων παρόμοιων μελετών στην Ελλάδα.  Μία από τις λίγες,

ίσως και η μοναδική,  αντίστοιχες μελέτες στην Ελλάδα,  ήταν η πολύ αξιόλογη

μελέτη της Φίλλιπς, η οποία είχε ως μέγεθος δείγματος για την ποιοτική της έρευνα

τα δεκατέσσερα άτομα (2005, σελ. 120). Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, τη μέθοδο του

Sudman, υιοθετήθηκε ως μέγεθος δείγματος για την παρούσα έρευνα ο αριθμός των

δεκατεσσάρων ατόμων.

Όταν λόγω της φύσης του ερευνητικού αντικειμένου και της ερευνητικής

στρατηγικής που υιοθετείται, απαιτείται η επιλογή αρκετών περιπτώσεων ή αρκετών

συμμετεχόντων στη διαδικασία συνέντευξης, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της

παρούσας έρευνας όπου το μέγεθος του δείγματος είναι δέκα τέσσερα άτομα,

μπορούμε να υιοθετήσουμε μία από τις παρακάτω βασικές στρατηγικές

δειγματοληψίας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της έρευνας (Ιωσηφίδης, 2008, σελ.

60-65):

1. Δειγματοληψία Χιονοστιβάδας (snowball sampling). Η δειγματοληψία

χιονοστιβάδας χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στην ποιοτική έρευνα και

αφορά στην επιλογή συμμετεχόντων από ομάδες του πληθυσμού με

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στις οποίες η πρόσβαση είναι δύσκολη ή

εξαιρετικά περιορισμένη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ίδιοι οι ερευνώμενοι

οδηγούν τους ερευνητές στον εντοπισμό και άλλων υποψήφιων

συμμετεχόντων στην ερευνητική διαδικασία, αξιοποιώντας τα κοινωνικά

τους δίκτυα και τις σχέσεις τους.

2. Δειγματοληψία Ποσόστωσης (quota sampling). Η τεχνική αυτή

περιλαμβάνει την επιλογή συμμετεχόντων στην ερευνητική διαδικασία με

βάση κάποια ήδη γνωστά χαρακτηριστικά του συνολικού πληθυσμού από

τον οποίο προέρχονται οι συμμετέχοντες, για παράδειγμα το φύλο, η ηλικία,

το επάγγελμα, κ.τ.λ. Ιδανικά, το τελικό δείγμα θα περιλαμβάνει

συμμετέχοντες με την ίδια αναλογία σε χαρακτηριστικά όπως και αυτή του

συνολικού πληθυσμού.
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3. Θεωρητική Δειγματοληψία (theoretical sampling). Η θεωρητική

δειγματοληψία είναι ένας τρόπος δειγματοληψίας που εμπλέκεται και

λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με τη συλλογή των ποιοτικών δεδομένων.  Στη

θεωρητική δειγματοληψία η επιλογή των συμμετεχόντων ή των

περιπτώσεων γίνεται κατά τη διάρκεια της ανάλυσης των ποιοτικών

δεδομένων. Τα αποτελέσματα και οι θεωρητικοποιήσεις που προκύπτουν

από την ανάλυση των αρχικών δεδομένων, οδηγούν και κατευθύνουν τους

ερευνητές στην επιλογή πρόσθετων συμμετεχόντων ή περιπτώσεων για να

ελέγξουν, τροποποιήσουν, επιβεβαιώσουν, εμπλουτίσουν ή επεκτείνουν τις

θεωρητικές τους κατασκευές.

4. Σκόπιμη Δειγματοληψία (purposive sampling). Στη δειγματοληψία

αυτού του είδους γίνεται αξιοποίηση της πρότερης γνώσης των ερευνητών

και κυρίως επιλέγονται οι συμμετέχοντες, ώστε να εξυπηρετούν τους

γενικούς και ειδικούς σκοπούς της ερευνητικής διαδικασίας. Δηλαδή

επιλέγονται συμμετέχοντες οι οποίοι να πληρούν κάποιο ή κάποια κεντρικά

χαρακτηριστικά που συνάδουν με το σκοπό και το χαρακτήρα της εκάστοτε

ποιοτικής έρευνας.

Εφόσον στα πλαίσια της παρούσας έρευνας υπάρχουν τρία κεντρικά

χαρακτηριστικά (τα οποία παρουσιάστηκαν παραπάνω) και οι συμμετέχοντες θα

πρέπει να τα πληρούν έτσι ώστε αφενός να συνάδουν με το σκοπό και το χαρακτήρα

της,  και αφετέρου να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της μελέτης,  η

καταλληλότερη μέθοδος δειγματοληψίας είναι η σκόπιμη δειγματοληψία.

Χρησιμοποιώντας,  λοιπόν,  τη μέθοδο της σκόπιμης δειγματοληψίας,  επιλέχθηκε το

δείγμα της έρευνας το οποίο είχε τα εξής χαρακτηριστικά:

Α. Μέγεθος δείγματος: 14 άτομα.

Β. Φύλο: 7 άνδρες και 7 γυναίκες, έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία στις

απόψεις ανάμεσα στα 2 φύλα.

Γ. Ηλικία: Ενήλικες, από 28 έως 52 ετών.

Δ. Χώρος Επαγγελματικής Ενασχόλησης: Ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ε. Τομείς Επαγγελματικής Ενασχόλησης: Τμήμα Μάρκετινγκ, ή Πωλήσεων ή

Εξυπηρέτησης Πελατών.
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Στ. Επαγγελματική Προϋπηρεσία: Από 4 έως 25 χρόνια.

Ζ. Εκπαιδευτική Εμπειρία: Έχουν παρακολουθήσει όλοι τουλάχιστον ένα

πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο να περιείχε έστω και μία βιωματική

δραστηριότητα/άσκηση.

3.7 Στάδια Υλοποίησης της Ποιοτικής Έρευνας
O λεπτομερής και προσεκτικός σχεδιασμός της έρευνας με ποιοτικές συνεντεύξεις

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε ερευνητικού εγχειρήματος που

βασίζεται σε αυτήν την μεθοδολογία. Σύμφωνα με τον Kvale (1996, σελ. 88)

μπορούμε να διακρίνουμε επτά γενικά στάδια από τα οποία περνά η έρευνα με

ποιοτικές συνεντεύξεις από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωση της. Τα στάδια αυτά

υιοθετήθηκαν για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας (με κάποιες προσαρμογές

στις ιδιαίτερες συνθήκες διεξαγωγής της) και είναι τα εξής:

Σχήμα 3.1: Επτά στάδια υλοποίησης της ποιοτικής συνέντευξης.

3.7.1 Στάδιο 1ο: Σχεδιασμός του Οδηγού Συνέντευξης
Ο οδηγός συνέντευξης που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της συγκεκριμένης

μελέτης έχει δύο μέρη (βλ. Παράρτημα όπου παρατίθεται αυτούσιος ολόκληρος ο

Οδηγός-Ερωτηματολόγιο Συνέντευξης). Το πρώτο μέρος (ΜΕΡΟΣ Α), αφορά τα

1ο Στάδιο

Σχεδιασμός του
Οδηγού Συνέν/ξης

2ο Στάδιο

Προέλεγχος του Οδηγού
Συνέν/ξης σε 1-2 άτομα

3ο Στάδιο

Διεξαγωγή των
Συνεντεύξεων

4ο Στάδιο

Απομαγνητοφώνηση και
Προετοιμασία Υλικού

5ο Στάδιο

Ανάλυση των Στοιχείων
που θα Συλλεχθούν

6ο Στάδιο

Έλεγχος Αξιοπιστίας και
Εγκυρότητας

7ο Στάδιο

Παρουσίαση
Αποτελεσμάτων
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στοιχεία της συνέντευξης και δημιουργήθηκε με βάση τον Οδηγό Συνέντευξης που

παρουσιάζεται στο βιβλίο του Ιωσηφίδη (2008, σελ. 49).

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος του Οδηγού (Στοιχεία της Συνέντευξης)

χρησιμεύει σαν ημερολόγιο τήρησης των συνεντεύξεων, συμπληρώνεται

αποκλειστικά από τον ερευνητή και αναγράφει τα εξής στοιχεία: α) τον αριθμό της

συνέντευξης, έτσι ώστε να μπορεί ο ερευνητής να κρατάει και να θυμάται τη σειρά

των συνεντεύξεων, β) την ημερομηνία, γ) τον τόπο διεξαγωγής της συνέντευξης, δ) το

Ονοματεπώνυμο του συνεντευκτή, έτσι ώστε αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός

συνεντευκτές να γνωρίζει ο ερευνητής ποιος από αυτούς πήρε τη συγκεκριμένη

συνέντευξη, ε) τη διάρκεια της συνέντευξης, στ) τον τρόπο καταγραφής, αν δηλαδή

χρησιμοποιήθηκε μαγνητόφωνο ή κρατήθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις, ζ) το αν

ολοκληρώθηκε ομαλά η συνέντευξη ή όχι, και η) τυχόν παρατηρήσεις που θέλει ο

συνεντευκτής να κρατήσει.

Το δεύτερο μέρος (ΜΕΡΟΣ Β)  του Οδηγού Συνέντευξης,  περιλαμβάνει τις

ερωτήσεις.  Ο σχεδιασμός και η διατύπωση ερωτήσεων είναι ίσως το πιο σημαντικό

στοιχείο για την επιτυχία ερευνητικών εγχειρημάτων που βασίζονται σε συνεντεύξεις

είτε αυτές είναι δομημένες, είτε είναι ημιδομημένες, είτε είναι μη δομημένες. Οι

βασικότεροι τύποι ερωτήσεων που υπάρχουν είναι οι εξής (Ιωσηφίδης, 2008, σελ.

114-116):

1. Κλειστές ερωτήσεις (closed questions). Στον τύπο αυτό όλες οι πιθανές

απαντήσεις του ερωτώμενου προβλέπονται από τον ερευνητή. Ο τύπος

αυτός ερωτήσεων χρησιμοποιείται συνήθως στις αυστηρά δομημένες

συνεντεύξεις. Στην ποιοτική συνέντευξη η χρήση τέτοιου τύπου ερωτήσεων

είναι εξαιρετικά περιορισμένη και συνήθως γίνεται για την καταγραφή

ατομικών χαρακτηριστικών,  όπως είναι το φύλο,  η ηλικία,  το εισόδημα,  η

επαγγελματική προϋπηρεσία, κ.α.

2. Ανοικτές ερωτήσεις (open questions). Είναι ερωτήσεις οι οποίες αφήνουν

τον ερωτώμενο ελεύθερο να αναπτύξει την απάντηση του δίχως

προκαθορισμούς. Το είδος αυτό των ερωτήσεων χρησιμοποιείται κυρίως

στην μη δομημένες και στις ημιδομημένες συνεντεύξεις.
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3. Μικτές ερωτήσεις (mixed questions). Είναι ερωτήσεις που συνδυάζουν τα

χαρακτηριστικά των δυο προηγούμενων τύπων. Η χρήση μικτών

ερωτήσεων στην ποιοτική συνέντευξη είναι περιορισμένη.

4. Περιγραφικές ερωτήσεις (descriptive questions). Είναι ερωτήσεις που

στοχεύουν στην άντληση συγκεκριμένων πληροφοριών από τον ερωτώμενο

που συνδέονται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και γνώσεις πχ φύλο,

ηλικία, ημερομηνία γέννησης, μορφωτικό επίπεδο, ύψος εισοδήματος κ.τ.λ.

5. Ερωτήσεις γνώμης (opinion questions). Είναι ερωτήσεις που στοχεύουν

στην διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των ερωτώμενων για

διάφορα κοινωνικά φαινόμενα και διαδικασίες.

6. Δομικές ερωτήσεις (structural questions). Είναι ερωτήσεις που

στοχεύουν στην εύρεση αιτιοτήτων και αιτιωδών μηχανισμών,  π.χ.  «πως

απέκτησες την γνώμη αυτή;».

7. Υποθετικές ερωτήσεις (hypothetical questions). Είναι ερωτήσεις που

στοχεύουν στην άντληση πληροφορίας από τον ερωτώμενο για υποθετικές

καταστάσεις ή για καταστάσεις και φαινόμενα που μπορεί να λάβουν χώρα

στο μέλλον,  π.χ.  «ποια θα ήταν η γνώμη σου αν...» ή «τι θα έκανες αν...»,

κ.τ.λ.

8. Εισαγωγικές και συμπερασματικές ερωτήσεις (introductory and

conclusive questions). Είναι ερωτήσεις που εισάγουν τον ερωτώμενο στο

κύριο θέμα της συνέντευξης και κλείνουν την συνέντευξη αντίστοιχα.

9. Ερωτήσεις – γέφυρα (bridge questions). Είναι ερωτήσεις που οδηγούν

από το ένα θέμα της συνέντευξης στο άλλο.

Εφόσον η μέθοδος συλλογής στοιχείων που ταιριάζει καλύτερα στην παρούσα

έρευνα είναι αυτή της ημιδομημένης συνέντευξης (βλ. §3.5), χρησιμοποιήθηκαν τόσο

κλειστές ερωτήσεις για να καλύψουν το δομημένο κομμάτι της συνέντευξης, όσο και

ανοιχτές ερωτήσεις για να δοθεί στον ερωτώμενο η ελευθερία να αναπτύξει την

απάντηση του δίχως προκαθορισμούς.  Οι κλειστές ερωτήσεις είναι κατάλληλες για

τη δημιουργία ενός δομημένου ερωτηματολογίου κυρίως διότι ελαχιστοποιούν τον

κίνδυνο μεροληψίας από την πλευρά του ερευνητή, και δευτερευόντως διότι

διευκολύνουν τη διαδικασία γρήγορης απάντησης και καθιστούν την κωδικοποίηση

των ερωτήσεων απλή και ανέξοδη (Dillman, 1978, σελ. 90-92). Για τους ίδιους
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ακριβώς λόγους ταιριάζουν και οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες

επιπροσθέτως επιτρέπουν μεγαλύτερο εύρος απαντήσεων από ότι οι διχοτομικές

ερωτήσεις του τύπου άνδρας-γυναίκα, ναι-όχι, κ.λπ. (Churchill, 1997).

Πιο συγκεκριμένα, το δεύτερο μέρος (ΜΕΡΟΣ Β) του Οδηγού Συνέντευξης

αποτελείται από εννιά ερωτήσεις (βλ. Παράρτημα). Οι τρεις πρώτες ερωτήσεις του

Οδηγού Συνέντευξης είναι κλειστού τύπου και αφορούν στο να διερευνηθεί ο

επιχειρηματικός κλάδος και το τμήμα της επιχείρησης στο οποίο εργάζεται ο

συνεντευξιαζόμενος, καθώς και τα χρόνια της εργασιακής του εμπειρίας (βλ.

Παράρτημα).  Μέσα από τις ερωτήσεις αυτές (κυρίως μέσα από τις δύο πρώτες)

εξασφαλίστηκε το γεγονός ότι ο συνεντευξιαζόμενος εργάζεται σε επιχείρηση που

δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, και εργάζεται σε ένα από τα τρία τμήματα που

αποτελούν στόχο για την παρούσα έρευνα, είτε δηλαδή στο τμήμα Μάρκετινγκ, είτε

στο τμήμα Πωλήσεων, είτε στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η τέταρτη ερώτηση είναι ανοιχτή και αποσκοπεί στο να διερευνήσει το αν και

κατά πόσο ο συνεντευξιαζόμενος γνωρίζει τι είναι η βιωματική εκπαίδευση (βλ.

Παράρτημα). Όσοι συνεντευξιαζόμενοι δεν γνώριζαν τι ακριβώς είναι η βιωματική

εκπαίδευση δεν συμπεριελήφθησαν στο τελικό δείγμα των δεκατεσσάρων ατόμων.

Επίσης, μέσω της συγκεκριμένης ερώτησης, δόθηκε η ευκαιρία στο συνεντευκτή να

αντιληφθεί πως βλέπουν και πως αντιλαμβάνονται τη βιωματική εκπαίδευση οι

συνεντευξιαζόμενοι που είχαν μία εικόνα του τι είναι.

Η πέμπτη ερώτηση είναι και αυτή κλειστή και συμπεριλήφθηκε έτσι ώστε να

εξασφαλιστεί το γεγονός ότι ο συνεντευξιαζόμενος έχει παρακολουθήσει στο

παρελθόν τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο να περιείχε έστω και

μία βιωματική δραστηριότητα/άσκηση (βλ. Παράρτημα). Όσοι συνεντευξιαζόμενοι

απάντησαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα

το οποίο να περιείχε έστω και μία βιωματική δραστηριότητα/άσκηση δεν

συμπεριελήφθησαν στο τελικό δείγμα των δεκατεσσάρων ατόμων.

Η έκτη ερώτηση είναι ανοικτή και διερευνά το ποιες προϋποθέσεις-παράγοντες

πιστεύουν οι συνεντευξιαζόμενοι ότι παίζουν σημαντικό ρόλο για την επιτυχή

έκβαση ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης (βλ. Παράρτημα). Η ερώτηση

αυτή είναι ανοιχτή για να δοθεί στους συνεντευξιαζόμενους η ελευθερία να

αναστοχαστούν τις προηγούμενες εμπειρίες τους, να ανακαλέσουν τους σημαντικούς
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παράγοντες που πιστεύουν ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση του

προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης στο οποίο συμμετείχαν και να τους

απαριθμήσουν. Η συγκεκριμένη ερώτηση συμπεριλήφθηκε στο ερωτηματολόγιο για

δοθεί απάντηση στον 3ο ερευνητικό στόχο, δηλαδή στην περαιτέρω διερεύνηση

ύπαρξης πιθανών παραγόντων-προϋποθέσεων (οι οποίοι-ες δεν αναφέρονται στη

διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία) που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή

της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης

ενηλίκων στους κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι απαντήσεις της συγκεκριμένης ερώτησης, θα

ομαδοποιηθούν και θα συγκριθούν με τα αποτελέσματα του Πίνακα 2.3 έτσι ώστε να

δοθεί μία σαφή απάντηση για το αν υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν

την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του μάρκετινγκ και των

πωλήσεων οι οποίοι δεν έχουν εντοπιστεί από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία

και αρθρογραφία.

Η έβδομη ερώτηση είναι η μοναδική κλειστή ερώτηση πολλαπλής επιλογής, στην

οποία οι συνεντευξιαζόμενοι πρέπει να επιλέξουν τους πέντε πιο σημαντικούς, κατά

τη δική τους άποψη, παράγοντες-προϋποθέσεις (από τη λίστα των παραγόντων του

Πίνακα 2.3) επιτυχούς έκβασης ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης.

Επίσης, οι συνεντευξιαζόμενοι πρέπει να αξιολογήσουν τους παράγοντες, και με 1 να

αξιολογήσουν τον πιο σημαντικό,  με 2  το δεύτερο πιο σημαντικό,  κ.ο.κ.  Μόλις ο

συνεντευκτής έφτανε στην έβδομη ερώτηση (σε κάθε συνέντευξη) έδινε στους

συνεντευξιαζόμενους μία σελίδα η οποία περιείχε έναν πίνακα με τους παράγοντες

του Πίνακα 2.3  (βλ.  Παράρτημα).  Οι παράγοντες του Πίνακα 2.3  είναι είκοσι έξι.

Επειδή, κάποιοι από αυτούς είναι νοηματικά πολύ κοντά μεταξύ τους, έγιναν κάποιες

ομαδοποιήσεις και τελικά προέκυψαν είκοσι παράγοντες. Αυτοί οι είκοσι παράγοντες

συμπεριλήφθηκαν στον Πίνακα που δόθηκε στους συνεντευξιαζόμενους (βλ.

Παράρτημα),  και από αυτούς τους είκοσι παράγοντες επιλέχθηκαν οι πέντε πιο

σημαντικοί παράγοντες από τον κάθε συνεντευξιαζόμενο.  Οι ομαδοποιήσεις που

έγιναν στους παράγοντες του Πίνακα 2.3 είναι οι εξής:
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α) ομαδοποιήθηκε ο παράγοντας 1 (Ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων) με

τον παράγοντα 3 (Διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων),  με αποτέλεσμα να

δημιουργηθεί ο παράγοντας “Ενεργή και διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων”,

β) ομαδοποιήθηκε ο παράγοντας 10 (Το περιεχόμενο της βιωματικής

εκπαίδευσης πρέπει να συνδέεται με την επιχειρηματική πραγματικότητα και την

αληθινή ζωή) με τον παράγοντα 19 (Επαφή με τον πραγματικό κόσμο), με αποτέλεσμα

να δημιουργηθεί ο παράγοντας “Σύνδεση του περιεχομένου της βιωματικής εκπαίδευσης

με την επιχειρηματική πραγματικότητα και την αληθινή ζωή”,

γ) ομαδοποιήθηκε ο παράγοντας 16 (Ύπαρξη κατάλληλου περιβάλλοντος και

πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί το πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης)  με τον

παράγοντα 22 (Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να έχει ως κέντρο και να

καθοδηγείται από τον εκπαιδευόμενο), με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ο παράγοντας

“Κατάλληλο περιβάλλον και πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος βιωματικής

εκπαίδευσης με κέντρο τον εκπαιδευόμενο”,

δ) ομαδοποιήθηκε ο παράγοντας 15 (Ύπαρξη διαλόγου, διαδραστικότητας και

ενεργητικών τεχνικών διδασκαλίας (πρακτικές ασκήσεις) κατά τη διάρκεια της

εκπαίδευσης) με τον παράγοντα 21 (Δομημένες ασκήσεις), με αποτέλεσμα να

δημιουργηθεί ο παράγοντας “Ύπαρξη διαλόγου, διαδραστικότητας και δομημένων

ενεργητικών τεχνικών διδασκαλίας (πρακτικές ασκήσεις) κατά τη διάρκεια της

εκπαίδευσης”,

ε) ομαδοποιήθηκε ο παράγοντας 20 (Ύπαρξη μεταβλητότητας και αβεβαιότητας

στις δραστηριότητες)  με τον παράγοντα 24  (Ύπαρξη μη γραμμικής διαδικασίας

μάθησης, με έμφαση στην ανακάλυψη νέων γνώσεων, στα μη αναμενόμενα

αποτελέσματα των βιωματικών δραστηριοτήτων και σε στοιχεία διασκέδασης), με

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ο παράγοντας “Ύπαρξη μεταβλητότητας και μη γραμμικής

διαδικασίας μάθησης, με έμφαση στην ανακάλυψη νέων γνώσεων, στα μη αναμενόμενα

αποτελέσματα των βιωματικών δραστηριοτήτων και σε στοιχεία διασκέδασης”, και

στ) ομαδοποιήθηκε ο παράγοντας 13 (Αναστοχασμός επάνω στο μαθησιακό

αποτέλεσμα των βιωματικών δραστηριοτήτων και μελλοντική εφαρμογή των γνώσεων)

με τον παράγοντα 17 (Ανατροφοδότηση επάνω στις βιωματικές δραστηριότητες), με

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ο παράγοντας “Ανατροφοδότηση και αναστοχασμός επάνω
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στο μαθησιακό αποτέλεσμα των βιωματικών δραστηριοτήτων και μελλοντική εφαρμογή των

γνώσεων”.

Η όγδοη ερώτηση είναι κλειστού τύπου και αποσκοπεί στο να γίνει μία σύγκριση

από τους συνεντευξιαζόμενους αναφορικά με το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα σε

ενήλικες εκπαιδευόμενους των τριών βασικών τύπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

(α)  διάλεξη/ομιλία,  (β)  σεμινάριο,  και (γ)  εργαστήριο με βιωματικές ασκήσεις (βλ.

Παράρτημα). Για να μην υπάρχει η υπόνοια ότι κάποιος από τους

συνεντευξιαζόμενους δεν γνωρίζει τις διαφορές μεταξύ των τριών τύπων

εκπαίδευσης, ο συνεντευκτής κατά τη διάρκεια της λεκτικής διατύπωσης της

συγκεκριμένης ερώτησης έδινε τις απαραίτητες εξηγήσεις. Κατά αυτό τον τρόπο,

εξασφαλίστηκε η αξιοπιστία της ερώτησης και η εγκυρότητα των απαντήσεων.

Η ένατη και τελευταία ερώτηση του Οδηγού Συνέντευξης είναι ανοιχτού τύπου

και ερώτηση γνώμης, και συνδέεται άμεσα με την όγδοη ερώτηση, αφού ζητάει από

τους συνεντευξιαζόμενους να δικαιολογήσουν την απάντησή τους στην ερώτηση

νούμερο οκτώ (Βλ. Παράρτημα). Πιο συγκεκριμένα, είναι ερώτηση γνώμης γιατί

στοχεύει στην διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των ερωτώμενων

αναφορικά με το λόγο,  ή τους λόγους για τους οποίους οι συνεντευξιαζόμενοι

επέλεξαν μία από τις τρεις επιλογές της όγδοης ερώτησης.

3.7.2 Στάδιο 2ο: Προέλεγχος του Οδηγού Συνέντευξης
Οι βασικές ερωτήσεις σε μία ποιοτική συνέντευξη συνήθως ενέχουν έναν ορισμένο

βαθμό σχεδιασμού πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας και αποσκοπούν στην

παραγωγή εκείνων των δεδομένων που θα αποτελέσουν τη βάση για την απάντηση

των ερευνητικών ερωτημάτων. Παρόλα αυτά, η διαδικασία διεξαγωγής της

συνέντευξης σε βάθος είναι συνήθως αρκετά εύπλαστη και ευέλικτη. Έτσι, για

παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας είναι δυνατόν να

ανακύψουν ζητήματα που τροποποιούν τις αρχικές ερευνητικές ερωτήσεις του

Οδηγού Συνέντευξης, ή προσθέτουν νέες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως

προκύπτουν και νέες βασικές ερωτήσεις οι οποίες μετασχηματίζουν τον αρχικό

Οδηγό Συνέντευξης σε σημαντικό βαθμό (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 115).

Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους προβλήματα, πριν τις τελικές συνεντεύξεις,

διενεργήθηκε πιλοτικά ένας προέλεγχος με τρεις συνεντεύξεις οι οποίες δεν
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συμπεριλήφθηκαν στο τελικό δείγμα των δεκατεσσάρων συνεντεύξεων. Σύμφωνα

και με τις προτάσεις του Dillman (1978, σελ. 156), κατά την υλοποίηση του

προελέγχου εξετάστηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

- Η σαφήνεια των ερωτήσεων.

- Η ακριβής κατανόηση των εννοιών που συμπεριλήφθηκαν στη διατύπωση

των ερωτήσεων από όλους τους ερωτώμενους.

- Η ύπαρξη περιττών ερωτήσεων.

- Ο συνολικός χρόνος απάντησης του οδηγού και κατ’ επέκταση το συνολικό

του μέγεθος.

- Η γενική δομή και μορφή του οδηγού.

- Το είδος των ερωτήσεων.

- Η ύπαρξη μεροληψίας (bias) εκ μέρους των ερευνητών.

Σύμφωνα με τον Malhotra (1993), τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στον

προέλεγχο πρέπει να συμφωνούν και να ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά του

τελικού δείγματος της έρευνας. Για αυτόν το λόγο, το δείγμα του προελέγχου

επιλέχθηκε να αποτελείται από 3 στελέχη της εταιρίας MINDWORKS Interactive, τα

οποία ήταν ο κ. Αμαξόπουλος Ιωάννης, η κα. Γκουζιώτη Σοφία και ο κ. Παναγιώτου

Ιωάννης. Τα στελέχη αυτά, είναι ενήλικες, η εταιρία στην οποία εργάζονται είναι το

2ο μεγαλύτερο digital agency της Ελλάδας, και οι τρεις κατέχουν την ίδια θέση (είναι

Business Unit Directors), απασχολούνται στους τομείς των Πωλήσεων και της

Εξυπηρέτησης πελατών και έχουν παρακολουθήσει αρκετά εκπαιδευτικά

προγράμματα (σεμινάρια) τα οποία περιείχαν βιωματικές δραστηριότητες/ασκήσεις.

  Όλες οι ποιοτικές συνεντεύξεις του προελέγχου διενεργήθηκαν από τον ίδιο

το συγγραφέα. Οι πιο σημαντικές διαδικασίες και τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν

κατά την υλοποίηση του προελέγχου ήταν η διαδικασία της ανάλυσης πρωτοκόλλου,

και η τεχνική του debriefing. Κατά τη διαδικασία απάντησης του Οδηγού-

Ερωτηματολογίου Συνέντευξης από τους συμμετέχοντες στον προέλεγχο, τους

ζητήθηκε αφενός να διατυπώνουν τις σκέψεις τους φωναχτά (διαδικασία ανάλυσης

πρωτοκόλλου), και αφετέρου να περιγράφουν το νόημα της κάθε ερώτησης

υπογραμμίζοντας τυχόν προβλήματα που συναντούσαν (τεχνική ανάλυσης

debriefing).
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Μετά τις βελτιωτικές παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στον προέλεγχο,

έγιναν οι αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρμογές στις αντίστοιχες ερωτήσεις ώστε

αυτές να συμφωνούν με τα διατυπωθέντα σχόλια και καταρτίστηκε ο τελικός

Οδηγός-Ερωτηματολόγιο Συνέντευξης (βλ. Παράρτημα). Στην τελική του μορφή ο

οδηγός της έρευνας έχει έκταση 2 σελίδων και περιέχει 9 ερωτήσεις, όπως αυτές

παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν παραπάνω.  Από τις 2  συνολικά σελίδες του,  η

πρώτη περιλαμβάνει τα στοιχεία της έρευνας (ΜΕΡΟΣ Α) και τις ερωτήσεις του

οδηγού (ΜΕΡΟΣ Β), και η δεύτερη τον πίνακα με τους είκοσι πιθανούς παράγοντες-

προϋποθέσεις επιτυχούς έκβασης ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης, από

τους οποίους οι συνεντευξιαζόμενοι πρέπει να επιλέξουν τους πέντε πιο σημαντικούς

κατά την άποψή τους.

3.7.3 Στάδιο 3ο: Διεξαγωγή των Συνεντεύξεων
Αφού ολοκληρώθηκε ο προέλεγχος και καταρτίστηκε ο τελικός Οδηγός-

Ερωτηματολόγιο Συνέντευξης, επιλέχθηκε το δείγμα των δεκατεσσάρων ατόμων και

διεξήχθησαν οι συνεντεύξεις. Τα δεκατέσσερα άτομα του δείγματος επιλέχθηκαν έτσι

ώστε αφενός να πληρούν τα τρία βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της μελέτης

(βλ. §3.6), και αφετέρου να γνωρίζουν τον ερευνητή-συνεντευκτή (μέσα από τον

επαγγελματικό του κύκλο και από συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα

που είχε υλοποιήσει ο ερευνητής στο παρελθόν). Θεωρήθηκε σημαντικό στοιχείο το

να γνωρίζουν οι ερωτώμενοι τον ερευνητή-συνεντευκτή, έτσι ώστε να είναι εύκολο

να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ τους,  γεγονός που βοηθάει τα

δεδομένα που θα προκύψουν να είναι αληθή, πλούσια και να ικανοποιούν τον

γενικότερο ερευνητικό σχεδιασμό (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 123).

Όλες οι ποιοτικές συνεντεύξεις διενεργήθηκαν πρόσωπο-με-πρόσωπο και έγινε

προσπάθεια από τον ερευνητή-συνεντευκτή να ελαχιστοποιηθούν όλα τα πιθανά

εμπόδια και όλες οι πιθανές παρεμβολές έτσι ώστε:  α)  να διασφαλιστεί ένα ήρεμο

περιβάλλον, β) να καταστεί εφικτό ένα αρκετά υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης, και γ)

να δοθούν στοχευμένες και σαφείς απαντήσεις. Μόνο σε μία από τις δεκατέσσερις

συνεντεύξεις (πιο συγκεκριμένα στην τέταρτη συνέντευξη) υπήρχαν παρεμβολές από

το μικρό παιδί του συνεντευξιαζόμενου, γεγονός το οποίο οδήγησε σε

επαναλαμβανόμενες προσπάθειες διεξαγωγής της συνέντευξης. Στην τρίτη
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επανάληψη εξασφαλίστηκε η ομαλότητα των συνθηκών και η συνέντευξη

ολοκληρώθηκε κανονικά και με επιτυχία.

Όλες οι ποιοτικές συνεντεύξεις διενεργήθηκαν σε χώρους που ήταν οικείοι για

τους ερωτώμενους, όπως για παράδειγμα στο σπίτι τους, στο προσωπικό τους

γραφείο ή σε στο meeting room της εταιρίας τους, έτσι ώστε να τους είναι πιο εύκολο

να χαλαρώσουν, να αισθανθούν άνετα και να συγκεντρωθούν. Για να εξασφαλιστεί

αυτή η οικειότητα του χώρου και να μην υπάρχει δυσκολία χαλάρωσης και

συγκέντρωσης, και στις δεκατέσσερις συνεντεύξεις μετακινήθηκε ο ερευνητής-

συνεντευκτής στους αντίστοιχους οικείους χώρους των συνεντευξιαζόμενων. Σε όλες

τις συνεντεύξεις (πλην της τέταρτης) υπήρχε απόλυτη ησυχία στο χώρο και δεν

υπήρξε καμία παρεμβολή.

Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι έδειξαν (είτε λεκτικά, είτε με τη στάση τους) ότι

ήθελαν να συμμετάσχουν στην έρευνα και ότι είχαν θετική διάθεση και στάση τόσο

απέναντι στον ερευνητή-συνεντευκτή όσο και ως προς το θέμα της ποιοτικής

συνέντευξης. Για την καταγραφή των ποιοτικών συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε

ηλεκτρονικό δημοσιογραφικό μαγνητόφωνο. Η διαδικασία της ποιοτικής

συνέντευξης ήταν η εξής:

α) στην αρχή γινόταν από τον ερευνητή-συνεντευκτή μία ολιγόλεπτη εισαγωγή

(μέσης διάρκειας 4-7 λεπτών) για το αντικείμενο της μελέτης, τους σκοπούς

της έρευνας και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Όπου του ζητήθηκαν

περισσότερες εξηγήσεις και λεπτομέρειες από τους συνεντευξιαζόμενους, ο

ερευνητής-συνεντευκτής τις έδωσε επιβεβαιώνοντας ότι έχουν λυθεί πλήρως οι

απορίες των ερωτώμενων. Πιο συγκεκριμένα, στις επτά από τις δεκατέσσερις

συνεντεύξεις (συνεντεύξεις νούμερο: 1, 2, 4, 5, 6, 7 και 8), κατά τη διάρκεια

της προφορικής εισαγωγής ζητήθηκε από τον ερευνητή-συνεντευκτή να δώσει

επεξηγήσεις και ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα αναφορικά με το τι ακριβώς

είναι μία βιωματική δραστηριότητα, έτσι ώστε να σιγουρευτούν οι ερωτώμενοι

ότι όντως γνωρίζουν τι είναι η βιωματική εκπαίδευση, ότι έχουν υλοποιήσει

στο παρελθόν κάποια βιωματική δραστηριότητα/άσκηση, και ότι μπορούν να

συμμετάσχουν στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας. Για να ικανοποιηθεί το

αίτημα των συνεντευξιαζόμενων, ο ερευνητής-συνεντευκτής υλοποίησε μία

σύντομη βιωματική δραστηριότητα (διάρκειας 1,5-2 λεπτών), η οποία
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ονομάζεται “Guiding Origami” και αφορά το πώς δίνουμε και πως λαμβάνουμε

σωστά μία οδηγία στα πλαίσια μίας πώλησης,  ή μίας εξυπηρέτησης ενός

πελάτη, συνεργάτη, προμηθευτή, κ.λπ. Για την υλοποίηση της δραστηριότητας

χρειάζονται μερικές κόλλες Α4, τόσες όσος και ο αριθμός των ατόμων που

συμμετέχουν στη δραστηριότητα (στη συγκεκριμένη περίπτωση για κάθε

συνέντευξη χρειάστηκαν 2 κόλλες Α4, μία για τον ερευνητή-συνεντευκτή και

μία για τον συνεντευξιαζόμενο). Στη συνέχεια ο ερευνητής-συνεντευκτής έδινε

μία σειρά από οδηγίες αναφορικά με το χαρτί που κρατούσε ο

συνεντευξιαζόμενος και μετά βλέπανε και οι δύο το αποτέλεσμα που προέκυψε

(δηλαδή συγκρίνανε τα δύο χαρτιά, το χαρτί του συνεντευκτή και το χαρτί του

συνεντευξιαζόμενου) σχολιάζοντας το γιατί προέκυψε το συγκεκριμένο

αποτέλεσμα. Με τη βοήθεια αυτής της ολιγόλεπτης βιωματικής

δραστηριότητας δόθηκε ένα πραγματικό-πρακτικό παράδειγμα στους

συνεντευξιαζόμενους του τι ακριβώς είναι μία βιωματική άσκηση, λύθηκε η

απορία τους, και διασφαλίστηκε το γεγονός ότι έχουν υλοποιήσει παρόμοιες

δραστηριότητες στο παρελθόν και ότι μπορούν να συμμετάσχουν στα πλαίσια

της συγκεκριμένης έρευνας. Αυτή η ολιγόλεπτη εισαγωγή, και οι επιπλέον

επεξηγήσεις όπου χρειάστηκαν, δεν καταγράφηκαν στο ηλεκτρονικό

μαγνητόφωνο.

β) Αφού είχε ολοκληρωθεί η ολιγόλεπτη εισαγωγή, ο ερευνητής-συνεντευκτής

ρωτούσε τους συνεντευξιαζόμενους εάν συμφωνούν στο να καταγραφεί η

συνέντευξη στο ηλεκτρονικό μαγνητόφωνο, εξηγώντας τους ταυτόχρονα ότι η

χρήση του γίνεται για να αποφευχθεί το να κρατάει ο συνεντευκτής σημειώσεις

στο χέρι,  γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα το χάσιμο χρόνου,  την άσκοπη

χρονική επέκταση της διάρκειας της συνέντευξης,  και την πιθανή απώλεια

συγκέντρωσης του συνεντευκτή λόγω κόπωσης. Και οι δεκατέσσερις

συνεντευξιαζόμενοι συνηγόρησαν στο να καταγραφεί η συνέντευξή τους στο

ηλεκτρονικό μαγνητόφωνο.

γ) Στη συνέχεια, ξεκινούσε η συνέντευξη σε βάθος με την πρώτη ερώτηση.

Μόλις ο συνεντευκτής έφτανε στην έβδομη ερώτηση, έδινε στους

συνεντευξιαζόμενους μία σελίδα με τους είκοσι παράγοντες (βλ. Παράρτημα)

και τους ζητούσε να γράψουν επάνω το όνομά τους, να διαβάσουν προσεκτικά
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τους είκοσι παράγοντες,  να επιλέξουν τους πέντε πιο σημαντικούς κατά την

άποψή τους και να τους αξιολογήσουν με σειρά σημαντικότητας.

δ) Μόλις ο συνεντευξιαζόμενος ολοκλήρωνε την απάντηση της ένατης

ερώτησης, ο συνεντευκτής ευχαριστούσε τον ερωτώμενο για τις απαντήσεις και

τη συμμετοχή του στην έρευνα, απενεργοποιούσε το ηλεκτρονικό

μαγνητόφωνο και τον αποχαιρετούσε.

ε) Μετά την ολοκλήρωση της κάθε συνέντευξης, ο ερευνητής-συνεντευκτής

συμπλήρωνε τα στοιχεία της συνέντευξης που βρίσκονται στο ΜΕΡΟΣ Α του

Οδηγού Συνέντευξης (Βλ. Παράρτημα), έτσι ώστε να είναι σε θέση αργότερα

να θυμάται τις γενικές της λεπτομέρειες. Στο σημείο αυτό, τελείωνε οριστικά η

κάθε συνέντευξη.

3.7.4 Στάδιο 4ο: Απομαγνητοφώνηση και Προετοιμασία του Υλικού
Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και τις ενέργειες μετατροπής του

προφορικού λόγου σε γραπτό κείμενο (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 123). Η ποιότητα της

οργάνωσης και παρουσίασης του υλικού των συνεντεύξεων υπό μορφή κειμένου,

αλλά και ταξινομημένων δεδομένων, είναι αποφασιστικός παράγοντας για τη

μετέπειτα ανάλυσή τους με αποτελεσματικό τρόπο. Τα δεδομένα όλων των τύπων,

λοιπόν, θα πρέπει να μετασχηματίζονται σε κείμενο με οργανωμένο τρόπο και, αν

αυτό είναι δυνατό,  κατά το στάδιο της συλλογής τους από το ερευνητικό πεδίο

(Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 169). Αυτό σημαίνει, ότι μόλις ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή

των δεκατεσσάρων ποιοτικών συνεντεύξεων και συλλέχθηκε το απαραίτητο υλικό,

έπρεπε να γίνει η απομαγνητοφώνηση και η καταγραφή του.

 Εξαιτίας της μικρής έκτασης του Οδηγού-Ερωτηματολογίου της Συνέντευξης

(βλ. Παράρτημα) όλες οι συνεντεύξεις ήταν ολιγόλεπτες, ευχάριστες και άνετες. Πιο

συγκεκριμένα, η μικρότερη συνέντευξη ήταν διάρκειας τριών λεπτών και δέκα

δευτερολέπτων (3΄:10΄΄), η μεγαλύτερη συνέντευξη διήρκησε δέκα λεπτά και δέκα

πέντε δευτερόλεπτα (10΄:15΄΄), ενώ η μέση διάρκεια και των δεκατεσσάρων

συνεντεύξεων ήταν πέντε λεπτά και σαράντα οκτώ δευτερόλεπτα (5΄:48΄΄), δηλαδή

σχεδόν έξι λεπτά. Το συνολικό υλικό που συλλέχθηκε, δηλαδή η συνολική έκταση

και των δεκατεσσάρων συνεντεύξεων, ήταν διάρκειας ογδόντα ενός λεπτών και δέκα

δευτερολέπτων (81΄:10΄΄).
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Πριν να υλοποιηθεί η απομαγνητοφώνηση και η καταγραφή του υλικού, έπρεπε

να γίνει μία προετοιμασία ώστε αφενός να καταστεί πιο εύκολη και εφικτή η

καταγραφή του υλικού, και αφετέρου να είναι δυνατή (σε επόμενο στάδιο) η

ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων της ποιοτικής έρευνας (βλ. §3.4). Για το λόγο

αυτό, δημιουργήθηκε τόσο στο SPSS (μηχανογραφημένο πακέτο στατιστικής

ανάλυσης δεδομένων), όσο και στο Excel (επίσης μηχανογραφημένο πακέτο

στατιστικής ανάλυσης δεδομένων)  μία μήτρα η οποία σχεδιάστηκε με βάση τον

Οδηγό-Ερωτηματολόγιο της Συνέντευξης. Η συγκεκριμένη μήτρα αποτύπωσε σε

στήλες τις ερωτήσεις του Οδηγού συνέντευξης, έτσι ώστε να είναι δυνατή τόσο η

καταγραφή των στοιχείων που προέκυψαν από την απομαγνητοφώνηση των

δεκατεσσάρων ποιοτικών συνεντεύξεων, όσο και στη συνέχεια η εξαγωγή

ποσοτικοποιημένων στοιχείων με τη βοήθεια γραφημάτων και πινάκων. Στην αρχική

μήτρα προστέθηκε μία στήλη, η οποία δεν αντιστοιχεί σε κάποια ερώτηση, η οποία

αφορά την καταγραφή του φύλου του συνεντευξιαζόμενου,  δηλαδή το αν είναι

άντρας ή γυναίκα.

Για την εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας, κατά τη διάρκεια της

απομαγνητοφώνησης του υλικού, η οποία αποτελεί συνήθως μία χρονοβόρα

διαδικασία, ο ερευνητής κατέγραφε τα στοιχεία των συνεντεύξεων απευθείας στη

μήτρα.  Η καταγραφή στην αρχική μήτρα των στοιχείων που προέκυψαν από τις

ποιοτικές συνεντεύξεις, οδήγησε σε συνεχείς τροποποιήσεις της (προσθήκες νέων

στηλών) έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα που προέκυπταν.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απομαγνητοφώνησης και της

καταγραφής του υλικού και των δεκατεσσάρων ποιοτικών συνεντεύξεων στη μήτρα,

το συλλεχθέν υλικό είχε πια ομαδοποιηθεί και κατηγοριοποιηθεί ανάλογα. Η

λεπτομερής καταγραφή του υλικού (μετά το πέρας της απομαγνητοφώνησης), η

δημιουργία της τελικής μήτρας (μετά τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις που υπέστη

λόγω της προσαρμογής της στα νέα δεδομένα που συνεχώς προέκυπταν μετά την

απομαγνητοφώνηση της κάθε συνέντευξης) και η τελική-ολοκληρωμένη

κατηγοριοποίηση των στοιχείων που συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις σε βάθος,

έδωσαν τη δυνατότητα να προχωρήσει η έρευνα στο επόμενό της στάδιο, το οποίο

ήταν η ανάλυση και η κωδικοποίηση των στοιχείων.
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3.7.5 Στάδιο 5ο: Ανάλυση των Στοιχείων
Το στάδιο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και αφορά στην απόδοση νοήματος στα

εμπειρικά ποιοτικά δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί μέσω των συνεντεύξεων.

Απόδοση νοήματος σημαίνει ομαδοποίηση, κατηγοριοποίηση και θεωρητικοποίηση

των δεδομένων με στόχο την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων που είτε είχαν

διατυπωθεί από πριν είτε προέκυψαν από τα δεδομένα κατά την διάρκεια της

ερευνητικής προσπάθειας (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 123).

Προϋπόθεση για την ανάλυση του ποιοτικού υλικού είναι η αποτελεσματική

διαχείριση των δεδομένων (data management). Σύμφωνα με τους Miles & Huberman

(1994), η διαχείριση των δεδομένων περιλαμβάνει τη συστηματική και συνεπή

διαδικασία της συλλογής, αποθήκευσης (storage) και ανάκτησης (retrieval) του

ποιοτικού υλικού. Η διαχείριση των δεδομένων στοχεύει στο να διασφαλίσει τη

συλλογή υψηλής ποιότητας ποιοτικών δεδομένων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε

αυτά και την τεκμηρίωση όλων των αναλυτικών διαδικασιών που εφαρμόστηκαν.

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων είναι μία κυκλική (cyclical) και

αναδραστική (reflexive) διαδικασία. Ο ερευνητής συνήθως προετοιμάζει τις

αναλυτικές κατηγορίες πριν την είσοδό του στο πεδίο και τις αναπροσαρμόζει

συνεχώς κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδομένων (όπως ακριβώς έγινε στην

παρούσα έρευνα, βλ. §3.7.4). Η διαδικασία αναπροσαρμογής και συνεχούς

ανάδρασης συνεχίζεται και μετά το πέρας της συλλογής των δεδομένων και

ολοκληρώνεται με το τέλος της αναλυτικής δουλειάς.

Επίσης, η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων είναι μια περιεκτική και

συστηματική διαδικασία. Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων θα πρέπει να

χαρακτηρίζεται από συστηματικότητα, δηλαδή από ένα πλαίσιο οργάνωσης και

περιεκτικής καταγραφής τόσο του ποιοτικού υλικού όσο και όλων των αναλυτικών

δραστηριοτήτων και επεξεργασιών. Παρόλα αυτά, η αναλυτική διαδικασία θα πρέπει

να χαρακτηρίζεται και από έναν αυξημένο βαθμό ευελιξίας. Η ύπαρξη ευελιξίας είναι

απαραίτητη στην ποιοτική έρευνα, καθώς η πλήρης συστηματοποίηση του πλαισίου

της ανάλυσης από πριν, στις περισσότερες περιπτώσεις, όχι μόνο είναι αδύνατη, αλλά

είναι και ανεπιθύμητη. Και αυτό διότι συνήθως προκύπτουν νέες αναλυτικές

κατηγορίες από τα δεδομένα οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί και είναι αποτέλεσμα
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της κυκλικότητας και της αναδραστικότητας της ποιοτικής ανάλυσης (Ιωσηφίδης,

2008, σελ. 174).

Κατά τη διαδικασία της ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων της παρούσας

έρευνας, ακολουθήθηκαν τρεις, αλληλεξαρτώμενες μεταξύ τους, διαδικασίες, όπως

αυτές ορίζονται και προτείνονται από τους Miles & Huberman (1994). Αυτές είναι:

α) ο περιορισμός των δεδομένων (data  reduction),  β) η παρουσίαση των δεδομένων

(data  display),  και γ) ο έλεγχος και η απόδοση νοήματος στα δεδομένα (conclusion

drawing and verification). Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα έρευνα έγιναν τα εξής:

α) Περιορισμός των δεδομένων (data reduction). Αυτή η διαδικασία

περιλαμβάνει τον αναγκαίο περιορισμό των δεδομένων στην κατεύθυνση

αυτών που κατά την κρίση του ερευνητή είναι καταλληλότερα να απαντήσουν

στα ερευνητικά ερωτήματα ή να οδηγήσουν σε ικανοποιητική ερμηνεία και

κατανόηση του υπό έρευνα φαινομένου. Η διαδικασία αυτή είναι συνεχής και

λαμβάνει χώρα ήδη από το στάδιο της συλλογής των δεδομένων από το

ερευνητικό πεδίο. Όμως ο περιορισμός των δεδομένων συνεχίζεται και μετά

την ολοκλήρωση της έρευνας με στόχο να δοθεί έμφαση σε αυτά που

βρίσκονται στο κέντρο της ερευνητικής προσπάθειας.

Στην παρούσα έρευνα, πραγματοποιήθηκε περιορισμός των δεδομένων από τον

ίδιο τον ερευνητή-συνεντευκτή τόσο κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων,

όπου όταν ένας συνεντευξιαζόμενος δεν απαντούσε άμεσα πάνω σε κάποιο

ερώτημα,  όπως για παράδειγμα στην ερώτηση νούμερο 4  (βλ.  Παράρτημα)  η

οποία ζητάει να δοθεί ένας ορισμός της βιωματικής εκπαίδευσης, του

ξαναέκανε με πιο συγκεκριμένο τρόπο την ίδια ερώτηση και δεν

χρησιμοποιούσε στα επόμενα στάδια τα στοιχεία της πρώτης του απάντησης,

όσο και κατά τη διαδικασία της καταγραφής του υλικού,  όπου περνούσε στη

μήτρα μόνο τα στοιχεία των απαντήσεων που ήταν άμεσα σχετιζόμενα με την

εκάστοτε ερώτηση.

β) Παρουσίαση των δεδομένων (data display). Η παρουσίαση των

δεδομένων περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες στην ενότητα §3.7.7, η

οποία ακολουθεί.

γ) Έλεγχος και η απόδοση νοήματος στα δεδομένα (conclusion drawing

and verification). Αυτό το στάδιο είναι το βασικότερο και κρισιμότερο της
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αναλυτικής διαδικασίας, αλλά εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την

ποιότητα των προηγούμενων δραστηριοτήτων. Κατά το στάδιο αυτό, ο

ερευνητής αποδίδει νόημα στα ποιοτικά δεδομένα, δηλαδή προχωρά στη

δόμηση θεωρητικού και ερμηνευτικού πλαισίου με στόχο την απάντηση στα

βασικά ερευνητικά ερωτήματα ή την κατανόηση των υπό έρευνα φαινομένων,

διαδικασιών ή συμπεριφορών.

Στην παρούσα έρευνα, ο έλεγχος και η απόδοση νοήματος στα ποιοτικά

δεδομένα πραγματοποιήθηκε και παρουσιάστηκε στο τελευταίο κεφάλαιο (5ο

Κεφάλαιο). Εκεί, παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν τα αποτελέσματα της

συγκεκριμένης έρευνας με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσουν νόημα και να

βοηθήσουν στο να απαντηθούν τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα και κατ’

επέκταση να ικανοποιηθούν οι επιμέρους βασικοί στόχοι και ο βασικός σκοπός

της μελέτης.

 Αναφορικά με τα είδη ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων,  μπορούμε να

διακρίνουμε μια σειρά από διαφορετικούς τύπους. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι τα

είδη αυτά είναι απόλυτα ξεχωριστά μεταξύ τους, αλλά ότι τις περισσότερες φορές

γίνονται συνδυασμοί ανάλογα με το είδος του ερευνητικού εγχειρήματος και τις

απαιτήσεις της αναλυτικής διαδικασίας. Τα βασικά είδη ανάλυσης ποιοτικών

δεδομένων είναι τα εξής (Robson, 2002; Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 176-179):

α) Τυπολογική Ανάλυση (typology).

β) Ταξινομική Ανάλυση (taxonomy).

γ) Συνεχής Σύγκριση (constant comparison).

δ) Αναλυτική Επαγωγή (analytic induction).

ε) Λογική Ανάλυση/Πινακοποιημένη Ανάλυση (logical analysis/matrix

analysis).

στ) Οιονεί Στατιστική Ανάλυση (quasi statistics).

ζ) Ανάλυση Γεγονότων/Μικροανάλυση (event analysis/microanalysis).

η) Ανάλυση Πεδίου (domain analysis).

θ) Ερμηνευτική Ανάλυση (hermeneutical analysis).

ι) Ανάλυση Λόγου (discourse analysis).

Με βάση τη φύση και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έρευνας, τα

καταλληλότερα είδη ανάλυσης είναι τα εξής τρία: i) η τυπολογική ανάλυση
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(typology), ii) η αναλυτική επαγωγή (analytic induction), και iii) η οιονεί στατιστική

ανάλυση (quasi statistics). Πιο συγκεκριμένα:

i) H τυπολογική ανάλυση (typology). Η τυπολογική ανάλυση αφορά στη

δόμηση του ποιοτικού υλικού σε κατηγορίες ή θεματικά πεδία. Το ιδανικό είναι

αυτές οι κατηγορίες να είναι εξαντλητικές του θέματος το οποίο

περιλαμβάνουν και να μην υπάρχουν επικαλύψεις με άλλες, αν και στη

πραγματικότητα αυτό είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί. Η ανάλυση αυτού

του τύπου εκτός από τη διερεύνηση του ποιοτικού υλικού κάθε ξεχωριστής

κατηγορίας περιλαμβάνει και τις σχέσεις και συνδέσεις των διαφορετικών

κατηγοριών μεταξύ τους.

Στην παρούσα έρευνα, εφαρμόστηκε ο συγκεκριμένος τύπος ανάλυσης έτσι

ώστε να δομηθούν σε κατηγορίες ή θεματικά πεδία: οι επιχειρηματικοί κλάδοι

στους οποίους εργάζονται οι συνεντευξιαζόμενοι (ερώτηση νούμερο 1), τα έτη

της εργασιακής εμπειρίας των συνεντευξιαζόμενων (ερώτηση νούμερο 3), οι

ορισμοί της βιωματικής εκπαίδευσης (ερώτηση νούμερο 4), οι πιθανοί

παράγοντες-προϋποθέσεις για την επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος

βιωματικής εκπαίδευσης που απαριθμήθηκαν (ερώτηση νούμερο 6), και οι

λόγοι επιλογής ενός εκ των τριών εκπαιδευτικών τύπων (διάλεξη/ομιλία,

σεμινάριο, εργαστήριο με βιωματικές ασκήσεις) (ερώτηση νούμερο 9) (βλ.

Παράρτημα).

ii) Η αναλυτική επαγωγή (analytic induction). Ο τρόπος αυτός της ανάλυσης

ποιοτικών δεδομένων αναφέρεται κυρίως στον έλεγχο υποθέσεων με βάση τα

δεδομένα που έχουν συλλεγεί από το ερευνητικό πεδίο. Γίνεται προσπάθεια να

διαπιστωθεί αν οι αρχικές υποθέσεις εργασίας επιβεβαιώνονται από τα

δεδομένα και ακολουθεί η συνεχής αναδιατύπωσή τους με στόχο να

ερμηνεύουν όλες τις περιπτώσεις με τις οποίες ασχολείται η έρευνα.

Στην παρούσα έρευνα, εφαρμόστηκε ο συγκεκριμένος τύπος ανάλυσης

ακολουθώντας τις βασικότερες προϋποθέσεις της αναλυτικής επαγωγής των

ποιοτικών δεδομένων σύμφωνα με τον Thomas (2000), οι οποίες είναι οι εξής:

- Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε τόσο στους αρχικούς βασικούς

στόχους της έρευνας και στα ερευνητικά ερωτήματα όσο και στα ίδια τα

δεδομένα.
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- Ο βασικός σκοπός της ανάλυσης ήταν η ανάπτυξη κατηγοριών και ο

σχηματισμός ενός πλαισίου το οποίο περιλαμβάνει τα κεντρικά θέματα που

προέκυψαν από την αναλυτική διαδικασία.

- Αναπόφευκτα, τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας (δηλαδή τα

αποτελέσματα της επαγωγικής ανάλυσης) ήταν εξαρτώμενα από τις

προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά που έθεσε ο ερευνητής (και αναλυτής

των δεδομένων)  και από τις επιλογές του για το ποια στοιχεία ήταν

περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά για την έρευνα.

iii) Η οιονεί στατιστική ανάλυση (quasi statistics). Αυτό το είδος της

ανάλυσης αφορά στο μετασχηματισμό και στην παρουσίαση των ποιοτικών

δεδομένων σε μορφές που συναντώνται συνήθως στην ποσοτική έρευνα ή στην

στατιστική. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στην παρούσα έρευνα οι τρόποι

οργάνωσης, μετασχηματισμού, σύνοψης και παρουσίασης των ποιοτικών

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι συνόψεις δεδομένων και η

παρουσίαση μέσω διαγραμμάτων, πινάκων και γραφημάτων, μορφές οι οποίες

συναντώνται συνήθως στην ποσοτική έρευνα ή/και στην στατιστική.

Η κωδικοποίηση (coding) των ποιοτικών δεδομένων είναι ένα από τα πιο

αποφασιστικά στάδια στη διαδικασία της ανάλυσης των στοιχείων. Κωδικοποίηση

σημαίνει απόδοση νοήματος ή πληροφορίας σε τμήματα των δεδομένων,  άρα

συνδέεται άρρηκτα με την τμηματοποίηση των δεδομένων (data segmentation)

(Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 179). Η κωδικοποίηση των δεδομένων δεν είναι μία

μηχανιστική διαδικασία αλλά αποτελεί οργανικό μέρος και βάση της ανάλυσης.

Σύμφωνα με τους Coffey  & Atkinson  (1996),  η διαδικασία της κωδικοποίησης των

ποιοτικών δεδομένων εκπληρώνει τις ακόλουθες αναλυτικές λειτουργίες:

- Οι κωδικοί συνδέουν μεταξύ τους διαφορετικά τμήματα του ποιοτικού

υλικού.

- Η κωδικοποίηση οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των ποιοτικών δεδομένων.

- Οι κωδικοί συνδέονται με τις κατηγορίες και τις έννοιες (concepts).

- Η κωδικοποίηση οδηγεί στη θεωρητικοποίηση, στην ερμηνεία και στην

ανάλυση των δεδομένων.

Ανάλογα με το χαρακτήρα των ποιοτικών δεδομένων, τις απαιτήσεις της

αναλυτικής διαδικασίας και τις επιλογές του ερευνητή, μπορούμε να διακρίνουμε μια
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σειρά από τύπους κωδικών και αντίστοιχα είδη κωδικοποίησης. Μερικά από τα

βασικότερα είδη κωδικοποίησης είναι τα παρακάτω (Fisher, 1997; Flick, 1998):

α) Αντικειμενική Κωδικοποίηση (objective coding).

β) Θεματική Κωδικοποίηση (thematic/topic coding).

γ) Θεωρητική ή Ερμηνευτική Κωδικοποίηση (theoretical/hermeneutical coding).

δ) Ανοιχτή Κωδικοποίηση (open coding).

ε) Κωδικοποίηση Άξονα ή Αξονική Κωδικοποίηση (axial coding).

στ) Επιλεκτική Κωδικοποίηση (selective coding).

Με βάση τη φύση και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έρευνας, το

καταλληλότερο είδος κωδικοποίησης είναι ένας συνδυασμός της 1) αντικειμενικής

(objective coding) με 2) την ανοιχτή κωδικοποίηση (open coding). Πιο συγκεκριμένα:

1) H αντικειμενική κωδικοποίηση (objective coding). Αυτό το είδος της

κωδικοποίησης αναφέρεται στα αντικειμενικά στοιχεία της ερευνητικής διαδικασίας

και αποσκοπεί στην καταγραφή και αρχειοθέτησή τους καθώς και στη σύνδεση των

ποιοτικών δεδομένων. Η αντικειμενική κωδικοποίηση εφαρμόζεται παράλληλα με

άλλες μορφές κωδικοποίησης και αφορά στα αντικειμενικά στοιχεία βάσης (base

data) των ποιοτικών δεδομένων, π.χ. χρόνος και τόπος διεξαγωγής της συνέντευξης,

ιδιότητα και προσωπικά χαρακτηριστικά του συνεντευξιαζόμενου (φύλο, ηλικία,

εισόδημα, μορφωτικό επίπεδο, κρίσιμα γεγονότα, διάρκεια της συνέντευξης, κ.τ.λ.)

(Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 182).

 Στην παρούσα έρευνα, εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο είδος κωδικοποίησης

αποσκοπώντας στην καταγραφή και αρχειοθέτηση των ποιοτικών στοιχείων όλων

των ερωτήσεων, ειδικά των ανοιχτών. Το συγκεκριμένο είδος κωδικοποίησης

εφαρμόστηκε παράλληλα με την ανοιχτή κωδικοποίηση έτσι ώστε να

κωδικοποιηθούν και να κατηγοριοποιηθούν τα αντικειμενικά στοιχεία βάσης (base

data) των ποιοτικών δεδομένων της συγκεκριμένης έρευνας, όπως για παράδειγμα, το

φύλο των συνεντευξιαζόμενων, ο κλάδος και το τμήμα στο οποίο απασχολούνται, η

εργασιακή τους εμπειρία και η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της συνέντευξης.

2) Η ανοιχτή κωδικοποίηση (open coding). Η ανοιχτή κωδικοποίηση των

ποιοτικών δεδομένων αποσκοπεί στη σύνδεση τμημάτων του ποιοτικού υλικού με

συγκεκριμένες ιδέες και έννοιες που έχουν ερμηνευτικό και θεωρητικό χαρακτήρα.

Μια τέτοια αρχική κωδικοποίηση του ποιοτικού υλικού εστιάζει περισσότερο στα
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τμήματα εκείνα του κειμένου τα οποία παρουσιάζουν αυξημένο ερμηνευτικό

ενδιαφέρον, αναδεικνύουν αιτιακές σχέσεις ή συμβάλλουν στην κατανόηση του υπό

έρευνα φαινομένου. Ανάλογα με το ερευνητικό εγχείρημα μπορεί να παραχθεί

περιορισμένος ή πιο εκτεταμένος αριθμός κωδικού. Αυτό εξαρτάται από την

απαιτούμενη λεπτομέρεια που θέλει να προσδώσει ο αναλυτής στη διαδικασία

ανάλυσης και κωδικοποίησης. Επίσης, και πάλι ανάλογα με τις απαιτήσεις της

ανάλυσης, η κωδικοποίηση μπορεί να γίνεται ανά γραμμή – σειρά κειμένου (line by

line), ανά φράση, ανά παράγραφο, ή ανά κείμενο (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 184).

Στην παρούσα έρευνα, εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο είδος κωδικοποίησης

αποσκοπώντας στη σύνδεση τμημάτων του ποιοτικού υλικού με τους επιμέρους

βασικούς στόχους της έρευνας και τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης.

Εξαιτίας της μικρής έκτασης του Οδηγού Συνέντευξης, παράχθηκε περιορισμένος

αριθμός κωδικών. Με βάση τις απαιτήσεις της ανάλυσης, η κωδικοποίηση έγινε ανά

κείμενο-ανά ερώτηση του Οδηγού. Αφού ολοκληρώθηκε η ανάλυση και η

κωδικοποίηση των ποιοτικών στοιχείων, η έρευνα προχώρησε στο στάδιο του

ελέγχου αξιοπιστίας και εγκυρότητας.

3.7.6 Στάδιο 6ο: Έλεγχος Αξιοπιστίας και Εγκυρότητας
Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι μέθοδοι και οι τεχνικές που στοχεύουν

στον έλεγχο της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων της ποιοτικής

έρευνας. Οι έννοιες της εγκυρότητας (validity) και της αξιοπιστίας (reliability) στην

ποιοτική έρευνα προέρχονται κυρίως από τις στατιστικές και ποσοτικές μεθόδους,

στο πλαίσιο των οποίων έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένες τεχνικές ακριβούς

προσδιορισμού και μέτρησής τους. Παρά τις αντιρρήσεις που εκφράζονται κυρίως

από ορισμένα επιστημολογικά και φιλοσοφικά ρεύματα που συνδέονται με την

ποιοτική μεθοδολογία, σχετικά με τη σκοπιμότητα και τη χρησιμότητα εφαρμογής

ελέγχων εγκυρότητας και αξιοπιστίας στην ποιοτική κοινωνική έρευνα, υπάρχει η

άποψη ότι αυτές οι έννοιες είναι χρήσιμες και έχουν αξία για τις ποιοτικές μεθόδους,

αν και ο χαρακτήρας τους διαφέρει σημαντικά από αυτόν που παίρνουν στις

ποσοτικές μεθόδους (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 269).

Στην ποιοτική κοινωνική έρευνα η έννοια της ερευνητικής εγκυρότητας

(validity) αναφέρεται στο βαθμό αντιστοίχησης των ερευνητικών σκοπών,
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υποθέσεων και ερωτημάτων με τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας.

Αναφέρεται, δηλαδή, στο κατά πόσο τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί από το

ερευνητικό πεδίο καθώς και η ανάλυση και ερμηνεία τους ανταποκρίνονται στις

απαιτήσεις της έρευνας, αντιστοιχούν στην κοινωνική πραγματικότητα ή απαντούν

με επαρκή τρόπο στα ερευνητικά ερωτήματα (Berg & Mansvelt, 2000). Μπορούμε να

διακρίνουμε μια σειρά από διαφορετικούς τύπους ερευνητικής εγκυρότητας, οι οποίοι

διαπλέκονται μεταξύ τους. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι οι ακόλουθοι

(Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 269-270):

- Περιγραφική εγκυρότητα (descriptive validity). Ο τύπος αυτός

ερευνητικής εγκυρότητας σχετίζεται περισσότερο με τα αρχικά στάδια της

ερευνητικής διαδικασίας και κυρίως με το στάδιο της συλλογής δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα, σχετίζεται με την ακρίβεια κατά τη διαδικασία της

συλλογής των δεδομένων και με μια σειρά από εσκεμμένα ή όχι λάθη και

προκαταλήψεις (biases) του ερευνητή. Για παράδειγμα, εάν ο ερευνητής

καθοδηγεί τους συμμετέχοντες σε μια έρευνα με συνεντεύξεις,

χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές ώστε αυτοί να του δώσουν τις

επιθυμητές απαντήσεις, τότε υφίσταται μία περίπτωση στην οποία

απουσιάζει το στοιχείο της περιγραφικής εγκυρότητας. Προβλήματα

τέτοιου τύπου επηρεάζουν το σύνολο του ερευνητικού εγχειρήματος καθώς

οδηγούν σε στρεβλώσεις κατά την αναλυτική διαδικασία και σε

λανθασμένα συμπεράσματα και ερμηνείες.

- Ερμηνευτική εγκυρότητα (interpretative validity). Η ερμηνευτική

εγκυρότητα αναφέρεται στο βαθμό αντιστοίχισης των ποιοτικών

δεδομένων με τις ερμηνείες και τις αναπαραστάσεις που προκύπτουν από

αυτά. Με άλλα λόγια, αναφέρεται στη διάκριση έγκυρων, λιγότερο

έγκυρων και καθόλου έγκυρων ερμηνειών της κοινωνικής

πραγματικότητας, των κοινωνικών φαινομένων και διαδικασιών με βάση

τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί από το ερευνητικό πεδίο.

- Θεωρητική εγκυρότητα (theoretical validity). Η θεωρητική εγκυρότητα

αφορά σε πιο αφηρημένα επίπεδα ανάλυσης και αναφέρεται στη διαδικασία

σχηματισμού και διατύπωσης θεωρητικών θέσεων (θεωρητικοποίηση) που
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έχουν ευρύτερες συνέπειες και απήχηση,  πέρα από τα στενά πλαίσια του

συγκεκριμένου ερευνητικού εγχειρήματος.

- Αξιολογική εγκυρότητα (evaluative validity). Αυτή η έννοια αφορά σε

τρόπους και τεχνικές αξιολόγησης της ύπαρξης εγκυρότητας ή όχι στην

ερευνητική διαδικασία, μερικοί από τους οποίους θα αναφερθούν αμέσως

μετά.

Στη διεθνή βιβλιογραφία διακρίνονται διάφοροι τρόποι και πρακτικές οι οποίοι

βοηθούν στον έλεγχο και στην ενίσχυση της εγκυρότητας της ποιοτικής κοινωνικής

έρευνας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι οι ακόλουθοι (Miles & Huberman, 1994;

Silverman, 2010):

α) Τριγωνισμός (triangulation).

β) Επικύρωση από τους Συμμετέχοντες (respondent validation).

γ) Η Αρχή της Διάψευσης (refutability principle).

δ) Συνεχής Σύγκριση (constant comparison).

ε) Περιεκτική Επεξεργασία των Δεδομένων (comprehensive data treatment).

στ) Ανάλυση Εξαιρετικών Περιπτώσεων (deviant case analysis).

ζ) Έλεγχος από άλλους Ερευνητές (peer examination).

η) Συμμετοχική ή Ομαδική Έρευνα και Ανάλυση (participatory or collaborative

research and analysis).

θ) Έλεγχος των Αδυναμιών και των Προκαταλήψεων του Ερευνητή (researcher

biases).

Στην παρούσα έρευνα, για τον έλεγχο της εγκυρότητας των ποιοτικών

δεδομένων που προέκυψαν από τις ποιοτικές συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν οι εξής

τρόποι: i) επικύρωση από τους συμμετέχοντες (respondent validation), ii) περιεκτική

επεξεργασία των δεδομένων (comprehensive data treatment), και iii) έλεγχος από

άλλους ερευνητές (peer examination). Πιο συγκεκριμένα:

i) Επικύρωση από τους συμμετέχοντες (respondent validation). Αυτή η

διαδικασία αναφέρεται στην επιβεβαίωση των ευρημάτων και των ερμηνειών της

ερευνητικής διαδικασίας από τους ίδιους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Στην παρούσα

έρευνα, η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόστηκε κατά τη διαδικασία του

προελέγχου, όπου οι τρεις συνεντευξιαζόμενοι της εταιρίας MINDWORKS,

ρωτήθηκαν για την επιβεβαίωση των ευρημάτων και των ερμηνειών του Οδηγού



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

155

Συνέντευξης, με αποτέλεσμα να υπάρχει επικύρωση των ευρημάτων από τους ίδιους

τους συμμετέχοντες.

ii) Περιεκτική επεξεργασία των δεδομένων (comprehensive data

treatment). Αυτή η πρακτική αναφέρεται στη συμπερίληψη του συνόλου των

ποιοτικών δεδομένων στην ανάλυση, και όχι μόνο αυτών που οδηγούν σε επιθυμητές

ερμηνείες και συμπεράσματα. Στην παρούσα έρευνα, η συγκεκριμένη πρακτική

εφαρμόστηκε στο έπακρο, χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία που προέκυψαν και από

τις δεκατέσσερις ποιοτικές συνεντεύξεις που διεξήχθησαν.

iii) Έλεγχος από άλλους ερευνητές (peer examination). Είναι μια συνήθης

πρακτική ενίσχυσης της ερευνητικής εγκυρότητας και αφορά στον έλεγχο τόσο των

μεθόδων όσο και της ανάλυσης των δεδομένων από άλλους ερευνητές και ειδικούς.

Στην παρούσα έρευνα, η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόστηκε μέσα από τον έλεγχο

των μεθόδων και της ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων από τον επιβλέποντα

καθηγητή της συγκεκριμένης μελέτης, Δρ. Ευθύμιο Βαλκάνο.

Η έννοια της αξιοπιστίας (reliability)  στην ποιοτική κοινωνική έρευνα

αναφέρεται στο βαθμό συνέπειας (consistency) της ερευνητικής διαδικασίας καθώς

και στο βαθμό κατά τον οποίο τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ευρύτερη αξία και

σημασία (Peräkylä, 1997). Πιο συγκεκριμένα, η αξιοπιστία ενός ερευνητικού

εγχειρήματος σχετίζεται με το βαθμό (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 272-273):

- Ακρίβειας της αναπαράστασης από τον ερευνητή των απόψεων,  των

θέσεων, των στάσεων και των αντιλήψεων των συμμετεχόντων στην

έρευνα.

- Κατά τον οποίο τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν αξία και για

παρόμοιες περιπτώσεις και ερευνητικά πεδία.

- Κατά τον οποίο το θεωρητικό και ερμηνευτικό πλαίσιο της έρευνας μπορεί

να εξηγεί ευρύτερα φαινόμενα ή υπό προϋποθέσεις να θεμελιώνει

γενικεύσεις.

- Κατά τον οποίο άλλοι ανεξάρτητοι ερευνητές, χρησιμοποιώντας και

αναλύοντας τα ίδια ποιοτικά δεδομένα, οδηγούνται σε παρόμοια

συμπεράσματα και ερμηνείες.

Για να εξασφαλιστεί η ύπαρξη αξιοπιστίας στα ευρήματα της παρούσας

ποιοτικής έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν και απαντήθηκαν οι σημαντικότερες από τις
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βασικές ερωτήσεις ελέγχου της αξιοπιστίας της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας (Miles

& Huberman, 1994, σελ. 278; Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 273). Πιο συγκεκριμένα:

- Με το στάδιο του προελέγχου εξασφαλίστηκε ότι οι ερευνητικές ερωτήσεις

του Οδηγού Συνέντευξης ήταν ξεκάθαρες και ο ερευνητικός σχεδιασμός

πλήρης και ικανοποιητικός.

- Με το στάδιο του προελέγχου εξασφαλίστηκε ότι δεν υπάρχουν

ερευνητικές προκαταλήψεις, αφού ελέγχθηκε ότι δεν έχουν ενσωματωθεί

στον Οδηγό Συνέντευξης ερωτήσεις οι οποίες καθοδηγούν τους

ερωτώμενους σε συγκεκριμένες απαντήσεις.

- Επίσης, με το στάδιο του προελέγχου εξασφαλίστηκε ότι εξάγονται

συνεκτικά αποτελέσματα από την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων σε

όλο το εύρος των πηγών της έρευνας (συμμετέχοντες, χωρικά και χρονικά

πλαίσια, κ.τ.λ.).

- Η συλλογή των ποιοτικών δεδομένων έλαβε χώρα σε όλο το εύρος των

διαθέσιμων πηγών, εξασφαλίζοντας συνεντευξιαζόμενους τόσο από το

χώρο του Μάρκετινγκ,  όσο και από το χώρο των Πωλήσεων και της

Εξυπηρέτησης Πελατών, καλύπτοντας όλο το φάσμα των στοχευόμενων

τομέων απασχόλησης των συμμετεχόντων.

- Διεξήχθη έλεγχος της ερευνητικής και αναλυτικής διαδικασίας από τον

επιβλέποντα καθηγητή της συγκεκριμένης μελέτης, Δρ. Ευθύμιο Βαλκάνο.

Με τους παραπάνω τρόπους,  ελέγχθηκε η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των

ποιοτικών ευρημάτων της συγκεκριμένης έρευνας, και κατά συνέπεια ολοκληρώθηκε

το συγκεκριμένο στάδιο της μελέτης.

3.7.7 Στάδιο 7ο: Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων
Η παρουσίαση των δεδομένων περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες και τις

τεχνικές που έχουν ως στόχο την οργάνωση της πληροφορίας, η οποία έχει συλλεγεί

από το ερευνητικό πεδίο με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω

επεξεργασία και ανάλυσή της.  Τέτοιοι τρόποι οργάνωσης είναι οι συνόψεις των

δεδομένων, οι εκτεταμένες περιλήψεις, η αρχειοθέτηση και καταλογράφησή τους, η

διαγραμματική τους παρουσίαση,  η παρουσίασή τους σε μορφή πινάκων,  δικτύων,

γραφημάτων, κ.τ.λ.
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Στην παρούσα έρευνα, η παρουσίαση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων

της ποιοτικής έρευνας γίνεται στο επόμενο Κεφάλαιο (4ο Κεφάλαιο). Οι τρόποι

οργάνωσης και παρουσίασης των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι

συνόψεις δεδομένων και η παρουσίαση μέσω διαγραμμάτων,  πινάκων και

γραφημάτων.

Ολοκληρώνοντας τη συγκεκριμένη ενότητα, πρέπει να υποσημειωθεί ότι για

την αρχική οριοθέτηση του πλαισίου της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα μέτρα της

περιγραφικής στατιστικής προκειμένου να συνοψιστούν τα δεδομένα που

συγκεντρώθηκαν και να προσδιοριστούν οι ενδείξεις κεντρικής τάσης του δείγματος.

Πιο συγκεκριμένα, για τις ποσοτικές μεταβλητές υπολογίστηκαν τα στατιστικά μέτρα

θέσης (ο μέσος όρος,  το μέγιστο και το ελάχιστο,  η διάμεσος,  και η τυπική

απόκλιση), και για τις ποιοτικές χρησιμοποιήθηκαν οι κατανομές απόλυτων και

σχετικών συχνοτήτων. Η καταχώρηση, ανάλυση, και στατιστική επεξεργασία των

ποιοτικών δεδομένων που προέκυψαν από την πρωτογενή έρευνα

πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 16 καθώς και του

προγράμματος Excel 2007.

Στο Δ μέρος που ακολουθεί,  και ειδικότερα στο 4ο Κεφάλαιο, θα

παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των ποιοτικών

δεδομένων, ενώ στο 5ο Κεφάλαιο θα γίνει αναλυτική περιγραφή των συμπερασμάτων

και των ερευνητικών στόχων της μελέτης, ακολουθούμενη από την ανάδειξη των

περιορισμών της μελέτης, και τέλος από την παρουσίαση ορισμένων προτάσεων για

μελλοντική έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Αποτελέσματα της Έρευνας

4.1 Εισαγωγή
Στο πρώτο κεφάλαιο του Δ΄ Μέρους, το οποίο είναι ταυτόχρονα και το τέταρτο

συνολικά κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που

προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων της ποιοτικής έρευνας

χρησιμοποιώντας τους τρόπους ανάλυσης και παρουσίασης που αναλύθηκαν στο Γ΄

Μέρος (βλ. §3.7.5 και §3.7.7).

Οι τρόποι οργάνωσης και παρουσίασης των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν

είναι οι συνόψεις δεδομένων και η παρουσίαση μέσω διαγραμμάτων, πινάκων και

γραφημάτων. Πιο συγκεκριμένα, για τις ποσοτικές μεταβλητές υπολογίστηκαν τα

στατιστικά μέτρα θέσης (ο μέσος όρος, το μέγιστο και το ελάχιστο, η διάμεσος, και η

τυπική απόκλιση), και για τις ποιοτικές χρησιμοποιήθηκαν οι κατανομές απόλυτων

και σχετικών συχνοτήτων. Η καταχώρηση, ανάλυση, και στατιστική επεξεργασία των

ποιοτικών δεδομένων που προέκυψαν από την πρωτογενή έρευνα

πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 16 καθώς και του

προγράμματος Excel 2007.

Στο κεφάλαιο αυτό, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν με λεπτομέρειες: α)

τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, β) η

κωδικοποίηση των μεταβλητών της ποιοτικής έρευνας, και γ) τα αποτελέσματα της

ποιοτικής έρευνας.

4.2 Ηθική και Δεοντολογία Διεξαγωγής της Έρευνας
Πριν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας, είναι

σημαντικό να ξεκαθαριστούν τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας που συνδέονται

άμεσα με τη διεξαγωγή της. Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008, σελ. 277), τα

ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας ανακύπτουν συχνά σε όλα σχεδόν τα είδη

κοινωνικής έρευνας, ποιοτικής ή ποσοτικής. Στην ποιοτική κοινωνική έρευνα όμως

τα ζητήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία λόγω της άμεσης επαφής

και πολύ συχνά της μακρόχρονης εμπλοκής του ερευνητή ή των ερευνητών με
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πλευρές της ζωής των κοινωνικών υποκειμένων.  Τα ζητήματα αυτά,  θα πρέπει να

καταλαμβάνουν κεντρική θέση στην ερευνητική διαδικασία της οποίας και να

αποτελούν οργανικό μέρος.

Γενικά, τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην ποιοτική κοινωνική έρευνα

σχετίζονται με τα μέσα που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε ερευνητής για να επιτύχει τους

σκοπούς του.  Η επίτευξη των ερευνητικών σκοπών δεν δικαιολογεί τη χρήση κάθε

δυνατού μέσου αλλά αυτών τα οποία είναι γενικά, κοινωνικά και επιστημονικά

παραδεκτά και ενδεδειγμένα και συναντούν τη συναίνεση των συμμετεχόντων στην

ερευνητική διαδικασία. Ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα και πιο σημαντικά

ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας που ανακύπτουν στην ποιοτική έρευνα, τα οποία

ανέκυψαν και στην παρούσα έρευνα και αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με τους πιο

ενδεδειγμένους τρόπους που υποδεικνύει η επιστημονική βιβλιογραφία, είναι τα

ακόλουθα (Punch, 1986; Miles & Huberman, 1994; Schwandt, 2001):

1. Εμπιστευτικότητα και ανωνυμία. Σε πολλές περιπτώσεις ποιοτικών

ερευνών η ανωνυμία των συμμετεχόντων στην ερευνητική διαδικασία θα

πρέπει να είναι απόλυτα εγγυημένη. Και αυτό διότι οι συμμετέχοντες

μπορεί να μοιράζονται με τον ερευνητή στοιχεία από την προσωπική ή από

την κοινωνική τους ζωή που δεν θα δημοσιοποιούνταν επώνυμα. Ιδιαίτερα

στην εντατική και σε βάθος ποιοτική έρευνα,  όπως είναι η παρούσα,  για

ευαίσθητα ζητήματα η εμπιστευτικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην

ανάπτυξη στέρεων σχέσεων του ερευνητή με τους συμμετέχοντες και με το

ευρύτερο περιβάλλον του ερευνητικού πεδίου και στην άντληση πλούσιων

και ουσιαστικών (και όχι μόνο ανώδυνων και επιφανειακών) πληροφοριών

και δεδομένων. Τα ζητήματα, λοιπόν, της εγγύησης ανωνυμίας και

εμπιστευτικότητας δεν έχουν μόνο ηθική διάσταση, αλλά επηρεάζουν και

την ποιότητα της ερευνητικής διαδικασίας.

Στην παρούσα έρευνα, δόθηκε ιδιαίτερη και βαρύνουσα σημασία στο

ζήτημα της εξασφάλισης της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας των

συμμετεχόντων. Καταρχήν, πριν από την έναρξη της μαγνητοφώνησης

κάθε συνέντευξης,  και κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης εισαγωγής του

ερευνητή-συνεντευκτή (βλ. §3.7.3, σημείο α),  υπήρχε ρητή εκ μέρους του

δήλωση ότι θα υπάρχει απόλυτη τήρηση αφενός της ανωνυμίας του
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συνεντευξιαζόμενου και αφετέρου της εμπιστευτικότητας των στοιχείων

που θα προκύψουν από τη σε βάθος συνέντευξη.

Για την διασφάλιση της τήρησης της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας

των συμμετεχόντων, κατά τη διάρκεια της εκκίνησης της κάθε ποιοτικής

συνέντευξης, ο ερευνητής-συνεντευκτής χαιρετούσε τον συνεντευξιαζόμενο

χρησιμοποιώντας μόνο το μικρό του όνομα, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή

η ταυτοποίησή του.

Τέλος, σε όποια σημεία του προηγούμενου (για παράδειγμα βλ. §3.7.3)

αλλά και του παρόντος κεφαλαίου (για παράδειγμα βλ. §4.4) γίνονται

αναφορές σε συγκεκριμένες συνεντεύξεις, δεν δίνεται κανένα στοιχείο του

συνεντευξιαζόμενου, αλλά αντίθετα τηρείται η απόλυτη ανωνυμία του

αφού η αναφορά γίνεται είτε με τον αριθμό της συνέντευξης (π.χ. η τέταρτη

συνέντευξη, βλ. §3.7.3), είτε με τα γράμματα της συνέντευξης (π.χ. η

συνέντευξη με το άτομο Α, βλ. §4.4.1, Πίνακα 4.2). Τονίζεται, ότι τα

γράμματα που έχουν αντιστοιχηθεί σε κάθε συνεντευξιαζόμενο που έλαβε

μέρος στην ποιοτική έρευνα, δεν έχουν καμία σχέση με το επίθετό του και

αποτυπώνουν απλώς τη σειρά των συνεντεύξεων.

2. Εντιμότητα και εμπιστοσύνη. Σε κάθε στάδιο της έρευνας ο ερευνητής θα

πρέπει να διατηρεί στο ακέραιο την εντιμότητά του απέναντι στους

συμμετέχοντες. Με αυτόν τον τρόπο, οικοδομούνται σχέσεις αμοιβαίας

εμπιστοσύνης μεταξύ του ερευνητή και των συμμετεχόντων οι οποίες

αποτελούν προϋπόθεση για τη συλλογή ουσιαστικών δεδομένων.

Σε κάθε στάδιο της παρούσας έρευνας διατηρήθηκε στο ακέραιο η

εντιμότητα του ερευνητή απέναντι στους συμμετέχοντες. Ειδικά στα στάδια

της επεξεργασίας και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας, όπου

δεν υπάρχει η φυσική παρουσία και ο άμεσος έλεγχος των πεπραγμένων

του ερευνητή από τον κάθε συμμετέχοντα (όπως συμβαίνει στα στάδια της

διεξαγωγής των συνεντεύξεων), διατηρήθηκε στο ακέραιο η εντιμότητα του

ερευνητή απέναντι στους συνεντευξιαζόμενους διατηρώντας απόλυτα την

ανωνυμία τους. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα των Ευχαριστιών της

συγκεκριμένης μελέτης, στην παράγραφο όπου ο συγγραφέας ευχαριστεί
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τους συμμετέχοντες στην έρευνα, αναφέρεται σε αυτούς μόνο με τα μικρά

τους ονόματα για να διατηρήσει την ανωνυμία τους.

Επίσης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σε όποια σημεία του

προηγούμενου αλλά και του παρόντος κεφαλαίου γίνονται αναφορές σε

συγκεκριμένες συνεντεύξεις, δεν δίνεται κανένα στοιχείο του

συνεντευξιαζόμενου, αλλά αντίθετα τηρείται η απόλυτη ανωνυμία του.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο ερευνητής διατήρησε την ανωνυμία των

συμμετεχόντων και διασφάλισε την έντιμη αντιμετώπισή τους.

3. Προστασία από τυχόν κινδύνους. Αρκετές φορές,  δημιουργούνται οι

προϋποθέσεις για διάφορους κινδύνους για τους συμμετέχοντες στην

ερευνητική διαδικασία. Κίνδυνοι που είτε αφορούν στις κοινωνικές τους

σχέσεις, στο επίπεδο αυτοεκτίμησής τους, στην ιδιωτική τους ζωή, κ.τ.λ. Η

προστασία των συμμετεχόντων από τυχόν κινδύνους κατά τη διάρκεια και

μετά το πέρας της ερευνητικής διαδικασίας θα πρέπει να λαμβάνεται

σοβαρά υπόψη από τον ερευνητή. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να

σημειωθεί ότι η διακινδύνευση οποιασδήποτε μορφής ή η πρόκληση

βλάβης στους συμμετέχοντες σε μια ερευνητική διαδικασία είναι δυνατόν

να προκαλέσει το λεγόμενο «κλείσιμο του πεδίου» για μελλοντικούς

ερευνητές, δηλαδή με άλλα λόγια, την αδυναμία μελλοντικής πρόσβασης

και συνεργασίας με τους συμμετέχοντες για ερευνητικούς σκοπούς.

Στην παρούσα έρευνα, ο δόθηκε από τον ερευνητή ιδιαίτερη σημασία στην

προστασία των συμμετεχόντων από κινδύνους σαν και αυτούς που

αναφέρθηκαν παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, κατά το στάδιο του

σχεδιασμού του Οδηγού της Συνέντευξης (βλ. §3.7.1), δόθηκε ειδική

μέριμνα στο να μη συμπεριληφθούν ερωτήσεις που θα μπορούσαν να

θέσουν σε κίνδυνο τις κοινωνικές σχέσεις των συμμετεχόντων, το επίπεδο

αυτοεκτίμησής τους καθώς και την ιδιωτική τους ζωή, τόσο κατά τη

διάρκεια όσο και μετά το πέρας της ερευνητικής διαδικασίας με τη

δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, δεν συμπεριλήφθηκαν

στον Οδηγό (για τους παραπάνω λόγους)  χρήσιμες ερωτήσεις όπως το

μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, το εισόδημά τους, η οικογενειακή

τους κατάσταση, κ.α.
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4. Πληροφορημένη συναίνεση. Το ζήτημα της πληροφορημένης συναίνεσης

(informed consent)  είναι ίσως το σημαντικότερο ζήτημα δεοντολογίας της

ερευνητικής διαδικασίας. Αφορά στη διάθεση του συνόλου των

πληροφοριών που σχετίζονται με το ερευνητικό εγχείρημα στους

συμμετέχοντες σε αυτό. Αυτές οι πληροφορίες έχουν να κάνουν με τους

σκοπούς της έρευνας, με τις μεθόδους άντλησης των στοιχείων και των

δεδομένων καθώς και με τις χρήσεις των ερευνητικών αποτελεσμάτων και

ευρημάτων. Με βάση, λοιπόν, τα πραγματικά δεδομένα της έρευνας, τα

οποία γίνονται πλήρως γνωστά στους συμμετέχοντες, ζητείται η συναίνεσή

τους για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η

συναίνεση δίνεται σε γραπτή μορφή και δημιουργεί συγκεκριμένες

υποχρεώσεις στον ερευνητή ή στην ερευνητική ομάδα σχετικά με την

πρόσβαση των συμμετεχόντων στα αποτελέσματα και στις χρήσεις των

ευρημάτων.

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στο

συγκεκριμένο ζήτημα λόγω της σημαντικότητάς του. Πιο συγκεκριμένα,

κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης εισαγωγής του ερευνητή-συνεντευκτή

(βλ. §3.7.3, σημείο α), υπήρχε ξεκάθαρη πληροφόρηση για κάθε

συνεντευξιαζόμενο αναφορικά με τους σκοπούς της έρευνας, με τις

μεθόδους άντλησης των στοιχείων και των δεδομένων καθώς και με τις

χρήσεις των ερευνητικών αποτελεσμάτων και ευρημάτων. Αφού ο

ερευνητής-συνεντευκτής ήταν πια σίγουρος ότι ο εκάστοτε

συνεντευξιαζόμενος είχε αντιληφθεί πλήρως όλα τα παραπάνω,

προχωρούσε στο να ζητήσει την προφορική του συναίνεση για τη

συμμετοχή του στη συγκεκριμένη έρευνα.

Ο λόγος για τον οποίο δεν επιλέχθηκε η μέθοδος της γραπτής συναίνεσης

είναι διττός. Πρώτον, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο ερευνητής-συνεντευκτής

γνώριζε όλους τους συνεντευξιαζόμενους λόγω της επαγγελματικής του

ιδιότητας, υπήρχε ήδη δομημένη μια αρκετά δυνατή σχέση άτυπης

προσωπικής εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Η ύπαρξη αυτής της αρκετά

δυνατής σχέσης άτυπης προσωπικής εμπιστοσύνης πιθανώς να μετριαζόταν

από την εμφάνιση μιας γραπτής συναίνεσης,  γιατί ένα γραπτό κείμενο
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δύναται να δημιουργήσει μια πιο τυπική ατμόσφαιρα η οποία αφενός δεν

συνάδει με τα άτυπα πλαίσια σχέσεων που ήταν ήδη διαμορφωμένα, και

αφετέρου δημιουργεί ανασφάλεια και υπόνοιες.

Δεύτερον, γιατί ολόκληρος ο Οδηγός της Συνέντευξης (βλ. Παράρτημα)

είναι μικρός σε έκταση και δεν συμπεριλαμβάνει καμία προσωπική

ερώτηση, γεγονός που ενισχύει τη επιλογή της προφορικής συναίνεσης

έναντι της γραπτής.

5. Κόστος, όφελος και αμοιβαιότητα. Τα πιθανά οφέλη της έρευνας θα

πρέπει να γίνονται γνωστά στους συμμετέχοντες σε αυτή ώστε να υπάρχει

κίνητρο για τη συμμετοχή τους και άρση των οποιονδήποτε επιφυλάξεων

λόγω του κόστους που μπορεί να συνεπάγεται αυτή η συμμετοχή (π.χ.

απώλεια χρόνου, κ.τ.λ.).

Κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης εισαγωγής του ερευνητή-συνεντευκτή

(βλ. §3.7.3, σημείο α), αρχικά γινόταν ξεκάθαρο το ότι η συνέντευξη δεν

θα έχει κόστος και απώλειες σε χρόνο λόγο του γεγονότος ότι ήταν μικρή

σε διάρκεια (βλ. §3.7.4). Στη συνέχεια, τονιζόταν τόσο τα άμεσα οφέλη της

συμμετοχής των συνεντευξιαζόμενων στη συγκεκριμένη έρευνα (π.χ.

ανάδειξη των πιθανών παραγόντων-προϋποθέσεων που συμβάλλουν στην

επιτυχή υλοποίηση ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης στους

κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, πιθανότητα διεξαγωγής

καλύτερων και περισσότερων βιωματικών προγραμμάτων στην εταιρία

τους, κ.α.), όσο και τα έμμεσα (π.χ. βοήθεια στη διεξαγωγή μιας νέας

έρευνας, συμβολή στην προώθηση του συγκεκριμένου επιστημονικού

κλάδου, κ.α.).

Στο συγκεκριμένο σημείο, είναι σημαντικό να υπογραμμιστούν δύο σοβαρά

ζητήματα: α) τα παραπάνω οφέλη παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες

στην πραγματική τους διάσταση, καταβάλλοντας (ο ερευνητής-

συνεντευκτής) κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφύγει τυχόν υπερβολές, και

β) δεν χρησιμοποιήθηκαν χρηματικά ή άλλους είδους κίνητρα συμμετοχής

στην έρευνα.

6. Πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας. Σε πολλές περιπτώσεις ο

ερευνητής θα πρέπει να εγγυηθεί πλήρη πρόσβαση των συμμετεχόντων
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στην ερευνητική διαδικασία στα αποτελέσματα της έρευνας. Η διαδικασία

πρόσβασης στα αποτελέσματα είναι δυνατόν να εξυπηρετεί πολλούς

σκοπούς. Μπορεί να είναι μέρος μιας συμφωνίας μεταξύ του ερευνητή και

των συμμετεχόντων, η οποία βέβαια θα πρέπει να τηρείται, μπορεί να είναι

μέρος μιας στρατηγικής επιβεβαίωσης των ευρημάτων από τον ερευνητή ή

μπορεί να είναι μέρος μιας στρατηγικής ευρείας δημοσιοποίησης των

αποτελεσμάτων τόσο για επιστημονικούς λόγους όσο και για πρακτικούς

λόγους.

Στην παρούσα έρευνα, ο ερευνητής-συνεντευκτής κατά τη διάρκεια της

ολιγόλεπτης εισαγωγής του, έδινε εγγυήσεις σε κάθε συνεντευξιαζόμενο

χωριστά, αναφορικά με τη δυνατότητά του να έχει πλήρη πρόσβαση στα

αποτελέσματα της έρευνας. Ο βασικός σκοπός του ερευνητή ήταν η ευρεία

δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για επιστημονικούς λόγους, και

δευτερευόντως η επιβεβαίωση των ευρημάτων. Σε μια περίπτωση μάλιστα

(στη συνέντευξη με το άτομο Ζ –  βλ. §4.4.1, Πίνακα 4.2),  ο

συνεντευξιαζόμενος ζήτησε από τον ερευνητή-συνεντευκτή να έχει

πρόσβαση στα αποτελέσματα και να τα δει, γεγονός που εξασφαλίστηκε

άμεσα ύστερα από τη ρητή υπόσχεση του ερευνητή.

7. Χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η χρήση των ερευνητικών

ευρημάτων είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο αφορά στις έρευνες όλων

των ειδών, είτε αυτές σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες, είτε με τις

κοινωνικές. Φυσικά, άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτό, είναι και το ζήτημα

του ελέγχου που έχει ο ερευνητής ή η ερευνητική ομάδα πάνω στα

αποτελέσματα της έρευνας και κυρίως πάνω στη χρήση των

αποτελεσμάτων αυτών. Στην ποιοτική κοινωνική έρευνα είναι συχνές οι

περιπτώσεις κακής χρήσης των ευρημάτων, η οποία μπορεί να αφορά στη

χρήση για σκοπούς πέραν των επιστημονικών,  για σκοπούς για τους

οποίους οι συμμετέχοντες δεν είχαν ενημερωθεί από πριν, και για σκοπούς

που πιθανόν να βλάψουν τους συμμετέχοντες.

Στη συγκεκριμένη έρευνα, η χρήση των αποτελεσμάτων από τον ερευνητή

θα γίνει αυστηρά για επιστημονικούς (διεύρυνση της θεωρητικής γνώσης

πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο) και πρακτικούς λόγους
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(βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας των προγραμμάτων βιωματικής

εκπαίδευσης σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης επάνω στους

κλάδους του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών

στην Ελλάδα). Δεν πρόκειται ο ερευνητής να κάνει χρήση των

αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας  ούτε για σκοπούς για τους

οποίους οι συμμετέχοντες δεν είχαν ενημερωθεί από πριν, αλλά ούτε και

για σκοπούς που πιθανόν να βλάψουν τους συμμετέχοντες με οποιονδήποτε

τρόπο.

4.3 Η Κωδικοποίηση των Μεταβλητών της Έρευνας (Codebook)
Σύμφωνα με τους Morgan et al. (2007, σελ. 28), το πρώτο βήμα στην περιγραφή μιας

έρευνας είναι η παρουσίαση της κωδικοποίησης, δηλαδή του ορισμού και της

ονομασίας, όλων των μεταβλητών της. Η παρουσίαση της συγκεκριμένης

κωδικοποίησης γίνεται με τη χρήση ενός Πίνακα (Codebook), στον οποίο

περιγράφονται οι γενικές πληροφορίες όλων των μεταβλητών (Variable Information)

έτσι ώστε να μπορεί εύκολα και με μια ματιά κάποιος να αποκτήσει μια γενική

εικόνα των μεταβλητών της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, στον Πίνακα

Κωδικοποίησης παρουσιάζονται τα εξής:

· Ο κωδικός της μεταβλητής.

· Η θέση της στον πίνακα των δεδομένων του SPSS.

· Η ετικέτα της.

· Η κλίμακα μέτρησής της.

· Το μέγεθος της στήλης της (αριθμός ψηφίων).

· Η στοίχιση των δεδομένων της.

· Ο αριθμός των χαρακτήρων της ετικέτας τόσο σε εκτυπώσιμη όσο και σε

γραπτή μορφή.

Στον Πίνακα 4.1  που ακολουθεί,  παρουσιάζεται η κωδικοποίηση των

μεταβλητών της συγκεκριμένης ποιοτικής έρευνας. Επειδή στη συγκεκριμένη έρευνα,

ο αριθμός των μεταβλητών που προέκυψαν από την απομαγνητοφώνηση του υλικού

που συλλέχθηκε ήταν σχετικά μεγάλος, ο Πίνακας 4.1 στον οποίο παρουσιάζεται η

κωδικοποίησή τους έχει επίσης σχετικά μεγάλη έκταση (τρεις σελίδες).
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Πίνακας 4.1: Κωδικοποίηση των Μεταβλητών της Ποιοτικής Έρευνας
Πληροφορίες Μεταβλητών

Κωδικός Μεταβλητής Θέση Ετικέτα Μεταβλητής Κλίμακα
Μέτρησης

Αριθμός
Ψηφίων Στοίχιση Print

Format
Write

Format

Άτομο 1 Ταυτότητα του συνεντευξιαζόμενου Nominal 8 Center A8 A8

Φύλο 2 Το φύλο του συνεντευξιαζόμενου Nominal 8 Center F8 F8.2

Διάρκεια 3 Διάρκεια της συνέντευξης Scale 8 Center F8.2 F8.2

Q1_Κλάδος 4 Ο επιχειρηματικός κλάδος στον οποίο εργάζεται ο συνεντευξιαζόμενος Nominal 12 Center A36 A8

Q2_Τμήμα 5 Το τμήμα της εταιρίας στο οποίο εργάζεται ο συνεντευξιαζόμενος Nominal 12 Center A24 A24

Q3_Εμπειρία 6 Χρόνια εργασιακής εμπειρίας του συνεντευξιαζόμενου Scale 12 Center F8 F8.2

Q4_Ορισμός 7 Ορισμός της βιωματικής εκπαίδευσης κατά τον συνεντευξιαζόμενο Nominal 36 Left A240 A240

Q5_Συμμετοχή 8 Συμμετοχή σε πρόγραμμα με βιωματική δραστηριότητα ή άσκηση Nominal 12 Center F8 F8

Q6_PreparedEducator 9 Καλά προετοιμασμένος εκπαιδευτής Nominal 8 Center F36 F36

Q6_CommunicableEducator 10 Μεταδοτικός εκπαιδευτής Nominal 8 Center F36 F36

Q6_KnowledgableEducator 11 Εκπαιδευτής με πολλές γνώσεις στο αντικείμενό του Nominal 8 Center F36 F36

Q6_MotivatingEducator 12 Εκπαιδευτής που παρακινεί το κοινό του Nominal 8 Center F36 F36

Q6_ActiveParticipants 13 Ενεργητικοί εκπαιδευόμενοι Nominal 8 Center F36 F36

Q6_ParticipantsEducBackgroung 14 Το εκπαιδευτικό background των εκπαιδευομένων Nominal 8 Center F36 F36

Q6_NoInitiativeParticipants 15 Οι εκπαιδευόμενοι να μην παίρνουν πρωτοβουλίες Nominal 8 Center F36 F36

Q6_NumberofParticipants 16 Ο αριθμός των εκπαιδευομένων Nominal 8 Center F36 F36

Q6_HomogeneityinParticipants 17 Η ομοιογένεια των εκπαιδευομένων Nominal 8 Center F36 F36
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Πληροφορίες Μεταβλητών (Συνεχ.)

Κωδικός Μεταβλητής Θέση Ετικέτα Μεταβλητής Κλίμακα
Μέτρησης

Αριθμός
Ψηφίων Στοίχιση Print

Format
Write

Format

Q6_LevelofCooperation 18 Το επίπεδο συνεργασίας στην εκπαίδευση Nominal 8 Center F36 F36

Q6_TypeofExperActivities 19 Ο τύπος των βιωματικών δραστηριοτήτων Nominal 8 Center F36 F36

Q6_ClearGoals 20 Η ύπαρξη ξεκάθαρων στόχων εκπαίδευσης Nominal 8 Center F36 F36

Q6_SubjectofEducation 21 Το αντικείμενο/θέμα της εκπαίδευσης Nominal 8 Center F36 F36

Q6_PlaceofEducation 22 Ο χώρος/το περιβάλλον της εκπαίδευσης Nominal 8 Center F36 F36

Q6_DurationofEducation 23 Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης Nominal 8 Center F36 F36

Q6_TimeofEducation 24 Η χρονική στιγμή της εκπαίδευσης Nominal 8 Center F36 F36

Q6_MeansofEducation 25 Τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση Nominal 8 Center F36 F36

Q6_Confidentiality 26 Η εμπιστευτικότητα μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων Nominal 8 Center F36 F36

Q7_F1 27 Πρώτος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8

Q7_F2 28 Δεύτερος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8

Q7_F3 29 Τρίτος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8

Q7_F4 30 Τέταρτος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8

Q7_F5 31 Πέμπτος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8

Q7_F6 32 Έκτος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8

Q7_F7 33 Έβδομος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8

Q7_F8 34 Όγδοος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8

Q7_F9 35 Ένατος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8
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Πληροφορίες Μεταβλητών (Συνεχ.)

Κωδικός Μεταβλητής Θέση Ετικέτα Μεταβλητής Κλίμακα
Μέτρησης

Αριθμός
Ψηφίων Στοίχιση Print

Format
Write

Format

Q7_F10 36 Δέκατος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8

Q7_F11 37 Ενδέκατος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8

Q7_F12 38 Δωδέκατος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8

Q7_F13 39 Δέκατος τρίτος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8

Q7_F14 40 Δέκατος τέταρτος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8

Q7_F15 41 Δέκατος πέμπτος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8

Q7_F16 42 Δέκατος έκτος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8

Q7_F17 43 Δέκατος έβδομος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8

Q7_F18 44 Δέκατος όγδοος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8

Q7_F19 45 Δέκατος ένατος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8

Q7_F20 46 Εικοστός παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης Nominal 8 Center F8 F8

Q7_1ηΕπιλογή 47 1η επιλογή του κάθε συνεντευξιαζόμενου Nominal 12 Center F8 F8

Q7_2ηΕπιλογή 48 2η επιλογή του κάθε συνεντευξιαζόμενου Nominal 12 Center F8 F8

Q7_3ηΕπιλογή 49 3η επιλογή του κάθε συνεντευξιαζόμενου Nominal 12 Center F8 F8

Q7_4ηΕπιλογή 50 4η επιλογή του κάθε συνεντευξιαζόμενου Nominal 12 Center F8 F8

Q7_5ηΕπιλογή 51 5η επιλογή του κάθε συνεντευξιαζόμενου Nominal 12 Center F8 F8

Q8_ΕπιλΠρογράμ 52 Επιλογή εκπαιδευτικού τύπου προγράμματος Nominal 8 Center F8 F8.2

Q9_Αιτιολόγηση 53 Αιτιολόγηση της προηγούμενης απάντησης Nominal 36 Left A240 A8
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4.4 Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας
Στο σημείο αυτό θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρούσας ποιοτικής

έρευνας. Οι τρόποι οργάνωσης και παρουσίασης των δεδομένων που

χρησιμοποιήθηκαν είναι οι συνόψεις δεδομένων και η παρουσίαση μέσω

διαγραμμάτων, πινάκων και γραφημάτων. Πιο συγκεκριμένα, για τις ποσοτικές

μεταβλητές υπολογίστηκαν τα στατιστικά μέτρα θέσης (ο μέσος όρος, το μέγιστο και

το ελάχιστο, η διάμεσος, και η τυπική απόκλιση), και για τις ποιοτικές

χρησιμοποιήθηκαν οι κατανομές απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων.

Αρχικά, θα παρουσιαστούν σε έναν Πίνακα ομαδοποιημένα τα γενικά

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην ποιοτική έρευνα, έτσι ώστε να δοθεί η

ευκαιρία στον εκάστοτε αναγνώστη να αποκτήσει, με μία εύκολη και γρήγορη ματιά,

τη γενική εικόνα του δείγματος.  Στη συνέχεια,  για την ομαλή και συνεπή

περιγραφική παρουσίαση, ποσοτικοποίηση και ανάλυση των μεταβλητών θα

ακολουθηθεί η αντίστοιχη σειρά των ερωτήσεων στον Οδηγό Συνέντευξης (βλ.

Παράρτημα).

4.4.1 Γενική Εικόνα του Δείγματος
Πριν την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, είναι σημαντικό να δοθεί η

γενική εικόνα του δείγματος (με τη βοήθεια ενός Πίνακα) των δεκατεσσάρων ατόμων

που συμμετείχαν στην ποιοτική έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις. Για την

εκπλήρωση αυτού του σκοπού, θα παρουσιαστούν στον Πίνακα 4.2 ορισμένα γενικά

χαρακτηριστικά του δείγματος τα οποία είναι τα εξής:

- Για λόγους τήρησης της ανωνυμίας των συμμετεχόντων, αντί για τα

Ονοματεπώνυμά τους, έχουν χρησιμοποιηθεί γράμματα της αλφαβήτου.

- Το φύλο του κάθε συμμετέχοντα.

- Η χρονική διάρκεια της συνέντευξης.

- Ο κλάδος εργασίας στον οποίο εργάζεται.

- Το τμήμα της εταιρίας του στο οποίο εργάζεται.

- Η εργασιακή του εμπειρία σε έτη.

- Το αν έχει λάβει μέρος έστω και σε ένα πρόγραμμα στο οποίο να έχει

υλοποιήσει τουλάχιστον μία βιωματική δραστηριότητα/άσκηση.
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Πίνακας 4.2: Γενικά Χαρακτηριστικά του Δείγματος της Έρευνας

Άτομο Φύλο Διάρκεια
Συνέντευξης

Κλάδος Εργασίας των
Συνεντευξιαζόμενων Τμήμα Εργασίας Εργασιακή

Εμπειρία (σε έτη)
Συμμετοχή σε

Βιωματική Εκπαίδευση

A Άνδρας 7':14'' Φαρμακευτικός Πωλήσεων 4 Ναι

Β Άνδρας 7':05'' Διαφήμιση στο Διαδίκτυο Πωλήσεων 12 Ναι

Γ Γυναίκα 5':20'' Τραπεζικός Εξυπηρέτησης Πελατών 15 Ναι

Δ Άνδρας 6':28'' Τραπεζικός Εξυπηρέτησης Πελατών 16 Ναι

Ε Άνδρας 5':19'' Κομμωτηριακών Ειδών Πωλήσεων 13 Ναι

Στ Γυναίκα 10':15'' Ιατρικός Εξυπηρέτησης Πελατών 12 Ναι

Ζ Άνδρας 4':39'' Οπτικών Πωλήσεων 35 Ναι

Η Γυναίκα 7':11'' Οπτικών Μάρκετινγκ 4 Ναι

Θ Γυναίκα 5':00'' Οπτικών Εξυπηρέτησης Πελατών 22 Ναι

Ι Γυναίκα 4':51'' Οπτικών Εξυπηρέτησης Πελατών 6 Ναι

Κ Άνδρας 4':54'' Βιομηχανία Εξυπηρέτησης Πελατών 4 Ναι

Λ Γυναίκα 3':10'' Βιομηχανία Εξυπηρέτησης Πελατών 13 Ναι

Μ Γυναίκα 4':15'' Βιομηχανία Μάρκετινγκ 8 Ναι

Ν Άνδρας 5':25'' Λιανικές Πωλήσεις Πωλήσεων 20 Ναι
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Όπως φαίνεται από τη δεύτερη στήλη του Πίνακα 4.2, στην έρευνα

συμμετείχαν 7 άνδρες και 7 γυναίκες. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε ίσος αριθμός

ατόμων μεταξύ των δύο φύλων στο δείγμα της παρούσας ποιοτικής έρευνας, ήταν

αφενός για να αποφευχθούν επιρροές και επιδράσεις στις συνολικές τάσεις των

αποτελεσμάτων των απαντήσεων που έδωσαν οι συμμετέχοντες οποίες μπορεί να

σχετίζονται με τα φύλο και δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμες,  και αφετέρου για να

μπορούν να γίνουν διασταυρώσεις (crosstabs) με άλλες απαντήσεις (μεταβλητές) και

να διαπιστωθεί αν το φύλο μπορεί να επηρεάζει προς κάποια κατεύθυνση τις

προτιμήσεις και το σκεπτικό των ερωτώμενων.

Στην τρίτη στήλη του Πίνακα 4.2 παρουσιάζεται η χρονική διάρκεια της κάθε

συνέντευξης. Εξαιτίας της μικρής έκτασης του Οδηγού-Ερωτηματολογίου της

Συνέντευξης (βλ. Παράρτημα) όλες οι συνεντεύξεις ήταν ολιγόλεπτες, ευχάριστες και

άνετες. Πιο συγκεκριμένα, η μικρότερη συνέντευξη ήταν διάρκειας τριών λεπτών και

δέκα δευτερολέπτων (3΄:10΄΄)  και έγινε με το άτομο Λ το οποίο ήταν γυναίκα,

εργάζεται στον κλάδο της βιομηχανίας, στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και έχει

13 χρόνια προϋπηρεσία. Η μεγαλύτερη συνέντευξη διήρκησε δέκα λεπτά και δέκα

πέντε δευτερόλεπτα (10΄:15΄΄) και έγινε με το άτομο Στ το οποίο ήταν και αυτό

γυναίκα, εργάζεται στον ιατρικό κλάδο, στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και έχει

12 χρόνια εργασιακή εμπειρία. Η μέση διάρκεια και των δεκατεσσάρων

συνεντεύξεων ήταν πέντε λεπτά και σαράντα οκτώ δευτερόλεπτα (5΄:48΄΄), δηλαδή

σχεδόν έξι λεπτά. Το συνολικό υλικό που συλλέχθηκε, δηλαδή η συνολική έκταση

και των δεκατεσσάρων συνεντεύξεων, ήταν διάρκειας ογδόντα ενός λεπτών και δέκα

δευτερολέπτων (81΄:10΄΄).

Για να ελεγχθεί αν υπάρχει τυχόν συσχέτιση μεταξύ του φύλου των

συμμετεχόντων και της χρονικής διάρκειας της συνέντευξης (π.χ. να ελεγχθεί το αν οι

γυναίκες του δείγματος έδωσαν μεγαλύτερης διάρκειας συνεντεύξεις από ότι οι

αντίστοιχοι άνδρες) χρησιμοποιήθηκε το παραμετρικό Eta Test, το οποίο αποτελεί το

καταλληλότερο τεστ για τη συγκεκριμένη περίπτωση αφού η μία μεταβλητή είναι

κατηγορική, και πιο συγκεκριμένα διχοτομική (το φύλο) και η άλλη είναι ποσοτική

μεταβλητή (η χρονική διάρκεια) (Morgan et al., 2007, σελ. 112-114). Το

συγκεκριμένο τεστ αποκαλύπτει το αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο

μεταβλητών και το κατά πόσο δυνατή είναι αυτή η συσχέτιση. Σημειώνεται ότι το
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Eta Test δίνει πάντα τιμές μεταξύ του 0 και του +1. Τα αποτελέσματα του Eta Test

(eta = 0,026), τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3, δείχνουν ότι δεν υπάρχει

καμία συσχέτιση μεταξύ του φύλου των συμμετεχόντων και της χρονικής διάρκειας

της συνέντευξης.

Πίνακας 4.3: Αποτελέσματα Eta Test για Φύλο και Χρονική Διάρκεια Συνέντευξης

Μεταβλητές Αξία

Διάρκεια της συνέντευξης
Dependent

,026
Nominal by Interval Eta

Το φύλο του
συνεντευξιαζόμενου
Dependent

1,000

4.4.2 Μονομεταβλητή Περιγραφή Ερευνητικών Μεταβλητών
Στην ποιοτική κοινωνική έρευνα, τα στοιχεία που προκύπτουν από την ποιοτική

ανάλυση συνήθως δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν αριθμητικά, ωστόσο είναι

δυνατόν να δομηθούν ποσοτικοποιημένα προκειμένου να απεικονιστεί γραφικά η

ποιοτική τους ερμηνεία (Φίλλιπς, 2005, σελ. 137). Έτσι και στην παρούσα έρευνα,

για τη δόμηση/απεικόνιση των αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθούν ποσοτικές

μορφές παρουσίασης (όπως για παράδειγμα ποσοστά, διαγράμματα, πίτες, κ.τ.λ.).

Προκειμένου να συνοψιστούν τα ποιοτικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και

να προσδιοριστούν οι ενδείξεις κεντρικής τάσης του δείγματος, υπολογίστηκαν για

τις ποσοτικές (συνεχείς) μεταβλητές τα στατιστικά μέτρα θέσης (ο μέσος όρος, το

μέγιστο και το ελάχιστο, η διάμεσος, και η τυπική απόκλιση), και για τις ποιοτικές

(κατηγορικές) χρησιμοποιήθηκαν οι κατανομές απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων.

Στη συνέχεια, για την ομαλή και συνεπή περιγραφική παρουσίαση, ποσοτικοποίηση

και ανάλυση των μεταβλητών θα ακολουθηθεί η αντίστοιχη σειρά των ερωτήσεων

στον Οδηγό Συνέντευξης (βλ. Παράρτημα).

Αναφορικά με τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο εργάζεται ο κάθε

συνεντευξιαζόμενος που συμμετείχε στην έρευνα (ερώτηση 1η), όπως φαίνεται στον

Πίνακα 4.4 και στο Σχήμα 4.1 που ακολουθούν, υπάρχει αντιπροσώπευση 8 κλάδων

με δύο κλάδους να ξεχωρίζουν λίγο παραπάνω. Ο κλάδος των Οπτικών με ποσοστό

της τάξεως του 28,6% (4 συμμετέχοντες), και ο Βιομηχανικός κλάδος με ποσοστό
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21,4% (3 συμμετέχοντες) είχαν τη μεγαλύτερη αντιπροσώπευση, ενώ ακολουθούσαν

κλάδοι όπως ο Τραπεζικός με ποσοστό της τάξεως του 14,3% (2 συμμετέχοντες), της

Διαφήμισης στο Διαδίκτυο, ο Ιατρικός, των Κομμωτηριακών Ειδών, των Λιανικών

Πωλήσεων και ο Φαρμακευτικός όλοι με ποσοστό της τάξεως του 7,1% (1 συμμετέχων).

Πίνακας 4.4: Επιχειρηματικοί Κλάδοι στους οποίους Εργάζονται οι Συμμετέχοντες

Συχνότητα Ποσοστό
Αθροιστικό

Ποσοστό

Βιομηχανικός 3 21,4 21,4

Διαφήμιση στο Διαδίκτυο 1 7,1 28,6
Ιατρικός 1 7,1 35,7

Κομμωτηριακών Ειδών 1 7,1 42,9

Λιανικών Πωλήσεων 1 7,1 50,0
Οπτικών 4 28,6 78,6

Τραπεζικός 2 14,3 92,9
Φαρμακευτικός 1 7,1 100,0

Valid

Σύνολο 14 100,0

Σχήμα 4.1: Επιχειρηματικοί Κλάδοι στους οποίους Εργάζονται οι Συμμετέχοντες
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Αναφορικά με το τμήμα της επιχείρησης στο οποίο εργάζονται οι

συμμετέχοντες στην έρευνα (ερώτηση 2η), τα αποτελέσματα (βλ. Πίνακα 4.5 και

Σχήμα 4.2) έδειξαν ότι οι μισοί από αυτούς, δηλαδή 7 άτομα (ποσοστό 50%),

δουλεύουν στο τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών, άλλοι 5 (ποσοστό 35,7%) εργάζονται

στο τμήμα Πωλήσεων και οι υπόλοιποι 2 (ποσοστό 14,3%) στο τμήμα Μάρκετινγκ.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη ερώτηση συμπεριλήφθηκε στον Οδηγό για

να διασφαλιστεί το γεγονός ότι οι ερωτώμενοι ανήκουν στην ομάδα στόχο της

συγκεκριμένης έρευνας αφού εξειδικεύονται στους τομείς του μάρκετινγκ, των

πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών (βλ. §3.6 – Χαρακτηριστικό Νο.2).

Πίνακας 4.5: Τμήμα της Επιχείρησης στο οποίο Εργάζονται οι Συμμετέχοντες

Συχνότητα Ποσοστό
Αθροιστικό

Ποσοστό

Τμήμα Μάρκετινγκ 2 14,3 14,3

Τμήμα Πωλήσεων 5 35,7 50,0

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 7 50,0 100,0

Valid

Σύνολο 14 100,0

Σχήμα 4.2: Τμήμα της Επιχείρησης στο οποίο Εργάζονται οι Συμμετέχοντες
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Σχετικά με τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας (ερώτηση 3η), τα αποτελέσματα

αποκάλυψαν ότι η εργασιακή προϋπηρεσία των συμμετεχόντων του δείγματος

κυμάνθηκε από 4 έτη η ελάχιστη (άτομα Α, Η και Κ) έως 35 χρόνια η μέγιστη (άτομο

Ζ – βλ. Σχήμα 4.3), με έναν μέσο όρο περίπου της τάξεως των 13 ετών και την

τυπική απόκλιση των ετών από το μέσο όρο να ισούται με 8,5  χρόνια (βλ.  Πίνακα

4.6). Από το μέσο όρο του δείγματος μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι οι

συμμετέχοντες στο δείγμα της έρευνας έχουν κατά μέσο όρο αρκετά χρόνια

εργασιακής εμπειρίας γεγονός που προσδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στην άποψή τους

λόγω της πείρας τους.

Πίνακας 4.6: Χρόνια Εργασιακή Εμπειρίας των Συμμετεχόντων

N Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος
όρος

Τυπική
Απόκλιση

Χρόνια εργασιακής
εμπειρίας του
συνεντευξιαζόμενου

14 4 35 13,14 8,529

Μέγεθος Δείγματος
(listwise)

14

Σχήμα 4.3: Χρόνια Εργασιακή Εμπειρίας των Συμμετεχόντων
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Η ερώτηση νούμερο 4 (“Γνωρίζετε τι είναι η Βιωματική Εκπαίδευση; Αν ναι, τι

πιστεύετε ότι είναι;”), είναι η πρώτη ανοιχτή ερώτηση του ημιδομημένου Οδηγού

Συνέντευξης, και συμπεριλήφθηκε για δύο λόγους: α) για να εξασφαλιστεί το γεγονός

ότι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν σε γενικές γραμμές τι είναι βιωματική εκπαίδευση,

και β)  για να διερευνηθεί το πώς βλέπουν οι συμμετέχοντες την έννοια της

βιωματικής εκπαίδευσης,  και το κατά πόσο η οπτική τους συμπίπτει με αυτή της

διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας.

Τα αποτελέσματα αυτής της ερώτησης παρουσιάζονται με λεπτομέρειες στον

Πίνακα 4.7 που ακολουθεί. Στην πρώτη στήλη του Πίνακα 4.7, αναφέρεται ο

κωδικός του κάθε συνεντευξιαζόμενου, ενώ στη δεύτερη στήλη του ίδιου Πίνακα

παρατίθεται ο ορισμός της βιωματικής εκπαίδευσης που έδωσε ο κάθε

συνεντευξιαζόμενος, έτσι όπως αυτός αντλήθηκε από την απομαγνητοφώνηση του

υλικού. Στην τρίτη στήλη του Πίνακα 4.7, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των

ορισμών (ή αλλιώς οι κωδικοί που προέκυψαν ύστερα από την τυπολογική ανάλυση

και  την αντικειμενική κωδικοποίηση του υλικού που απομαγνητοφωνήθηκε – βλ.

§3.7.5)

Αν εξετάσουμε έναν-έναν τους ορισμούς που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην

έρευνα και τους συγκρίνουμε με τον επίσημο ορισμό που υιοθετήθηκε στα πλαίσια

αυτής της έρευνας (βλ. §2.3), το πρώτο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε

είναι πως όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι φαίνεται να γνωρίζουν, σε γενικές γραμμές, τι

είναι η βιωματική εκπαίδευση, γεγονός που καθιστά την άποψή τους επί του θέματος

σημαντική.

Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε περαιτέρω ποιοτική ανάλυση και ομαδοποίηση των

βασικών στοιχείων των ορισμών (ή αλλιώς των κωδικών της τρίτης στήλης του

Πίνακα 4.7), για να διαπιστωθούν τυχόν κοινά σημεία μεταξύ τους καθώς επίσης και

ο αριθμός των αναφορών των κοινών αυτών σημείων από τους συνεντευξιαζόμενους.

Η περαιτέρω ποιοτική ανάλυση και ομαδοποίηση των βασικών στοιχείων των

ορισμών που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, παρουσιάζεται στον Πίνακα

4.8.  Στην πρώτη στήλη του Πίνακα,  υπάρχουν τα κοινά σημεία που βρέθηκαν από

την περαιτέρω ποιοτική ανάλυση των βασικών κωδικών τα οποία ταξινομήθηκαν με

βάση τη συχνότητα (ή τον αριθμό) των αναφορών τους. Στη δεύτερη στήλη του Πίνακα,
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Πίνακας 4.7: Ποιοτική Ανάλυση Ορισμών Βιωματικής Εκπαίδευσης

Άτομο Τμήμα Ποιοτικών Δεδομένων - Ορισμός
Βιωματικής Εκπαίδευσης

Κωδικοί που Προέκυψαν -
Βασικά Στοιχεία Ορισμού

A
“Βιωματικά περιστατικά σχετικά με την
εργασία μέσα από θεωρία και παραδείγματα
με διαδραστικό τρόπο”

· Βίωμα
· Σχέση με εργασία
· Θεωρία και Παραδείγματα
· Διαδραστικότητα

Β
“Γνώση μέσα από βιωματική εμπειρία,
δραστηριότητες και ασκήσεις  και όχι μέσα
από μία διάλεξη”

· Βιωματική εμπειρία
· Δραστηριότητες
· Ασκήσεις
· Όχι διάλεξη

Γ “Εκπαίδευση που τη βιώνεις” · Βιωματική εμπειρία

Δ “Ζεις αυτό που εκπαιδεύεσαι, δεν ακούς
απλά”

· Βιωματική εμπειρία
· Όχι διάλεξη

Ε “Εκπαίδευση μέσα από βιωματικές ασκήσεις
που σχετίζονται και με την εργασία”

· Βιωματικές ασκήσεις
· Σχέση με εργασία

Στ
“Εκπαίδευση που τη βιώνεις, εκφράζεσαι,
γνωρίζεις τον εαυτό σου, αλληλεπιδράς με
άλλους”

· Βιωματική εμπειρία
· Προσωπική έκφραση
· Γνωριμία με τον εαυτό σου
· Αλληλεπίδραση με τους άλλους

Ζ
“Εκπαίδευση που γίνεται μέσα από ασκήσεις
και πρακτικά παραδείγματα με τη συμμετοχή
του εκπαιδευόμενου”

· Ασκήσεις
· Πρακτικά παραδείγματα
· Συμμετοχή εκπαιδευόμενου

Η

“Εκπαίδευση στην οποία βρίσκεσαι συνεχώς
σε εγρήγορση και προσπαθείς να βρεις λύση
σε προβλήματα και ασκήσεις που βάζει ο
ομιλητής”

· Εγρήγορση εκπαιδευόμενου
· Εύρεση λύσης
· Ασκήσεις και προβλήματα

Θ
“Εκπαίδευση με παρουσίαση βιωμάτων
μέσω γραπτών ασκήσεων ή προφορικών
δραστηριοτήτων"

· Βιωματική εμπειρία
· Γραπτές Ασκήσεις
· Προφορικές Δραστηριότητες

Ι

“Εκπαίδευση όπου ο εισηγητής μέσω
ασκήσεων, παραδειγμάτων και μελετών
περιπτώσεων προσπαθεί να διδάξει τους
συμμετέχοντες”

· Ασκήσεις
· Παραδείγματα
· Μελέτες Περίπτωσης

Κ
“Εκπαίδευση που έχει αλληλεπίδραση,
κατάθεση εμπειριών και συμμετοχή μέσω
ασκήσεων”

· Αλληλεπίδραση με άλλους
· Κατάθεση εμπειριών
· Ασκήσεις

Λ “Όταν οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν
ενεργά με κάποια άσκηση”

· Συμμετοχή εκπαιδευόμενου
· Ασκήσεις

Μ
“Εκπαίδευση με πρακτικές δραστηριότητες
που εξομοιώνονται με πραγματικές
καταστάσεις”

· Πρακτικές δραστηριότητες
· Εξομοίωση με πραγματική ζωή

Ν

“Εκπαίδευση με συμμετοχή των
εκπαιδευομένων σε ομάδες που έχουν σαν
στόχο να λύσουν διάφορα προβλήματα,
ασκήσεις ή παιχνίδια”

· Ομάδες
· Εύρεση λύσης
· Ασκήσεις
· Παιχνίδια
· Προβλήματα
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Πίνακας 4.8: Ομαδοποίηση των Κοινών Σημείων των Ορισμών της Βιωματικής
Εκπαίδευσης που έδωσαν οι Συνεντευξιαζόμενοι

Κοινά Στοιχεία Ορισμών Αριθμός
αναφορών Άτομο Αναφοράς

1. Ασκήσεις 8 Β, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Ν
2. Βιωματική Εμπειρία 7 Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ, Θ
3. Διαδραστικότητα - Αλληλεπίδραση με

άλλους - Ομάδες 4 Α, Στ, Κ, Ν

4. Δραστηριότητες 3 Β, Θ, Μ
5. Παραδείγματα 3 Α, Ζ, Ι
6. Συμμετοχή - Εγρήγορση εκπαιδευόμενου 3 Ζ, Η, Λ
7. Σχέση με εργασία - Εξομοίωση με

πραγματική ζωή 3 Α, Ε, Μ

8. Όχι διάλεξη 2 Β, Δ
9. Εύρεση λύσης 2 Η, Ν
10. Προβλήματα 2 Η, Ν

παρουσιάζεται το πόσες φορές αναφέρθηκε το κάθε κοινό στοιχείο, ενώ στην τρίτη

στήλη αναγράφεται ο κωδικός του κάθε συνεντευξιαζόμενου που το ανέφερε.

Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Πίνακα 4.8, μπορούμε να

συμπεράνουμε ότι το πιο συχνό κοινό στοιχείο (με 8 αναφορές στους 14 ορισμούς,

ποσοστό 57,1%) ήταν οι “Ασκήσεις”,  ενώ αμέσως μετά ακολουθούν η “Βιωματική

εμπειρία”  (με 7  αναφορές στους 14  ορισμούς,  ποσοστό 50%),  η

“Διαδραστικότητα/Αλληλεπίδραση με άλλους” (με 4 αναφορές στους 14 ορισμούς,

ποσοστό 28,6%), οι “Δραστηριότητες”, τα “Παραδείγματα”, η “Συμμετοχή/Εγρήγορση

του Εκπαιδευόμενου”  και η “Σχέση με την Εργασία/Εξομοίωση με την Πραγματική

Ζωή” (όλα με 3 αναφορές στους 14 ορισμούς, ποσοστό 21,4%). Τα υπόλοιπα 3

στοιχεία,  δηλαδή το “Όχι Διάλεξη”,  η “Εύρεση Λύσης” και τα “Προβλήματα”, έχουν

μόνο 2 αναφορές.

Αν συγκριθούν τα 2 πιο συχνά αναφερόμενα κοινά στοιχεία που προέκυψαν

από την ποιοτική ανάλυση, με τον θεωρητικό ορισμό που υιοθετήθηκε στα πλαίσια

της παρούσας έρευνας, διαπιστώνεται ότι τόσο η βιωματική εμπειρία (άμεσα) όσο

και οι ασκήσεις (έμμεσα) αποτελούν κοινό τόπο. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι

συμμετέχοντες στην έρευνα φαίνεται να αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τα

βασικά στοιχεία (και όχι όλα) του ορισμού της βιωματικής εκπαίδευσης με τη διεθνή

και ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία και αρθρογραφία.
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Η ερώτηση νούμερο 5 (“Έχετε λάβει μέρος σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

το οποίο να περιείχε βιωματικές δραστηριότητες/ασκήσεις;”), συμπεριλήφθηκε στον

Οδηγό για να διασφαλιστεί το γεγονός ότι οι ερωτώμενοι ανήκουν στην ομάδα στόχο

της συγκεκριμένης έρευνας αφού έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον μία φορά σε

κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης στο οποίο

χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον μία βιωματική εκπαιδευτική δραστηριότητα (είτε

μέσα είτε έξω από την τάξη ανάλογα με τον τόπο και τον τρόπο διεξαγωγής του

εκπαιδευτικού προγράμματος) (βλ. §3.6 – Χαρακτηριστικό Νο.3). Όλοι οι

συμμετέχοντες απάντησαν ναι στη συγκεκριμένη ερώτηση, άρα πληρούσαν και αυτό

το κριτήριο για τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες

απαντούσε όχι σε αυτή την ερώτηση, τότε η συνέντευξή του δεν θα μπορούσε να

συμπεριληφθεί στο δείγμα της παρούσας έρευνας.

Η επόμενη ερώτηση, η ερώτηση 6 (“Ποιες προϋποθέσεις-παράγοντες πιστεύετε

ότι παίζουν σημαντικό ρόλο για την επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος Βιωματικής

Εκπαίδευσης; Απαριθμήστε τες.”), είναι η δεύτερη ανοιχτή ερώτηση του

ημιδομημένου Οδηγού Συνέντευξης. Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι ιδιαίτερα

σημαντική γιατί διερευνά την ύπαρξη πιθανών παραγόντων-προϋποθέσεων που

παίζουν σημαντικό ρόλο (σύμφωνα με την άποψη των συμμετεχόντων)  για την

επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης, και κατά συνέπεια

απαντά στο 2ο κύριο ερευνητικό ερώτημα της συγκεκριμένης μελέτης ενώ

ταυτόχρονα υλοποιεί τον 3ο επιμέρους βασικό της στόχο (βλ. §3.3 – 2ο Ερευνητικό

Ερώτημα και 3ος Στόχος).  Ο λόγος που τίθεται σε αυτό το σημείο η ερώτηση 6,

είναι για να μην επηρεαστούν οι συμμετέχοντες από τον Πίνακα των παραγόντων

που τους δόθηκε κατά την απάντηση της ερώτησης 7.  Εφόσον,  οι

συνεντευξιαζόμενοι δεν έχουν έρθει ακόμα σε επαφή με τον Πίνακα των πιθανών

παραγόντων-προϋποθέσεων ο οποίος προέκυψε από την ανασκόπηση της διεθνούς

και ελληνικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, έχουν καθαρή σκέψη και

ανεπηρέαστη άποψη κατά την απάντηση της ερώτησης 6. Οι πιθανοί παράγοντες

επιτυχούς έκβασης ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης τους οποίους

στόχευσαν και ανέφεραν οι συμμετέχοντες, προέκυψαν καθαρά από προηγούμενες

δικές τους εμπειρίες που είχαν σε παλιότερα εκπαιδευτικά προγράμματα βιωματικής

εκπαίδευσης στα οποία είχαν λάβει μέρος.
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Από την ποιοτική ανάλυση του υλικού που συλλέχθηκε από την ερώτηση 6,

προέκυψαν 18 πιθανοί παράγοντες-προϋποθέσεις επιτυχούς έκβασης ενός

προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης

της συγκεκριμένης ερώτησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.9 που ακολουθεί

παρακάτω. Στην αριστερή στήλη του Πίνακα, παρουσιάζονται οι 18 παράγοντες που

προέκυψαν, ενώ στις 2 επόμενες στήλες προς τα δεξιά αναγράφονται ο αριθμός των

απαντήσεων για κάθε παράγοντα (στήλη N) και το αντίστοιχο ποσοστό του αριθμού

των απαντήσεων (στήλη Ποσοστό).

Η ταξινόμηση των παραγόντων στον Πίνακα 4.9  έγινε έχοντας ως βάση τις

τρεις βασικές κατηγορίες (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, διαδικασία εκπαίδευσης), οι

οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί τόσο για τον Πίνακα 2.3 (βλ. §2.8), όσο και για τον

Πίνακα που δόθηκε στους συνεντευξιαζόμενους κατά την απάντηση της ερώτησης 7.

Το πρώτο πολύ βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα αποτελέσματα του

Πίνακα 4.9, είναι πως οι δύο πιο συχνοί (με 9 αναφορές στους 14 συμμετέχοντες του

δείγματος και ποσοστό 14,8% αντίστοιχα) πιθανοί παράγοντες-προϋποθέσεις για την

επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης είναι ο παράγοντας

“Μεταδοτικότητα του Εκπαιδευτή” και ο παράγοντας “Ενεργητικοί Εκπαιδευόμενοι”.

Οι δύο αυτοί παράγοντες φαίνεται να κυριαρχούν σχεδόν καθολικά στις απόψεις των

συμμετεχόντων, αφού απέχουν αρκετά από τους υπόλοιπους παράγοντες σε

συχνότητα αναφορών. Είναι αξιοσημείωτο πως ο ένας παράγοντας αφορά τη γενική

κατηγορία του “Εκπαιδευτή”  και ο άλλος των “Εκπαιδευόμενων”,  ενώ δεν υπήρχε

κάποιος παράγοντας με ψηλό αριθμό αναφορών από την κατηγορία “Εκπαιδευτική

Διαδικασία”.

Ο αμέσως επόμενος παράγοντας σε συχνότητα αναφορών (με 5 αναφορές

στους 14 συμμετέχοντες του δείγματος και ποσοστό 8,2%) ανήκει και αυτός στην

κατηγορία του “Εκπαιδευτή” και είναι ο παράγοντας “Εκπαιδευτής που Παρακινεί το

Κοινό του”. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να τονιστούν δύο χαρακτηριστικά

στοιχεία:  α)  ότι αυτός ο παράγοντας,  παρόλο που είναι ο αμέσως επόμενος σε

συχνότητα αναφορών, έχει σχεδόν τις μισές αναφορές από τους δύο πρώτους, και β)

ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με τον εκπαιδευτή φαίνεται να παίζουν σημαντικό

ρόλο στο μυαλό των συμμετεχόντων στην έρευνα.
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Πίνακας 4.9: Πιθανοί Παράγοντες-Προϋποθέσεις για την Επιτυχή Έκβαση ενός
Προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης

Απαντήσεις

N Ποσοστό

Καλά προετοιμασμένος εκπαιδευτής 4 6,6%

Μεταδοτικός εκπαιδευτής 9 14,8%

Εκπαιδευτής με πολλές γνώσεις στο αντικείμενό του 3 4,9%

Εκπαιδευτής που παρακινεί το κοινό του 5 8,2%

Ενεργητικοί εκπαιδευόμενοι 9 14,8%

Το εκπαιδευτικό background των εκπαιδευομένων 2 3,3%

Οι εκπαιδευόμενοι να μην παίρνουν πρωτοβουλίες 1 1,6%

Ο αριθμός των εκπαιδευομένων 2 3,3%

Η ομοιογένεια των εκπαιδευομένων 3 4,9%

Το επίπεδο συνεργασίας στην εκπαίδευση 1 1,6%

Ο τύπος των βιωματικών δραστηριοτήτων 4 6,6%

Η ύπαρξη ξεκάθαρων στόχων εκπαίδευσης 2 3,3%

Το αντικείμενο/θέμα της εκπαίδευσης 4 6,6%

Ο χώρος/το περιβάλλον της εκπαίδευσης 3 4,9%

Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης 3 4,9%

Η χρονική στιγμή της εκπαίδευσης 1 1,6%

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση 4 6,6%

Η εμπιστευτικότητα μεταξύ εκπαιδευτή και
εκπαιδευομένων

1 1,6%

Παράγοντες

Σύνολο 61 100,0%

Στη συνέχεια ακολουθούν τέσσερις παράγοντες (με 4 αναφορές στους 14

συμμετέχοντες του δείγματος και ποσοστό 6,6% αντίστοιχα), οι οποίοι είναι ο “Καλά

Προετοιμασμένος Εκπαιδευτής”,  ο “Τύπος των Βιωματικών Δραστηριοτήτων”, το

“Αντικείμενο/Θέμα της Εκπαίδευσης”  και τα “Μέσα που Χρησιμοποιούνται στην

Εκπαίδευση”. Από τους τέσσερις αυτούς παράγοντες, ο ένας αφορά και πάλι την

κατηγορία του “Εκπαιδευτή”, ενώ οι υπόλοιποι τρεις την κατηγορία “Εκπαιδευτική

Διαδικασία”. Με την ύπαρξη ακόμα ενός παράγοντα από την κατηγορία του
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“Εκπαιδευτή” σε υψηλή θέση αναφορικά με τη πόσο συχνά αυτός ειπώθηκε από τους

ερωτώμενους, επιβεβαιώνεται το προηγούμενο συμπέρασμα, ότι δηλαδή οι

συμμετέχοντες στην έρευνα φαίνεται να συμφωνούν στο ότι οι παράγοντες που

σχετίζονται με τον εκπαιδευτή παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση ενός

προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης.

Αμέσως μετά, ακολουθούν ακόμα τέσσερις παράγοντες (με 3 αναφορές στους

14 συμμετέχοντες του δείγματος και ποσοστό 4,9% αντίστοιχα), οι οποίοι είναι ο

“Εκπαιδευτής με πολλές Γνώσεις στο Αντικείμενό του”,  η “Ομοιογένεια των

Εκπαιδευομένων”,  ο “Χώρος/το Περιβάλλον της Εκπαίδευσης”  και η “Χρονική

Διάρκεια της Εκπαίδευσης”. Από αυτούς τους τέσσερις παράγοντες, ο ένας αφορά και

πάλι την κατηγορία του “Εκπαιδευτή”, ο δεύτερος την κατηγορία των

“Εκπαιδευόμενων”, και οι υπόλοιποι δύο την κατηγορία “Εκπαιδευτική Διαδικασία”.

Λίγο πιο πίσω σε συχνότητα αναφορών (με 2  αναφορές στους 14

συμμετέχοντες του δείγματος και ποσοστό 3,3% αντίστοιχα), ακολουθούν άλλοι

τρεις παράγοντες,  το “Εκπαιδευτικό Background των Εκπαιδευομένων”,  ο “Αριθμός

των Εκπαιδευομένων” και η “Ύπαρξη Ξεκάθαρων Στόχων Εκπαίδευσης”. Από αυτούς

τους τρεις παράγοντες,  οι δύο πρώτοι αφορούν την κατηγορία των

“Εκπαιδευόμενων”, και ο τρίτος την κατηγορία “Εκπαιδευτική Διαδικασία”.

Τέλος, ακολουθούν ακόμα τέσσερις παράγοντες (με μόνο 1 αναφορά στους 14

συμμετέχοντες του δείγματος και ποσοστό 1,6% αντίστοιχα), οι οποίοι

συμπληρώνουν τους 18 παράγοντες που προέκυψαν από τους συμμετέχοντες της

έρευνας και είναι ο παράγοντας “Οι Εκπαιδευόμενοι να μην Παίρνουν

Πρωτοβουλίες”, ο παράγοντας “Το Επίπεδο Συνεργασίας στην Εκπαίδευση”,  ο

παράγοντας “Η Χρονική Στιγμή της Εκπαίδευσης” και ο παράγοντας “Η

Εμπιστευτικότητα μεταξύ Εκπαιδευτή και Εκπαιδευομένων”. Αυτοί οι παράγοντες,

εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν αναφερθεί μεμονωμένα από κάποιον ερωτώμενο

της έρευνας, μοιάζουν να είναι περισσότερο προσωπικές απόψεις και όχι κάτι το

οποίο είναι κοινό. Παρόλα αυτά, υπολογίζονται κανονικά στα ποιοτικά αποτέλεσμα

της έρευνας και θα ληφθούν υπόψη σε οποιαδήποτε ανάλυση.

Ένα ακόμα πολύ βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από την ανάλυση και

σύγκριση των παραγόντων του Πίνακα 4.9 με τους παράγοντες του Πίνακα 2.3, είναι

πως οι 7  [α) “Καλά Προετοιμασμένος Εκπαιδευτής”, β) “Εκπαιδευτής με πολλές
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Γνώσεις στο Αντικείμενό του”, γ) “Ενεργητικοί Εκπαιδευόμενοι”, δ) “Εκπαιδευτικό

Background των Εκπαιδευομένων”, ε) “Τύπος των Βιωματικών Δραστηριοτήτων”, στ)

“Ύπαρξη Ξεκάθαρων Στόχων Εκπαίδευσης”, και ζ) “Χώρος/το Περιβάλλον της

Εκπαίδευσης”] από τους 18 παράγοντες του Πίνακα 4.9 συμπίπτουν με παράγοντες

του Πίνακα 2.3. Οι υπόλοιποι 11 παράγοντες δεν υπάρχουν στον Πίνακα 2.3, γεγονός

που σημαίνει ότι είναι παράγοντες οι οποίοι δεν φαίνεται να καταγράφονται από τη

διεθνή και ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Φυσικά, το

συμπέρασμα αυτό δεν μπορεί να ειπωθεί με απόλυτη βεβαιότητα αφού είναι πολύ

πιθανό η βιβλιογραφική και αρθρογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε στα

πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης να μην έχει καλύψει όλα τα επιστημονικά βιβλία

και άρθρα που έχουν δημοσιευτεί πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Διατηρώντας,

λοιπόν, αυτήν την επιφύλαξη, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η ποιοτική ανάλυση

των απαντήσεων που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην ερώτηση 6, αποκάλυψε 11

νέους πιθανούς παράγοντες-προϋποθέσεις επιτυχούς έκβασης ενός προγράμματος

βιωματικής εκπαίδευσης. Οι 11 αυτοί παράγοντες παρουσιάζονται ξεχωριστά στον

Πίνακα 4.10 που ακολουθεί. Στον Πίνακα 4.10, οι 11 νέοι παράγοντες-προϋποθέσεις

επιτυχούς έκβασης ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης έχουν ταξινομηθεί

και πάλι με βάση τη συχνότητα των αναφορών τους. Από τα αποτελέσματα του

Πίνακα 4.10 προκύπτουν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

Α. Ο πρώτος σε συχνότητα αναφορών παράγοντας (“Μεταδοτικότητα του

Εκπαιδευτή”) δεν φαίνεται να καταγράφεται από την επιστημονική

βιβλιογραφία. Όσοι ασχολούνται ενεργά και στην πράξη με το αντικείμενο

της βιωματικής εκπαίδευσης γνωρίζουν ότι η μεταδοτικότητα του

εκπαιδευτή είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας ο οποίος παίζει

πολύ ιδιαίτερο ρόλο στην επιτυχία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.  Το

ίδιο φαίνεται να αποτυπώνουν και οι συμμετέχοντες της έρευνας.  Ένας

πολύ πιθανός λόγος για τον οποίο δεν φαίνεται να έχει καταγραφεί ο

συγκεκριμένος παράγοντας από την επιστημονική βιβλιογραφία και

αρθρογραφία είναι γιατί μπορεί να θεωρείται τόσο οφθαλμοφανής ώστε να

είναι αυτονόητος και άρα να μην αναφέρεται πουθενά.  Υπό αυτήν την

έννοια, δεν φαίνεται παράξενο το ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας δεν

συμπίπτει στους δύο Πίνακες.
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Πίνακας 4.10: Νέοι Πιθανοί Παράγοντες-Προϋποθέσεις για την Επιτυχή Έκβαση
ενός Προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης

Απαντήσεις

N Ποσοστό

Μεταδοτικός εκπαιδευτής 9 14,8%

Εκπαιδευτής που παρακινεί το κοινό του 5 8,2%

Το αντικείμενο/θέμα της εκπαίδευσης 4 6,6%

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση 4 6,6%

Η ομοιογένεια των εκπαιδευομένων 3 4,9%

Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης 3 4,9%

Ο αριθμός των εκπαιδευομένων 2 3,3%

Η χρονική στιγμή της εκπαίδευσης 1 1,6%

Το επίπεδο συνεργασίας στην εκπαίδευση 1 1,6%

Οι εκπαιδευόμενοι να μην παίρνουν πρωτοβουλίες 1 1,6%

Παράγοντες

Η εμπιστευτικότητα μεταξύ εκπαιδευτή και
εκπαιδευομένων

1 1,6%

Β. Ο δεύτερος σε συχνότητα αναφορών παράγοντας (“Εκπαιδευτής που

Παρακινεί το Κοινό του”),  είναι νοηματικά πολύ κοντά με τον παράγοντα

νούμερο 6 του Πίνακα 2.3 (“Ο Εκπαιδευτής πρέπει να ωθεί τον

Εκπαιδευόμενο να παίρνει Αποφάσεις”).  Θα μπορούσε κάλλιστα ο

παράγοντας νούμερο 6 του Πίνακα 2.3 να αποτελεί υποσύνολο του

δεύτερου σε συχνότητα αναφορών παράγοντα του Πίνακα 4.10, γεγονός

που εξηγεί το γιατί προέκυψε ο συγκεκριμένος παράγοντας στα

αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας.

Γ. Το γεγονός ότι και οι τέσσερις παράγοντες που έχουν από μία αναφορά, δεν

συμπίπτουν με κάποιον από τους παράγοντες που έχουν προκύψει από την

ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, τείνει να

αποτελέσει ακόμα μία επιβεβαίωση για το συμπέρασμα που αναφέρθηκε

παραπάνω, ότι δηλαδή οι συγκεκριμένοι παράγοντες, εξαιτίας του

γεγονότος ότι έχουν αναφερθεί μεμονωμένα από κάποιον ερωτώμενο της
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έρευνας,  μοιάζουν να είναι περισσότερο προσωπικές απόψεις και όχι κάτι

το οποίο είναι κοινό.

Δ. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και σημασία στους υπόλοιπους πέντε

παράγοντες [α) “Αντικείμενο/Θέμα της Εκπαίδευσης”, β) “Μέσα που

Χρησιμοποιούνται στην Εκπαίδευση”, γ) “Ομοιογένεια των

Εκπαιδευομένων”, δ) “Χρονική Διάρκεια της Εκπαίδευσης” και ε) “Αριθμός

των Εκπαιδευομένων”], οι οποίοι αφενός έχουν αρκετές αναφορές από τους

συμμετέχοντες και αφετέρου δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια εμφανή

εξήγηση για την οποία δεν έχουν καταγραφεί στον Πίνακα 2.3. Έχοντας

αυτά ως δεδομένα,  θα ήταν σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι 11  αυτοί

παράγοντες (ειδικότερα οι 7 πρώτοι) τόσο σε θεωρητικό επίπεδο για

μελλοντικές έρευνες, όσο και σε πρακτικό επίπεδο για την εφαρμογή τους

σε προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του

Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών.

Και η επόμενη ερώτηση,  η ερώτηση 7  [“Αξιολογήστε τις παρακάτω

προϋποθέσεις-παράγοντες επιτυχούς έκβασης ενός προγράμματος Βιωματικής

Εκπαίδευσης και επιλέξτε μόνο τις 5 πιο σημαντικές κατά τη δική σας άποψη. (Με 1

αξιολογήστε την πιο σημαντική προϋπόθεση, με 2 τη δεύτερη πιο σημαντική, κ.ο.κ.).”],

είναι εξαιρετικής βαρύτητας γιατί διερευνά την άποψη των συμμετεχόντων

αναφορικά με το θέμα της σημαντικότητας και της ιεράρχησης των πιθανών

παραγόντων-προϋποθέσεων που παίζουν ουσιαστικό ρόλο για την επιτυχή έκβαση

ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης, και κατά συνέπεια απαντά στο 1ο κύριο

ερευνητικό ερώτημα της συγκεκριμένης μελέτης ενώ ταυτόχρονα υλοποιεί τον 2ο

επιμέρους βασικό της στόχο (βλ. §3.3 – 1ο Ερευνητικό Ερώτημα και 2ος Στόχος).

Μόλις ο ερευνητής-συνεντευκτής έφτανε στην έβδομη ερώτηση (σε κάθε

συνέντευξη) έδινε στους συνεντευξιαζόμενους μία σελίδα η οποία περιείχε έναν

πίνακα με τους παράγοντες του Πίνακα 2.3. Οι παράγοντες του Πίνακα 2.3 είναι

είκοσι έξι.  Επειδή,  κάποιοι από αυτούς είναι νοηματικά πολύ κοντά μεταξύ τους,

έγιναν κάποιες ομαδοποιήσεις και τελικά προέκυψαν είκοσι παράγοντες (βλ. §3.7.1).

Αυτοί οι είκοσι παράγοντες συμπεριλήφθηκαν στον Πίνακα που δόθηκε στους

συνεντευξιαζόμενους (βλ. Παράρτημα), και από αυτούς τους είκοσι παράγοντες

επιλέχθηκαν οι πέντε πιο σημαντικοί παράγοντες από τον κάθε συνεντευξιαζόμενο.
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Τα αποτελέσματα των συνολικών επιλογών των συμμετεχόντων της έρευνας

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.11 που ακολουθεί. Στο συγκεκριμένο Πίνακα

αποτυπώνεται το πόσες φορές οι συμμετέχοντες επέλεξαν έναν από τους 20

παράγοντες που τους δόθηκαν, είτε σαν τον πιο σημαντικό, είτε σαν το δεύτερο πιο

σημαντικό, κ.ο.κ.

Πίνακας 4.11: Συνολικά Στοιχεία Αξιολόγησης των Παραγόντων-Προϋποθέσεων για
την Επιτυχή Έκβαση ενός Προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης από Συμμ/χοντες

Απαντήσεις

N Ποσοστό

1ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 11 15,7%

2ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 5 7,1%

3ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 2 2,9%

4ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 7 10,0%

5ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 7 10,0%

7ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 2 2,9%

9ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 8 11,4%

10ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 10 14,3%

12ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 3 4,3%

13ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 3 4,3%

15ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 3 4,3%

17ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 3 4,3%

20ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 6 8,6%

Αξιολόγηση
Παραγόντων

Σύνολο 70 100,0%

Τα πρώτα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.11

είναι πως οι πέντε πρώτοι παράγοντες που είχαν τις περισσότερες επιλογές από τους

συμμετέχοντες στην έρευνα είναι οι εξής:

1. 1ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης (Ενεργή και διαδραστική

συμμετοχή των εκπαιδευόμενων) με 11 επιλογές στους 14 συμμετέχοντες και

ποσοστό 15,7%.
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2. 10ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης (Σύνδεση του περιεχομένου της

βιωματικής εκπαίδευσης με την επιχειρηματική πραγματικότητα και την

αληθινή ζωή) με 10 επιλογές στους 14 συμμετέχοντες και ποσοστό 14,3%.

3. 4ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης (Λειτουργία του εκπαιδευτή ως

καθοδηγητή/διευκολυντή της μάθησης) με 8 επιλογές στους 14 συμμετέχοντες

και ποσοστό 11,4%.

4. 9ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης (Σωστός και προσαρμοσμένος

στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων σχεδιασμός του περιεχομένου των

βιωματικών δραστηριοτήτων) με 7 επιλογές στους 14 συμμετέχοντες και

ποσοστό 10,0%.

5. 5ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης (Ενημερωμένος και ιδιαίτερα

προετοιμασμένος εκπαιδευτής) με 7 επιλογές στους 14 συμμετέχοντες και

ποσοστό 10,0%.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα των ειδικών επιλογών,  δηλαδή του πιο

σημαντικού παράγοντα, του δεύτερου πιο σημαντικού παράγοντα, του τρίτου πιο

σημαντικού παράγοντα, κ.ο.κ., των συμμετεχόντων της έρευνας παρουσιάζονται στον

Πίνακα 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 και 4.16 αντίστοιχα που ακολουθούν στις επόμενες

σελίδες. Στον Πίνακα 4.12 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των

επιλογών των συμμετεχόντων αναφορικά με τον πέμπτο πιο σημαντικό παράγοντα

(από τους 20 που τους δόθηκαν) επιτυχούς έκβασης ενός προγράμματος βιωματικής

εκπαίδευσης.

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.12 (βλ. και Σχήμα 4.4 αντίστοιχα),

προκύπτει πως ο πέμπτος πιο σημαντικός παράγοντας επιτυχούς έκβασης ενός

προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης στους κλάδους του Μάρκετινγκ,  των

Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών, σύμφωνα με την άποψη των

συμμετεχόντων της παρούσας έρευνας είναι “Σύνδεση του περιεχομένου της

βιωματικής εκπαίδευσης με την επιχειρηματική πραγματικότητα και την αληθινή ζωή”

(10ος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης), με 3 αναφορές στους 14 συμμετέχοντες

και ποσοστό 21,4%.

Στη συνέχεια, από τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.13 (βλ. και Σχήμα 4.5

αντίστοιχα), προκύπτει πως ο τέταρτος πιο σημαντικός παράγοντας επιτυχούς

έκβασης ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης στους κλάδους του Μάρκετινγκ
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Πίνακας 4.12: Ο 5ος πιο Σημαντικός Παράγοντας-Προϋπόθεση για την Επιτυχή
Έκβαση ενός Προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης

Συχνότητα Ποσοστό
Αθροιστικό

Ποσοστό

1ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 2 14,3 14,3

2ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 1 7,1 21,4

3ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 1 7,1 28,6

9ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 1 7,1 35,7

10ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 3 21,4 57,1

12ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 1 7,1 64,3

13ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 2 14,3 78,6

15ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 1 7,1 85,7

20ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 2 14,3 100,0

Valid

Σύνολο 14 100,0

Σχήμα 4.4: Ο 5ος πιο Σημαντικός Παράγοντας-Προϋπόθεση για την Επιτυχή Έκβαση
ενός Προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης
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Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών, σύμφωνα με την

άποψη των συμμετεχόντων της παρούσας έρευνας είναι “Ανατροφοδότηση και

αναστοχασμός επάνω στο μαθησιακό αποτέλεσμα των βιωματικών δραστηριοτήτων

και μελλοντική εφαρμογή των γνώσεων” (20ος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης),

με 4 αναφορές στους 14 συμμετέχοντες και ποσοστό 28,6%.

Πίνακας 4.13: Ο 4ος πιο Σημαντικός Παράγοντας-Προϋπόθεση για την Επιτυχή
Έκβαση ενός Προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης

Συχνότητα Ποσοστό
Αθροιστικό

Ποσοστό

1ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 2 14,3 14,3

7ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 1 7,1 21,4

9ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 3 21,4 42,9

10ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 2 14,3 57,1

12ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 1 7,1 64,3

15ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 1 7,1 71,4

20ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 4 28,6 100,0

Valid

Σύνολο 14 100,0

Σχήμα 4.5: Ο 4ος πιο Σημαντικός Παράγοντας-Προϋπόθεση για την Επιτυχή Έκβαση
ενός Προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης
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Στη συνέχεια, από τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.14 (βλ. και Σχήμα 4.6

αντίστοιχα), προκύπτει πως ο τρίτος πιο σημαντικός παράγοντας επιτυχούς έκβασης

ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης στους κλάδους του Μάρκετινγκ, των

Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών, σύμφωνα με την άποψη των

συμμετεχόντων της παρούσας έρευνας είναι “Λειτουργία του εκπαιδευτή ως

καθοδηγητή/διευκολυντή της μάθησης” (4ος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης), με

3 αναφορές στους 14 συμμετέχοντες και ποσοστό 21,4%.

Πίνακας 4.14: Ο 3ος πιο Σημαντικός Παράγοντας-Προϋπόθεση για την Επιτυχή
Έκβαση ενός Προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης

Συχνότητα Ποσοστό
Αθροιστικό

Ποσοστό

1ος Παράγοντας του Οδηγού
Συνέντευξης

2 14,3 14,3

2ος Παράγοντας του Οδηγού
Συνέντευξης

2 14,3 28,6

3ος Παράγοντας του Οδηγού
Συνέντευξης

1 7,1 35,7

4ος Παράγοντας του Οδηγού
Συνέντευξης

3 21,4 57,1

7ος Παράγοντας του Οδηγού
Συνέντευξης

1 7,1 64,3

9ος Παράγοντας του Οδηγού
Συνέντευξης

1 7,1 71,4

10ος Παράγοντας του Οδηγού
Συνέντευξης

2 14,3 85,7

13ος Παράγοντας του Οδηγού
Συνέντευξης

1 7,1 92,9

17ος Παράγοντας του Οδηγού
Συνέντευξης

1 7,1 100,0

Valid

Σύνολο 14 100,0
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Σχήμα 4.6: Ο 3ος πιο Σημαντικός Παράγοντας-Προϋπόθεση για την Επιτυχή Έκβαση
ενός Προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης

Στη συνέχεια, από τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.15 (βλ. και Σχήμα 4.7

αντίστοιχα), προκύπτει πως ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας επιτυχούς

έκβασης ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης στους κλάδους του

Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών, σύμφωνα με την

άποψη των συμμετεχόντων της παρούσας έρευνας είναι “Ενημερωμένος και ιδιαίτερα

προετοιμασμένος εκπαιδευτής” (5ος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης),  με 4

αναφορές στους 14 συμμετέχοντες και ποσοστό 28,6%.



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

193

Πίνακας 4.15: Ο 2ος πιο Σημαντικός Παράγοντας-Προϋπόθεση για την Επιτυχή
Έκβαση ενός Προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης

Συχνότητα Ποσοστό
Αθροιστικό

Ποσοστό

1ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 1 7,1 7,1

4ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 1 7,1 14,3

5ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 4 28,6 42,9

9ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 3 21,4 64,3

10ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 1 7,1 71,4

12ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 1 7,1 78,6

15ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 1 7,1 85,7

17ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 2 14,3 100,0

Valid

Σύνολο 14 100,0

Σχήμα 4.7: Ο 2ος πιο Σημαντικός Παράγοντας-Προϋπόθεση για την Επιτυχή Έκβαση
ενός Προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης
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Τέλος, από τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.16 (βλ. και Σχήμα 4.8 αντίστοιχα),

προκύπτει πως ο πρώτος και ο πιο σημαντικός παράγοντας επιτυχούς έκβασης ενός

προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης στους κλάδους του Μάρκετινγκ,  των

Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών, σύμφωνα με την άποψη των

συμμετεχόντων της παρούσας έρευνας είναι “Ενεργή και διαδραστική συμμετοχή των

εκπαιδευόμενων” (1ος παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης),  με 4  αναφορές στους

14 συμμετέχοντες και ποσοστό 28,6%.

Πίνακας 4.16: Ο 1ος και πιο Σημαντικός Παράγοντας-Προϋπόθεση για την Επιτυχή
Έκβαση ενός Προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης

Συχνότητα Ποσοστό
Αθροιστικό

Ποσοστό

1ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 4 28,6 28,6

2ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 2 14,3 42,9

4ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 3 21,4 64,3

5ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 3 21,4 85,7

10ος Παράγοντας του Οδηγού Συνέντευξης 2 14,3 100,0

Valid

Σύνολο 14 100,0

Σχήμα 4.8: Ο 1ος και πιο Σημαντικός Παράγοντας-Προϋπόθεση για την Επιτυχή
Έκβαση ενός Προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης
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Στον Πίνακα 4.17 που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά και

ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των συμμετεχόντων αναφορικά

με τους 5 πιο σημαντικούς παράγοντες-προϋποθέσεις επιτυχούς έκβασης ενός

προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης στους κλάδους του Μάρκετινγκ,  των

Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών. Στην αριστερή στήλη του Πίνακα 4.17

αναγράφεται η θέση κατάταξης του κάθε παράγοντα-προϋπόθεσης σύμφωνα με την

αξιολόγηση των συμμετεχόντων, ενώ στη δεύτερη στήλη από αριστερά

παρουσιάζεται ο αντίστοιχος παράγοντας. Στην τελευταία στήλη αναφέρεται ο

αριθμός αναφορών που έλαβε ο αντίστοιχος παράγοντας στην αντίστοιχη θέση,

δηλαδή ο παράγοντας “Ενεργή και διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων”

έλαβε 4  αναφορές που ήταν οι πιο πολλές για τον πρώτο και πιο σημαντικό

παράγοντα, ο παράγοντας “Ενημερωμένος και ιδιαίτερα προετοιμασμένος

εκπαιδευτής”  έλαβε επίσης 4  αναφορές που ήταν οι πιο πολλές για το δεύτερο πιο

σημαντικό παράγοντα, ο παράγοντας “Λειτουργία του εκπαιδευτή ως

καθοδηγητή/διευκολυντή της μάθησης” έλαβε 3 αναφορές που ήταν οι πιο πολλές για

τον τρίτο πιο σημαντικό παράγοντα, κ.ο.κ.

Πίνακας 4.17: Οι 5 πιο Σημαντικοί Παράγοντες-Προϋποθέσεις για την Επιτυχή
Έκβαση ενός Προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης

Θέση Παράγοντας-Προϋπόθεση Αριθμός
Αναφορών

1ος “Ενεργή και διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων” 4

2ος “Ενημερωμένος και ιδιαίτερα προετοιμασμένος
εκπαιδευτής” 4

3ος “Λειτουργία του εκπαιδευτή ως καθοδηγητή/διευκολυντή
της μάθησης” 3

4ος
“Ανατροφοδότηση και αναστοχασμός επάνω στο
μαθησιακό αποτέλεσμα των βιωματικών δραστηριοτήτων
και μελλοντική εφαρμογή των γνώσεων”

4

5ος
“Σύνδεση του περιεχομένου της βιωματικής εκπαίδευσης
με την επιχειρηματική πραγματικότητα και την αληθινή
ζωή”

3
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Αν αναλυθούν περαιτέρω τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των

συμμετεχόντων αναφορικά με τους 5 πιο σημαντικούς παράγοντες-προϋποθέσεις

επιτυχούς έκβασης ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης στους κλάδους του

Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών, τα οποία

παρουσιάζονται συνοπτικά και ομαδοποιημένα στον Πίνακα 4.17, προκύπτουν

ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα:

- Ο πρώτος και πιο σημαντικός στην κατάταξη παράγοντας (“Ενεργή και

διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων”),  είναι επίσης και ο πρώτος

παράγοντας σε συνολικό αριθμό επιλογών (σε όλες τις θέσεις, από την πρώτη

μέχρι και την Πέμπτη θέση) κατά την αξιολόγηση των συμμετεχόντων, με 11

επιλογές στους 14 συμμετέχοντες και ποσοστό 15,7% (βλ. Πίνακα 4.11).

Αυτό καταδεικνύει τη σημαντικότητα και την ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει ο

συγκεκριμένος παράγοντας στο μυαλό και στις απόψεις των συμμετεχόντων

στην παρούσα έρευνα.

- Παρά το γεγονός ότι ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας (“Ενημερωμένος

και ιδιαίτερα προετοιμασμένος εκπαιδευτής”) είναι μόλις ο πέμπτος

παράγοντας σε συνολικό αριθμό επιλογών, με 7 επιλογές στους 14

συμμετέχοντες και ποσοστό 10,0%, οι συμμετέχοντες τον κατέταξαν σε πολύ

ψηλή θέση επικεντρώνοντας τις 7 αυτές επιλογές στις 2 πρώτες θέσεις (ο

συγκεκριμένος παράγοντας έλαβε 3 αναφορές ως ο πιο σημαντικός

παράγοντας και 4 επιλογές ως ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας). Η

συγκέντρωση των αναφορών των συμμετεχόντων στις 2 πρώτες θέσεις

σημαντικότητας,  δείχνουν το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει και αυτός ο

παράγοντας στην επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος βιωματικής

εκπαίδευσης στους κλάδους του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και της

Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Ο 1ος, ο 4ος και ο 5ος παράγοντας, οι οποίοι προέκυψαν από την αξιολόγηση

των συμμετεχόντων ως πολύ σημαντικοί για την επιτυχή έκβαση ενός

προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης στους κλάδους του Μάρκετινγκ, των

Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών, αποτελούν και τα δομικά

στοιχεία του ορισμού της Βιωματικής Εκπαίδευσης που υιοθετήθηκε στα

πλαίσια της παρούσας μελέτης (βλ. §2.3). Αυτό σημαίνει, ότι οι επιλογές των
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συμμετεχόντων και τα ποιοτικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας

φαίνεται να συνάδουν με το θεωρητικό υπόβαθρο του συγκεκριμένου

γνωστικού αντικειμένου το οποίο οριοθετήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια.

- Ο πρώτος στην κατάταξη παράγοντας ανήκει στην κατηγορία των

“Εκπαιδευόμενων”,  ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος παράγοντας ανήκουν στην

κατηγορία του “Εκπαιδευτή”. Οι δε τέταρτος και πέμπτος παράγοντας

ανήκουν στην κατηγορία της “Εκπαιδευτικής Διαδικασίας”. Αυτή η πολύ

καθαρή κατάταξη των 5 πιο σημαντικών παραγόντων, ίσως φανερώνει και

την κατάταξη των αντίστοιχων κατηγοριών στο μυαλό των συμμετεχόντων.

Με άλλα λόγια, ίσως οι συμμετέχοντες να θεωρούν ότι η πιο σημαντική

κατηγορία παραγόντων για την επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος

βιωματικής εκπαίδευσης στους κλάδους του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και

της Εξυπηρέτησης Πελατών, είναι οι “Εκπαιδευόμενοι”, η δεύτερη πιο

σημαντική κατηγορία παραγόντων αυτοί που σχετίζονται με τον

“Εκπαιδευτή”,  και η τρίτη αυτοί που αφορούν την “Εκπαιδευτική

Διαδικασία”.

Η ερώτηση 8 (“Ποιο είδος εκπαίδευσης θεωρείτε ότι έχει το καλύτερο

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για ενήλικες εκπαιδευόμενους ανάμεσα στα: α)

Διάλεξη/Ομιλία, β) Σεμινάριο, και γ) Εργαστήριο με Βιωματικές Ασκήσεις”), είναι

καθαρά διερευνητική και αποσκοπεί στο να φέρει στην επιφάνεια την άποψη των

συμμετεχόντων αναφορικά με το ποιος τύπος εκπαίδευσης έχει το καλύτερο

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για ενήλικες εκπαιδευόμενους. Η χρησιμότητα της

συγκεκριμένης ερώτησης είναι μεγάλη γιατί αποκαλύπτει τις προτιμήσεις των

συμμετεχόντων σχετικά με δικά τους μελλοντικά προγράμματα εκπαίδευσης. Για να

μην υπάρχει η υπόνοια ότι κάποιος από τους συνεντευξιαζόμενους δεν γνωρίζει τις

διαφορές μεταξύ των τριών τύπων εκπαίδευσης,  ο συνεντευκτής κατά τη διάρκεια

της λεκτικής διατύπωσης της συγκεκριμένης ερώτησης έδινε τις απαραίτητες

εξηγήσεις.  Κατά αυτό τον τρόπο,  εξασφαλίστηκε η αξιοπιστία της ερώτησης και η

εγκυρότητα των απαντήσεων.

Στον Πίνακα 4.18 που ακολουθεί (βλ. και Σχήμα 4.9 αντίστοιχα),

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων των συμμετεχόντων στη ερώτηση

8. Από τις απαντήσεις προκύπτει ξεκάθαρα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
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ερωτώμενων (13 στους 14 συνεντευξιαζόμενους, με ποσοστό 92,9%) φαίνεται να

προτιμά το “Εργαστήριο με Βιωματικές Ασκήσεις” και μόλις μία συνεντευξιαζόμενη

(ποσοστό 7,1%) επέλεξε το “Σεμινάριο” ως τον τύπο εκπαίδευσης με το καλύτερο

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για ενήλικες εκπαιδευόμενους. Σημειώνεται, ότι κανένας

από τους ερωτώμενους δεν επέλεξε τη “Διάλεξη” ως απάντηση στο συγκεκριμένο

ερώτημα.

Πίνακας 4.18: Επιλογή του Τύπου Εκπαίδευσης με το Καλύτερο Εκπαιδευτικό
Αποτέλεσμα για Ενήλικες Εκπαιδευόμενους

Συχνότητα Ποσοστό
Αθροιστικό

Ποσοστό

Σεμινάριο 1 7,1 7,1

Εργαστήριο με
Βιωματικές Ασκήσεις

13 92,9 100,0

Valid

Σύνολο 14 100,0

Σχήμα 4.9: Επιλογή του Τύπου Εκπαίδευσης με το Καλύτερο Εκπαιδευτικό
Αποτέλεσμα για Ενήλικες Εκπαιδευόμενους
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Η ερώτηση νούμερο 9 (“Δικαιολογήστε την προηγούμενη απάντησή σας.”), είναι

η τρίτη ανοιχτή ερώτηση του ημιδομημένου Οδηγού Συνέντευξης, ταυτόχρονα η

τελευταία. Ο λόγος για τον οποίο συμπεριλήφθηκε είναι για διερευνηθεί ο λόγος, ή οι

λόγοι για τους οποίους οι συνεντευξιαζόμενοι επέλεξαν ένα συγκεκριμένο τύπο

εκπαίδευσης στην προηγούμενη ερώτηση, στην ερώτηση 8.

Τα αποτελέσματα αυτής της ερώτησης παρουσιάζονται με λεπτομέρειες στον

Πίνακα 4.19 που ακολουθεί. Στην πρώτη στήλη από αριστερά του Πίνακα 4.19,

αναφέρεται ο κωδικός του κάθε συνεντευξιαζόμενου, ενώ στη δεύτερη στήλη του

ίδιου Πίνακα παρατίθεται η επιλογή του κάθε ερωτώμενου αναφορικά με τον τύπο

εκπαίδευσης που πιστεύει ότι έχει το καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για τους

ενήλικες εκπαιδευόμενους (απάντηση ερώτησης 8). Στην τρίτη στήλη από τα

αριστερά του Πίνακα, παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους επέλεξε ο κάθε

συνεντευξιαζόμενος την προηγούμενη απάντηση, έτσι όπως αυτοί αντλήθηκαν από

την απομαγνητοφώνηση του υλικού. Στην τέταρτη και τελευταία στήλη του Πίνακα

4.29, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των λόγων επιλογής της απάντησης στην

ερώτηση 8  (ή αλλιώς οι κωδικοί που προέκυψαν ύστερα από την τυπολογική

ανάλυση και  την αντικειμενική κωδικοποίηση του υλικού που απομαγνητοφωνήθηκε

– βλ. §3.7.5).

Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε περαιτέρω ποιοτική ανάλυση και ομαδοποίηση των

βασικών στοιχείων των λόγων επιλογής της απάντησης στην ερώτηση 8  (ή αλλιώς

των κωδικών της τέταρτης στήλης του Πίνακα 4.19), για να διαπιστωθούν τυχόν

κοινά σημεία μεταξύ τους καθώς επίσης και ο αριθμός των αναφορών των κοινών

αυτών σημείων από τους συνεντευξιαζόμενους. Η περαιτέρω ποιοτική ανάλυση και

ομαδοποίηση των βασικών στοιχείων των ορισμών που έδωσαν οι συμμετέχοντες

στην έρευνα, παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.20 που ακολουθεί στις επόμενες σελίδες.

Στην πρώτη στήλη από αριστερά του Πίνακα,  υπάρχουν τα κοινά σημεία που

βρέθηκαν από την περαιτέρω ποιοτική ανάλυση των βασικών κωδικών τα οποία

ταξινομήθηκαν με βάση τη συχνότητα (ή τον αριθμό) των αναφορών τους. Στη δεύτερη

στήλη του Πίνακα 4.20, παρουσιάζεται το πόσες φορές αναφέρθηκε το κάθε κοινό

στοιχείο,  ενώ στην τρίτη στήλη από αριστερά αναγράφεται ο κωδικός του κάθε

συνεντευξιαζόμενου που το ανέφερε.
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Πίνακας 4.19: Ποιοτική Ανάλυση των Λόγων Επιλογής του Τύπου Εκπαίδευσης με το Καλύτερο Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα για Ενήλικες
Εκπαιδευόμενους

Άτομο Επιλογή Τύπου
Εκπαίδευσης

Τμήμα Ποιοτικών Δεδομένων - Λόγοι Επιλογής
Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Κωδικοί που Προέκυψαν - Βασικά Στοιχεία Λόγων
Επιλογής

A Εργαστήριο με
Βιωματικές Ασκήσεις

“Ο ενήλικας εργαζόμενος μαθαίνει καλύτερα μέσω
βιωμάτων παρά μέσω μιας διάλεξης, σε αντίθεση με τα
παιδιά”

· Μαθαίνει καλύτερα μέσω βιωμάτων

Β Εργαστήριο με
Βιωματικές Ασκήσεις

“Η βιωματική γνώση κατανοείται καλύτερα, μένει
περισσότερο στη μνήμη και είναι πιο ευχάριστος και
ξεκούραστος τύπος εκπαίδευσης”

· Η βιωματική γνώση κατανοείται καλύτερα
· Μένει περισσότερο στη μνήμη
· Είναι πιο ευχάριστος τύπος εκπαίδευσης
· Είναι πιο ξεκούραστος τύπος εκπαίδευσης

Γ Εργαστήριο με
Βιωματικές Ασκήσεις

“Το βίωμα το θυμάται περισσότερο και γιατί έχει
λιγότερη θεωρία και περισσότερη πρακτική
εκπαίδευση”

· Μένει περισσότερο στη μνήμη

Δ Εργαστήριο με
Βιωματικές Ασκήσεις

“Οι βιωματικές ασκήσεις κρατάνε το ενδιαφέρον των
ενηλίκων και παράγουν γνώση”

· Κρατάει το ενδιαφέρον των ενηλίκων
· Παράγει γνώση

Ε Εργαστήριο με
Βιωματικές Ασκήσεις

Ο ενήλικος απορροφάει καλύτερα τη γνώση γιατί η
εκπαίδευση είναι βιωματική και διαδραστική

· Καλύτερη απορρόφηση από ενήλικες
· Διαδραστικότητα

Στ Εργαστήριο με
Βιωματικές Ασκήσεις

“Γιατί η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων είναι
καθολική, υπάρχει άμεση επαφή”

· Καθολική συμμετοχή
· Ύπαρξη άμεσης επαφής

Ζ Εργαστήριο με
Βιωματικές Ασκήσεις

“Είναι απτό, συγκεκριμένο, ξεφεύγει από τη θεωρία που
κουράζει μερικές φορές το συμμετέχοντα, οι ασκήσεις
μένουν στη μνήμη και τις θυμόμαστε”

· Είναι απτό
· Είναι συγκεκριμένο
· Μένει περισσότερο στη μνήμη

Η Εργαστήριο με
Βιωματικές Ασκήσεις

“Μένει περισσότερο αυτό που κάνουμε στην πράξη
παρά η θεωρία ή αυτό που θα ακούσεις” · Μένει περισσότερο στη μνήμη
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Πίνακας 4.19: Ποιοτική Ανάλυση των Λόγων Επιλογής του Τύπου Εκπαίδευσης με το Καλύτερο Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα για Ενήλικες
Εκπαιδευόμενους (Συνεχ.)

Άτομο Επιλογή Τύπου
Εκπαίδευσης

Τμήμα Ποιοτικών Δεδομένων - Λόγοι Επιλογής
Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Κωδικοί που Προέκυψαν - Βασικά Στοιχεία Λόγων
Επιλογής

Θ Εργαστήριο με
Βιωματικές Ασκήσεις “Μένουν καλύτερα στη μνήμη” · Μένει καλύτερα στη μνήμη

Ι Σεμινάριο
“Ένα σεμινάριο πρέπει να ξεκινάει από τη θεωρία και
να έχει περισσότερη θεωρία και λιγότερες βιωματικές
δραστηριότητες”

· Περισσότερο Θεωρία
· Λιγότερες βιωματικές δραστηριότητες

Κ Εργαστήριο με
Βιωματικές Ασκήσεις

“Γιατί υπάρχει και θεωρία αλλά και δραστηριότητες
μέσα από τις οποίες αποκτάς εμπειρίες και μεταφέρεις
τις δικές σου. Σου μένει το αποτέλεσμα στη μνήμη”

· Αποκτάς εμπειρίες
· Μεταφέρεις τις δικές σου εμπειρίες
· Μένει περισσότερο στη μνήμη

Λ Εργαστήριο με
Βιωματικές Ασκήσεις

“Γιατί παίζουν ενεργό ρόλο οι εκπαιδευόμενοι και
βλέπουν στην πράξη αυτό που είναι να μάθουνε και έτσι
τους μένει”

· Παίζουν ενεργό ρόλο οι εκπαιδευόμενοι
· Βλέπουν στην πράξη αυτό που πρέπει να μάθουν
· Μένει περισσότερο στη μνήμη

Μ Εργαστήριο με
Βιωματικές Ασκήσεις

“Κρατάει τον ενήλικο εκπαιδευόμενο σε εγρήγορση και
τον βοηθάει να εξελίξει την εμπειρία του και να
διορθώσει τα λάθη του”

· Κρατάει τον ενήλικο σε εγρήγορση
· Βοηθάει να εξελίξει ο ενήλικος την εμπειρία του

Διορθώνει τα λάθη

Ν Εργαστήριο με
Βιωματικές Ασκήσεις

“Γιατί υπάρχει ενεργή συμμετοχή ψυχί τε και σώματι, με
ομαδική δουλειά και άμεσο αποτέλεσμα που είναι
συγκρίσιμο με τις άλλες ομάδες, υπάρχει γνωριμία του
χαρακτήρα των άλλων εκπαιδευόμενων και υπάρχει
ομοιότητα με την αληθινή ζωή”

· Ενεργή συμμετοχή εκπαιδευόμενων
· Ομαδική δουλειά
· Άμεσο αποτέλεσμα συγκρίσιμο με άλλες ομάδες
· Γνωριμία του χαρακτήρα των άλλων εκπαιδευόμενων
· Ομοιότητα με αληθινή ζωή
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Πίνακας 4.20: Ομαδοποίηση των Κοινών Σημείων των Λόγων Επιλογής του Τύπου
Εκπαίδευσης με το Καλύτερο Εκπαιδευτικό Αποτέλεσμα για Ενήλικες

Κοινά Στοιχεία Λόγων Επιλογής Αριθμός
αναφορών Άτομο Αναφοράς

Α. Επιλογή Εργαστήριο με Βιωματικές Ασκήσεις (13 στους 14 Συμμετέχοντες)

1. Μένει καλύτερα και περισσότερο στη μνήμη 7 Β, Γ, Ζ, Η, Θ, Κ, Λ

2. Καθολική και ενεργή συμμετοχή εκπαιδευόμενων 4 Στ, Λ, Μ, Ν

3. Η βιωματική γνώση απορροφάται καλύτερα από
ενήλικες 3 Α, Β, Ε

4. Είναι πιο ευχάριστος και ξεκούραστος τύπος
εκπαίδευσης 1 Β

5. Κρατάει το ενδιαφέρον των ενηλίκων 1 Δ

6. Παράγει γνώση 1 Δ

7. Γιατί είναι διαδραστικό 1 Ε

8. Ύπαρξη άμεσης επαφής 1 Στ

9. Είναι απτό και συγκεκριμένο πρόγραμμα 1 Ζ

10. Αποκτάς εμπειρίες 1 Κ

11. Μεταφέρεις τις δικές σου εμπειρίες 1 Κ

12. Βλέπεις στην πράξη αυτό που πρέπει να μάθεις 1 Λ

13. Βοηθάει να εξελίξει ο ενήλικος την εμπειρία του 1 Μ

14. Βοηθάει τον ενήλικο να διορθώσει τα λάθη του 1 Μ

15. Προωθεί την ομαδική δουλειά 1 Ν

16. Δημιουργεί άμεσο αποτέλεσμα συγκρίσιμο με
άλλες ομάδες 1 Ν

17. Γνωριμία του χαρακτήρα των άλλων
εκπαιδευόμενων 1 Ν

18. Ομοιότητα με αληθινή ζωή 1 Ν

Β. Επιλογή Σεμινάριο (1 στους 14 Συμμετέχοντες)

1. Περισσότερη Θεωρία 1 Ι

2. Λιγότερες Βιωματικές ασκήσεις 1 Ι

Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Πίνακα 4.19 και (κυρίως) του

Πίνακα 4.20, αποκαλύπτεται ότι το πιο συχνό κοινό στοιχείο ανάμεσα σε όλους τους

συμμετέχοντες στην έρευνα αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους διάλεξαν το

“Εργαστήριο με Βιωματικές Ασκήσεις”  ως τον τύπο εκπαίδευσης με το καλύτερο

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για ενήλικες εκπαιδευόμενους, είναι το ότι “Μένει
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καλύτερα και περισσότερο στη μνήμη” του εκπαιδευόμενου (με 7 αναφορές στους 13

συμμετέχοντες που διάλεξαν το “Εργαστήριο με Βιωματικές Ασκήσεις”).  Η

δυνατότητα καλύτερης αποτύπωσης στη μνήμη του εκπαιδευόμενου μοιάζει να

κυριαρχεί και να αποτελεί τον κυριότερο λόγο για τον οποίο οι συμμετέχοντες στην

έρευνα προτιμούν το Εργαστήριο με Βιωματικές Ασκήσεις. Το συμπέρασμα αυτό

συμπίπτει απόλυτα και με τα σχόλια που έχει λάβει ο ερευνητής από

εκπαιδευόμενους, σε πάρα πολλά από τα εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια

με βιωματικές ασκήσεις που έχει υλοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν.

Το δεύτερο πιο συχνό κοινό στοιχείο ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες

στην έρευνα αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους διάλεξαν το “Εργαστήριο με

Βιωματικές Ασκήσεις”  ως τον τύπο εκπαίδευσης με το καλύτερο εκπαιδευτικό

αποτέλεσμα για ενήλικες εκπαιδευόμενους, είναι η “Καθολική και ενεργή συμμετοχή

των εκπαιδευόμενων”  (με 4  αναφορές στους 13  συμμετέχοντες που διάλεξαν το

“Εργαστήριο με Βιωματικές Ασκήσεις”).  Ο λόγος αυτός ταυτίζεται απόλυτα με την

επιλογή του πιο σημαντικού παράγοντα-προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση ενός

προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης,  γεγονός που αποτυπώνει μια συνέπεια στις

απόψεις και στις επιλογές των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα αναφορικά με

το θέμα της βιωματικής εκπαίδευσης.

Το τρίτο πιο συχνό κοινό στοιχείο ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες στην

έρευνα αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους διάλεξαν το “Εργαστήριο με

Βιωματικές Ασκήσεις”  ως τον τύπο εκπαίδευσης με το καλύτερο εκπαιδευτικό

αποτέλεσμα για ενήλικες εκπαιδευόμενους, είναι η “Η βιωματική γνώση απορροφάται

καλύτερα από ενήλικες” (με 3 αναφορές στους 13 συμμετέχοντες που διάλεξαν το

“Εργαστήριο με Βιωματικές Ασκήσεις”). Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι ο

συγκεκριμένος λόγος εφάπτεται νοηματικά και συνδέεται επεξηγηματικά με τον

πρώτο πιο συχνό λόγο, γεγονός που αποκαλύπτει το μέγεθος της βαρύτητας που

έχουν αυτοί οι δύο λόγοι μαζί στην επιλογή των συμμετεχόντων του “Εργαστηρίου με

Βιωματικές Ασκήσεις”  ως τον τύπο εκπαίδευσης με το καλύτερο εκπαιδευτικό

αποτέλεσμα για ενήλικες εκπαιδευόμενους. Όλοι οι υπόλοιποι λόγοι έχουν αναφερθεί

μόνο μία φορά από κάποιο ερωτώμενο, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να

αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις αφού δεν φαίνεται να αποτελούν κοινό τόπο

ανάμεσα στους συνεντευξιαζόμενους.
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Ένας από τους 14 συνεντευξιαζόμενους (το άτομο Ι, το οποίο είναι γυναίκα, βλ.

Πίνακα 4.2), στην ερώτηση 8 επέλεξε το “Σεμινάριο” ως τον τύπο εκπαίδευσης με το

καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για ενήλικες εκπαιδευόμενους. Οι λόγοι για τους

οποίους επέλεξε το “Σεμινάριο” έναντι της “Διάλεξης” και του “Εργαστηρίου με

Βιωματικές Ασκήσεις”, είναι ότι επιθυμεί περισσότερη θεωρία και λιγότερες

βιωματικές ασκήσεις σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων, γιατί πιστεύει ότι η

γνώση πρέπει να στηρίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στη θεωρία και λιγότερο σε

πρακτικές δραστηριότητες και ασκήσεις. Αυτό, κατά την άποψή τη, δημιουργεί

καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για ενήλικες εκπαιδευόμενους.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η λεπτομερής παρουσίαση και ανάλυση των

αποτελεσμάτων της ποιοτικής έρευνας με ημιδομημένες συνεντεύξεις. Στο επόμενο

κεφάλαιο, θα γίνει αναλυτική περιγραφή των συμπερασμάτων και των ερευνητικών

στόχων της μελέτης, ακολουθούμενη από την ανάδειξη των περιορισμών της

μελέτης,  και τέλος από την παρουσίαση ορισμένων προτάσεων για μελλοντική

έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Συμπεράσματα και Προτάσεις

5.1 Εισαγωγή
Στο δεύτερο κεφάλαιο του Δ΄ Μέρους, το οποίο είναι ταυτόχρονα και το πέμπτο

συνολικά κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, θα πραγματοποιηθούν: α) μία σύντομη

ανακεφαλαίωση ολόκληρης της μελέτης και των αντίστοιχων μεθοδολογικών

θεμάτων που συνδέονται με αυτή, β) μία περιγραφή του βαθμού επίτευξης των τριών

επιμέρους βασικών στόχων, των δύο κύριων ερευνητικών ερωτημάτων, και του

γενικού βασικού σκοπού,  γ)  η παρουσίαση των διοικητικών προτάσεων,  δ)  ο

εντοπισμός των περιορισμών της μελέτης,  και τέλος ε)  η καταγραφή ορισμένων

προτάσεων για μελλοντική ερευνητική ανάπτυξη πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό

αντικείμενο.

5.2 Ανακεφαλαίωση της Μελέτης
Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν, παρουσιάστηκαν εκτενώς, θεμελιώθηκαν θεωρητικά

και σχολιάστηκαν ξεχωριστά οι δύο βασικές θεωρητικές έννοιες της συγκεκριμένης

μελέτης, αυτές της Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Βιωματικής Εκπαίδευσης,

οριοθετήθηκε το ερευνητικό πλαίσιο και η μεθοδολογία της έρευνας και

παρουσιάστηκαν με λεπτομέρειες τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας με

ημιδομημένες συνεντεύξεις. Μέσα από την παρουσίαση όλων των παραπάνω

στοιχείων, καθίσταται εφικτή και τεκμηριωμένη η διατύπωση των παρακάτω

σημαντικών για την ανακεφαλαίωση της συγκεκριμένης μελέτης συμπερασμάτων:

1. Οι Jackson & Caffarella (1994, σ. 88-91) σε μια προσπάθειά τους να

οργανώσουν τις ερευνητικές ανάγκες πάνω στον τομέα της χρήσης της

Βιωματικής Εκπαίδευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων, εντόπισαν τέσσερις

βασικές περιοχές για τις οποίες προτείνουν να γίνουν περαιτέρω έρευνες. Οι

περιοχές αυτές είναι οι εξής: α) η Βιωματική Εκπαίδευση και η

διαφορετικότητα των ενήλικων εκπαιδευομένων, β) η Βιωματική

Εκπαίδευση και τα πρότυπα των κοινωνικών σχέσεων, γ) η Βιωματική

Εκπαίδευση και η μεταφορά των αποτελεσμάτων της στο χώρο
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εργασίας και στην καθημερινή ζωή, και δ) η Βιωματική Εκπαίδευση και

η αυθεντική αξιολόγηση. Η τρίτη προτεινόμενη ερευνητική περιοχή

αποτέλεσε και το σημείο εκκίνησης για τη συγκεκριμένη έρευνα αφού

συνδέεται άμεσα με τη διερεύνηση των παραγόντων-προϋποθέσεων οι

οποίοι/ες μπορούν να επηρεάσουν (είτε θετικά, είτε αρνητικά) την

αποτελεσματικότητα και την επιτυχή εφαρμογή της Βιωματικής

Εκπαίδευσης (βλ. §2.8).

2. Ο ακριβής ορισμός του όρου «Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση», ο οποίος

υιοθετήθηκε στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, είναι ο επίσημος ορισμός

του Ελληνικού κράτους έτσι όπως διατυπώνεται στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου

1095 (ΦΕΚ, 2006): “Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση είναι η κατάρτιση που

πραγματοποιείται μέσα σε επιχειρήσεις και συμπληρώνει και αναβαθμίζει τα

επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες των εργαζομένων, σε συνάφεια με

τις ανάγκες αναδιάρθρωσης- αναβάθμισης της λειτουργίας και των

προϊόντων της επιχείρησης ή του οργανισμού” (βλ. §1.2).

3. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται δύο βασικές μορφές ενδοεπιχειρησιακής

κατάρτισης: α) Κατάρτιση κατά την εργασία (on-the-job training).

Πρόκειται για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση που πραγματοποιείται στον

χώρο εργασίας του εργαζόμενου με τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού,

μηχανημάτων,  εργαλείων που χρησιμοποιεί συνήθως ο εργαζόμενος κ.λπ.,

και β) Κατάρτιση έξω από την εργασία (off-the-job training). Πρόκειται

για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση που πραγματοποιείται εκτός του συνήθως

χώρου εργασίας όπως στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή σε ειδικούς

χώρους εκπαίδευσης που διαθέτουν τον βασικό εξοπλισμό εργαστηρίου ή

σε ξενοδοχεία ή κολέγια ή εκπαιδευτικά ιδρύματα (βλ. §1.2).

4. Οι πόροι για τη χρηματοδότηση της επαγγελματικής κατάρτισης στην

Ελλάδα αντλούνται: α) σε μικρό ποσοστό από τον Γενικό Προϋπολογισμό

του κράτους (οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό και την

υλοποίηση επαγγελματικών και τεχνικών εκπαιδεύσεων του ΟΑΕΔ σε

προγράμματα για ανέργους,  για τη λειτουργία του ΕΚΕΠΙΣ και των

δημόσιων ΙΕΚ και ΚΕΚ και για τη δραστηριοποίηση της ΓΓΛΕ), και β) σε

μεγάλο βαθμό από τους επιχειρηματίες (οι οποίοι χρηματοδοτούν τη
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διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων μέσω των χρηματοδοτικών

εισφορών τους στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45  του ΟΑΕΔ),  αλλά και γ)  από

τους ιδιώτες (στην περίπτωση που οι ίδιοι αυτοβούλως παρακολουθούν

σεμινάρια και εκπαιδεύσεις τα οποία διοργανώνουν ιδιωτικές εταιρίες

εκπαίδευσης) (βλ. §1.8).

5. Στη μέση ελληνική επιχείρηση, η σημασία της επιμόρφωσης και της

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων σε αυτήν

συχνά παραμελείται ή αντιμετωπίζεται ως ένα κόστος που θα πρέπει να

το αποφύγουμε. Από την άλλη αυξάνονται συνεχώς οι ανάγκες

εκπαίδευσης των εργαζομένων προκειμένου αυτοί να μπορέσουν να

προσαρμοστούν στις σύγχρονες τεχνολογικές ή άλλες απαιτήσεις. Ακόμα

και στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) που έχουν υλοποιηθεί στην

Ελλάδα μέχρι σήμερα, η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση εργαζομένων

μοιάζει παραμελημένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Γ' ΚΠΣ δόθηκε

ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της κατάρτισης ανέργων και στη σύνδεση της

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, ενώ πολύ μικρά κονδύλια

διοχετεύτηκαν στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση (βλ. §1.10).

6. Αναφορικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εργαζομένων μίας

επιχείρησης που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής

κατάρτισης, επισημαίνονται τα ακόλουθα: α) Οι εργαζόμενοι που έρχονται

στην εκπαίδευση έχουν συγκεκριμένους στόχους, β) διαθέτουν επαγγελματικές

εμπειρίες, γ) έχουν κατασταλάξει σε προτιμώμενους τρόπους μάθησης, δ)

παρουσιάζουν τάση για ενεργητική συμμετοχή, και ε) αντιμετωπίζουν εμπόδια

στη μάθηση (βλ. §1.11).

7. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ των όρων

“Βιωματική Εκπαίδευση” και “Βιωματική Μάθηση”.  Σύμφωνα με τον

Rogers (2003), οι όροι “μάθηση” και “εκπαίδευση” συγχέονται συχνά και

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά μεταξύ τους αλλά έχουν διαφορετική

σημασία. Η βασική διαφορά εντοπίζεται στο ότι η μάθηση συντελείται

σχεδόν διαρκώς, αφού ευκαιρίες για μάθηση υπάρχουν γύρω μας

καθημερινά σε ότι κάνουμε, χωρίς την παροχή βοήθειας από εκπαιδευτές

ενηλίκων. Αντιθέτως, η εκπαίδευση δεν συντελείται καθημερινά και απαιτεί
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περισσότερο σχεδιασμένες και συγκροτημένες δραστηριότητες οι οποίες

οργανώνονται μέσα σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς θεσμούς (βλ. §2.3).

8. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης έχει προτιμηθεί ο όρος

“Βιωματική Εκπαίδευση” έναντι του όρου “Βιωματική Μάθηση” διότι

το πλαίσιο διερεύνησης των πιθανών παραγόντων-προϋποθέσεων

αφορά ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία

αποτελούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία σχεδιασμένες και

συγκροτημένες δραστηριότητες οι οποίες οργανώνονται και υλοποιούνται

μέσα στις επιχειρήσεις, είτε από τα στελέχη τους είτε σε συνεργασία με

ειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες (βλ. §2.3).

9. Επίσης, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης αναφορικά με τον ακριβή

ορισμό του όρου “Βιωματική Εκπαίδευση” υιοθετήθηκε ο ορισμός της

Φίλλιπς (2005, σελ. 49) ο οποίος αναφέρει ότι “στην απλούστερη μορφή

της, βιωματική εκπαίδευση είναι η μάθηση μέσα από την εμπειρία, ή αλλιώς

η μάθηση μέσα από την πράξη. Εκπαίδευση μέσα από την εμπειρία σημαίνει

ότι οι εκπαιδευόμενοι πρώτα εκτίθενται σε μια εμπειρία και μετά

ενθαρρύνονται να αναστοχαστούν πάνω σε αυτή και να αναπτύξουν νέες

γνώσεις, νέες ικανότητες, νέες δεξιότητες, νέες στάσεις και συμπεριφορές. Σε

αυτή την περίπτωση οι εκπαιδευόμενοι απαιτείται περισσότερο να πράττουν

παρά να ακούν και μάλιστα καλούνται να σκεφτούν και να αναστοχαστούν

σχετικά με όσα έκαναν” (βλ. §2.3).

10. Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αξιοποίηση της βιωματικής

εκπαίδευσης στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση των εργαζομένων

σχετίζονται τόσο με το εξωτερικό όσο και με το εσωτερικό περιβάλλον της

επιχείρησης. Συγκεκριμένα οι λόγοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι: α) η συνεχής

ανάπτυξη της τεχνολογίας (απαιτεί νέες γνώσεις, νέες δεξιότητες, εφαρμογή

νέων μεθόδων και διαδικασιών εκτέλεσης έργου), β) η διάσταση μεταξύ

θεωρίας και πράξης (που χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας

μας), γ) οι συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων (απαιτούν νέες θέσεις

εργασίας, νέα οργανωσιακή κουλτούρα, και διαφορετικό περιεχόμενο

έργου), δ) η μεταβολή των διαφόρων μεθόδων (με τις οποίες

αντιμετωπίζονται τα ποικίλα προβλήματα μέσα σε μια επιχείρηση), ε) η
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συνεχής μεταβολή των συνθηκών (απαιτεί θέσεις εργασίας με νέο ή και

διαφορετικό περιεχόμενο για ποιότητα, ποικιλία, προσωπική εξυπηρέτηση

και νέα προϊόντα ή υπηρεσίες), και στ) ο επανασχεδιασμός λειτουργιών και

οργανωτικών αλλαγών (απαιτούν νέες αρμοδιότητες, διευρυμένα

καθήκοντα, διαφορετικό και νέο περιεχόμενο εργασιών) (βλ. §2.4).

11. Η θεωρία της βιωματικής εκπαίδευσης εμπνέεται από το έργο εξεχόντων

μελετητών του εικοστού αιώνα όπως οι: John Dewey, Kurt Lewin, Jean

Piaget, David Kolb, William James, Carl Jung, Paulo Freire, Carl Rogers

και άλλοι,  οι οποίοι έδωσαν κεντρικό ρόλο στην εμπειρία,  κατά την

ανάπτυξη των θεωριών τους για την ανθρώπινη μάθηση και ανάπτυξη.

Έχοντας ως βάση τους παραπάνω κορυφαίους επιστήμονες, περιγράφηκαν

τα οκτώ σημαντικότερα θεωρητικά μοντέλα της βιωματικής

εκπαίδευσης που έχουν παρουσιαστεί στη διεθνή επιστημονική

βιβλιογραφία και αρθρογραφία έτσι ώστε να τεκμηριωθεί θεωρητικά η

συγκεκριμένη έννοια (βλ. Πίνακα 2.1, §2.5).

12. Για να μπορέσει ο εκπαιδευτής να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο ρόλο

του υπάρχει ένα πλήθος μεθόδων και τεχνικών που του επιτρέπουν να

προκαλέσει τις κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες στους εκπαιδευόμενούς

του. Από την ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα επιστημονικής

βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, τρεις φαίνεται να είναι οι κύριες

κατηγορίες εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων οι οποίες προωθούν

την βιωματική εκπαίδευση. Αυτές είναι: 1) εκπαιδευτικές τεχνικές που

διεξάγονται μέσα στην τάξη, 2) εκπαιδευτικές τεχνικές που διεξάγονται

έξω από την τάξη, και 3) εκπαιδευτικές ασκήσεις (βλ. §2.6).

13. Κάθε προσπάθεια βιωματικής προσέγγισης στο χώρο της

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης έχει ως προαπαιτούμενο έναν εκπαιδευτή

που θα έχει την ικανότητα να οργανώνει και να υποστηρίζει

δραστηριότητες βιωματικής μάθησης. Ο εκπαιδευτής είναι το άτομο που

θα προκαλέσει τους εκπαιδευόμενους να αναλάβουν δράση για ένα θέμα

που τους ενδιαφέρει, θα τους στηρίξει, όποτε χρειαστεί, ώστε να βρουν το

δρόμο προς τη μάθηση,  ενώ,  σε κάθε περίπτωση,  θα φροντίσει για την

ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της αυτονομίας τους. Μέσα από τη
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διεθνή και ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία και αρθρογραφία

προέκυψαν 16 βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν τους

εκπαιδευτές ενηλίκων σε προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης (βλ.

Πίνακα 2.2, §2.7).

14. Αφού ολοκληρώθηκε η ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής

βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, προέκυψαν όλοι οι πιθανοί

παράγοντες-προϋποθέσεις που επηρεάζουν την αποτελεσματική

εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι πιθανοί παράγοντες-

προϋποθέσεις που φαίνεται ότι επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή

της βιωματικής εκπαίδευσης ομαδοποιήθηκαν σε τρεις βασικές κατηγορίες:

α) εκπαιδευόμενοι, β) εκπαιδευτές, και γ) διαδικασία εκπαίδευσης (βλ.

Πίνακα 2.3, §2.8).

15. Από τη βιβλιογραφία προέκυψαν συνολικά 26 πιθανοί παράγοντες-

προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής της βιωματικής

εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης

ενηλίκων.  Στην πρώτη κατηγορία (Παράγοντες που αφορούν τους

Εκπαιδευόμενους) αναγνωρίστηκαν τέσσερις παράγοντες, στη δεύτερη

κατηγορία  (Παράγοντες που αφορούν τους Εκπαιδευτές) πέντε, και στην

τρίτη κατηγορία (Παράγοντες που αφορούν την Εκπαιδευτική Διαδικασία)

δέκα επτά παράγοντες (βλ. §2.8).

16. Ένα πρώτο πολύ βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει είναι ότι στη

διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία φαίνεται να επικρατεί η άποψη πως οι

περισσότεροι παράγοντες-προϋποθέσεις για την αποτελεσματική

εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων αφορούν την εκπαιδευτική

διαδικασία και όχι τους εκπαιδευόμενους και/ή τους εκπαιδευτές (βλ.

§2.8).

17. Ένα δεύτερο, επίσης πολύ σημαντικό, συμπέρασμα το οποίο προκύπτει

είναι ότι ακόμα και αν δεν πάρουμε ως κριτήριο τον αριθμό των

παραγόντων σε κάθε κατηγορία, αλλά αντί αυτού πάρουμε ως κριτήριο

σημαντικότητας τον αριθμό των βιβλιογραφικών αναφορών, το
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αποτέλεσμα είναι και πάλι ίδιο αφού οι τρεις πρώτοι σε αριθμό

βιβλιογραφικών αναφορών (από έξι αναφορές ο καθένας) παράγοντες-

προϋποθέσεις ανήκουν όλοι στην τρίτη κατηγορία (Παράγοντες που

αφορούν την Εκπαιδευτική Διαδικασία). Αυτό σημαίνει ότι και από

πλευράς αριθμού βιβλιογραφικού αναφορών, οι παράγοντες-προϋποθέσεις

που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται ότι είναι πιο συχνοί

και πιο σημαντικοί από τους παράγοντες που αφορούν τους

εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές (βλ. §2.8).

18. Το είδος του βασικού σκοπού, άρα και της φύσης του ερευνητικού

προβλήματος, είναι διερευνητικό και αναγνωριστικό και σχετίζεται

άμεσα με τους κλάδους του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και της

εξυπηρέτησης πελατών. Επίσης, οι βασικοί ερευνητικοί στόχοι της

συγκεκριμένης μελέτης (βλ. §3.3, ερευνητικοί στόχοι 2 και 3) είναι κατά

κύριο λόγο διερευνητικοί, εφόσον στοχεύουν τόσο στη διερεύνηση

εκείνων των παραγόντων-προϋποθέσεων που επηρεάζουν την

αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του μάρκετινγκ και των

πωλήσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

(Ερευνητικός στόχος Νο2), όσο και στην περαιτέρω διερεύνηση ύπαρξης

πιθανών παραγόντων-προϋποθέσεων (οι οποίοι-ες δεν αναφέρονται στη

διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία) που επηρεάζουν την αποτελεσματική

εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα

εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (Ερευνητικός στόχος

Νο3).

19. Εφόσον, τόσο ο βασικός σκοπός, όσο και οι βασικοί στόχοι αποσκοπούν

στην αποκάλυψη, διερεύνηση και ανάλυση παραγόντων-προϋποθέσεων που

επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε

ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του

μάρκετινγκ και των πωλήσεων, το είδος της ερευνητικής μεθοδολογίας

που ταιριάζει καλύτερα στην παρούσα έρευνα σύμφωνα με τους

Kinnear and Taylor (1996), είναι η διερευνητική (βλ. §3.4).
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20. Ο συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων χρησιμοποιείται ολοένα

και πιο συχνά στις σύγχρονες εκπαιδευτικές έρευνες και αυτό συμβαίνει

γιατί τα στοιχεία που προκύπτουν από την ποιοτική ανάλυση συνήθως δεν

μπορούν να ομαδοποιηθούν αριθμητικά, ωστόσο είναι δυνατόν να

δομηθούν ποσοτικοποιημένα προκειμένου να απεικονιστεί γραφικά η

ποιοτική τους ερμηνεία (Φίλλιπς, 2005, σελ. 137). Έτσι και στην παρούσα

έρευνα, για τη δόμηση/απεικόνιση  των αποτελεσμάτων θα

χρησιμοποιηθούν ποσοτικές μορφές παρουσίασης (όπως για παράδειγμα

ποσοστά, διαγράμματα, πίτες, κ.τ.λ.) (βλ. §3.4).

21. Εφόσον η φύση και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης μελέτης

σχετίζονται άμεσα με τη διερεύνηση και τη συλλογή, όσο το δυνατόν

πλουσιότερων πληροφοριών, για τις εμπειρίες, τις απόψεις και τις στάσεις

των ενηλίκων οι οποίοι εργάζονται στους κλάδους του Μάρκετινγκ, των

πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών και έχουν ολοκληρώσει στο

παρελθόν κάποιο (ή κάποια) εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο να περιείχε

βιωματικές δραστηριότητες (ή βιωματικές ασκήσεις), η καταλληλότερη

μέθοδος συλλογής των δεδομένων είναι η ποιοτική συνέντευξη (ή

συνέντευξη σε βάθος). Ο λόγος είναι ότι σε αυτόν τον τύπο συνέντευξης ο

ερευνητής κατευθύνει τον ερωτώμενο σε βασικά θέματα και ο ερωτώμενος

αναπτύσσει τις σκέψεις και τις απόψεις του ελεύθερα και σε βάθος. Ο

σκοπός της συνέντευξης αυτού του τύπου είναι η συλλογή, όσο το δυνατόν

πλουσιότερων πληροφοριών, για τις εμπειρίες, τις απόψεις, τις στάσεις και

τις αναπαραστάσεις των συμμετεχόντων για κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα

(Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 111-112) (βλ. §3.5).

22. Για την καλύτερη υλοποίηση των στόχων της συγκεκριμένης έρευνας

επιλέχτηκε ο τύπος της ημιδομημένης συνέντευξης, γιατί χαρακτηρίζεται

από ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων αλλά παρουσιάζει πολύ

περισσότερη ευελιξία ως προς την σειρά των ερωτήσεων, ως προς τη

τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο

και ως προς την προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεμάτων για συζήτηση

(βλ. §3.5).
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23. Η συγκεκριμένη μελέτη διενεργήθηκε στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα

στη Θεσσαλονίκη (πόλη την οποία χρησιμοποιεί ως έδρα ο συγγραφέας της

εργασίας), και αφορά τους ενήλικες εκπαιδευόμενους οι οποίοι εργάζονται

στους επιχειρηματικούς κλάδους του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και της

Εξυπηρέτησης Πελατών, και έχουν ολοκληρώσει στο παρελθόν ένα, ή

περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία περιείχαν τουλάχιστον μία

βιωματική δραστηριότητα/άσκηση. Η συλλογή των στοιχείων

πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ημιδομημένης ποιοτικής συνέντευξης

το χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 2012 (βλ. §3.6).

24. Για τον ορισμό του συνολικού πληθυσμού της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν

τρία βασικά χαρακτηριστικά τα οποία συνάδουν με το σκοπό και τους

στόχους της συγκεκριμένης μελέτης. Με βάση τα παραπάνω, ο υπό μελέτη

πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από:

Α. όλους τους εν δυνάμει ενήλικους εργαζόμενους σε ελληνικές και

ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,

Β. οι οποίοι εξειδικεύονται στους τομείς του μάρκετινγκ, των

πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών, και

Γ. έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον μία φορά σε κάποιο εκπαιδευτικό

πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης στο οποίο χρησιμοποιήθηκε

τουλάχιστον μία βιωματική εκπαιδευτική δραστηριότητα (είτε μέσα είτε

έξω από την τάξη ανάλογα με τον τόπο και τον τρόπο διεξαγωγής του

εκπαιδευτικού προγράμματος) (βλ. §3.6).

25. Για να υπάρχει ένας οδηγός και να συγκεκριμενοποιηθεί το πόσο  πρέπει να

είναι το μέγεθος του δείγματος της παρούσας έρευνας για να είναι αρκετό,

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του προσδιορισμού του «μέσου μεγέθους

δειγμάτων παρόμοιων μελετών στην Ελλάδα» του Sudman (1976). Με

βάση αυτή τη μέθοδο, το μέγεθος του δείγματος της έρευνας πρέπει να είναι

ίσο, ή πολύ κοντά, με τον μέσο όρο του μεγέθους δειγμάτων παρόμοιων

μελετών στην Ελλάδα. Μία από τις λίγες, ίσως και η μοναδική, αντίστοιχες

μελέτες στην Ελλάδα,  ήταν η πολύ αξιόλογη μελέτη της Φίλλιπς,  η οποία

είχε ως μέγεθος δείγματος για την ποιοτική της έρευνα τα δεκατέσσερα

άτομα (2005, σελ. 120). Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, τη μέθοδο του Sudman,
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υιοθετήθηκε ως μέγεθος δείγματος για την παρούσα έρευνα ο αριθμός των

δεκατεσσάρων ατόμων (βλ. §3.6).

26. Εφόσον στα πλαίσια της παρούσας έρευνας υπάρχουν τρία κεντρικά

χαρακτηριστικά (τα οποία παρουσιάστηκαν παραπάνω) και οι

συμμετέχοντες θα πρέπει να τα πληρούν έτσι ώστε αφενός να συνάδουν με

το σκοπό και το χαρακτήρα της, και αφετέρου να μπορούν να

ανταποκριθούν στις ανάγκες της μελέτης, η καταλληλότερη μέθοδος

δειγματοληψίας είναι η σκόπιμη δειγματοληψία.  Χρησιμοποιώντας, λοιπόν,

τη μέθοδο της σκόπιμης δειγματοληψίας, επιλέχθηκε το δείγμα της έρευνας

το οποίο είχε τα εξής χαρακτηριστικά:

Α. Μέγεθος δείγματος: 14 άτομα.

Β. Φύλο: 7 άνδρες και 7 γυναίκες, έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία στις

απόψεις ανάμεσα στα 2 φύλα.

Γ. Ηλικία: Ενήλικες, από 28 έως 52 ετών.

Δ. Χώρος Επαγγελματικής Ενασχόλησης: Ελληνικές επιχειρήσεις οι

οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ε. Τομείς Επαγγελματικής Ενασχόλησης:  Τμήμα Μάρκετινγκ,  ή

Πωλήσεων ή Εξυπηρέτησης Πελατών.

Στ. Επαγγελματική Προϋπηρεσία: Από 4 έως 25 χρόνια.

Ζ. Εκπαιδευτική Εμπειρία: Έχουν παρακολουθήσει όλοι τουλάχιστον

ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο να περιείχε έστω και μία

βιωματική δραστηριότητα/άσκηση (βλ. §3.6).

27. O λεπτομερής και προσεκτικός σχεδιασμός της έρευνας με ποιοτικές

συνεντεύξεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε

ερευνητικού εγχειρήματος που βασίζεται σε αυτήν την μεθοδολογία.

Σύμφωνα με τον Kvale (1996, σελ. 88) μπορούμε να διακρίνουμε επτά

γενικά στάδια από τα οποία περνά η έρευνα με ποιοτικές συνεντεύξεις από

την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωση της. Τα στάδια αυτά υιοθετήθηκαν για

την υλοποίηση της παρούσας έρευνας (με κάποιες προσαρμογές στις

ιδιαίτερες συνθήκες διεξαγωγής της) (βλ. §3.7).

28. Ο οδηγός συνέντευξης που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της συγκεκριμένης

μελέτης έχει δύο μέρη (βλ. Παράρτημα όπου παρατίθεται αυτούσιος
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ολόκληρος ο Οδηγός-Ερωτηματολόγιο Συνέντευξης). Το πρώτο μέρος

(ΜΕΡΟΣ Α),  αφορά τα στοιχεία της συνέντευξης και δημιουργήθηκε με

βάση τον Οδηγό Συνέντευξης που παρουσιάζεται στο βιβλίο του Ιωσηφίδη

(2008, σελ. 49) ενώ το δεύτερο μέρος (ΜΕΡΟΣ Β) του Οδηγού

περιλαμβάνει τις ερωτήσεις (βλ. §3.7.1).

29. Εφόσον η μέθοδος συλλογής στοιχείων που επιλέχθηκε στην παρούσα

έρευνα ήταν αυτή της ημιδομημένης συνέντευξης, χρησιμοποιήθηκαν τόσο

κλειστές ερωτήσεις για να καλύψουν το δομημένο κομμάτι της

συνέντευξης, όσο και ανοιχτές ερωτήσεις για να δοθεί στον ερωτώμενο η

ελευθερία να αναπτύξει την απάντηση του δίχως προκαθορισμούς.  Πιο

συγκεκριμένα, το δεύτερο μέρος (ΜΕΡΟΣ Β) του Οδηγού Συνέντευξης

αποτελείται συνολικά από εννιά ερωτήσεις (βλ. Παράρτημα) (βλ. §3.7.1).

30. Για να αποφευχθούν προβλήματα δομής και κατανόησης των ερωτήσεων

του Οδηγού Συνέντευξης, πριν τις τελικές συνεντεύξεις, διενεργήθηκε

πιλοτικά ένας προέλεγχος με τρεις συνεντεύξεις οι οποίες δεν

συμπεριλήφθηκαν στο τελικό δείγμα των δεκατεσσάρων συνεντεύξεων (βλ.

§3.7.2).

31. Αφού ολοκληρώθηκε ο προέλεγχος και καταρτίστηκε ο τελικός Οδηγός-

Ερωτηματολόγιο Συνέντευξης, επιλέχθηκε το δείγμα των δεκατεσσάρων

ατόμων και διεξήχθησαν οι συνεντεύξεις. Τα δεκατέσσερα άτομα του

δείγματος επιλέχθηκαν έτσι ώστε αφενός να πληρούν τα τρία βασικά

χαρακτηριστικά του πληθυσμού της μελέτης (βλ. §3.6), και αφετέρου να

γνωρίζουν τον ερευνητή-συνεντευκτή (μέσα από τον επαγγελματικό του

κύκλο και από συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα που είχε

υλοποιήσει ο ερευνητής στο παρελθόν) έτσι ώστε να είναι εύκολο να

δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ τους, γεγονός που βοηθάει

τα δεδομένα που θα προκύψουν να είναι αληθή,  πλούσια και να

ικανοποιούν τον γενικότερο ερευνητικό σχεδιασμό (Ιωσηφίδης, 2008, σελ.

123) (βλ. §3.7.3).

32. Πριν να υλοποιηθεί η απομαγνητοφώνηση και η καταγραφή του υλικού,

έπρεπε να γίνει μία προετοιμασία ώστε αφενός να καταστεί πιο εύκολη και

εφικτή η καταγραφή του υλικού, και αφετέρου να είναι δυνατή (σε επόμενο
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στάδιο)  η ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων της ποιοτικής έρευνας.  Η

συγκεκριμένη μήτρα αποτύπωσε σε στήλες τις ερωτήσεις του Οδηγού

συνέντευξης, έτσι ώστε να είναι δυνατή τόσο η καταγραφή των στοιχείων

που προέκυψαν από την απομαγνητοφώνηση των δεκατεσσάρων ποιοτικών

συνεντεύξεων, όσο και στη συνέχεια η εξαγωγή ποσοτικοποιημένων

στοιχείων με τη βοήθεια γραφημάτων και πινάκων. Στην αρχική μήτρα

προστέθηκε μία στήλη,  η οποία δεν αντιστοιχεί σε κάποια ερώτηση,  η

οποία αφορά την καταγραφή του φύλου του συνεντευξιαζόμενου,  δηλαδή

το αν είναι άντρας ή γυναίκα (βλ. §3.7.4).

33. Κατά τη διαδικασία της ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων της παρούσας

έρευνας, ακολουθήθηκαν τρεις, αλληλεξαρτώμενες μεταξύ τους, διαδικασίες,

όπως αυτές ορίζονται και προτείνονται από τους Miles  &  Huberman

(1994). Αυτές είναι: α) ο περιορισμός των δεδομένων (data reduction), β) η

παρουσίαση των δεδομένων (data display),  και γ) ο έλεγχος και η απόδοση

νοήματος στα δεδομένα (conclusion drawing and verification) (βλ. §3.7.5).

34. Με βάση τη φύση και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έρευνας, ως τα

καταλληλότερα είδη ανάλυσης των ποιοτικών στοιχείων επιλέχθηκαν και

χρησιμοποιήθηκαν τα εξής τρία: i) η τυπολογική ανάλυση (typology), ii) η

αναλυτική επαγωγή (analytic induction), και iii) η οιονεί στατιστική

ανάλυση (quasi statistics) (βλ. §3.7.5).

35. Με βάση τη φύση και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έρευνας, ως το

καταλληλότερο είδος κωδικοποίησης των ποιοτικών στοιχείων που

προέκυψαν επιλέχθηκε και χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός της 1)

αντικειμενικής (objective coding) με 2) την ανοιχτή κωδικοποίηση (open

coding) (βλ. §3.7.5).

36. Στην παρούσα έρευνα, για τον έλεγχο της εγκυρότητας των ποιοτικών

δεδομένων που προέκυψαν από τις ποιοτικές συνεντεύξεις

χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τρόποι:  i)  επικύρωση από τους συμμετέχοντες

(respondent validation), ii) περιεκτική επεξεργασία των δεδομένων

(comprehensive data treatment), και iii) έλεγχος από άλλους ερευνητές

(peer examination) (βλ. §3.7.6).
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37. Για να εξασφαλιστεί η ύπαρξη αξιοπιστίας στα ευρήματα της παρούσας

ποιοτικής έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν και απαντήθηκαν οι σημαντικότερες

από τις βασικές ερωτήσεις ελέγχου της αξιοπιστίας της ποιοτικής

κοινωνικής έρευνας (Miles & Huberman, 1994, σελ. 278; Ιωσηφίδης, 2008,

σελ. 273) (βλ. §3.7.6).

38. Οι τρόποι οργάνωσης και παρουσίασης των δεδομένων που

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι οι συνόψεις δεδομένων και

η παρουσίαση μέσω διαγραμμάτων, πινάκων και γραφημάτων. Πιο

συγκεκριμένα, για τις ποσοτικές μεταβλητές υπολογίστηκαν τα στατιστικά

μέτρα θέσης (ο μέσος όρος, το μέγιστο και το ελάχιστο, η διάμεσος, και η

τυπική απόκλιση), και για τις ποιοτικές χρησιμοποιήθηκαν οι κατανομές

απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων. Η καταχώρηση, ανάλυση, και

στατιστική επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων που προέκυψαν από την

πρωτογενή έρευνα πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του στατιστικού

πακέτου SPSS 16 καθώς και του προγράμματος Excel 2007 (βλ. §4.1).

39. Πριν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας,

παρουσιάστηκαν και ξεκαθαρίστηκαν τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας

που συνδέθηκαν άμεσα με τη διεξαγωγή της (βλ. §4.2).

40. Πριν την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, παρουσιάστηκαν σε

έναν Πίνακα ομαδοποιημένα τα γενικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων

στην ποιοτική έρευνα, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία στον εκάστοτε

αναγνώστη να αποκτήσει, με μία εύκολη και γρήγορη ματιά, τη γενική

εικόνα του δείγματος (βλ. §4.4.1 – Πίνακας 4.2).

41. Ύστερα από την προσεκτική εξέταση των ορισμών που έδωσαν οι

συμμετέχοντες στην έρευνα και τη σύγκρισή τους με τον επίσημο ορισμό

που υιοθετήθηκε στα πλαίσια αυτής της έρευνας (βλ. §2.3), το πρώτο

συμπέρασμα που βγήκε ήταν πως όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι φαίνεται να

γνωρίζουν, σε γενικές γραμμές, τι είναι η βιωματική εκπαίδευση, γεγονός

που καθιστά την άποψή τους επί του θέματος σημαντική (βλ. §4.4.2).

42. Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Πίνακα 4.8,  μπορούμε να

συμπεράνουμε ότι το πιο συχνό κοινό στοιχείο στους ορισμούς της

βιωματικής εκπαίδευσης που έδωσαν οι συνεντευξιαζόμενοι (με 8
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αναφορές στους 14 ορισμούς, ποσοστό 57,1%) ήταν οι “Ασκήσεις”, ενώ

αμέσως μετά ακολουθούν η “Βιωματική εμπειρία” (με 7 αναφορές στους 14

ορισμούς, ποσοστό 50%), η “Διαδραστικότητα/Αλληλεπίδραση με άλλους”

(με 4 αναφορές στους 14 ορισμούς, ποσοστό 28,6%), οι “Δραστηριότητες”,

τα “Παραδείγματα”, η “Συμμετοχή/Εγρήγορση του Εκπαιδευόμενου” και η

“Σχέση με την Εργασία/Εξομοίωση με την Πραγματική Ζωή”  (όλα με 3

αναφορές στους 14 ορισμούς, ποσοστό 21,4%). Τα υπόλοιπα 3 στοιχεία,

δηλαδή το “Όχι Διάλεξη”,  η “Εύρεση Λύσης” και τα “Προβλήματα”, έχουν

μόνο 2 αναφορές (βλ. §4.4.2).

43. Αν συγκριθούν τα 2 πιο συχνά αναφερόμενα κοινά στοιχεία που προέκυψαν

από την ποιοτική ανάλυση (δηλαδή τις “Ασκήσεις” και τη “Βιωματική

εμπειρία”), με τον θεωρητικό ορισμό που υιοθετήθηκε στα πλαίσια της

παρούσας έρευνας, διαπιστώνεται ότι τόσο η βιωματική εμπειρία (άμεσα)

όσο και οι ασκήσεις (έμμεσα) αποτελούν κοινό τόπο. Το γεγονός αυτό

σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα φαίνεται να αντιλαμβάνονται με

τον ίδιο τρόπο τα βασικά στοιχεία (και όχι όλα) του ορισμού της

βιωματικής εκπαίδευσης με τη διεθνή και ελληνική επιστημονική

βιβλιογραφία και αρθρογραφία (βλ. §4.4.2).

44. Ένα πολύ βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα αποτελέσματα του

Πίνακα 4.9, είναι πως οι δύο πιο συχνοί (με 9 αναφορές στους 14

συμμετέχοντες του δείγματος και ποσοστό 14,8% αντίστοιχα) πιθανοί

παράγοντες-προϋποθέσεις για την επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος

βιωματικής εκπαίδευσης είναι ο παράγοντας “Μεταδοτικότητα του

Εκπαιδευτή” και ο παράγοντας “Ενεργητικοί Εκπαιδευόμενοι”. Οι δύο αυτοί

παράγοντες φαίνεται να κυριαρχούν σχεδόν καθολικά στις απόψεις των

συμμετεχόντων, αφού απέχουν αρκετά από τους υπόλοιπους παράγοντες σε

συχνότητα αναφορών. Είναι αξιοσημείωτο πως ο ένας παράγοντας αφορά

τη γενική κατηγορία του “Εκπαιδευτή” και ο άλλος των

“Εκπαιδευόμενων”,  ενώ δεν υπήρχε κάποιος παράγοντας με ψηλό αριθμό

αναφορών από την κατηγορία “Εκπαιδευτική Διαδικασία” (βλ. §4.4.2).

45. Ο αμέσως επόμενος παράγοντας σε συχνότητα αναφορών (με 5 αναφορές

στους 14 συμμετέχοντες του δείγματος και ποσοστό 8,2%) ανήκει και



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

219

αυτός στην κατηγορία του “Εκπαιδευτή” και είναι ο παράγοντας

“Εκπαιδευτής που Παρακινεί το Κοινό του”. Είναι σημαντικό να τονιστούν

δύο χαρακτηριστικά στοιχεία: α) ότι αυτός ο παράγοντας, παρόλο που είναι

ο αμέσως επόμενος σε συχνότητα αναφορών, έχει σχεδόν τις μισές

αναφορές από τους δύο πρώτους, και β) ότι οι παράγοντες που σχετίζονται

με τον εκπαιδευτή φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στο μυαλό των

συμμετεχόντων στην έρευνα (βλ. §4.4.2).

46. Στη συνέχεια ακολουθούν τέσσερις παράγοντες (με 4 αναφορές στους 14

συμμετέχοντες του δείγματος και ποσοστό 6,6% αντίστοιχα), οι οποίοι είναι

ο “Καλά Προετοιμασμένος Εκπαιδευτής”,  ο “Τύπος των Βιωματικών

Δραστηριοτήτων”,  το “Αντικείμενο/Θέμα της Εκπαίδευσης” και τα “Μέσα που

Χρησιμοποιούνται στην Εκπαίδευση”. Από τους τέσσερις αυτούς παράγοντες, ο

ένας αφορά και πάλι την κατηγορία του “Εκπαιδευτή”, ενώ οι υπόλοιποι τρεις

την κατηγορία “Εκπαιδευτική Διαδικασία”. Με την ύπαρξη ακόμα ενός

παράγοντα από την κατηγορία του “Εκπαιδευτή” σε υψηλή θέση αναφορικά

με τη πόσο συχνά αυτός ειπώθηκε από τους ερωτώμενους, επιβεβαιώνεται

το προηγούμενο συμπέρασμα, ότι δηλαδή οι συμμετέχοντες στην έρευνα

φαίνεται να συμφωνούν στο ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με τον

εκπαιδευτή παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση ενός

προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης (βλ. §4.4.2).

47. Ένα ακόμα πολύ βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από την ανάλυση

και σύγκριση των παραγόντων του Πίνακα 4.9 με τους παράγοντες του

Πίνακα 2.3,  είναι πως οι 7  [α) “Καλά Προετοιμασμένος Εκπαιδευτής”, β)

“Εκπαιδευτής με πολλές Γνώσεις στο Αντικείμενό του”, γ) “Ενεργητικοί

Εκπαιδευόμενοι”, δ) “Εκπαιδευτικό Background των Εκπαιδευομένων”, ε)

“Τύπος των Βιωματικών Δραστηριοτήτων”, στ) “Ύπαρξη Ξεκάθαρων

Στόχων Εκπαίδευσης”, και ζ) “Χώρος/το Περιβάλλον της Εκπαίδευσης”] από

τους 18 παράγοντες του Πίνακα 4.9 συμπίπτουν με παράγοντες του Πίνακα

2.3. Οι υπόλοιποι 11 παράγοντες δεν υπάρχουν στον Πίνακα 2.3, γεγονός

που σημαίνει ότι είναι παράγοντες οι οποίοι δεν φαίνεται να καταγράφονται

από τη διεθνή και ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

Φυσικά,  το συμπέρασμα αυτό δεν μπορεί να ειπωθεί με απόλυτη
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βεβαιότητα αφού είναι πολύ πιθανό η βιβλιογραφική και αρθρογραφική

ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συγκεκριμένης

μελέτης να μην έχει καλύψει όλα τα επιστημονικά βιβλία και άρθρα που

έχουν δημοσιευτεί πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Διατηρώντας,

λοιπόν, αυτήν την επιφύλαξη, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η ποιοτική

ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην ερώτηση 6,

αποκάλυψε 11 νέους πιθανούς παράγοντες-προϋποθέσεις επιτυχούς

έκβασης ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης. (βλ. §4.4.2).

48. Ο πρώτος σε συχνότητα αναφορών παράγοντας (“Μεταδοτικότητα του

Εκπαιδευτή”) του Πίνακα 4.10 δεν φαίνεται να καταγράφεται από την

επιστημονική βιβλιογραφία.  Όσοι ασχολούνται ενεργά και στην πράξη με

το αντικείμενο της βιωματικής εκπαίδευσης γνωρίζουν ότι η

μεταδοτικότητα του εκπαιδευτή είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός

παράγοντας ο οποίος παίζει πολύ ιδιαίτερο ρόλο στην επιτυχία ενός

εκπαιδευτικού προγράμματος. Το ίδιο φαίνεται να αποτυπώνουν και οι

συμμετέχοντες της έρευνας. Ένας πολύ πιθανός λόγος για τον οποίο δεν

φαίνεται να έχει καταγραφεί ο συγκεκριμένος παράγοντας από την

επιστημονική βιβλιογραφία και αρθρογραφία είναι γιατί μπορεί να

θεωρείται τόσο οφθαλμοφανής ώστε να είναι αυτονόητος και άρα να μην

αναφέρεται πουθενά. Υπό αυτήν την έννοια, δεν φαίνεται παράξενο το ότι ο

συγκεκριμένος παράγοντας δεν συμπίπτει στους δύο Πίνακες (βλ. §4.4.2).

49. Ο δεύτερος σε συχνότητα αναφορών παράγοντας (“Εκπαιδευτής που

Παρακινεί το Κοινό του”),  είναι νοηματικά πολύ κοντά με τον παράγοντα

νούμερο 6 του Πίνακα 2.3 (“Ο Εκπαιδευτής πρέπει να ωθεί τον

Εκπαιδευόμενο να παίρνει Αποφάσεις”).  Θα μπορούσε κάλλιστα ο

παράγοντας νούμερο 6 του Πίνακα 2.3 να αποτελεί υποσύνολο του

δεύτερου σε συχνότητα αναφορών παράγοντα του Πίνακα 4.10, γεγονός

που εξηγεί το γιατί προέκυψε ο συγκεκριμένος παράγοντας στα

αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας (βλ. §4.4.2).

50. Το γεγονός ότι και οι τέσσερις παράγοντες που έχουν από μία αναφορά, δεν

συμπίπτουν με κάποιον από τους παράγοντες που έχουν προκύψει από την

ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, τείνει να
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αποτελέσει ακόμα μία επιβεβαίωση για το συμπέρασμα ότι οι

συγκεκριμένοι παράγοντες, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν αναφερθεί

μεμονωμένα από κάποιον ερωτώμενο της έρευνας,  μοιάζουν να είναι

περισσότερο προσωπικές απόψεις και όχι κάτι το οποίο είναι κοινό (βλ.

§4.4.2).

51. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και σημασία στους υπόλοιπους πέντε

παράγοντες [α) “Αντικείμενο/Θέμα της Εκπαίδευσης”, β) “Μέσα που

Χρησιμοποιούνται στην Εκπαίδευση”, γ) “Ομοιογένεια των

Εκπαιδευομένων”, δ) “Χρονική Διάρκεια της Εκπαίδευσης” και ε) “Αριθμός

των Εκπαιδευομένων”], οι οποίοι αφενός έχουν αρκετές αναφορές από τους

συμμετέχοντες και αφετέρου δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια εμφανή

εξήγηση για την οποία δεν έχουν καταγραφεί στον Πίνακα 2.3. Έχοντας

αυτά ως δεδομένα,  θα ήταν σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι 11  αυτοί

παράγοντες (ειδικότερα οι 7 πρώτοι) τόσο σε θεωρητικό επίπεδο για

μελλοντικές έρευνες, όσο και σε πρακτικό επίπεδο για την εφαρμογή τους

σε προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του

Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών (βλ. §4.4.2).

52. Από την περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των

συμμετεχόντων αναφορικά με τους 5 πιο σημαντικούς παράγοντες-

προϋποθέσεις επιτυχούς έκβασης ενός προγράμματος βιωματικής

εκπαίδευσης στους κλάδους του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και της

Εξυπηρέτησης Πελατών, τα οποία παρουσιάστηκαν συνοπτικά και

ομαδοποιημένα στον Πίνακα 4.17, προέκυψαν ορισμένα ενδιαφέροντα

συμπεράσματα (βλ. §4.4.2).

53. Ο πρώτος και πιο σημαντικός στην κατάταξη παράγοντας (“Ενεργή και

διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων”), είναι επίσης και ο πρώτος

παράγοντας σε συνολικό αριθμό επιλογών (σε όλες τις θέσεις, από την

πρώτη μέχρι και την Πέμπτη θέση)  κατά την αξιολόγηση των

συμμετεχόντων, με 11 επιλογές στους 14 συμμετέχοντες και ποσοστό

15,7% (βλ. Πίνακα 4.11). Αυτό καταδεικνύει τη σημαντικότητα και την

ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει ο συγκεκριμένος παράγοντας στο μυαλό και

στις απόψεις των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα (βλ. §4.4.2).
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54. Παρά το γεγονός ότι ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας

(“Ενημερωμένος και ιδιαίτερα προετοιμασμένος εκπαιδευτής”) είναι μόλις ο

πέμπτος παράγοντας σε συνολικό αριθμό επιλογών, με 7 επιλογές στους 14

συμμετέχοντες και ποσοστό 10,0%, οι συμμετέχοντες τον κατέταξαν σε

πολύ ψηλή θέση επικεντρώνοντας τις 7 αυτές επιλογές στις 2 πρώτες θέσεις

(ο συγκεκριμένος παράγοντας έλαβε 3 αναφορές ως ο πιο σημαντικός

παράγοντας και 4 επιλογές ως ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας). Η

συγκέντρωση των αναφορών των συμμετεχόντων στις 2 πρώτες θέσεις

σημαντικότητας,  δείχνουν το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει και αυτός ο

παράγοντας στην επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος βιωματικής

εκπαίδευσης στους κλάδους του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και της

Εξυπηρέτησης Πελατών (βλ. §4.4.2).

55. Ο 1ος,  ο 4ος και ο 5ος παράγοντας,  οι οποίοι προέκυψαν από την

αξιολόγηση των συμμετεχόντων ως πολύ σημαντικοί για την επιτυχή

έκβαση ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης στους κλάδους του

Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών, αποτελούν

και τα δομικά στοιχεία του ορισμού της Βιωματικής Εκπαίδευσης που

υιοθετήθηκε στα πλαίσια της παρούσας μελέτης (βλ. §2.3). Αυτό σημαίνει,

ότι οι επιλογές των συμμετεχόντων και τα ποιοτικά αποτελέσματα της

συγκεκριμένης έρευνας φαίνεται να συνάδουν με το θεωρητικό υπόβαθρο

του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου το οποίο οριοθετήθηκε στα

προηγούμενα κεφάλαια (βλ. §4.4.2).

56. Ο πρώτος στην κατάταξη παράγοντας ανήκει στην κατηγορία των

“Εκπαιδευόμενων”, ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος παράγοντας ανήκουν στην

κατηγορία του “Εκπαιδευτή”. Οι δε τέταρτος και πέμπτος παράγοντας

ανήκουν στην κατηγορία της “Εκπαιδευτικής Διαδικασίας”. Αυτή η πολύ

καθαρή κατάταξη των 5 πιο σημαντικών παραγόντων, ίσως φανερώνει και

την κατάταξη των αντίστοιχων κατηγοριών στο μυαλό των συμμετεχόντων.

Με άλλα λόγια, ίσως οι συμμετέχοντες να θεωρούν ότι η πιο σημαντική

κατηγορία παραγόντων για την επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος

βιωματικής εκπαίδευσης στους κλάδους του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων

και της Εξυπηρέτησης Πελατών, είναι οι “Εκπαιδευόμενοι”, η δεύτερη πιο
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σημαντική κατηγορία παραγόντων αυτοί που σχετίζονται με τον

“Εκπαιδευτή”, και η τρίτη αυτοί που αφορούν την “Εκπαιδευτική

Διαδικασία” (βλ. §4.4.2).

57. Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Πίνακα 4.19 και (κυρίως)

του Πίνακα 4.20, αποκαλύπτεται ότι το πιο συχνό κοινό στοιχείο ανάμεσα

σε όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα αναφορικά με τους λόγους για

τους οποίους διάλεξαν το “Εργαστήριο με Βιωματικές Ασκήσεις”  ως τον

τύπο εκπαίδευσης με το καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για ενήλικες

εκπαιδευόμενους, ήταν το ότι “Μένει καλύτερα και περισσότερο στη μνήμη”

του εκπαιδευόμενου (με 7 αναφορές στους 13 συμμετέχοντες που διάλεξαν

το “Εργαστήριο με Βιωματικές Ασκήσεις”). Η δυνατότητα καλύτερης

αποτύπωσης στη μνήμη του εκπαιδευόμενου μοιάζει να κυριαρχεί και να

αποτελεί τον κυριότερο λόγο για τον οποίο οι συμμετέχοντες στην έρευνα

προτιμούν το Εργαστήριο με Βιωματικές Ασκήσεις. Το συμπέρασμα αυτό

συμπίπτει απόλυτα και με τα σχόλια που έχει λάβει ο ερευνητής από

εκπαιδευόμενους, σε πάρα πολλά από τα εκπαιδευτικά προγράμματα και

εργαστήρια με βιωματικές ασκήσεις που έχει υλοποιήσει στο πρόσφατο

παρελθόν (βλ. §4.4.2).

58. Το δεύτερο πιο συχνό κοινό στοιχείο ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες

στην έρευνα αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους διάλεξαν το

“Εργαστήριο με Βιωματικές Ασκήσεις” ως τον τύπο εκπαίδευσης με το

καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για ενήλικες εκπαιδευόμενους, ήταν η

“Καθολική και ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων” (με 4 αναφορές

στους 13 συμμετέχοντες που διάλεξαν το “Εργαστήριο με Βιωματικές

Ασκήσεις”).  Ο λόγος αυτός ταυτίζεται απόλυτα με την επιλογή του πιο

σημαντικού παράγοντα-προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση ενός

προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης, γεγονός που αποτυπώνει μια

συνέπεια στις απόψεις και στις επιλογές των συμμετεχόντων στην παρούσα

έρευνα αναφορικά με το θέμα της βιωματικής εκπαίδευσης (βλ. §4.4.2).

59. Τέλος, το τρίτο πιο συχνό κοινό στοιχείο ανάμεσα σε όλους τους

συμμετέχοντες στην έρευνα αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους

διάλεξαν το “Εργαστήριο με Βιωματικές Ασκήσεις” ως τον τύπο εκπαίδευσης
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με το καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για ενήλικες εκπαιδευόμενους,

ήταν η “Η βιωματική γνώση απορροφάται καλύτερα από ενήλικες”  (με 3

αναφορές στους 13 συμμετέχοντες που διάλεξαν το “Εργαστήριο με

Βιωματικές Ασκήσεις”). Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι ο συγκεκριμένος

λόγος εφάπτεται νοηματικά και συνδέεται επεξηγηματικά με τον πρώτο πιο

συχνό λόγο, γεγονός που αποκαλύπτει το μέγεθος της βαρύτητας που έχουν

αυτοί οι δύο λόγοι μαζί στην επιλογή των συμμετεχόντων του “Εργαστηρίου

με Βιωματικές Ασκήσεις” ως τον τύπο εκπαίδευσης με το καλύτερο

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για ενήλικες εκπαιδευόμενους. Όλοι οι υπόλοιποι

λόγοι έχουν αναφερθεί μόνο μία φορά από κάποιο ερωτώμενο, γεγονός που

υποδηλώνει ότι μπορεί να αποτελούν καθαρά προσωπικές απόψεις αφού

δεν φαίνεται να αποτελούν κοινό τόπο ανάμεσα στους συνεντευξιαζόμενους

(βλ. §4.4.2).

5.3 Ερευνητικοί Στόχοι της Μελέτης
Για την επίτευξη του βασικού σκοπού της παρούσας μελέτης, που είναι η αναγνώριση

και ο καθορισμός των παραγόντων-προϋποθέσεων που επηρεάζουν την

αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων,

ορίσθηκαν δύο κύρια ερευνητικά ερωτήματα τρεις επιμέρους βασικοί στόχοι (βλ.

§3.3). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα και αξιολογείται

κριτικά ο βαθμός και η πληρότητα επίτευξής του καθενός από τα παραπάνω χωριστά.

1ος Στόχος: Η συγκέντρωση μέσα από τη διεθνή και ελληνική σχετική

βιβλιογραφία και αρθρογραφία όλων των πιθανών

παραγόντων-προϋποθέσεων που επηρεάζουν την

αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε

ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και η

ομαδοποιημένη παράθεσή τους σε έναν Πίνακα.  Η

αναγνώριση και θεωρητική θεμελίωση των παραπάνω

πιθανών παραγόντων-προϋποθέσεων θα προκύψει μέσα από

την εκτενή, λεπτομερή, και διεξοδική ανασκόπηση της

σχετικής διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας.
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Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, συγκεντρώθηκαν

διεξοδικά οι μελέτες, έρευνες, και αναφορές που έχουν

δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά βιβλία και περιοδικά πάνω

στο γνωστικό αντικείμενο των πιθανών παραγόντων-

προϋποθέσεων που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή

της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, και αξιολογήθηκαν

κριτικά στο 2ο Κεφάλαιο (βλ. §2.8).

Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης βιβλιογραφικής

ανασκόπησης δεν είναι εξαντλητικό αλλά περιλαμβάνει την

πλειοψηφία των σχετικών με το αντικείμενο μελετών, και

αποτελεί έναν πολύ χρήσιμο και εύχρηστο οδηγό τόσο για

μελλοντικές έρευνες όσο και για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο

θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο γνωστικό τομέα.

Το τελικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης προσπάθειας,

παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1 (που ακολουθεί στις αμέσως

επόμενες σελίδες), στον οποίο παρουσιάζονται ομαδοποιημένοι

όλοι οι πιθανοί παράγοντες-προϋποθέσεις που επηρεάζουν την

αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε

ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων έτσι

όπως προέκυψαν μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς και

ελληνικής σχετικής βιβλιογραφίας.

Με βάση το παραπάνω αποτέλεσμα, και έχοντας ως

δεδομένο ότι συγκεντρώθηκαν και ομαδοποιήθηκαν σε έναν

Πίνακα όλοι οι πιθανοί παράγοντες-προϋποθέσεις που

επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής

εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης

ενηλίκων, κρίνεται ότι ο 1ος βασικός Στόχος της συγκεκριμένης

έρευνας έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

226

Πίνακας 5.1: Πιθανοί Παράγοντες/Προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής της
βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Α. Πιθανοί Παράγοντες που αφορούν τους Εκπαιδευόμενους

1. Ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.

· Gentry, 1990, σελ. 13.
· Frontczak, 1998, σελ. 27.
· Silberman, 1998, σελ 13.
· Γκαγιαλής, 2008, σελ. 4.

2. Αξιολόγηση των βιωματικών μεθόδων από
τους εκπαιδευόμενους, τόσο κατά τη διάρκεια
του προγράμματος όσο και στο τέλος αυτού.

· Gentry, 1990, σελ. 14-15.
· Γκαγιαλής, 2008, σελ. 4.

3. Διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. · Gentry, 1990, σελ. 13.
· Frontczak, 1998, σελ. 27.

4. Υψηλή προσωπική δέσμευση των
εκπαιδευόμενων. · Frontczak, 1998, σελ. 27.

Β. Πιθανοί Παράγοντες που αφορούν τους Εκπαιδευτές

5. Ο εκπαιδευτής πρέπει να λειτουργεί ως
καθοδηγητής/διευκολυντής της μάθησης. · Frontczak, 1998, σελ. 27.

6. Ο εκπαιδευτής πρέπει να ωθεί τον
εκπαιδευόμενο να παίρνει αποφάσεις. · Frontczak, 1998, σελ. 27.

7. Όχι υπερβολική κριτική από τον εκπαιδευτή
στον εκπαιδευόμενο. · Frontczak, 1998, σελ. 27.

8. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προετοιμασμένος και ενημερωμένος. · Φίλλιπς, 2005, σελ. 78.

9. Ο εκπαιδευτής του προγράμματος θα πρέπει να
αναλάβει την εξάλειψη των εμποδίων μάθησης
που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι.

· Γκαγιαλής, 2008, σελ. 4.

Γ. Πιθανοί Παράγοντες που αφορούν την Εκπαιδευτική Διαδικασία

10. Το περιεχόμενο της βιωματικής εκπαίδευσης
πρέπει να συνδέεται με την επιχειρηματική
πραγματικότητα και την αληθινή ζωή.

· Gentry, 1990, σελ. 12.
· Andresen et. al, 1995, σελ.

209.
· Silberman, 1998, σελ 13.
· Φίλλιπς, 2005, σελ. 76.
· Valkanos & Fragoulis, 2007,

σελ. 28.
· Γκαγιαλής, 2008, σελ. 4.
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Πίνακας 5.1: Πιθανοί Παράγοντες/Προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής της
βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

(Συνέχεια)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Γ. Πιθανοί Παράγοντες που αφορούν την Εκπαιδευτική Διαδικασία (Συνέχεια)

11. Σωστός και προσαρμοσμένος στις ανάγκες
των εκπαιδευόμενων σχεδιασμός του
περιεχομένου των βιωματικών
δραστηριοτήτων.

· Gentry, 1990, σελ. 13.
· Frontczak, 1998, σελ. 27.
· Silberman, 1998, σελ 13.
· Φίλλιπς, 2005, σελ. 76.
· Valkanos & Fragoulis, 2007,

σελ. 28.
· Γκαγιαλής, 2008, σελ. 4.

12. Ισορροπημένη έμφαση σε όλες τις διαστάσεις
της προσωπικότητας των εκπαιδευόμενων,
τόσο στη γνωστική όσο και στη
συμπεριφορική-επικοινωνιακή τους διάσταση.

· Gentry, 1990, σελ. 13.
· Andresen et. al, 1995, σελ. 209.
· Frontczak, 1998, σελ. 27.
· Silberman, 1998, σελ 13.
· Φίλλιπς, 2005, σελ. 77.
· Valkanos & Fragoulis, 2007,

σελ. 28.

13. Αναστοχασμός επάνω στο μαθησιακό
αποτέλεσμα των βιωματικών δραστηριοτήτων
και μελλοντική εφαρμογή των γνώσεων.

· Andresen et. al, 1995, σελ. 209.
· Silberman, 1998, σελ 13.
· Φίλλιπς, 2005, σελ. 80.
· Valkanos & Fragoulis, 2007,

σελ. 28.

14. Τυπική ή άτυπη αναγνώριση της σημασίας
των   προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών
των εκπαιδευόμενων και χρήση τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία.

· Andresen et. al, 1995, σελ. 209.
· Frontczak, 1998, σελ. 27.
· Silberman, 1998, σελ 13.

15. Ύπαρξη διαλόγου, διαδραστικότητας και
ενεργητικών τεχνικών διδασκαλίας (πρακτικές
ασκήσεις) κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

· Frontczak, 1998, σελ. 27.
· Valkanos & Fragoulis, 2007,

σελ. 28.
· Γκαγιαλής, 2008, σελ. 4.

16. Ύπαρξη κατάλληλου περιβάλλοντος και
πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί το
πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης.

· Φίλλιπς, 2005, σελ. 79.
· Valkanos & Fragoulis, 2007,

σελ. 28.
· Γκαγιαλής, 2008, σελ. 4.

17. Ανατροφοδότηση επάνω στις βιωματικές
δραστηριότητες.

· Gentry, 1990, σελ. 15.
· Andresen et. al, 1995, σελ. 209.
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Πίνακας 5.1: Πιθανοί Παράγοντες/Προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής της
βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

(Συνέχεια)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Γ. Πιθανοί Παράγοντες που αφορούν την Εκπαιδευτική Διαδικασία (Συνέχεια)

18. Οι στόχοι της βιωματικής εκπαίδευσης θα
πρέπει να έχουν διατυπωθεί με ιδιαίτερη
προσοχή και σαφήνεια.

· Φίλλιπς, 2005, σελ. 78.
· Γκαγιαλής, 2008, σελ. 4.

19. Επαφή με τον πραγματικό κόσμο. · Gentry, 1990, σελ. 13.

20. Ύπαρξη μεταβλητότητας και αβεβαιότητας
στις δραστηριότητες. · Gentry, 1990, σελ. 14.

21. Δομημένες ασκήσεις. · Gentry, 1990, σελ. 14.

22. Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να έχει ως
κέντρο και να καθοδηγείται από τον
εκπαιδευόμενο.

· Frontczak, 1998, σελ. 27.

23. Στόχος της διαδικασίας εκπαίδευσης πρέπει
να είναι η απόκτηση ικανοτήτων και η
βελτίωση της συμπεριφοράς των
εκπαιδευόμενων.

· Frontczak, 1998, σελ. 27.

24. Ύπαρξη μη γραμμικής διαδικασίας μάθησης,
με έμφαση στην ανακάλυψη νέων γνώσεων,
στα μη αναμενόμενα αποτελέσματα των
βιωματικών δραστηριοτήτων και σε στοιχεία
διασκέδασης.

· Frontczak, 1998, σελ. 27.

25. Ποικιλία μαθησιακών προσεγγίσεων. · Silberman, 1998, σελ 14.

26. Ανακύκλωση των εννοιών και των δεξιοτήτων
που έχουν αποκτηθεί σε προηγούμενα
εκπαιδευτικά προγράμματα.

· Silberman, 1998, σελ 14.
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2ος Στόχος: Η διερεύνηση των 5 πιο σημαντικών παραγόντων-προϋποθέσεων

που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής

εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης

ενηλίκων στους κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσα από τη

διεξαγωγή πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας.

Αφού ικανοποιήθηκε επιτυχώς ο 1ος βασικός στόχος και

συγκεντρώθηκαν μέσα από τη διεθνή και ελληνική επιστημονική

βιβλιογραφία και αρθρογραφία όλοι οι πιθανοί παράγοντες-

προϋποθέσεις που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της

βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα

εκπαίδευσης ενηλίκων, η μελέτη προχώρησε στο επόμενο στάδιο

με τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας για τη διερεύνηση των 5  πιο

σημαντικών παραγόντων-προϋποθέσεων (από αυτούς που

προέκυψαν από την ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής

επιστημονικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας) που φαίνεται να

επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής

εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης

ενηλίκων στους κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η ολοκλήρωση της ποιοτικής έρευνας οδήγησε στην

ανάδειξη αυτών των 5 πιο σημαντικών παραγόντων-προϋποθέσεων

(σύμφωνα με την άποψη των συμμετεχόντων) που επηρεάζουν την

αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε

ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους

κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίοι παρουσιάζονται στον

Πίνακα 5.2 που ακολουθεί. Με την παρουσίαση των 5 αυτών

παραγόντων-προϋποθέσεων κρίνεται ότι και ο 2ος βασικός Στόχος

της συγκεκριμένης έρευνας έχει επιτευχθεί επιτυχώς.
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Πίνακας 5.2: Οι 5 πιο Σημαντικοί Παράγοντες-Προϋποθέσεις για την Επιτυχή
Έκβαση ενός Προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης

3ος Στόχος: Η περαιτέρω διερεύνηση ύπαρξης πιθανών παραγόντων-

προϋποθέσεων (οι οποίοι-ες δεν αναφέρονται στη διεθνή και

ελληνική βιβλιογραφία) που επηρεάζουν την αποτελεσματική

εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του

μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσα από τη διεξαγωγή

πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας.

Μετά και την αναγνώριση των 5 πιο σημαντικών

παραγόντων-προϋποθέσεων που επηρεάζουν την

αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε

ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους

κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, η ποιοτική έρευνα

προχώρησε στη σε βάθος διερεύνηση της άποψης των

συμμετεχόντων σε αυτή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί το αν

υπάρχουν επιπλέον παράγοντες-προϋποθέσεις (οι οποίοι-ες δεν

Θέση Παράγοντας-Προϋπόθεση Αριθμός
Αναφορών

1ος “Ενεργή και διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων” 4

2ος “Ενημερωμένος και ιδιαίτερα προετοιμασμένος
εκπαιδευτής” 4

3ος “Λειτουργία του εκπαιδευτή ως καθοδηγητή/διευκολυντή
της μάθησης” 3

4ος
“Ανατροφοδότηση και αναστοχασμός επάνω στο
μαθησιακό αποτέλεσμα των βιωματικών δραστηριοτήτων
και μελλοντική εφαρμογή των γνώσεων”

4

5ος
“Σύνδεση του περιεχομένου της βιωματικής εκπαίδευσης
με την επιχειρηματική πραγματικότητα και την αληθινή
ζωή”

3
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αναφέρονται στη διεθνή και ελληνική επιστημονική

βιβλιογραφία) που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή

της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του

μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας, έδειξαν ότι,

κατά την άποψη των συμμετεχόντων,  όντως υπάρχουν 11  νέοι

πιθανοί παράγοντες-προϋποθέσεις επιτυχούς έκβασης ενός

προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης.  Οι 11  νέοι αυτοί

παράγοντες παρουσιάζονται ξεχωριστά στον Πίνακα 5.3 που

ακολουθεί.  Με την παρουσίαση των 11  αυτών νέων

παραγόντων-προϋποθέσεων κρίνεται ότι και ο 3ος βασικός

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας έχει ικανοποιηθεί με

επιτυχία.

Πίνακας 5.3: Νέοι Πιθανοί Παράγοντες-Προϋποθέσεις για την Επιτυχή Έκβαση ενός
Προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης

Απαντήσεις

N Ποσοστό

Μεταδοτικός εκπαιδευτής 9 14,8%

Εκπαιδευτής που παρακινεί το κοινό του 5 8,2%

Το αντικείμενο/θέμα της εκπαίδευσης 4 6,6%

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση 4 6,6%

Η ομοιογένεια των εκπαιδευομένων 3 4,9%

Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης 3 4,9%

Ο αριθμός των εκπαιδευομένων 2 3,3%

Η χρονική στιγμή της εκπαίδευσης 1 1,6%

Το επίπεδο συνεργασίας στην εκπαίδευση 1 1,6%

Οι εκπαιδευόμενοι να μην παίρνουν πρωτοβουλίες 1 1,6%

Παράγοντες

Η εμπιστευτικότητα μεταξύ εκπαιδευτή και
εκπαιδευομένων

1 1,6%
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Αφού ικανοποιήθηκαν επιτυχώς οι 3 επιμέρους βασικοί στόχοι της παρούσας

μελέτης, καθίσταται δυνατό το να απαντηθούν και τα 2 κύρια ερευνητικά της

ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα:

1ο Ερώτημα: Ποιοι είναι οι 5 πιο σημαντικοί παράγοντες-προϋποθέσεις, από

αυτούς που έχουν ήδη αναγνωριστεί στη διεθνή και ελληνική

βιβλιογραφία, που επηρεάζουν την επιτυχή και

αποτελεσματική εφαρμογή της Βιωματικής Εκπαίδευσης σε

ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων στους

κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε επιχειρήσεις

που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα;

Οι 5 πιο σημαντικοί παράγοντες-προϋποθέσεις, από

αυτούς που έχουν ήδη αναγνωριστεί στη διεθνή και ελληνική

βιβλιογραφία, που επηρεάζουν την επιτυχή και αποτελεσματική

εφαρμογή της Βιωματικής Εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά

προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων στους κλάδους του

μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είναι οι εξής: α) “Ενεργή και

διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων”, β) “Ενημερωμένος

και ιδιαίτερα προετοιμασμένος εκπαιδευτής”,  γ)  “Λειτουργία του

εκπαιδευτή ως καθοδηγητή/διευκολυντή της μάθησης”, δ)

“Ανατροφοδότηση και αναστοχασμός επάνω στο μαθησιακό

αποτέλεσμα των βιωματικών δραστηριοτήτων και μελλοντική

εφαρμογή των γνώσεων”,  και ε)  “Σύνδεση του περιεχομένου της

βιωματικής εκπαίδευσης με την επιχειρηματική πραγματικότητα

και την αληθινή ζωή”.

2ο Ερώτημα:  Υπάρχουν επιπλέον πιθανοί παράγοντες-προϋποθέσεις, εκτός

από αυτούς που έχουν ήδη αναγνωριστεί στη διεθνή και

ελληνική βιβλιογραφία, οι οποίοι να επηρεάζουν την επιτυχή

και αποτελεσματική εφαρμογή της Βιωματικής Εκπαίδευσης

σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων

στους κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων σε
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επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα;  Αν ναι,

τότε ποιοι είναι αυτοί;

Από τα ποιοτικά αποτελέσματα των απαντήσεων που

έδωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, προκύπτει ότι υπάρχουν

11 νέοι πιθανοί παράγοντες-προϋποθέσεις επιτυχούς έκβασης

ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης στους κλάδους του

Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων.  Οι παράγοντες αυτοί

παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 5.3.

Μετά την επιτυχή ικανοποίηση των 3 επιμέρους βασικών στόχων της παρούσας

μελέτης, αλλά και την απάντηση των 2 κύριων ερευνητικών της ερωτημάτων,

κρίνεται ότι έχει επιτευχθεί και ο γενικός βασικός σκοπός της, αφού τόσο

αναγνωρίστηκαν όσο και καθορίστηκαν οι παράγοντες-προϋποθέσεις που

επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε

ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του

μάρκετινγκ και των πωλήσεων.

5.4 Παρουσίαση Διοικητικών Προτάσεων
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα, οδηγούν σε

συγκεκριμένα συμπεράσματα και διαπιστώσεις τα οποία έχουν τόσο θεωρητική όσο

και πρακτική χρησιμότητα. Το κενό το οποίο έρχεται να καλύψει η συγκεκριμένη

μελέτη έχει οριστεί και περιγραφεί με λεπτομέρειες στα προηγούμενα Κεφάλαια (βλ.

Εισαγωγή – §Ε.2).  Πέρα όμως από τη θεωρητική συνεισφορά,  τα ευρήματα της

έρευνας έχουν και μεγάλη πρακτική αξία, αφού το θέμα της βιωματικής εκπαίδευσης

ενηλίκων στις ελληνικές επιχειρήσεις είναι αφενός πολύ ουσιαστικό και αφετέρου

ιδιαίτερα ευμετάβλητο. Έτσι, είναι σημαντικό να διαμορφωθεί μια σειρά από

χρήσιμες, ουσιαστικές, και εφαρμόσιμες διοικητικές προτάσεις απευθυνόμενες

κυρίως προς τους επιχειρηματίες, τους εκπαιδευόμενους και τα στελέχη των

αντίστοιχων φορέων της πολιτείας.  Οι προτάσεις αυτές,  μπορούν να

χρησιμοποιηθούν είτε ως εργαλείο σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, είτε ως

δεξαμενή προβληματισμού, ιδεών, και στρατηγικών, με στόχο τη δημιουργία των

κατάλληλων προϋποθέσεων επιχειρηματικής ανάπτυξης. Τα ακόλουθα αποτελούν τις

κυριότερες γενικές διοικητικές προτάσεις για κάθε ενδιαφερόμενο:
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1. Η αποφυγή, αναβολή, ή ακόμα και άρνηση εφαρμογής ενδοεπιχειρησιακών

προγραμμάτων βιωματικής εκπαίδευσης ενηλίκων από τις ελληνικές

επιχειρήσεις, μπορεί να κοστίσει τόσο σε όρους ανταγωνιστικότητας όσο

και σε επίπεδο βιωσιμότητας. Προκειμένου, λοιπόν, να αποφύγουν πιθανές

καταστάσεις μείωσης κερδών και ανταγωνιστικότητας, θα πρέπει οι

ελληνικές επιχειρήσεις να συμπεριλάβουν στα άμεσα σχέδια τους την

εξέταση του πότε και με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να εφαρμόσουν με

επιτυχία ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης των

στελεχών τους, ειδικά στους κλάδους του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και

της Εξυπηρέτησης Πελατών.

2. Όσοι εκπαιδευτές ενηλίκων ασχολούνται με το σχεδιασμό προγραμμάτων

βιωματικής εκπαίδευσης,  θα πρέπει να λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη

τους το ζήτημα της ενσωμάτωσης βιωματικών δραστηριοτήτων/ασκήσεων

οι οποίες αφενός θα προωθούν την “Ενεργή και διαδραστική συμμετοχή των

εκπαιδευόμενων”, εφόσον ο συγκεκριμένος παράγοντας θεωρείται ο πιο

σημαντικός κατά την άποψη των συμμετεχόντων στην έρευνα για την

επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης, και αφετέρου

θα “Συνδέουν το περιεχομένου της βιωματικής εκπαίδευσης με την

επιχειρηματική πραγματικότητα και την αληθινή ζωή” των εκπαιδευομένων.

3. Επίσης, όσοι εκπαιδευτές ενηλίκων ασχολούνται με το σχεδιασμό

προγραμμάτων βιωματικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να ενσωματώνουν στο

τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος μία διαδικασία “Ανατροφοδότησης

και αναστοχασμού επάνω στο μαθησιακό αποτέλεσμα των βιωματικών

δραστηριοτήτων καθώς και τη δημιουργία ενός πλάνου για τη μελλοντική

εφαρμογή των γνώσεων” των εκπαιδευομένων, αφού ο συγκεκριμένος

παράγοντας, φαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας να, θεωρείται πολύ

σημαντικός.

4. Άμεσα σχετιζόμενο θέμα με το προηγούμενο, αποτελεί και η σωστή

επιλογή, από τη μεριά της εκάστοτε επιχείρησης, ενός  “Ενημερωμένου και

ιδιαίτερα προετοιμασμένου εκπαιδευτή, ο οποίος θα λειτουργεί ως

καθοδηγητής/διευκολυντής της μάθησης” για τους ενήλικους

εκπαιδευόμενους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, προκύπτει ότι αυτά
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τα δύο χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτή παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για

την ύπαρξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού αποτελέσματος σε

προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι 11 νέοι πιθανοί παράγοντες-προϋποθέσεις επιτυχούς έκβασης ενός

προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης ενηλίκων που προέκυψαν από τα

ποιοτικά αποτελέσματα της έρευνας, και ειδικότερα οι 7 πρώτοι από αυτούς

(βλ. Πίνακα 5.3), θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τόσο σε θεωρητικό

επίπεδο για μελλοντικές έρευνες, όσο και σε πρακτικό επίπεδο για την

εφαρμογή τους αφενός από τις επιχειρήσεις που θέλουν να τρέξουν τέτοια

προγράμματα για το προσωπικό τους, και αφετέρου από τους εκπαιδευτές

που σχεδιάζουν αντίστοιχα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης

ενηλίκων στους κλάδους του Μάρκετινγκ,  των Πωλήσεων και της

Εξυπηρέτησης Πελατών.

5. Σε άμεση σχέση και συνέχεια των ανωτέρω, θα πρέπει να τονιστεί προς τις

εκάστοτε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του

Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών, πως θα

πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και

υλοποίησης ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης του προσωπικού

της. Η υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις

δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία απλή ενέργεια ρουτίνας ή ως ένας

τρόπος να ξοδευτούν τα χρήματα που δικαιούνται από το πρόγραμμα 0,45

του ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ. Αντιθέτως, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την οργάνωση

τέτοιων προγραμμάτων εκπαίδευσης ως μία ευκαιρία: α) να βελτιώσουν την

απόδοση και τις ικανότητες του προσωπικού τους, β) να δημιουργήσουν

την εικόνα μιας εταιρίας η οποία ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους της, γ)

να αυξήσουν της ανταγωνιστικότητά τους μέσα από τη βελτίωση των

παρεχόμενων υπηρεσιών από τα στελέχη της προς τους πελάτες και τους

προμηθευτές, δ) να διακοπεί με ευχάριστο, δημιουργικό και αξιόλογο τρόπο

η ρουτίνα της καθημερινότητας του προσωπικού της με τη συμμετοχή τους

σε ένα μονοήμερο ή διήμερο πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης, και ε) να

αξιοποιηθούν σωστά τα χρήματα που τυχόν δικαιούται η κάθε εταιρία από

το πρόγραμμα 0,45 του ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
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6. Για την ύπαρξη αρκετών, και κυρίως ικανών, εκπαιδευτών βιωματικής

εκπαίδευσης ενηλίκων, θα πρέπει η ελληνική πολιτεία, και οι άνθρωποι που

στελεχώνουν τα αντίστοιχα υπουργεία της,  να μεριμνήσουν και να

δημιουργήσουν περισσότερα και πιο καλά δομημένα προγράμματα

εκπαίδευσης εκπαιδευτών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό

επίπεδο. Πολύ λίγες σχολές υπάρχουν στο ελληνικό σύστημα τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης οι οποίες έχουν ως κεντρικό τους αντικείμενο την εκπαίδευση

ενηλίκων καθώς και αυτή των εκπαιδευτών τους. Ενδεικτικά, ο Κόκκος

(2008) αναφέρει ότι η υστέρηση της ανάπτυξης πανεπιστημιακών σπουδών

για την εκπαίδευση ενηλίκων φαίνεται από το γεγονός ότι μέχρι το 2000

υπήρχε μόνο ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο αντικείμενο (στο

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από το 1996), ένα μεταπτυχιακό (στο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 1997) και λίγα ακόμα

σχετικά μαθήματα, που ήταν διασκορπισμένα σε προγράμματα σπουδών

άλλων αντικειμένων. Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου

Τεκμηρίωσης, μέχρι το 2002 είχαν εκπονηθεί μόνο τρεις διδακτορικές

διατριβές στην εκπαίδευση ενηλίκων. Θα πρέπει δε να προστεθεί και το

εξής εντυπωσιακό συμπέρασμα από μια έρευνα των Σιπητάνου &

Παπακωνσταντίνου (2004): Μεταξύ των 62 μελών ακαδημαϊκού

προσωπικού που δίδαξαν στα ελληνικά πανεπιστήμια θέματα σχετικά με

την εκπαίδευση ενηλίκων στην περίοδο 1985-2003, μόνο στων έξι (6) την

πράξη διορισμού αναφερόταν ότι είχαν προσληφθεί για να διδάξουν αυτό

το γνωστικό αντικείμενο,  ενώ οι άλλοι 56  είχαν προσληφθεί για να

διδάξουν διαφορετικά αντικείμενα, όπως η Παιδαγωγική Επιστήμη, η

Ψυχολογία,  η Συμβουλευτική κ.ά.  Το δεδομένο αυτό δείχνει την έωλη

κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο τομέας της εκπαίδευσης ενηλίκων στον

πανεπιστημιακό χώρο, πράγμα που ασφαλώς δεν ήταν ασύνδετο με την

ατελή και συγκεχυμένη συνειδητοποίηση της έννοιας, του περιεχομένου και

της λειτουργίας του τομέα στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας.

7. Η επόμενη πρόταση αφορά το επίπεδο έντασης με το οποίο εφαρμόζουν οι

ελληνικές επιχειρήσεις προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης σήμερα. Η

εμφάνιση της οικονομικής κρίσης οδήγησε σε μείωση του συνολικού
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αριθμού υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων,  γεγονός που με τη σειρά του

δημιούργησε νέα προβλήματα ανάπτυξης και ικανοποίησης του υπάρχοντος

προσωπικού. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό στον έλληνα

επιχειρηματία, μικρομεσαίο ή μη, είναι πως με τις συνεχείς απολύσεις

προσωπικού καθίσταται απολύτως αναγκαία και επείγουσα η περαιτέρω

εκπαίδευση των λίγων πια ατόμων που απασχολεί στην επιχείρησή του,

έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες

απαιτήσεις που δημιουργούνται για αυτά από τις δυσμενείς συνθήκες του

επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα των τελευταίων τριών ετών.

8. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει τους έλληνες

επιχειρηματίες με το να διευρύνει τη βάση χρηματοδότησης των

προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Είναι πια πολύ ορατό

στους ανθρώπους της αγοράς, πως η χρηματοδότηση μέσω του

Προγράμματος 0,45 του ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ, δεν μπορεί να υποστηρίξει πλήρως

τις ανάγκες των σύγχρονων και ταλαιπωρημένων, από φόρους και μείωση

κερδών, ελληνικών επιχειρήσεων. Αν συνυπολογιστεί το γεγονός, ότι τον

τελευταίο χρόνο,  εκτός από τη χαμηλή χρηματοδότηση,  το ίδιο το

πρόγραμμα υλοποιείται με λειτουργικά προβλήματα και πολλές χρονικές

καθυστερήσεις, τότε μπορεί εύκολα κάποιος να καταλάβει την ανάγκη για

μεγαλύτερη, εγκυρότερη και εμπρόθεσμη χρηματοδότηση της πολιτείας

προς τους έλληνες επιχειρηματίες με στόχο τη διεξαγωγή καλών και

οργανωμένων προγραμμάτων βιωματικής εκπαίδευσης.

9. Η τελευταία πρόταση έχει ως αποδέκτες τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους.

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα αλλά και

η ύπαρξη υψηλών ποσοστών ανεργίας, καθιστούν αναγκαία τη συμμετοχή

των πολιτών-ενηλίκων σε εκπαιδευτικά προγράμματα της επιλογής τους τα

οποία θα βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες αλλά και τις προοπτικές

τους να βρουν μία αξιοπρεπή εργασία. Άρα, θα πρέπει να καταβληθεί από

τη μεριά τους κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λάβουν μέρος σε όσο το

δυνατόν περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα, και ειδικότερα

προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης, είναι οικονομικά και χρονικά δυνατό.
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5.5 Περιορισμοί και Όρια της Μελέτης
Αφού ολοκληρώθηκε και η ανακεφαλαίωση της μελέτης και η παρουσίαση των

διοικητικών προτάσεων, πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη

μελέτη έχει και κάποιους περιορισμούς, παρά το γεγονός ότι παρέχει μια εκτενή

εξέταση των παραγόντων-προϋποθέσεων που επηρεάζουν την αποτελεσματική

εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα

εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων. Το

αντικείμενο της βιωματικής εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί ένα πολύπλοκο,

σύνθετο,  και πολυσχιδές θέμα,  που δεν είναι εφικτό να καλυφθεί πλήρως μέσα στα

πλαίσια μιας μεταπτυχιακής εργασίας.  Συνεπώς,  είναι σημαντικό για λόγους

επιστημονικής ορθότητας, να αναγνωριστούν και να διατυπωθούν οι περιορισμοί και

τα όρια που ορίζουν το πλαίσιο ανάπτυξης της σχετικής μελέτης. Οι περιορισμοί και

τα επιστημονικά όρια της μελέτης είναι τα ακόλουθα:

1. Η διερευνητική αξία και οι δυνατότητες μιας διαχρονικής μελέτης

(longitudinal study) με επαναλαμβανόμενες λήψεις πρωτογενών στοιχείων

είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές της μίας ανεξάρτητης λήψης. Επειδή

στην παρούσα έρευνα ακολουθήθηκε η μέθοδος της μίας και ανεξάρτητης

λήψης πρωτογενών στοιχείων, η ερευνητική ακρίβεια είναι περιορισμένη

και σαφώς μικρότερη από ότι εάν είχε ακολουθηθεί ο διαχρονικός

σχεδιασμός με επαναληπτικές συνεντεύξεις (βλ. §3.6).

2. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν μπορούν να γενικευτούν στο

συνολικό πληθυσμό λόγω της φύσης της έρευνας. Σε αντίθεση με τις

ποσοτικές έρευνες οι οποίες έχουν ως τελικό σκοπό την εξαγωγή

γενικεύσιμων συμπερασμάτων για τον πληθυσμό από τον οποίο προήλθε το

δείγμα με βάση τις παρατηρήσεις και τα δεδομένα του δείγματος, στην

ποιοτική έρευνα, όπως είναι και η παρούσα, ενδιαφερόμαστε για

μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες απαιτούν διερεύνηση σε βάθος, για

μικρά δείγματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες

ιδιαιτερότητες, οι οποίες δεν γενικεύονται σε έναν γενικό πληθυσμό

αναφοράς (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 59) (βλ. §3.6).

3. Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού του μεγέθους του δείγματος της

παρούσας έρευνας με τη μέθοδο του «μέσου μεγέθους δειγμάτων
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παρόμοιων μελετών στην Ελλάδα» του Sudman (1976), σύμφωνα με την

οποία το μέγεθος του δείγματος της έρευνας πρέπει να είναι ίσο,  ή πολύ

κοντά, με τον μέσο όρο του μεγέθους δειγμάτων παρόμοιων μελετών στην

Ελλάδα, εντοπίστηκε μόνο μία παρόμοια αξιόλογη μελέτη, αυτή της

Φίλλιπς (2005), και έτσι προσδιορίστηκε το μέγεθος του δείγματος με βάση

μόνο αυτήν την έρευνα (βλ. §3.6).  Αυτό αποτελεί έναν σημαντικό

περιορισμό της παρούσας μελέτης.

4. Κατά την εφαρμογή της αναλυτικής επαγωγικής ανάλυσης των ποιοτικών

δεδομένων (5ο Στάδιο: Ανάλυση των Στοιχείων – βλ. §3.7.5), αναπόφευκτα,

τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας (δηλαδή τα αποτελέσματα της

επαγωγικής ανάλυσης) ήταν εξαρτώμενα από τις προϋποθέσεις και τα

χαρακτηριστικά που έθεσε ο ερευνητής (και αναλυτής των δεδομένων) και

από τις επιλογές του για το ποια στοιχεία ήταν περισσότερο ή λιγότερο

σημαντικά για την έρευνα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ποιότητα και η

γενικότερη αξιοπιστία των ευρημάτων εξαρτάται από την τεκμηρίωση

αυτών των επιλογών και δεν εγγυάται με βεβαιότητα τα ευρήματα της

ποιοτικής έρευνας (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 177-178).

5. Ο μικρός αριθμός παρόμοιων δημοσιευμένων μελετών στην Ελλάδα και

στο εξωτερικό, καθώς και τα προβλήματα συστηματοποίησης των

ερευνητικών δημοσιεύσεων στο χώρο της βιωματικής εκπαίδευσης,

καθορίζουν τη φύση της παρούσας μελέτης περισσότερο ως διερευνητική

(exploratory) και λιγότερο ως επιβεβαιωτική (confirmatory) (βλ. §3.4).  Η

διερευνητική αυτή φύση αποτυπώθηκε και στην ερευνητική μεθοδολογία

που υιοθετήθηκε, χρησιμοποιώντας την ποιοτική έρευνα, και πιο

συγκεκριμένα τη μέθοδο των ημιδομημένων συνεντεύξεων σε ένα

περιορισμένο δείγμα ενηλίκων.

Η ύπαρξη των παραπάνω περιορισμών δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τη

συνεισφορά της παρούσας μελέτης, αλλά περισσότερο οριοθετεί και τοποθετεί σε

ρεαλιστικότερα επίπεδα το βαθμό χρήσης των συγκεκριμένων ευρημάτων-

αποτελεσμάτων.
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5.6 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα
Η αναγκαιότητα αναγνώρισης και αξιολόγησης των παραγόντων-προϋποθέσεων που

επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε

ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του

Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων είναι μεγάλη και σημαντική. Παρόλα αυτά, το

τεράστιο βάθος,  οι πολλές πλευρές,  η άμεση αποδοχή του και το εύρος των

εφαρμογών του αντικειμένου της βιωματικής εκπαίδευσης, το καθιστούν ένα πολύ

ενδιαφέρον αντικείμενο για έρευνα. Είναι προφανές, ότι μία πρώτη ποιοτική

προσέγγιση, όπως ή συγκεκριμένη μελέτη, δεν είναι αρκετή για να το καλύψει

πλήρως, και αφήνει πολύ χώρο για μελλοντικές έρευνες. Ειδικότερα, προτείνονται τα

ακόλουθα:

1. Αρχικά, θα πρέπει μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης νέων

ερευνών, να αντιμετωπισθούν επιτυχώς οι περιορισμοί της παρούσας

μελέτης, όπως αυτοί παρουσιάζονται στην προηγούμενη ενότητα (βλ.

§5.5).

2. Θα μπορούσε το ίδιο γνωστικό αντικείμενο να προσεγγιστεί με

εναλλακτικό τρόπο, μέσα από την αναγνώριση όχι συγκεκριμένων

παραγόντων-μεταβλητών, αλλά ομάδων-κατηγοριών παραγόντων, όπως

π.χ. κατηγορία “Εκπαιδευτές”, κατηγορία “Εκπαιδευόμενοι”, και

κατηγορία “Εκπαιδευτική Διαδικασία”, δημιουργώντας άλλη δομή

ημιδομημένης συνέντευξης.

3. Διατηρώντας το ίδιο γνωστικό αντικείμενο και τον ίδιο επιστημονικό

προσανατολισμό, θα μπορούσε να διεξαχθεί αντίστοιχη έρευνα που θα

χρησιμοποιούσε αντίστοιχο δείγμα έτσι ώστε να είναι δυνατή η

πραγματοποίηση συγκριτικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δύο

ερευνών.

4. Ενδιαφέρον θα είχε η εφαρμογή μιας αντίστοιχης έρευνας που θα

υλοποιούνταν στα πλαίσια κάποιας άλλης χώρας με συγγενή κουλτούρα

και χαρακτηριστικά (Cross-country research), όπως είναι για παράδειγμα η

Ιταλία ή η Ισπανία, και στη συνέχεια η συγκριτική αξιολόγηση των

αποτελεσμάτων.
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5. Επίσης, ενδιαφέρον θα είχε η εφαρμογή μιας αντίστοιχης έρευνας που θα

υλοποιούνταν στα πλαίσια κάποιας άλλης χώρας με τελείως διαφορετική

κουλτούρα και χαρακτηριστικά (Cross-cultural research), όπως είναι για

παράδειγμα η Ιαπωνία ή η Κίνα, και στη συνέχεια η συγκριτική

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

6. Τέλος, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα είχε, στα πλαίσια υλοποίησης μιας

διδακτορικής διατριβής, η χρησιμοποίηση της παρούσας ποιοτικής έρευνας

(και των αποτελεσμάτων της) ως βάση για τη διεξαγωγή μιας ποσοτικής

έρευνας η οποία θα έδινε τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων.

Θα μπορούσε, δηλαδή, να γίνει ένας πολυμεθοδολογικός συνδυασμός και

να προκύψει ένα πιο ολιστικό συμπέρασμα. Μία τέτοια ποσοτική έρευνα

θα μπορούσε να περιλαμβάνει μία, ή και συνδυασμό των παρακάτω

μεθόδων: Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis), Ανάλυση

Παλινδρόμησης (Regression Analysis), Ανάλυση Μονοπατιού (Path

Analysis) και SEM (Structural Equation Modeling). Η δυνατότητα

γενίκευσης των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας θα είχε πολύ

μεγάλο πρακτικό αντίκτυπο στην εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων

βιωματικής εκπαίδευσης ενηλίκων στους κλάδους του Μάρκετινγκ, των

Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών.
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lang=el .

http://prosolva.org/index.htm?article261& lang=el
http://prosolva.org/index.htm?article261& lang=el
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Ο Δ Η Γ Ο Σ -  Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η Σ

ΜΕΡΟΣ Α - Στοιχεία Συνέντευξης
Αριθμός συνέντευξης: . . . . . . . . . . . . . . .
Ημερομηνία: . . . . . . . . . . . . . . .
Τόπος διεξαγωγής: . . . . . . . . . . . . . . .
Ονοματεπώνυμο συνεντευκτή: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Διάρκεια συνέντευξης: . . . . . . . . . . . . . . .
Τρόπος καταγραφής: ¨ Μαγνητόφωνο ¨ Σημειώσεις
Ολοκληρώθηκε ομαλά: ¨ Ναι ¨ Όχι
Παρατηρήσεις: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΜΕΡΟΣ Β - Ερωτήσεις:
1. Σε ποιο επιχειρηματικό κλάδο εργάζεστε;

2. Σε ποιο τμήμα της εταιρίας δουλεύετε;

3. Πόσα χρόνια εργασιακής εμπειρίας έχετε;

4. Γνωρίζετε τι είναι η Βιωματική Εκπαίδευση; Αν ναι, τι πιστεύετε ότι είναι;

5. Έχετε λάβει μέρος σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο να περιείχε
βιωματικές δραστηριότητες/ασκήσεις;

6. Ποιες προϋποθέσεις-παράγοντες πιστεύετε ότι παίζουν σημαντικό ρόλο για την
επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης; Απαριθμήστε τες.

7. Αξιολογήστε τις παρακάτω προϋποθέσεις-παράγοντες (βλ. επόμενη σελίδα)
επιτυχούς έκβασης ενός προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης και επιλέξτε
μόνο τις 5 πιο σημαντικές κατά τη δική σας άποψη. (Με 1 αξιολογήστε την πιο
σημαντική προϋπόθεση, με 2 τη δεύτερη πιο σημαντική, κ.ο.κ.).

8. Ποιο είδος εκπαίδευσης θεωρείτε ότι έχει το καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα
για ενήλικες εκπαιδευόμενους ανάμεσα στα:
α) Διάλεξη/Ομιλία (όπου η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων περιορίζεται στο
κομμάτι των ερωτήσεων, δεν υλοποιείται καμία βιωματική δραστηριότητα και το
πρόγραμμα είναι εξολοκλήρου θεωρητικό),
β) Σεμινάριο (όπου η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων είναι μεγαλύτερη, ξεκινά
σχεδόν από την έναρξη του προγράμματος και υλοποιούνται διάφορα τεστ και μία
ή δύο το πολύ βιωματικές δραστηριότητες, με αρκετή θεωρία), και
γ) Εργαστήριο με Βιωματικές Ασκήσεις (όπου η συμμετοχή των
εκπαιδευόμενων είναι καθολική, ξεκινά από την έναρξη του προγράμματος και
υλοποιούνται κατά κύριο λόγο πάρα πολλές βιωματικές δραστηριότητες, με λίγη
θεωρία).

9. Δικαιολογήστε την προηγούμενη απάντησή σας.
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Αξιολογήστε τις παρακάτω προϋποθέσεις-παράγοντες επιτυχούς έκβασης ενός
προγράμματος Βιωματικής Εκπαίδευσης και επιλέξτε μόνο τις 5 πιο σημαντικές κατά τη
δική σας άποψη και σύμφωνα με τη δική σας εμπειρία. (Με 1 αξιολογήστε την πιο σημαντική
προϋπόθεση, με 2 τη δεύτερη πιο σημαντική, κ.ο.κ.).

¨ Ενεργή και διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. (1+3)

¨ Υψηλή προσωπική δέσμευση και διάθεση των εκπαιδευόμενων.

¨ Αξιολόγηση των βιωματικών μεθόδων από τους εκπαιδευόμενους, τόσο κατά τη
διάρκεια του προγράμματος όσο και στο τέλος αυτού.

¨ Λειτουργία του εκπαιδευτή ως καθοδηγητή/διευκολυντή της μάθησης.

¨ Ενημερωμένος και ιδιαίτερα προετοιμασμένος εκπαιδευτής.

¨ Όχι υπερβολική κριτική από τον εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο.

¨ Ο εκπαιδευτής πρέπει να ωθεί τον εκπαιδευόμενο να παίρνει αποφάσεις.

¨ Εξάλειψη των εμποδίων μάθησης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι από τον
εκπαιδευτή του προγράμματος.

¨ Σωστός και προσαρμοσμένος στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων σχεδιασμός του
περιεχομένου των βιωματικών δραστηριοτήτων.

¨ Σύνδεση του περιεχομένου της βιωματικής εκπαίδευσης με την επιχειρηματική
πραγματικότητα και την αληθινή ζωή. (10+19)

¨
Ισορροπημένη έμφαση των βιωματικών δραστηριοτήτων σε όλες τις διαστάσεις της
προσωπικότητας των εκπαιδευόμενων, τόσο στη γνωστική όσο και στη
συμπεριφορική-επικοινωνιακή τους διάσταση.

¨ Διατύπωση των στόχων της βιωματικής εκπαίδευσης με ιδιαίτερη προσοχή και
σαφήνεια.

¨ Βασικός στόχος της διαδικασίας βιωματικής εκπαίδευσης πρέπει να είναι η απόκτηση
ικανοτήτων και η βελτίωση της συμπεριφοράς των εκπαιδευόμενων.

¨ Τυπική ή άτυπη αναγνώριση της σημασίας των   προηγούμενων γνώσεων και
εμπειριών των εκπαιδευόμενων και χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

¨ Κατάλληλο περιβάλλον και πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος βιωματικής
εκπαίδευσης με κέντρο τον εκπαιδευόμενο. (16+22)

¨ Ποικιλία μαθησιακών προσεγγίσεων.

¨ Ύπαρξη διαλόγου, διαδραστικότητας και δομημένων ενεργητικών τεχνικών
διδασκαλίας (πρακτικές ασκήσεις) κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. (15+21)

¨
Ύπαρξη μεταβλητότητας και μη γραμμικής διαδικασίας μάθησης, με έμφαση στην
ανακάλυψη νέων γνώσεων, στα μη αναμενόμενα αποτελέσματα των βιωματικών
δραστηριοτήτων και σε στοιχεία διασκέδασης. (20+24)

¨ Ανακύκλωση των εννοιών και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε προηγούμενα
εκπαιδευτικά προγράμματα.

¨ Ανατροφοδότηση και αναστοχασμός επάνω στο μαθησιακό αποτέλεσμα των
βιωματικών δραστηριοτήτων και μελλοντική εφαρμογή των γνώσεων. (13+17)
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